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HĐDROLĐK SIÇRAMA ÖZELL ĐKLER ĐNĐN 
ETK ĐYEN SU JETĐYLE DEĞĐŞĐMĐ 

Fevziye Ayça VAROL∗, Esin ÇEVĐK, Yalçın YÜKSEL 

ÖZET 

Bu çalışmada yatay kanalda farklı debilerdeki su jetlerinin hidrolik sıçramaya etkisi 
araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar bir boyutlu kanalda gerçekleştirilmi ştir. Deneyler 6 farklı 
Froude sayısı için, 5 farklı su jeti debisinde gerçekleştirilmi ştir. Serbest sıçrama ve jetli sıçrama 
halleri yüksek hızlı bir SVHS kamera yardımı ile görüntü işleme tekniği kullanılarak 
incelenmiştir. Serbest hidrolik sıçrama ve jetli haller için akım yapısı, sıçramanın çevri uzunluğu 
ve su yüzü profilleri araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Hidrolik sıçrama, su jeti etkisi, çevri uzunluğu 

 
 

ABSTRACT 

In this study, effect of water jet with different discharges on the hydraulic jump in 
horizontal channel has been investigated. The experiments were carried out in the one-
dimensional channel. Experiments were carried out for six different Froude numbers and five 
different water jet discharges. Free jump and jumps with jets were analyzed by image processing 
technique with a high speed SVHS camera. Flow structures, roller lengths and water surface 
profiles during free hydraulic jump and hydraulic jump with water jet were studied and 
compared. 
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1. GĐRĐŞ 

Hidrolik sıçrama, açık kanal akımlarında akımın sel rejiminden nehir rejimine geçişi 
sırasında su seviyesinde ani ve süreksiz bir artışın meydana gelmesidir. Hidrolik sıçrama 
sırasında büyük ölçekli türbülans yapısıyla birlikte önemli miktarda enerji kaybı meydana 
gelmektedir. 

 
Hidrolik sıçrama olayı akımda büyük ölçüde enerji kaybına sebep olduğundan özellikle su 

yapılarının enerji kırıcı tesislerinde akımın enerjisini kırmak amacıyla, su alma yapılarında 
yetersiz su seviyelerinde su seviyesini artırmak için ve düşüm yatağında basıncı artırarak alttan 
kaldırmayı azaltmakta kullanılmaktadır. Ayrıca sıçrama sırasında oluşan türbülans bölgesinde 
akıma hava girişi ile oluşan hava baloncuklarından faydalanılarak atık suların arıtılması, 
kimyasal maddelerin katılmasında ve ölçme istasyonlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
hidrolik sıçrama sırasında oluşan akım yapısı başlı başına önemli bir konudur. 

 
Yüksel vd. (1999)’da plunging tipi kırılan dalganın akım yapısının hidrolik sıçramadaki 

çevrinin hemen topuğuna uygulanan su jeti ile oluşacak akım yapısı ile benzeştiğini ifade 
etmişlerdir. Bu amaçla yatay kanalda hidrolik sıçramanın topuğuna 30º, 45º, 60º’lik değişik 
açılarda sabit debili su jeti akımı uygulanarak plunging tipi kırılmaya benzeştirilmeye 
çalışılmıştır. Yüksel vd. (2004)’te yine aynı amaçla hem yatay kanal hem de eğimli kanalda 
deneyler gerçekleştirilmi ştir.  

 
Bu çalışmada Yüksel vd. (2004)’ten farklı olarak, hidrolik sıçrama topuğuna 5 farklı debide 

su jetleri uygulanıp hidrolik sıçrama mekanizması ve özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 
 
Hidrolik sıçrama tarihte ilk kez 16. yy.’da Leonardo da Vinci tarafından tanımlanmıştır. 

Belanger (1828) hidrolik sıçramadaki momentumun korunumu ilkesini Bidone (1820)’in 
deneysel verilerine uygulamış ve y2/y1 oranını doğru olarak tahmin etmiştir [Mossa ve Petrillo, 
2003].  

 
Hidrolik sıçramayla ilgili genel olarak; Rajaratnam (1965, 1967, 1968), Sarma ve Newnham 

(1973), Long vd. (1991), Ead ve Rajaratnam (2002) Chaurasia (2003), Ohtsu vd. (2003) 
araştırmalarında hidrolik sıçramanın yapısını incelemişlerdir. Wielogorski ve Wilson (1970), 
Swamee ve Rathie (2004) yaptıkları çalışmalarla eşlenik derinlikler arasında bağıntılar bulmaya 
çalışmışlardır. Safranez (1929), Bradley ve Peterka (1957), Peterka (1978) çevri ve sıçrama 
uzunluğunun belirlenmesi üzerine çalışmışlardır. Leutheusser ve Kartha (1972) ortalama hız 
dağılımı üzerine, Bakhmeteff ve Matzke (1936), Rajaratnam (1962) ile Rajaratnam ve 
Subramanya (1968) yüzey profili üzerine, Leutheusser ve Kartha (1972), Resch ve Leutheusser 
(1972), Liu vd. (2004) türbülans karakteristikleri üzerine, Bradley ve Peterka (1957), Garg ve 
Sharma (1971) enerji kaybı üzerine, Rajaratnam (1961,1962) ve Hager (1992) havalandırma 
uzunluğu üzerine çalışmalar yapmışlardır. Sayısal olarak modelleme üzerine ise Narayanan 
(1975), McCorquodale ve Khalifa (1983) ile Madsen ve Svendsen (1983) araştırmalar yapmıştır. 

 
2. HĐDROLĐK SIÇRAMA 

Az eğimli akarsu ve kanallarda akım genellikle nehir rejimindedir. Eğer akarsu yatağına 
baraj, regülatör ya da kapak gibi bir yapı inşa edilirse sürtünmenin azalmasından dolayı enerji 
seviyesi yükselir, bunun etkisiyle yapının mansabındaki akım hızlanarak sel rejiminde akmaya 
başlar. Bu sel rejiminden nehir rejimine geçişte hidrolik sıçrama oluşur. 

 
Hidrolik sıçrama, açık kanallarda sel rejiminden nehir rejimine geçişte akım derinliğinin ani 

bir şekilde yükselmesine yol açan, yüzeyde bir süreksizlik oluşturan hidrodinamik bir süreçtir. 
Hidrolik sıçrama esnasındaki akım yapısı ortama çok miktarda hava girişi, enerji kaybı, yüzey 
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dalgaları ve saçılımlar ile oldukça şiddetli bir türbülanslı yapının gelişmesiyle karakterize edilir. 
Hidrolik sıçrama sırasında oluşan bu büyük ölçekli türbülanslı bölge çevri bölgesi olarak 
adlandırılmaktadır [Yüksel, 2009] Araştırmacılar [Hoyt ve Sellin, 1989; Long vd., 1991] bu 
çevri bölgesindeki, türbülans çevrilerini ve sirkülasyon mekanizmasını detaylı olarak 
açıklamışlardır. 

 
Şekil 1’de yatay bir kanalda oluşan hidrolik sıçrama gösterilmektedir. Burada y1 ve y2 

sırasıyla sıçramadan önceki ve sonraki eşlenik derinliklerdir. Lr çevri uzunluğu olup sıçramanın 
topuğundan çevrinin bitimine kadar olan yani serbest yüzeydeki hızın sıfır olduğu mesafedir. Lj  
ise sıçrama uzunluğudur, sıçramanın topuğundan hız dağılımın üniform olduğu kesite kadar olan, 
yani su yüzeyinin yatay konuma geldiği yere kadar olan mesafedir [Yüksel vd., 1999]. 

 

 

Şekil 1. Hidrolik sıçrama [Bostan, 2004] 

 
Narayanan (1975)’nın iç ve dış tabaka olmak üzere ikiye ayırdığı hidrolik sıçramaya ait hız 

dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 2. Sıçramada ortalama hız dağılımı [Narayanan, 1975] 

 
Hidrolik sıçramada kütlenin ve momentumun korunduğu kabulü yapılmaktadır. Hidrolik 

sıçramanın mansabındaki akım şartları, menbadaki akım şartlarının yardımıyla momentum ve 
süreklilik denklemleri kullanılarak elde edilmektedir [Yüksel vd., 1999]: 
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Şekil 3’te verilen koordinat sistemine göre iki boyutlu olan denklemlerden, Eşitlik 1 
süreklilik denklemi, Eşitlik 2 ise momentum denklemidir. 

 

 

Şekil 3. Hidrolik sıçramada momentumun korunumu 

 
u, v; sırasıyla x ve y yönündeki hız bileşenleri, p hidrostatik basınç, α kanal taban eğimi, τ 

kayma gerilmesi, ρ akışkanın özgül kütlesi ve g yer çekimi ivmesidir. Momentum denklemindeki 
gsinα ilave terimi suyun ağırlığının akım yönünde olan bileşenidir. Momentum denklemindeki 
diğer ek bileşen ise kanalın eğimli olmasından dolayı göz önüne alınan hidrostatik basınçtır. 
Şekil 3’te görülen sıçramadaki momentum korunumu yazılacak olursa; 

ρQ(u2- u1)= F1-F2-τ0   (3) 

Burada Q sistemin debisi, u hız ve F kuvvet, 1 ve 2 indisleri ise sıra ile menba ve mansap 
şartlarını göstermektedir. Katı cidarla olan sürtünme etkileri ihmal edilip, hız dağılımı üniform 
ve ortalama basınç dağılımı hidrostatik kabul edilip, sabit kanal genişliğine sahip yatay 
dikdörtgen bir kanal için sıçramanın menbası ile mansabındaki eşlenik derinlikler ve akım 
şartları arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler momentum denkleminden şu şekilde elde edilmiştir 
[Yüksel vd., 1999]: 
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Eşitlik 4 Belanger eşitli ği olarak bilinmektedir. Burada, y kanal tabanından su yüzeyine olan 
düşey mesafe yani su derinliği y1 ve y2 sırasıyla hidrolik sıçramanın menba ve mansabındaki 

eşlenik derinlikleri, Fr Froude sayısını, gyuFr =  göstermektedir. 

 
Şekil 4’te görüldüğü gibi hidrolik sıçrama sırasında akımda ∆E kadar enerji kaybı meydana 

gelmektedir. Bu enerji kaybı sıçrama esnasında oluşan çevri hareketleri ve türbülans 
büyüklüklerindeki ani artıştan dolayı oluşmaktadır. Çevri hareketlerinde akışkan partiküllerinin 
birbirine çarpmasıyla sürtünme yaratılır ve oluşan bu sürtünme dolayısıyla enerjinin bir kısmı 
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ısıya dönüşmektedir [Sümer vd., 1982]. Hidrolik sıçramadaki bu enerji kaybı hidrolik sıçramadan 
önceki ve sonraki özgül enerjilerin farkıyla ifade edilmektedir.  

2 2
1 2

1 22 2

u u
E y y

g g

   
∆ = + − +   

   
 (6) 

 

 
Şekil 4. Hidrolik sıçrama ve özgül enerji-akım derinliği eğrisinin birlikte gösterimi 

 
Kütlenin ve momentumun korunumu prensipleri ile matematiksel işlemler sonucunda Eşitlik 

6 aşağıdaki görülen hidrolik sıçramada kırılan enerji miktarını veren bağıntı halini alır. 
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Hidrolik sıçrama uzunluğu, hidrolik sıçramanın özellikle enerji kırıcı yapılarda 
kullanımında bilinmesi gerekmektedir. Hidrolik sıçrama uzunluğu için kesin teorik bir bağıntı 
olmamakla birlikte, bunu veren bir takım ampirik formüller vardır. Bu formüller Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 1. Hidrolik sıçrama uzunluğunun hesabı için bazı amprik formüller  

Araştırmacı Ar ş.Tarihi Formül (L j) 

Safranez 1927 5.2y2 

Bakhmeteff-Matzke 1933 5(y2-y1) 

Smetana 1934 6(y2-y1) 

Page 1935 (5≈ 6)y2 

Bradley ve Peterka 1957 6y2 

 

Peterka 

 

 

1978 

 

5-6y1        Fr1=2.5-4.5 

6-6.1y1     Fr1=4.5-14 

6-5.5y1     Fr1=14-20 
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2.1. Hidrolik Sıçramaya Jet Etkisi 

Yüksel vd. (2004) birim genişlikte hidrolik sıçramanın topuğuna etkiyen jetin bir boyutlu 
momentum eşitli ği şu şekilde ifade etmiştir: 

2 2
1 2 2 1 1 1 2

1 1
( ) cos

2 2j jq q u q u q u gy gyρ ρ ρ θ ρ ρ+ − − = −  (8) 

Burada u1 ve u2 sırasıyla menba ve mansap hızı, y1 ve y2 sırasıyla sıçramanın menba ve mansap 
su derinliğidir. Ayrıca birim debiler q1 = u1y1, q2 = u2y2 ve qj = ujyj yazılabilir. Burada uj ve yj 
sırasıyla çarpan jetin hızı ve kalınlığı, qj su jeti birim debisi, ρ akışkanın özgül kütlesi ve θ 
hidrolik sıçramanın topuğuna etkiyen jetin yatay eksenle yaptığı açıdır. Bu momentum eşitli ğinin 
tüm terimleri 2

11 2 gyρ 'ye bölünüp düzenlendiğinde yatay kanal için aşağıdaki ifade elde 

edilmektedir:  
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Burada 1 1 1Fr u gy=  memba Froude sayısıdır. Bu eşitlik jet debisi, qj=0 için bilinen klasik 

serbest sıçrama eşitli ğine dönüşmektedir. 
 
Yüksel vd. (1999) ile (2004)’te plunging tipi kırılan dalganın akım yapısının hidrolik 

sıçramadaki çevrinin hemen topuğuna uygulanan jet ile oluşacak akım yapısı ile benzeştiğini 
ifade etmişlerdir. Serbest sıçramanın spilling tipi kırılmaya benzeştiği, plunging tipi kırılmanın 
ise jetli sıçramaya benzeştiği düşünülmüştür Bu amaçla yatay kanalda hidrolik sıçramanın 
topuğuna değişik açılarda sabit debili jet akımı uygulanarak plunging tipi kırılmaya 
benzeştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada deney koşullarında jet açısı θ= 30º, 45º ve 60º ve 
Froude sayısı 3.2-5.84 aralığında değiştirilmi ştir.  

 
Bostan (2000)’de ise yatay ve eğimli kanalda yapılan hidrolik sıçrama deneyleri ile birlikte, 

dalga kanalında deneyler yaparak kırılma sırasında harcanan enerji miktarını belirlenmiştir. Aynı 
çalışma Strip Integral Metodu kullanılarak sayısal olarak da çözülmüştür. Jet akımının sıçrama 
topuğuna uygulanması ile su yüzü ve ortalama akım parametreleri ölçülmüştür. Jet açısının 
etkisinin daha büyük Froude sayılarında azalmakta olduğu görülmüştür. Đlave jet durumunda 
sıçrama yüzey profili artmaktadır. Jet açısının değişmesiyle sıçrama yüzey profilinin değişmesi 
ise sadece Fr1 sayılarının küçük değerlerinde belirgin olmaktadır. Fr sayısı arttıkça jetli ve jetsiz 
haldeki yüzey profillerinin birbirlerine yaklaştığı görülmektedir. Bunun nedeni ise sıçramanın 
menbasındaki momentum miktarının menba Fr1 sayısı arttıkça akım alanına daha da hakim 
olması olarak açıklanmıştır [Yüksel, 1999]. Jetin uygulanması halinde küçük menba Froude 
sayılarında enerji kaybı daha büyüktür. Eğimli kanal halinde büyük Froude sayısında enerji 
kaybı serbest sıçramada daha büyük olmaktadır. Hidrolik sıçrama analojisinde yaklaşan akım 
şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan enerji kaybı %45’dir. Yine dalga kırılması ile ilgili deneysel 
veriler enerji kaybının gelen dalga koşullarına göre %60-80 arasında değiştiği fakat bu değişimin 
%45-55’inin plunging jetin çarpması sırasında kaybolduğu görülmüştür [Yüksel, 1999]. 

 
3. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı Liman Mühendisliği Laboratuarında 
bir boyutlu kanal düzeneği kullanılarak hidrolik sıçrama deneyleri gerçekleştirilmi ştir. Akım 
alanları yüksek hava konsantrasyonlarına sahip olduğundan, yeterince sağlıklı veriler elde 
edilmesi amacıyla görüntü işleme tekniği kullanılmıştır. 75 mm genişliğinde, 150 mm 
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derinliğindeki kanalın uzunluğu 5 m’dir. Kanalın eğimi istenildiğinde değiştirilebilmektedir 
(Şekil 5). Kanal sistemi kendi içinde su devrini pompa yardımıyla sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 5. Kanalın şematik görünümü 

 
Kanalda farklı Fr1 sayısını yakalayabilmek ve hidrolik sıçramanın yerini değiştirmek için iki 

düşey kapak kullanılmıştır. Su jetinden dolayı sıçrama menbaya yaklaştığından, batık sıçramanın 
oluşumundan kaçınmak amacıyla serbest sıçrama hali mümkün olduğunca mansapta 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Kanalda debi ölçümleri ağırlık tankı yardımıyla yapılmıştır. 

 
Deneylerde su jeti aparatının ağzı yatayla 60o açıyla etki ettirilmiştir. Bütün deneylerde debi 

değiştirildi ğinde su jeti ağzının açısı yeniden ölçülerek jet sabitlenmiştir. Ancak düşük debilerde 
jetten çıkan su jet açısıyla değil, farklı açıyla sıçramaya etkimektedir. Özellikle düşük debilerde 
jetin sıçramaya yaklaşık olarak 90o ile etkidiği görülmüştür. 

 
Deney sisteminde su jeti oluşturulması amacıyla krom-nikel alaşımından (paslanmaz) 

yapılan dikdörtgen kesitli bir aparat kullanılmıştır (Şekil 6). Dikdörtgen ağızlı aparatta üniform 
ve tam dolu jet akış kesiti sağlanması için aparatın içine saptırıcılar yerleştirilmi ştir. 

 
Jet akışının 5.80 m yüksekteki bir tank yardımıyla sürekliliği sağlanmıştır. Jetteki akış 

özelliklerinin değişmemesini sağlamak için tanktaki su sabit seviyede tutulmuştur. Şekil 7’de 
jetli hidrolik sıçramanın oluşumu gösterilmiştir. 

 
Deneylerde su jeti, hidrolik sıçrama topuğuna beş farklı debiyle uygulanmıştır. Farklı jet 

debilerinin elde edilmesi için jet aparatına yerleştirilen vananın açıklığı değiştirilmi ştir. 
Uygulanan debiler sırasıyla; 0.0467; 0.0539; 0.0638; 0.0782 ve 0.0972 lt/sn’dir. Hidrolik sıçrama 
farklı Fr1 sayılarında oluşturulmuştur. Burada Fr1, sıçramanın menbasındaki Froude sayısıdır. 
Her bir Froude sayısında oluşturulan hidrolik sıçrama için akım şartlarının bozulmaması 
amacıyla kanal tankı tam dolu çalıştırılmış, kanal tankına jetten dolayı gelen ilave akım 
taşırılmıştır. Böylelikle menba Froude sayısı sabit tutulmuştur. Önce serbest hidrolik sıçrama 
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oluşturularak serbest sıçrama için ölçümler yapılmış, sonra sırayla değişen 5 farklı jet debisinde 
ölçümler yapılmıştır. Jet debisi en küçükten başlanıp büyüğe doğru artırılarak çalışılmıştır. 

 

 
Şekil 6. Jet aparatı 

 

 
Şekil 7. Jetli hidrolik sıçramanın oluşumu 

 
Jet debisi ölçümleri her deneyde tekrarlanarak bütün deneyler için aynı olması sağlanmıştır. 

Deneylerde jetin uygulanması sırasında sıçramanın yerinin değiştiği ve jet nedeniyle sıçramanın 
menbaya doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca jet debisi arttıkça sıçramanın menbaya 
daha da çok yaklaştığı görülmüştür. Büyük jet debilerinde sıçramanın kapağa yapışmaması veya 
jet oynar sehpası ayaklarının menba kapağı üzerine gelmemesi için sıçrama mümkün olduğunca 
mansapta oluşturulmaya çalışılmıştır. Sıçrama menbaya doğru yaklaştıkça jet menbaya doğru 
hareket ettirilerek tekrar sıçramanın topuğuna etki ettirilmiştir. 

 
Sıçrama esnasında en boy oranına göre (kanal genişliği ve sıçrama sonrası derinlik) 

cidarlardaki etkiden dolayı akımın orta kısımlarında sıçrama daha ileride başlamaktadır. Jet 
sıçramaya orta kısımlarından etkidiğinden sıçramanın başlangıcı olarak daha ileri etki 
ettirilmiştir (Şekil 8).  

 
Serbest sıçrama ve jetli sıçrama şartlarında yüzey profilleri ve akımın çeşitli noktalarında 

hızların belirlenmesi için akıma ABS (Acrilo Nitril Bütadien Styren) partikülleri atılarak 



 

 9

izlenmiştir. Küp biçiminde ve ortalama büyüklükleri 2 mm civarında olan bu partiküllerin 
görüntü işleme sırasında takibi yapılmıştır. Bu taneciklerin yoğunluğu suyun yoğunluğuna 
oldukça yakın olup 1.04’tür ve küp şeklinde olduğu için akımda kolaylıkla sürüklenmektedir. 
Deney sırasında atılan bu ABS partiküllerinin saniyenin yirmi beşte birinde kat ettikleri 
mesafeler ölçülerek hız vektörleri bulunmuştur. 

 

 
Şekil 8. Jetin etkidiği yer 

 
Hız ölçümlerinde kullanılan ABS partiküllerinin akışkanın partiküllerini ifade ettikleri kabul 

edilmiştir. Bu partiküllerin suyla olan yoğunluk farkı (her ne kadar suyun yoğunluğuna yakın 
olsada) ve partiküllerin köşeli biçimde olması direnç kuvvetinden dolayı sürükleme gücüne etki 
edeceği düşünülmüş ve bu etkilerin deney sonuçlarındaki etkisinin araştırılmıştır. Bunun için 
kanalda kararlı üniform akım şartlarında akım hızının pitot tüpü ve ağırlık tankı ile debi 
ölçülerek ve ABS partiküllerinin hızı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda %1-2 
civarında hata olduğu bulunmuştur [Bostan, 2000]. 

 
Çevri uzunluğunun belirlenmesi için sıçramanın çeşitli noktalarına pipet yardımıyla 

potasyum permanganat enjeksiyonu yapılarak, akımın döndüğü nokta bulunup çevri uzunlukları 
hesaplanmıştır. 1. düşey kapağın menbasında y0, sıçramanın menbasında y1 ve sıçramanın 
mansabında y2 derinlikleri limnimetre yardımıyla ölçülmüştür. 

 
Elde edilen görüntü kameradan bilgisayara aktarıldıktan sonra istenen görüntüler saniyenin 

yirmi beşte bir aralıklarında ayrılarak incelenmiştir. Görüntüler ya printer yardımıyla özel 
kağıtlara baskı alınmak suretiyle ya da AUTOCAD programı yardımıyla incelenmiştir. 
Böylelikle deneylerde çevri uzunluğu, hız ve profil belirlenmiştir. 

 
4. DENEY SONUÇLARI 

4.1. Su Yüzü Profilleri 

Su yüzü profillerinin değişiminin belirlenmesinde kullanılan grafikler her bir Froude sayısı 
için, jet debileri değiştirilerek araştırılmıştır. Bu çizilen tüm grafiklerde akımın Froude sayısı ne 
olursa olsun artan jet debisi ile hidrolik sıçramanın akımın menbasına doğru ilerleyerek yerinin 
değiştiği gözlenmektedir. Hatta bazı deneylerde en büyük jet debilerinde hidrolik sıçrama kapağa 
çok yaklaştığından ve batık sıçrama oluştuğundan jet etki ettirilememiş bu jet ölçümleri 
değerlendirilmemiştir.  
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Şekil 9. Fr1=3.43 için su yüzü profilleri 
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Şekil 10. Fr1=3.71 için su yüzü profilleri 
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Şekil 11. Fr1=4.12 için su yüzü profilleri 

 

1

2

3

4

5

6

7

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

x/y1

y/
y 1

serbest
sıçrama
1. su jet i

2. su jet i

3. su jet i

 

Şekil 12. Fr1=4.37 için su yüzü profilleri 
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Şekil 13. Fr1=4.59 için su yüzü profilleri 



 

 11 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

x/y1

y/
y 1

serbest
sıçrama
1. su jeti

2. su jeti

3. su jeti

4. su jeti

5. su jeti

 

Şekil 14. Fr1=4.83 için su yüzü profilleri 

 
4.2. Çevri Uzunlukları 

Çevri uzunluğu sıçramanın topuğundan çevrinin bitimine kadar, yani serbest yüzeydeki 
hızın sıfır olduğu yere kadar olan mesafedir. Çevri uzunluklarının belirlenmesi için sıçramanın 
başladığı yer gözlenerek belirlenmiştir. Sıçramanın bittiği yerin tespit edilmesi için potasyum 
permanganat kullanılmıştır. Sıçramanın bittiği yer sıçramanın sonuna doğru farklı noktalara 
potasyum permanganat damlatılarak renkli sıvının hareketine göre yapılan kamera çekimlerinden 
tespit edilmiştir. Böylelikle çevri uzunlukları hesaplanmış ve elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde 5 farklı jet debisi için sıçramaların boyutsuz çevri uzunluğunun (Lr/y1) 
menba Froude sayısı (Fr1) ile değişimi grafikleri çizilmiştir. Jet etki ettirildiğinde serbest 
sıçramaya göre çevri uzunluğu artmaktadır. Serbest sıçramada ve jetli halde Froude sayısı 
arttıkça çevri uzunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Jet debisinin artmasının çevri uzunluğuna 
etkisi belirgin veya düzenli olarak görülmemiştir. 

 

 

Şekil 15. Çevri uzunluğunun menba Froude sayısı (Fr1) ile değişimi 

 

5. SONUÇLAR 

1. Su yüzü profillerinin belirlenmesi için çizilen bütün grafiklerden, etki ettirilen su jetinin 
debisi arttıkça sıçramanın menbaya doğru yaklaşmakta olduğu görülmüştür. 

2. Đlave jet durumunda sıçramanın yüzey profili dikliğinin arttığı gözlenmiştir. Yani su jeti 
debisi arttıkça sıçramanın mansabındaki derinlik olan y2 artmaktadır.  

3. Hidrolik sıçramanın boyutsuz çevri uzunluğu grafiklerine bakıldığında su jeti etki 
ettirildiğinde serbest sıçramaya göre çevri uzunluğunun arttığı görülmüştür.  
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4. Jetli halde çevri uzunlukları serbest sıçramaya göre küçük Froude sayılarında daha kısa 
olmakta, büyük Froude sayılarında aradaki fark azalmaktadır. Büyük su jeti debilerinde 
serbest sıçramadan daha uzun çevri uzunlukları oluşmaktadır 

5. Jetli ve jetsiz durumlarda çevri uzunlukları menba Froude sayısının, Fr1, artmasıyla 
artmaktadır. 
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BATIK JET AKIMININ OYULMA BÖLGES ĐNDE BĐR KAZIK 
ETRAFINDAK Đ DAVRANI ŞI 

Ayşe YÜKSEL OZAN*, Yalçın YÜKSEL 

ÖZET 

Günümüzde, gemi manevra kabiliyetinin ve makine gücünün artması ile gemiler kendi 
çabaları ile römorkör yardımı olmaksızın yanaşma yapılarına yanaşabilmektedirler. Bundan 
dolayı, gemi pervanelerinden çıkan su jetleri deniz tabanında, navigasyon kanallarında, 
limanların eğimli kıyılarında ve rıhtım duvarları ile rıhtım kazıkları etrafında oyulmaya neden 
olarak ciddi hasarlara neden olmaktadır. Bu nedenle gemilerin, yanaşma yapılarına yanaşma ve 
ayrılmaları sırasında oluşturduğu su jetine ait hız dağılımlarının belirlenmesi tasarımcılar için 
önemli bir problem haline gelmiştir. Bu çalışmada, pervane jeti dairesel jet akımı ile 
benzeştirilmi ş ve batık dairesel jet akımının silindirik bir kazık etrafında dengeye ulaşmış 
oyulma bölgesinde meydana getirdiği hız dağılımı deneysel olarak belirlenmiştir. Deneylerde, 
hız dağılımları Akustik Dopler Hız Ölçer (Acoustic Dopler Velocimeter-ADV) ile elde 
edilmiştir. Araştırmada, Yoğunluk Froude Sayısı Frd=13.68 olarak dikkate alınmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Jet, yerel oyulma, ADV 

 
 

ABSTRACT 

Nowadays, ships can berth and unberth under their own power with increasing ships 
maneuvering capability and high power engines. Because of this, propeller jet causes erosion at 
the navigation cahannels, seabed, the sloping banks of a harbour, quay walls and around the piers 
and this causes serious damages to harbour structures. For this reason, to obtain the jet velocity 
distribution besides the pile and quay walls when ships berthing and unberthing becomes very 
important problem for the designers. In this study, the circular jet was used to simulate the 
propeller het and the velocity distributions of a submerged circular jet flow around a cylindirical 
pile in an equilibrium scour hole was investigated experimentally. The velocity distributions 
were determined by Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) in the experiments. In the research, 
densimetric Froude Number, Frd=13.68 were considered. 

 
Keywords: Jet, local scour, ADV 
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1. GĐRĐŞ 

Hidrolik yapıların mansap bölgelerinde, örneğin menfez çıkışlarında, kapak altlarında veya 
dolu savaklarda meydana gelen yerel oyulmalara yapının arkasında oluşan su jetleri neden 
olmaktadır. Oyulmanın bu çeşidi gemi pervanelerinden çıkan su jetinin etkisi altında, rıhtım 
duvarlarında ve kazıklar etrafında meydana gelen erozyon ile benzeşmektedir [Yüksel, 2002]. 
Bununla birlikte, gemi yanaşma ve ayrılma faaliyetleri de eğimli anroşman kıyılarında, rıhtım 
duvarlarında ve kazıklar etrafında ciddi erozyon problemleri meydana getirmektedir. Bu 
problem, sığ su derinliklerinde daha etkili olmaktadır [Yüksel, 2002]. Böylece limanların bakımı 
ve projelendirilmesinde pervanelerin meydana getirdiği oyulma problemi dikkate alınması 
gereken önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı büyük gemilerin 
neden olduğu hız alanlarının araştırılması mühendislik uygulamaları açısından önemli bir 
araştırma konusu haline gelmiştir. 

 
Dönen gemi pervanesi üç boyutlu türbülanslı bir jet akım alanı yaratmaktadır [Dargahi, 

2003]. Meydana gelen akım alanına bir kazık yerleştirildi ğinde ise akım üzerinde önemli 
değişiklikler meydana gelmektedir. Kazık etrafındaki akım oldukça karmaşıktır ve bununla 
birlikte bir de oyulma söz konusu olduğunda akım alanındaki karmaşa gittikçe artmaktadır. 

 
Bu çalışmada, kazıklı rıhtımlarda gemi pervanelerinden çıkan su jetinin etkisiyle tabanda 

kazık etrafında meydana gelen oyulmanın meydana geliş mekanizması ve dengeye ulaşmış 
oyulma çukurundaki hız alanları deneysel bir çalışmayla araştırılmıştır. 

 
Bu konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde, kanal akımlarının ve jet akımlarının 

meydana getirdiği yerel erozyon ile kanal akımlarının yapılar etrafında meydana getirdiği 
erozyonla ilgili deneysel ve sayısal çalışmaların olduğu görülmüştür. 

 
Graf ve Istiarto (2001) yaptıkları çalışmada, silindir etrafında meydana gelen, denge 

durumundaki bir yerel oyulma çukurunda oluşan akım alanını deneysel olarak araştırmışlardır. 
Akım alanındaki üç boyutlu anlık hız değerlerini Acoustic Doppler Hız Profili Ölçer (Acoustic 
Doppler Velocity Profiler-ADVP) ile belirlemişlerdir. Sarker (1998) ise yaptığı çalışmada, akım 
ve dalga etkisinde düşey silindir etrafında meydana gelen yerel erozyon bölgesindeki akım 
karakteristiklerini Acoustic Doppler Hız Ölçer kullanarak araştırmıştır. Kurniawan vd. (2003) 
yaptıkları çalışmada, düzlemsel batık bir jet akımı nedeniyle oluşan bir oyulma çukurunda 
meydana gelen hız, türbülans ve Reynolds gerilme bileşenlerini deneysel olarak araştırmışlardır. 
Chin vd. (1996) yaptıkları çalışmada tabana yerleştirilen batık su jetinin tabanda meydana 
getirdiği oyulma problemini deneysel olarak incelemişlerdir. 

 
Ali ve Karim (2002) yaptıkları çalışmada, üç boyutlu kanal akımında dairesel bir kazık 

etrafında oluşan üç boyutlu karmaşık akım yapısını FLUENT yazılımını kullanarak belirlemeye 
çalışmışlardır. Karim ve Ali (2000) yaptıkları çalışmada FLUENT yazılımının, rijit yatay ve 
oyulmuş bir kanal tabanı üzerindeki türbülanslı su jeti ile oluşan akım alanını modellemedeki 
düzeyini araştırmışlardır. Dargahi (2003), FLUENT yazılımını kullanarak yaptığı çalışmada 
pervane jet akımını ve jetin bir kanal tabanında neden olduğu erozyon miktarını araştırmıştır. 

 
1.1. Kanal Akımlarının Kazıklar Etrafında Neden Olduğu Yerel Erozyon 

Hidrolik yapılar ve hidrolik makinelerde havalandırıcıların kavitasyon sorununu çözmedeki 
performansı 1945 li yıllardan beri iyi bilinmektedir. Havalandırıcı kavramı ilk olarak 1959-60 lı 
yıllarda Grand Coulee barajının dip savak çıkışında görülen yüksek hızlı akımın oluşturduğu 
kavitasyon sorununu çözmek için kullanılmıştır. 1978 yılında Đran’da Karun barajının 
dolusavağında oluşan kavitasyon hasarından sonra havalandırıcılar üzerindeki ciddiyet daha da 
artmıştır. Akan bir suda kavitasyon; sıvı içerisindeki basıncın buhar basıncının altına düşerek 
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sıvının buhar fazına geçmesi ve daha sonra söz konusu kesitin mansabında  basıncın yükseldiği 
bir noktada yoğunlaşması sonucu meydana gelir. Pratikte kavitasyonun başlamasına neden olan 
kritik basınç akışkanın buhar basıncı olarak alınabilir. 

 
Bir kanalda tek bir doğrultuya sahip olan akım, akım alanı içine düşey silindir bir engel 

yerleştirilmesiyle üç boyutlu hale gelmektedir. Böylece, silindir etrafında meydana gelen akım 
oldukça karmaşık bir hal almakta ve akımın hidrodinamik olarak tanımlanması oldukça zor bir 
hale gelmektedir. Kanalda belirli bir akım hızına ulaşılması durumunda silindire yakın taban 
malzemesi harekete geçer ve böylece oyulma başlamış olur. Harekete geçen malzeme, akımı 
takip edecek ve silindirin ön tarafından mansaba doğru taşınacaktır. Akım hızının artmasıyla 
daha fazla taban malzemesi harekete geçecek ve oyulma bölgesinin genişliği ve derinliği 
artacaktır. Bu sürecin sonunda ergeç, kanalda taşınıma neden olan kritik hıza yakın bir hız 
değerine karşılık gelen aşamada denge maksimum oyulma derinliğine ulaşılacaktır. [Graf ve 
Istiarto, 2002] Silindirik kazık çevresindeki akım gelişimi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Kazık çevresindeki akım modeli ve oyulma [Van Rijn, 1998] 

 
1.2. Jet Akımlarının Neden Olduğu Yerel Erozyon 

Jet akımları, dolu savak ve kapak altı akımları kapakların mansabında, akarsularda ve 
limanlarda ciddi erozyon problemlerine neden olmaktadır. Jet akımları, yatay, düşey, iki ya da üç 
boyutlu, batık ya da serbest gibi çeşitli formlarda meydana gelmektedir. Genellikle türbülanslı 
bir yapıya sahiptirler ve türbülansın şiddeti arttıkça oyulma problemi daha büyük bir sorun haline 
gelmektedir. 

 
Đki veya üç boyutlu bir türbülans jeti dikkate alınırsa jet, jet ağzından çıktığı andan itibaren 

oyulmanın muhtemel olduğu hareketli taban üzerinde katı madde hareketine neden olur. Oyulma 
çukurunun düşeydeki gelişimi yataydaki gelişime nazaran daha hızlı olmaktadır ve erozyona 
uğrayan toplam malzemenin büyük bir kısmı kısa sürede mansaba taşınmaktadır [Karim vd., 
2000]. 

 
Rajaratnam ve Berry (1977) hava jeti kullanarak yaptıkları çalışmada jetin, maksimum 

oyulmanın olduğu kesite kadar serbest jet gibi, bu kesitten itibaren kenarlara kadar zorlanmış 
çarpan jet gibi davrandığını gözlemişlerdir. Şekil 2’de Rajaratnam ve Berry (1977)’nin elde ettiği 
hız profilleri görülmektedir. 
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Şekil 2. Üç boyutlu hava jetinin meydana getirdiği denge durumundaki bir oyulma çukurunda 

oluşan hız dağılımları [Rajaratnam ve Berry, 1977] 

 
2. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Deneyler Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuarında 
kurulan 3 m uzunluğunda, 0.62 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde her iki tarafı cam bir 
kanalda yapılmıştır (Şekil 3). 

 
Deneylerde akım davranışını en doğru şekilde belirlemek için, akım alanını rahatsız 

etmeyen bir ölçüm aracı olan Akustic Dopler Hız Ölçer (Acoustic Doppler Velocimeter-ADV) 
kullanılmıştır (Şekil 4). ADV, akustik dopler prensibine dayanan, yüksek doğruluğa sahip, üç 
doğrultudaki hız bileşenlerini ölçen bir hız ölçerdir. Özellikle sınır tabakası ve bazı türbülans 
ölçümleri için oldukça elverişlidir ve birçok disiplinde kullanılmaktadır [Sarker, 1998]. 

 
Hız ölçümleri 1 dakika boyuca 25 Hz örnekleme oranı dikkate alınarak yapılmıştır. 

Laboratuar ortamında ADV ile yapılan ölçümlerde, su içinde az miktarda askı malzemesi 
bulunmasından dolayı oluşan hatayı önlemek için suya askı malzemesi eklenmiştir. Şekil 4’te 
NDV Akustik Dopler’in elemanları görülmektedir. Deneylerde, ADV’nin aşağı ve yan bakan 
probları kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Deney sistemi, yandan görünüş-boykesit (A-A kesiti) 
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Şekil 4. NDV akustik doppler’in elemanları [NDV Operations Manual, 2000] 

 
Kanal tabanına 0.25 m yüksekliğinde kohezyonsuz taban malzemesi serilmiştir. Bu 

malzemeye ait özellikler, d50=1.28 mm, d90=1.89 mm, d60=1.43 mm ve σ=1.57’dir [Çevik, 
1997]. Deneylerde kullanılan kazık çapı D=48 mm ve jet çapı d0=22 mm’dir. Deneyler sırasında, 
oluşturulacak jetin debisi pompadan sonra yerleştirilen A104LMA 100 GPI model elektronik 
debimetre ile ölçülmüştür. Dikkate alınan yoğunluk Froude sayısı Frd=13.69 (Q=45 lt/dak, 
Re=43000) dur.  

 
Deneylerde kanal yan duvar, uç etkileri boya ve plastik malzemelerin izlenmesi yöntemiyle 

belirlenmiştir. Bu etkilere göre deney koşulları tespit edilmiştir. Deneylerde temiz su oyulması 
gerçekleşmiş ve kazık etrafında oluşan taban profili kanal üzerine yerleştirilen limnimetre 
kullanılarak belirlenmiştir. 

 
3. ELDE EDĐLEN SONUÇLAR VE DEĞERLENDĐRME 

Bu çalışmada, hareketli bir tabana yerleştirilen dairesel bir kazık etrafında meydana gelen 
yerel oyulma durumunda akım alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, kum tabana 
yerleştirilen kazık etrafındaki dengeye ulaşmış oyulma koşullarında akım alanına ait hız 
ölçümleri gerçekleştirilmi ştir. Jet ucu kazıktan X=8d0 mesafede tabana yerleştirilmi ştir. Şekil 
5’te ölçüm şeması görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Oyulmuş tabanda jet akımı ölçüm şeması 
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Yüksel vd. (2005) ile Chin vd. (1996)’nin yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri ve bu 
çalışmadan elde edilen oyulma derinlikleri Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Maksimum denge oyulma derinliği [Yüksel vd., 2005] 

 
Ali ve Karim (2002), üç boyutlu bir kanal akımının hareketli bir tabanda silindirik bir kazık 

etrafındaki davranışını incelemişler ve kazık etrafında meydana gelen denge oyulma taban 
profilinin Gauss dağılımına uyduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen taban profilleri 
de incelenmiş ve oyulma bölgesi ile yığılma bölgesine ait profilleri Gauss dağılımına uyduğu 
(rms=0.003-0.004) belirlenmiştir. Şekil 7 ve 8’de Gauss dağılımları görülmektedir. 

 
Şekil 9’da kazığın membasında x doğrultusundaki hıza ait boyutsuz hız (u/U0) dağılımları 

çizilmiştir. x doğrultusundaki hız kazığa yaklaştıkça azalmış ve bununla birlikte maksimum hız 
değeri x=6d0 mesafede teorik çıkış hızının %70’i civarında meydana gelmiştir. x=4d0 mesafeden 
itibaren kazığa yaklaştıkça taban yakınında negatif hızlar görülmüştür. Bu negatif hızların sıfıra 
çok yakın olduğu Şekil 10’da görülmektedir. Graf vd. (2002) kanal akımı için membada kazığa 
1.3D mesafede, Sarker (1998) yine kanal akımı için membada kazığa 1D mesafede taban 
yakınında negatif hızların görüldüğünü ifade etmişlerdir. Bu çalışmada membada kazıktan itibaren  

 

 
Şekil 7. Kazık etrafında meydana gelen oyulmuş taban profiline ait Gauss dağılımları 
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Şekil 8. Kazığın mansabında yığılma bölgesinde meydana gelen taban profiline ait Gauss 
dağılımı 

 

 

Şekil 9. Kazığın membasında x doğrultusunda taban boyunca elde edilen boyutsuz hız dağılımı 

 
x=4d0 mesafe x=1.8D mesafeye karşılık gelmektedir. ADV hız ölçerin geometrisinden dolayı 
kazığın hemen yakınında ölçüm yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle, kazığın hemen 
önünde aşağıya doğru yönelen akım ve kazığın arkasında meydana gelen ikincil akım bölgesi 
gözlenmiş fakat akım alanında hız ölçümü yapılamamıştır. 

 
Şekil 10’da kazığın membasında y doğrultusundaki hıza ait boyutsuz hız (v/U0) dağılımları 

görülmektedir. Düşey hız bileşeni sıfır etrafında salınmakla birlikte pozitif ve negatif olmak 
üzere en çok %2.5U0 değer aldığı görülmektedir.  

 
Şekil 11’de kazığın mansabında x doğrultusundaki hıza ait boyutsuz hız (u/U0) dağılımları 

görülmektedir. x doğrultusundaki hız kazıktan uzaklaştıkça azalmakta ve maksimum hız değeri 
x=2d0 mesafede u=0.25U0 civarında meydana gelmiştir. Yapılan ölçümlerde, kazığın 
mansabında akım alanında x doğrultusunda negatif hız ölçülmemiştir. Sarker (1998) yine kanal 
akımı için kazıktan itibaren 2.5D mesafeye kadar negatif hızların görüldüğünü ifade etmişlerdir. 
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Bu çalışmada kazığın mansabında x=3d0 mesafeden itibaren tabana kadar ölçüm yapılabilmiştir 
ve bu mesafe x=1.4D’ye karşılık gelmektedir. Kazığın mansabında yığılma bölgesinde tepe 
noktasına yaklaşıldıkça hız değeri u=0.15U0 civarında meydana gelmiştir. 

 

 

Şekil 10. Kazığın membasında y doğrultusunda taban boyunca elde edilen boyutsuz hız 
dağılımı 

 

 

Şekil 11. Kazığın mansabında x doğrultusunda taban boyunca elde edilen boyutsuz hız 
dağılımı 

 
Şekil 12’de kazığın mansabında y doğrultusundaki hıza ait boyutsuz hız (v/U0) dağılımları 

görülmektedir. y doğrultusundaki hız dağılımı (v) incelendiğinde x=4d0 mesafeye kadar negatif 
hızlar (aşağıya yönelen) görülmektedir. Aşağıya yönelen akım orjinal taban seviyesinden aşağıda 
meydana gelmiş ve maksimum hız değeri 0.05U0 civarında olmuştur. Bununla birlikte, yukarı 
yönelen akımda maksimum hız değeri 0.075U0 civarında meydana gelmiştir. 

 
Kazığın membasında ve mansabında meydana gelen düşey yöndeki (y doğrultusunda) hız 

dağılımları incelendiğinde, v hız bileşeninin kazığın membasında oldukça küçük değerler alırken 
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kazığın mansabında dikkate değer bir artışın (ortalama üç katına çıkmıştır) söz konusu olduğu 
görülmüştür. Benzer gözlemler Sarker (1998) tarafından da kanal akımları için belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 12. Kazığın mansabında y doğrultusunda taban boyunca elde edilen boyutsuz hız 

dağılımı 

 
Rajaratnam ve Berry (1977), üç boyutlu batık dairesel jetin meydana getirdiği yerel oyulma 

mekanizmasını incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada kazık etkisini dikkate almamışlardır. Elde 
ettikleri sonuçlara göre, jet akımının maksimum oyulma noktasına kadar sınırlanmamış jet gibi 
davrandığını ve hız dağılımının Gauss dağılımına uyduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada da x 
doğrultusundaki hız profillerinin (u) Gauss dağılımıyla uyumu araştırılmıştır. Şekil 13’te kazığın 
membasında, Şekil 14’te ise kazığın mansabında farklı mesafelerdeki hız dağılımlarını ait Gauss 
dağılımları görülmektedir. Hız profilleri için ilk olarak 1. dereceden Gauss dağılımı ve ardından 
rms değerini en küçük veren n. dereceden Gauss dağılımı çizilmiştir. Hız profillerine ait rms 
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, en yüksek rms değerlerinin jet çışında elde edildiği 
ve jetten uzaklaştıkça rms değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Özellikle, jet çıkışında çizilen 
profilin 7. dereceden polynominal dağılım için en uygun rms’i verdiği görülmektedir. Jet 
çıkışından uzaklaştıkça hız profillerinin Gauss dağılımına uygun bir şekil aldığı görülmektedir. 
Kazığın mansap bölgesinde hız profilleri yüksek dereceden Gauss dağılımlarına uymuştur. 
Bunun nedeni, kazığın mansap bölgesinde özellikle yığılma bölgesine yaklaştıkça akımın artık 
serbest jetten çok duvar jetine benzer bir davranış göstermesidir. 

 

 
Şekil 13. Kazığın membasında u hız profili için elde edilen Gauss dağılımları 
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Şekil 14. Kazığın mansabında u hız profili için elde edilen Gauss dağılımları 

 

Tablo 1. rms değerleri 

Fr d x Gauss Dağılımı rms değeri (m/s) 

13.68 

0 
1. dereceden 0.411 
3. dereceden 0.248 
7. dereceden polynominal 0.172 

2d0 
1. dereceden 0.102 
4. dereceden 0.057 

4d0 
1. dereceden 0.070 
2. dereceden 0.053 

5d0 
1. dereceden 0.053 
2. dereceden 0.050 

6d0 
1. dereceden 0.032 
4. dereceden 0.020 

2d0 (mansap) 
1. dereceden 0.010 
2. dereceden 0.009 

3d0 (mansap) 
1. dereceden 0.021 
4. dereceden 0.006 

4d0 (mansap) 
1. dereceden 0.023 
5. dereceden 0.007 

6d0 (mansap) 
1. dereceden 0.015 
6. dereceden 0.008 

8d0 (mansap) 
1. dereceden 0.013 
6. dereceden 0.009 

10d0 (mansap) 
1. dereceden 0.012 
5. dereceden 0.008 

12d0 (mansap) 
1. dereceden 0.010 
6. dereceden 0.005 

14d0 (mansap) 
1. dereceden 0.013 
5. dereceden 0.006 

 
4. SONUÇLAR 

Kazıklı yanaşma yapılarında gemi pervanelerinden çıkan su jetinin meydana getirdiği 
oyulma probleminin oluşum mekanizmasını anlamak amacıyla deneysel bir çalışma 
gerçekleştirilmi ştir. Bu durumu benzeştirmek için tabana yerleştirilmi ş dairesel kazık etrafında 
batık üç boyutlu dairesel jet akımı dikkate alınmıştır.  

 
Bu çalışmada deney koşulları Frd=13.68 (Q=45 lt/dk, Re=43000), jet çapı d0=0.022 m ve 

kazık çapı D=0.048 m olarak dikkate alınmıştır. Deneyler sakin suda ve h=0.4 m su yükünde 
yapılmıştır. Deneylerde Akustik Dopler Hız Ölçer (Acoustic Dopler Velocimeter-ADV) 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda ifade edilmiştir: 
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1. Kohezyonsuz taban malzemesinin bulunduğu tabana yerleştirilmi ş dairesel kazık 
etrafında batık üç boyutlu dairesel duvar jeti içi yapılan deneylerde x doğrultusundaki 
hızın (u) kazığın membasında kazığa yaklaştıkça ve kazığın mansabında kazıktan 
uzaklaştıkça şiddetini kaybettiği belirlenmiştir. 

2. Hareketli tabanda, kazık etrafında meydana gelen taban profilinin (oyulma ve yığılma 
bölgesinde) Ali ve Karim (2002)’in çalışmalarında belirttiği gibi Gauss dağılımına 
uyduğu belirlenmiştir. 

3. Denge oyulma derinliğinde x doğrultusundaki maksimum hız değeri (u) x=6d0 mesafede 
teorik çıkış hızının %70’i mertebesinde meydana gelmiştir. 

4. x=4d0 mesafeden itibaren kazığa yaklaştıkça taban yakınında negatif hızlar görülmüştür. 

5. Düşey hız bileşeni (v) sıfır etrafında salınmakla birlikte pozitif ve negatif olmak üzere en 
çok %2.5U0 değer aldığı görülmektedir.  

6. x doğrultusundaki hız (u) membada kazığa yaklaştıkça, mansapta kazıktan uzaklaştıkça 
azalmaktadır. 

7. Denge oyulma derinliğinde mansap bölgesindeki maksimum hız değeri (umak) Frd=12.16, 
Frd=13.68 ve Frd=15.21 için x=2d0 mesafede teorik çıkış hızının %25’i civarında 
olmuştur. 

8. Kazığın mansabında yığılma bölgesinde tepe noktasına yaklaşıldıkça hız değeri (u) teorik 
çıkış hızının %15’i civarında meydana gelmektedir.  

9. Kazığın membasında ve mansabında meydana gelen hız dağılımları incelendiğinde, v hız 
bileşeninin kazığın membasında oldukça küçük değerler alırken kazığın mansabında 
dikkate değer bir artışın (ortalama üç katına çıkmıştır) söz konusu olduğu görülmüştür. 

10. Jet akımının kazığın memba bölgesinde serbest jet akımı şeklinde davrandığı fakat 
kazığın mansap bölgesine geçildiğinde özellikle yığılma bölgesine yaklaştıkça serbest 
jetten çok duvar jetine benzer bir davranış gösterdiği belirlenmiştir. 

11. Hız dağılımlarının Gauss dağılımı ile uyumu belirlenmiştir. Buna göre, kazığın 
membasında hız dağılımı en çok 4. dereceden Gauss dağılımı ile uyum sağlarken, kazığın 
mansabında hız dağılımı en çok 7. dereceden Gauss dağılımı ile uyum sağlamıştır. 

12. Kazığın membasında jet çıkışından uzaklaştıkça hız profillerinin 1. dereceden Gauss 
dağılımına uygun bir şekil aldığı belirlenmiştir. 

 
TEŞEKKÜR 

Projeye vermiş olduğu destekten dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz. 

 
SĐMGE L ĐSTESĐ 

d0: Jet çıkış çapı 
D: Kazık çapı 
h: Kanalın içinde tabanın üzerindeki su yüksekliği 
u, v, w: Sırası ile x, y ve z doğrultusundaki hız bileşenleri 
U0: Jet çıkış hızı 

Frd ( )∆= 500d gdUFr : Yoğunluk Froude sayısı 

Re( )0 0Re U d= ν : Reynolds sayısı 

Smak: Kazığın membasında hemen önünde meydana gelenn maksimum oyulma derinliği 
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DĐKDÖRTGEN KES ĐTL Đ KESKĐN KENARLI SAVAKLARLA 
DEBĐ ÖLÇÜMÜ 

H. Çiğdem ŞĐŞMAN 1, A. Burcu ALTAN-SAKARYA2, Đsmail AYDIN2 

ÖZET 

Açık kanal hidroliğinde debi ölçümü amacıyla kullanılan dikdörtgen kesitli keskin kenarlı 
savak deneysel olarak incelenmiştir. Tam açıklıklı savaktan başlayarak, dar açıklıklı savağa 
kadar değişken savak genişliği için debi ve savak üstü su derinliği ölçülmüştür. Tüm savak 
genişlikleri için geçerli olabilecek bir debi katsayısının tanımlanması ve boyutsuz akım 
parametreleri ile ilişkilendirilerek ampirik bir denklem ile ifade edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda elde edilen deneysel veriler ve uygulanan regresyon analizi sonuçları sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Akım ölçümleri, dikdörtgen kesitli keskin kenarlı savak, açık kanal akımı 

 
 

ABSTRACT 

Rectangular sharp crested weirs used for discharge measurement purposes in open channel 
hydraulics are investigated. Discharge and head over weir are measured for variable weir width, 
starting from the full width weir to slit weir. Description of the discharge coefficient valid for the 
full range of weir widths and empirical expression involving dimensionless flow variables is 
aimed. Experimental data obtained for this purpose and the results of the regression analysis 
performed are represented. 

 
Keywords: Flow measurement, rectangular sharp crested weir, open channel flow 
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1. GĐRĐŞ 

Açık kanal hidroliğinde kanala dik şekilde yerleştirilen ve akımı kontrol amaçlı kullanılan 
yapılardan olan keskin kenarlı savaklar debi ölçmek için de kullanılmaktadırlar. Daha çok 
laboratuvarlarda, endüstrilerde, sulama alanlarında ve barajlarda ölçüm kesiti olarak kullanılan 
keskin kenarlı savaklar, aynı zamanda barajlarda ve regülatörlerde bulunan dolusavakların 
profillerinin şekillenmesinde büyük rol oynamışlardır [Chow, 1959].  

 
Bu çalışmanın amacı; keskin kenarlı savaklarda ölçülen debinin bağlı olduğu parametreleri 

detaylı bir şekilde inceleyip, debiyi daha doğru ve güvenilir hesaplayabilmek için bir denklem 
oluşturmaktır. Bu amaçla kapsamlı bir deneysel çalışma yapılmıştır. 

 
2. TEORĐ 

Keskin kenarlı savaklar akıma dik bir şekilde yerleştirilip 1-2 mm üst genişliğinden sonra 
45°-60° eğim verilerek oluşturulmuş yapılardır [Bos, 1989]. Şekil 1’de keskin kenarlı savakların 
şematik görünümü verilmiştir. Keskin kenarlı dikdörtgen savak akımını, Q, etkileyen 
değişkenler: savak genişliği, b, savak yüksekliği, P, savak üstündeki su yüksekliği, h, kanal 
genişliği, B, suyun yoğunluğu, ρ, suyun viskozitesi, ν ve yer çekimi ivmesi, g'dir. Genel olarak, 
akım debisi tüm diğer değişkenlere bağlı olarak ifade edilir. 

( )g,,,P,B,b,hfQ 1 νρ=  (1) 

 
Şekil 1. Dikdörtgen kesitli keskin kenarlı savağın şematik görünümü 

 
Keskin kenarlı savaktan geçen debi ideal akım için Toriçelli hızının kesit alan üzerinde 

entegrali alınarak Eşitlik 2’de olduğu gibi elde edilir.  

232
3

2 /hbg
ideal

Q =  (2) 

Fakat, akım koşullarına bağlı olarak, debi yüzeysel gerilim, viskozite ve savağın 
geometrisinden de etkilenebilir. Bu etkenleri gözönünde bulundurabilmek için de ideal debi 
denklemine bir savak debi katsayısı, Cd eklenir.  
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2/3
dgerçek hbg2

3

2
CQ =  (3) 

Burada, Qideal ve Qgerçek , ideal ve gerçek durumda oluşan debiyi tanımlamaktadır. Cd = debi 
katsayısıdır. Dikdörtgen kesitli, keskin kenarlı savaklarda oluşan akımın ilgili parametrelerini 
kullanarak yapılan boyut analizi sonucunda, debi katsayısı aşağıda tanımlanan boyutsuz 
parametrelerin fonksiyonu olarak bulunur. 








=
P

h
,

B

b
,

b

h
,W,RfC 2d  (4) 

Burada R=Reynolds sayısını ve W=Weber sayısını ifade etmektedir. 
 
Literatürde keskin kenarlı savaklar için birçok debi katsayısı formülü bulunmaktadır. 

Bunlardan en kapsamlı çalışma Kindsvater ve Carter [1957] tarafından yapılmıştır. Kinsdvater 
ve Carter tarafından tanımlanan debi denkleminde savak genişliği ve savak üstündeki su 
yüksekliği belli bir düzeltme yapılarak kullanılmıştır. Bu çalışmada b/B ve h/P‘ye bağlı bir debi 
katsayısı önerilmiştir.  

 
2002 yılında Aydın ve diğerleri tarafından yapılan deneysel çalışma sonucunda dikdörtgen 

kesitli keskin kenarlı dar savaklar için daralma katsayısının Reynolds sayısına bağlı denklemi 
bulunmuştur. Bu çalışmada kullanılan debi aralığı 0,00003 – 0,005 m3/s olmuştur. Bu çalışmada 
savak genişlikleri 0,5 ile 5,0 cm arasında değişmekte olup, savak yüksekliği ise 4,0, 8,0 ve 16,0 
cm olarak kullanılmıştır. 

 
Daha sonra 2006 yılında Aydın ve diğerleri tarafından önceki çalışma genişletilerek daralma 

katsayısının hem Reynolds sayısına hem de h/b ‘ye bağlı iki farklı denklemi bulunmuştur. 2006 
yılında yapılan bu ikinci çalışmada incelenen debi aralığı 0,00001 – 0,00421 m3/s ‘dir. 
Sözkonusu çalışmada savak genişlikleri 0,5 ile 7,5 cm arasında değişmekte olup, savak 
yüksekliği ise diğer çalışmada olduğu gibi 4,0, 8,0 ve 16,0 cm olarak kullanılmıştır. 

 
Burada sunulan çalışmada ise 2002 ve 2006 yıllarında yapılan çalışmalar genişletilmiş; yani 

savak dar savak kavramından tam açık savaga kadar incelenmiştir. Önceki çalışmalarda 
kullanılan savak yüksekliği 8,0 cm olarak ayarlanmış olup, savak genişliği 2,0 cm ile 32,0 cm 
arasında değişmektedir. Kullanılan veri aralığı Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Böylece bu 
çalışma ile savaktan geçen debi için daha kapsamlı bir denklem bulunması amaçlanmıştır. 

 
3. DENEY DÜZENEĞĐ 

Deney düzeneği 32 cm genişliğinde 45 cm yüksekliğinde ve 8,5 m uzunlukta fiberglass 
dikdörtgen kanaldan oluşmaktadır. Kanalın başında düzgün giriş akımı sağlamak ve 
dalgalanmayı önlemek için dinlendirici filtre ve akım yönlendirici plakalardan oluşan bir giriş 
yapısı ve kanal sonunda debiyi ölçmek için 1x1x1 m3’lik bir hazne bulunmaktadır. Şekil 2 ve 
Şekil 3’te deney düzeneğinin şematik profil ve plan görünümü sırasıyla verilmiştir.  

 
Laboratuvarda yapılmış olan deney düzeneğinin iki farklı görünümü Şekil 4’te verilmiştir. 

Verilen şekillerden görüleceği gibi savaktan geçen su tanka boşalmaktadır. Debi ölçüm tankında 
biriken suyun tank içindeki yükselme hızı bir basınç ölçer yardımıyla ölçülmektedir. Suyun tank 
içinde yükselme hızı, tank alanıyla çarpılarak debiye çevrilmektedir. Bu yöntemle, debi 
ölçümünde herhangi bir ölçüm hatası olması önlenmiştir. Kanal gibi fiberglasstan imal edilen 
savaktan geçen su yüksekliği ise nokta eşeli kullanılarak ölçülmektedir. Nokta eşeli, suyun 
savakta daralmasından etkilenmemesi için savağın 1,20 m gerisine yerleştirilmi ştir. 
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Şekil 2. Deney düzeniğinin şematik profil kesiti 

 

 

Şekil 3. Deney düzeneğinin şematik plan görünümü 

 

 

Şekil 4. Deney düzeneğinden iki farklı görünüm 

 
Öncelikle deneylerde kullanılacak savak yüksekliğini belirlemek için birçok deney yapılmış 

ve savak yüksekliği 8,0 cm olarak belirlenmiştir. Daha sonra yapılan deneylerde değişik savak 
genişliklerini incelemek amacıyla savak genişliği, b değiştirilip deneyler tekrarlanmıştır. Savak 
açıklığı 0,02 – 0,32 m arasında değiştirilmi ştir. Yapılan deneylerde su yüksekliği ise 0,02-0,12 m 
arasında değişmiştir. Tablo 1’de deneysel verilerin özeti verilmiştir. 
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Tablo 1. Deneysel veriler 

b 
(m) 

hmin 
(m) 

hmax 
(m) 

Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) hmin/b hmax/b b/B 

0,02 0,0187 0,1091 0,0001 0,0014 0,94 5,46 0,063 
0,04 0,0200 0,1147 0,0002 0,0029 0,50 2,87 0,125 
0,06 0,0180 0,1196 0,0003 0,0045 0,30 1,99 0,188 
0,08 0,0170 0,1189 0,0004 0,0062 0,21 1,49 0,250 
0,10 0,0187 0,1189 0,0005 0,0078 0,19 1,19 0,313 
0,12 0,0209 0,1194 0,0007 0,0088 0,17 1,00 0,375 
0,14 0,0209 0,1136 0,0008 0,0091 0,15 0,81 0,438 
0,16 0,0263 0,1174 0,0014 0,0116 0,16 0,73 0,500 
0,18 0,0220 0,1184 0,0011 0,0125 0,12 0,66 0,563 
0,20 0,0222 0,1154 0,0012 0,0150 0,11 0,58 0,625 
0,22 0,0271 0,1182 0,0017 0,0173 0,12 0,54 0,688 
0,24 0,0254 0,1167 0,0018 0,0194 0,11 0,49 0,750 
0,26 0,0269 0,1159 0,0021 0,0206 0,10 0,45 0,813 
0,28 0,0150 0,1163 0,0011 0,0223 0,05 0,42 0,875 
0,30 0,0251 0,1180 0,0024 0,0248 0,08 0,39 0,938 

0,32 0,0194 0,1159 0,0017 0,0278 0,06 0,36 1,000 

 
4. DENEYSEL VERĐLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Yapılan deneysel çalışmaların sonunda her savak açıklığı için ölçülen debiye, Qölçülen 
karşılık su yüksekliği, h Şekil 5’te verilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere debi-su yüksekliği 
eğrileri parabolik bir eğilim göstermektedir. Böylece bu veriler kullanılarak debilerin savak 
genişliğine ve su yüksekliğine bağlı parabolik denklemi regresyon analizi sonucunda 
bulunmuştur. Regresyon analizinde kullanılan debi denklemi aşağıda verilmiştir. 

2
21hesaplanan hchcQ +=  (5) 

Eşitlik 5’te tanımlanan c1 ve c2 katsayıları savak genişliğine bağlı parametreler olup analizde 
kullanılan denklemleri aşağıda verilmiştir. 
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Yukarıdaki eşitliklerde; e ve f harfleri regresyon analizinden bulunacak katsayılar 
tanımlamaktadır.  

 
Yapılan regresyon analizi sonucunda c1 ve c2 katsayıları herbir debi açıklığı için değişmekte 

olup e ve f katsayıları aşağıdaki gibidir. 

e1 = -0.0029, e2 = 0.1088, e3 = 0.0739, e4 = 0.0357 

f1 = 0.0425, f2 = 0.6353, f3 = 0.7943, f4 = 39.610 

Şekil 6 ve Şekil 7’de c1 ve c2 katsayılarının b/B’ye göre değişimi verilmektedir. 
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Şekil 5. Bütün savak açıklıkları için debi – su yüksekliği grafiği 
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Şekil 6. b/B’ye karşılık gelen c1 katsayısı 

 
Sonuç olarak aşağıdaki denklem kullanılarak herhangi bir savaktan geçen debi 

hesaplanabilmektedir. 
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Şekil 7. b/B’ye karşılık gelen c2 katsayısı 

 
Şekil 5’te görülen düz eğriler, Eşitlik 8 kullanılarak her savak genişliği için ölçülen su 

yüksekliği için hesaplanan debi değerlerini deneysel çalışmalar sonucu elde edilen debi 
değerleriyle beraber göstermektedir. Daha sonra regresyon analizi sonucu bulunan debiler 
kullanılarak bütün açıklıklar için savak debi katsayıları hesaplanmıştır. Savak debi katsayısına 
karşılık Reynolds sayısı grafiği Şekil 8’de verilmektedir. Hesaplamalarda kullanılan Reynolds 
sayısı aşağıda tanımlanmıştır. 

ν
hbhg2

R =  (9) 
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Şekil 8. Reynolds sayısına karşılık gelen her açıklık için debi katsayısı karşılaştırması 
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Eşitlik 9’dan görüldüğü gibi Reynolds sayısındaki hız terimi hg2 olarak hesaplanmış ve 

karakteristik uzunluk olarak da hb  kullanılmıştır. Şekil 8 incelendiğinde debi katsayısının 
sadece Reynolds saysıyla değil, aynı zamanda savak genişliğiyle de değiştiği açıkça 
görülmektedir. 

 
Deneylerle ölçülen ve Eşitlik 8 kullanılarak hesaplanan debiler arasındaki fark aşağıda 

verilen denklem yoluyla hesaplanmıştır.  

100
Q

QQ
hata%

ölçülen

hesaplananölçülen ×
−

=  (10) 

Yapılan regresyon analizi sonucunda hesaplanan debiyle deneylerle ölçülen debi arasındaki 
yüzde fark grafiği Şekil 9’da verilmiştir. Bütün verilerin hata oranı incelendiğinde, verilerin 
sadece %13,7’sinin hata oranının %5’in üzerinde ve %3,6’sının %10’nun üzerinde olduğu 
hesaplanmıştır. Yani verilerin %86,3’ü %5’lik hata payının altında kalmaktadır. 
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Şekil 9. Deneysel verilerle hesaplanmış debiye karşılık gelen yüzde hata grafiği 

 
5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmada keskin kenarlı savaktan geçen akım ve akımın bağlı olduğu parametreler 
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda savaktan geçen debinin savak açıklığı ve su 
yüksekliğine bağlı bir denklemi bulunmuştur. Deneysel çalışmalar sonucu ölçülen debi ile 
önerilen denklemle hesaplanan debi arasındaki hata oranı hesaplandığında, verilerin %96,4’ünün 
%10’luk hata payı içinde ve %86,3’ünün ise %5’lik hata payı içinde olduğu görülmüştür. 

 
Daha sonra yapılacak çalışmalarda daha geniş debi aralığının incelenmesi ve geçmiş 

çalışmalarda olduğu gibi savak denkleminde bulunan debi katsayısının bir denkleminin 
bulunması amaçlanmaktadır. 
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ALTTAN ALI ŞLI HAVALANDIRICILARLA ĐLGĐLĐ 
DENEYSEL BĐR ÇALI ŞMA 

Seçkin AYDIN1, M. Cihan AYDIN2 

ÖZET 

Alttan alışlı havalandırıcılar yüksek hızlardaki akımlara maruz dolusavak şut kanallarını 
kavitasyon hasarından korumada oldukça etkili olabilirler. Özellikle düşük Froude sayılarında ve 
geniş dolusavak kanalarında batık havalandırıcı riskini azaltmak ve daha iyi verim alabilmek için 
tercih edilebilir. Bu çalışmada alttan alışlı havalandırıcıların farklı Froude sayıları ve rampa 
yüksekliklerindeki havalandırma performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar 
daha önce yürütülen üç boyutlu CFD analizlerinden elde edilmiş bir bağıntıyla da 
karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hava girişi, alttan alışlı havalandırıcı, kavitasyon, dolusavaklar 

 
 

ABSTRACT 

The bottom-inlet aerator is quite efficient to prevent cavitation damage on the spillway 
chute surface due to high flow velocities. To overcome submerged aerator condition, it can be 
preferred especially at the low Froude number and at wide spillway chute. The observations 
presented in this study are intended to provide useful information about the aeration performance 
of the bottom-inlet aerators at the different Froude numbers and ramp heights. The experimental 
data were also compared with the results of a relationship obtained from three-dimensional CFD 
analysis. 

 
Keywords: Air entrainment, bottom-inlet aerator, cavitation, spillway 
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1. GĐRĐŞ 

Yüksek hızdaki akımlara maruz dolusavaklar kavitasyona maruz kalabilir ve zaman içinde 
beton yüzeyde büyük hasarlar oluşabilir. Kavitasyon hasarından korunmak için geleneksel metot 
havalandırıcılar kullanmaktır. Tipik bir havalandırıcıda, şut kanalı üzerine yerleştirilen bir 
saptırıcı ve/veya rampa ile yüksek hızlı akım tabandan saptırılarak akım jetinin altında bir 
altbasınç (atmosfer altı basınç) boşluğu oluşturulur. Bu boşluğa kenar hava bacaları ve tabana 
yerleştirilen açık oluklara vasıtasıyla hava girişi sağlanır. Bu şekilde akıma yeterli hava 
karıştırıldığında akım içindeki hava kabarcıkları oluşabilecek kavitasyon hasarının önüne 
geçmektedir. Ancak zaman içinde geleneksel havalandırıcıların bazı olumsuz yönleri ortaya 
çıkmıştır. Jet altı boşluk altbasınçlarının çeşitli sebeplerden aşırı derece düşmesi sonucu alt nap 
tabana yapışarak batık havalandırıcı durumu meydana gelir. Çok geniş dolusavak şut 
kanallarında ise kenarlarda yeterli hava girişi sağlanırken orta bölgeye doğru basınçlar düşer ve 
bu bölgelerde yeterli hava girişi sağlanamayabilir. Böylece geniş kanallarda giren hava şut 
genişliğince üniform olarak dağılmaz. Ayrıca düşük Froude sayılarında (Fr<4.5~6), 
havalandırıcıların batık hale gelerek hava emmediği kabul edilmektedir. Chanson (1995), batık 
bir havalandırıcının düşük Froude sayılarında bile kavitasyon üretebileceğini vurgulamıştır. 
Pinto vd. (1982) batık havalandırıcı durumunu tanımlayarak hava girişini engellendiğini ve bir 
şekilde önlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Volkart ve Rutchmann (1991) ise, iyi tasarlanmış bir 
havalandırıcının batık olmaması ve şut kanalı genişliğince üniform bir hava karışımı sağlaması 
gerektiğini belirtmiştir.  

 
Geleneksel havalandırıcıların bu dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için, alttan-alışlı 

havalandırıcı tipi önerilmiştir [Aydın, 2005]. Bu havalandırıcılar düşük Froude sayılarında ve 
çok geniş dolusavak kanallarında bile, geleneksel havalandırıcılara nazaran daha verimli ve daha 
üniform bir havalandırma sağlayabilecektir. Alttan alışlı havalandırıcılarla ilgili yapılan sayısal 
modellemelerde bu havalandırıcının iyi bir performans sağladığı görülmüştür. [Aydın, 2005; 
Öztürk ve Aydın, 2005; Öztürk ve Aydın, 2008], Bu çalışmada alttan alışlı havalandırıcılarla 
ilgili yürütülen deneysel bir çalışma sayısal model sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur. 

 
2. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Laboratuar deneyleri Fırat Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik 
Laboratuarında yürütülmüştür. Uzunluğu 4 m ve genişliği 0.5 m olan plexiglas dikdörtgen bir 
kanal çelik profillerden oluşturulmuş iskelet üzerine yerleştirilerek deney seti hazırlanmıştır. 
Kanal eğimini değiştirebilmek için kanal altına ayarlanabilir bir ayak yerleştirilmi ştir. Kanal 
girişine, yüksek hızlı ve üniform bir akım sağlayan bir jet kutusu yerleştirilmi ştir. Bu jet kutusu 
laboratuardaki yüksek ve sabit seviyeli bir depo tarafından beslenen borulara bağlanmıştır. Kanal 
girişindeki su derinliğini kontrol etmek için jet kutusu çıkışına ayarlanabilir dikdörtgen bir kapak 
yerleştirilmi ştir. Alttan alışlı havalandırıcı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, rampa açısı θ=7.59o olan 
bir saptırıcı ve bunun hemen mansabında kanal tabanına 12mm çapında ve 10 cm aralıklarla 
yerleştirilmi ş hava deliklerinden oluşturulmuştur. Rampa açısı sabit kalacak şekilde üç farklı 
rampa yüksekliğine için (tr = 4, 6 ve 8 mm) deneyler yürütülmüştür. Froude sayısı 
havalandırmanın önemli olduğu 4.27~9.75 aralığında alınmıştır. Kapak yükseklikleri ayarlı 
kapakla ayarlanıp, kanaldaki su hızları dijital hızölçerle ve hava hızları da dijital bir hava hızı 
ölçerle ölçülmüştür.  

 
Model deneyinde viskoz ve yüzey gerilimi etkilerine rağmen Froude benzeşim kuralı 

uygulanmıştır. Laboratuar koşullarında Froude benzeşiminin yanında Reynolds ve Weber 
benzeşiminin sağlanması mümkün olamayacağından ölçek etkilerine müsaade edilmiştir. Birçok 
araştırmacı Re>105 olması koşulu ile hava girişinin Froude model ölçeğinden etkilenmeyeceği 
belirtilmiştir [Kells and Smith, 1991]. Ancak, bu çalışmada Reynolds sayısı 0.6x105<Re<1.3x105 
aralığındadır ve hava girişi üzerinde önemli ölçek etkileri beklenecektir. Model ölçeği 1:25 
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olarak kabul edilmiştir. Bu ölçeğin hava girişi üzerinde önemli ölçek etkileri oluşturacağı da bazı 
araştırmacılar tarafından bildirilmiştir [Volkart and Chervet, 1983]. Deneylerdeki ölçek etkilerini 
gidermek için, prototip boyutlarındaki CFD model sonuçlarına bağlı olarak Eşitlik 1 elde 
edilmiştir. 

264.1)(407.4 mp ββ =  (1) 

Buradaki βp temsili prototip hava giriş oranı, βm fiziksel modelden elde edilen hava giriş oranıdır. 
Denklem (1)’deki katsayılar Kökpınar ve Göğüş (2002) tarafından simetrik havalandırma için 
5.194 ve 1.150, asimetrik havalandırma için 4.186 ve 1.388. Çalışmada elde edilen Eşitlik 1’deki 
katsayılar bu katsayılara oldukça yakındır. Eşitlik 1, ölçek etkileri için sayısal sonuçlara dayalı 
kaba bir yaklaşım sunar ve verilen geometri ve Fr aralığı için geçerlidir. 

 

A y a r l a n a b i l i r  a y a k

a y a r l a n a b i l i e  k a p a k

J e t  k u t u s u
S u  g i r i ş i

Ç e l i k  ç e r ç e v e

H a v a  g i r i ş i

R a m p a

h P l e x i g l a s  k a n a l

A

A

 

A - A  K e s i t i P l a n

 

Şekil 1. Deney düzeneğinin geometrisi (boyutlar cm cinsindendir) 

 
3. HAVA GĐRĐŞ ORANININ BEL ĐRLENMESĐ 

Froude sayısı ve rampa yüksekliği havalandırıcıların hava girişi üzerindeki etkili 
parametrelerindendir. Deneysel çalışmalar, farklı rampa yükseklikleri için havalandırıcın hava 
giriş oranının Froude sayısıyla değişimini gözlemlemek için yapılmıştır. Hava giriş üzerinde 
etkili olan diğer parametreler bu çalışmada sabit olarak alınmıştır. Havalandırıcının hava giriş 
oranı, havalandırıcı tarafından sağlanan hava debisinin kanaldaki su debisine oranı olarak 
tanımlanmaktadır (β=Qa/Qw). Froude sayısı atalet kuvvetlerinin yerçekim kuvvetlerine oranı 
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olarak tanımlanır (Fr =Uw/(gh)1/2). Buradaki Uw yaklaşan akım hızı (m/s), g yerçekim ivmesi 
(m/s2), h yaklaşan akım derinliğidir (m). Deney sonuçlarına göre β ve Fr arasındaki bağıntı ölçek 
etkileri de içeren Eşitlik 2 ve ölçek etkilerinin giderildiği Eşitlik 3 ile verilmiştir. Her iki 
denklem de %93 korelasyon ile ve 4.27≤Fr≤ 9.75; 0.07≤ tr/h ≤ 0.41 aralıklarında elde edilmiştir. 

1.1)2(015.0 −= Frβ  (2) 
1.1)76.2(04.0 −= Frpβ  (3) 

Şekil 2’de görüldüğü gibi hava giriş oranının Fr ile değişimi hemen hemen doğrusaldır. 
Aynı Şekilde, rampa yüksekliği küçüldükçe hava girişi az miktarda düşmesiyle birlikte rampa 
yüksekliğinin hava girişi üzerindeki etkisi çok belirgin olmadığı görülmektedir. Buradan 
çıkarılabilecek bir sonuç da; bu gibi bir havalandırıcı için küçük bir rampa yüksekliği yeterli 
olabilecektir. 
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   (a)                                                                       (b)  

Şekil 2. Hava giriş oranının Fr sayısı ile değişimi (a) Ölçek etkilerini giderilmeden önce,        
(b) Ölçek etkileri giderildikten sonra 

 
4. DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLARIN KAR ŞILA ŞTIRILMASI 

Deneysel sonuçlar, Fluent yazılımı ile 3-Boyutlu CFD analizlerinden elde edilen 252 veriye 
dayalı olarak yürütülen çoklu regresyonla (korelasyon katsayısı=0.992) türetilen Eşitlik 4’ün 
hesap sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 

( )
43.019.02

98.0214.0 















−=

h

t

Lh

D
Fr r

cβ  (4) 

Burada, βc Eşitlik 4’ten elde edilen hesap hava giriş oranı, D tabandaki dairesel havalandırma 
ağızlarının çapı (m), L ardışık iki havalandırma ağzı arasındaki mesafe (m), tr saptırıcı 
yüksekliğidir. Boyutsuz D2/Lh parametresi D çaplı tek bir havalandırma ağzı kesitinin, bu ağız 
tarafından beslenen akım kesit alanına oranı olarak tanımlanır. tr/h ise boyutsuz saptırıcı 
yüksekliği olarak tanımlanır. Eşitlik 4, 05≤ Fr ≤10.10, 0.17≤ tanα ≤0.57,  0.04≤ tr/h ≤0.50, 
0.032≤ D2/Lh ≤0.539 and θ=7.59o için elde edilmiştir.   

 
Deneysel veriler ile Eşitlik 4’ten elde edilen hesap sonuçlarının karşılaştırılması Şekil 3’teki 

grafiklerde gösterilmiştir. Şekil 3a’da ölçek etkilerinden dolayı 45o eğimli doğrudan önemli bir 
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sapma gözlenirken, Şekil 3b’de, ölçek etkilerinin giderildiği temsili prototip değerleriyle Eşitlik 
4 hesap sonuçlarının oldukça iyi bir uyum içinde olduğu görülmektedir. 
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   (a)                                                                       (b)  

Şekil 3. Eşitlik 4 ile deneysel verilerin karşılaştırılması, (a) ölçek etkileri giderilmeden önce   
(b) ölçek etkileri giderildikten sora    

 
5. SONUÇLAR 

1. Alttan alışlı havalandırıcıların hava girişi büyük ölçüde Fr sayısına bağlıdır ve bu bağıntı 
hemen hemen doğrusaldır.  

2. Rampa yüksekliğinin hava giriş oranı üzerinde arttırıcı bir etkisi olmasıyla birlikte, bu 
etki Fr sayısının yanında oldukça küçüktür.  

3. Ölçek etkileri giderildikten sonra havalandırıcı tarafından sağlanan hava giriş oranları 
kavitasyon hasarından korunmak için minimum bir değer kabul edilen %5’den büyük 
elde edilmiştir.  

4. Eşitlik 4’ten elde edilen hesap sonuçları, kaba bir yaklaşımla ölçek etkileri giderilmiş 
deneysel verilerle iyi bir uyum göstermiştir. Bu denklem, özellikle bir projelerin ilk 
aşamalarında uygulamacılara pratik bir yaklaşım sunabilir.  

5. Bu havalandırıcı tipi düşük Fr sayılarında bile (2.00≤Fr≤6.00) daha iyi bir havalandırma 
sağlayabilir. 
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LAB ĐRENT YAN SAVAKLAR 

M. Emin EMĐROĞLU1, Nihat KAYA1, Hayrullah AĞAÇCIOĞLU2 

ÖZET 

Literatürde dikdörtgen ve üçgen kesitli yan savaklar ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmalarda genellikle yan savakların debi katsayıları ve su yüzü profilleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmada bu güne kadar kullanılan klasik yan savakların yerine labirent yan 
savaklar kullanılmıştır. Labirent savak, planda düz olmayan bir savak kretine sahiptir. Kret 
uzunluğunun artması ile belirli bir debi için memba taraftaki nap yükü azaltılmaktadır. Bu 
nedenle bu savaklar, özellikle kret genişliği sınırlı olduğu yerlerde daha büyük debi geçirilmesi 
gereken durumlarda avantajlı olmaktadır. Bu çalışmada, farklı labirent savak tepe açıları, savak 
uzunlukları ve kret yüksekliklerinde hem doğrusal hem de kıvrımlı kanalda labirent yan 
savakların akım karakteristiklerini belirlemek amacıyla bir dizi deneyler yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda, labirent yan savakların debi deşarj kapasitelerinin klasik savaklara göre oldukça fazla 
olduğu görülmüştür. Ayrıca, kıvrımlı kanal boyunca elde edilen debi katsayısı değerleri doğrusal 
kanala göre daha büyük değerler almıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Yan savak, yanal akım, labirent savak, debi katsayısı, su yüzü profili 

 
 

ABSTRACT 

There are a lot of studies related to the side-weirs located on straight channels. The most of 
these studies are generally related to discharge coefficient and water level surface of these side-
weirs. In this study, the labyrinth weirs have used instead of sharp crested side weirs. A labyrinth 
weir is defined as a weir crest that is not straight in planform. The increased sill length provided 
by labyrinth weirs effectively reduces upstream head for a particular discharge. They can 
therefore be used to a particular advantage where the width of a channel is restricted and a weir 
is required to pass a range of discharges with a limited variation in upstream water levels. A 
series of laboratory experiments were conducted at the straight and curved channel for different 
labyrinth weir apex angles, weir lengths, and crest heights. The values of discharge capacity of 
the labyrinth side weirs are significantly higher than those of conventional side weirs. Instead of 
rectangular side weirs which are widely used, using labyrinth side weir that has more discharge 
capacity will be more advantage. Moreover, the discharge coefficient values of labyrinth side 
weirs at curved channel are higher than those of straight channel. 

 
Keywords: Side weir, lateral flow, labyrinth weir, discharge coefficient, water surface profile 
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1. GĐRĐŞ 

Savaklar; hidrolik mühendisleri tarafından debi ölçümü, taşkın kontrolü gibi amaçlar için 
yüzyıllardır kullanılan en eski ve kullanım açısından en basit hidrolik yapılardandır. Farklı savak 
tiplerinin her birinin hidrolik davranışı birbirinden farklıdır. Bu nedenle her bir savak tipinin 
akım karakteristiklerini ayrı ayrı incelemek önemlidir. 

 
Yan savaklar; bir kanaldaki fazla debinin azaltılması veya herhangi bir kanaldan ihtiyaç olan 

debinin alınması için kullanılan bir hidrolik yapıdır. Bu savaklar kanalların yan duvarlarına akıma 
paralel olarak inşa edildiklerinden bu ismi almışlardır. 

 
Yan savaklar birçok mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır. Yan savaklar herhangi bir 

kanaldan ihtiyaç duyulan debinin temin edilmesi veya fazla suyun uzaklaştırılması için sulama, arazi 
drenajı ve kanalizasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birleşik kanalizasyon 
sistemlerinde ana kolektördeki temiz sayılan fazla yağmur suları, yan savaklar yardımıyla alıcı ortama 
direkt olarak verilmektedir. Böylece arıtma tesisinin yükü azaltılmakta ve yan savağın mansap 
tarafındaki iletim hattının kesiti küçültülmektedir. 

 
Ayrıca, vadi yamaçlarından geçirilen kanallarda yüzeysel akış etkisiyle meydana gelecek fazla 

debi de yan savaklar yardımıyla uzaklaştırılmaktadır. Yine, sulamada dağılım ve kayıpların kontrolü 
yapılırken de yan savaklardan faydalanılır. Düşük randımanla yapılan sulama işlemi sonucu ortaya 
çıkan su kayıplarının önüne geçmek için yan savak kullanılarak bu kayıpları en düşük seviyeye 
indirmek mümkün olmaktadır. 

 
Yan savakların farklı enkesit tipleri mevcuttur. Yan savaklar dikdörtgen, trapez veya dairesel 

kanalların yan duvarlarına farklı enkesitlerde inşa edilirler. Bunları dikdörtgen, üçgen, trapez ve 
dairesel yan savaklar olarak saymak mümkündür. Bu yan savaklar ana kanalın yanına inşa edilirken 
ana kanal ekseni ile belirli bir açı yapacak şekilde inşa edilebileceği gibi ana kanala paralel olarak da 
inşa edilebilmektedir. 

 
Yerleştirme yapılırken kullanılacak yan savak tipi, kanal enkesiti ve yerleştirme açısı 

savaklanacak debinin miktarını değiştirmektedir. Yan savakların debi katsayısı ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar halen yapılmaktadır. Yan savaklar ile ilgili hem 
teorik hem de deneysel çalışmalar literatürde mevcuttur. 

 
De Marchi (1934) yan savakların birim uzunluğundan savaklanan debi için, 

( ) 2/32
'

phgC
dx

dQ

dx

dQ
d −=−=  (1) 

ifadesini vermiştir. Eşitlik 1’den dQ/dx, savağın dx uzunluğundan savaklanan debi (m3/s),            
-dQ/dx, ana kanaldan savağın dx uzunluğundan savaklanarak azalan debi (m3/s), Cd, yan savak 
debi katsayısı, g, yer çekimi ivmesi (m/s2), h, dikdörtgen en kesitli ana kanaldaki su derinliği 
(m), p, eşik yüksekliği olarak verilmektedir (Şekil 1). Yan savak ile ilgili gerçekçi ilk yaklaşımın 
De Marchi (1934) tarafından ortaya konmasına rağmen, yan savak debi katsayısının değişimi 
hakkında net bir bilgi verilmemiştir. Engels (1920), tarafından yapılan deneysel çalışmalarda yan 
savaklar üzerindeki su yüzü profillerini gözlemleyerek yan savaktan savaklanan debi için; 

( ) 67.1
2

83.0
d

' phLg2CQ −=  (2) 

formülünü vermiştir. Deneyler dikdörtgen enkesitli kanallarda gerçekleştirilmi ştir. Burada; Q′ 
yan savak debisini (m3/s) göstermektedir. 
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Coleman ve Smith (1923), yan savak debisini veren bağıntıyı da; 

( ) 645.1
1

72.0' phbL58.2Q −=  (3) 

şeklinde vermişlerdir. Buna ilaveten, Tablo 1’de doğrusal kanallara yerleştirilen yan savakların 
debi katsayısı ile ilgili farklı araştırmacıların eşitlikleri sunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.  Nehir rejimli akım halinde 
yan savak boyunca su yüzü 
profilinin değişimi 

 

 

Tablo 1. Doğrusal kanallara yerleştirilen yan savakların debi katsayısı 

Referans 
(1) 

Debi katsayısı 
(2) 

Fr sayısı 
(3) 

L/b 
(4) 

p/h1 

(5) 
 
Subramanya ve 
Awasthy (1972) 
 
 
Yu-Tech (1972) 
 
 
Nandesamoorthy ve 
Thomson (1979) 
 
Ranga Raju vd. (1979) 
 
 
Hager (1987) 
 
 
Cheong (1991), 
trapezoidal kanallar 
için 
 
Singh vd. (1994) 
 
Borghei vd. (1999) 
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El-Khashab ve Smith (1976), yaptıkları kabullerden hareket ederek dikdörtgen enkesitli 
kanallarda yan savak üzerindeki su yüzü profilini veren genel bir bağıntı elde etmişlerdir. 

3

2

20

1
gA

BQ

dx

dQ

gA

Q
JJ

dx

dy f

α

α

−

−−
=  (4) 

Bu ifadede y ana kanaldaki akım derinliği (akım yönünde değişken), x mesafe, Jf enerji çizgisi 
eğimi, Jo kanal taban eğimi, α kinetik enerji düzeltme faktörü, A akımın enkesit alanı ve B 
kanalın genişliğini göstermektedir. dQ/dx savak boyunca azalan bir terim olduğundan eksi (-) 
işaretli olarak alınmıştır.  

 
2. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Bu çalışmayı yürütmek için Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Đnşaat Mühendisliği 
Bölümü Hidrolik laboratuarında bir deney düzeneği kurulmuştur. Kurulan açık kanal, bir ana 
kanal ve bir adet toplama kanalından oluşmaktadır. Ana kanal 0.50 m genişliğinde ve 0.50 m 
yüksekliğindedir. Toplama kanalı 0.50 m genişliğinde 0.70 m yüksekliğindedir. Yan savakların 
yerleştirileceği kısımların karşısındaki toplama kanalı genişliği 1.30 m yarıçapında daire şeklinde 
inşa edilmiştir (Şekil 2). Bunlar, % 0.1 eğimli toplama kanalındaki suyun akışına engel teşkil 
etmemiştir (Şekil 3a). Deney koşulları sağlandıktan sonra okumalar, uzun süre sonra alınmıştır. 
Yan savaklarında toplama kanalının genişletilmesinin nedeni labirent yan savaktan su 
savaklanırken serbest naplı ve akıma herhangi bir müdahale olmaması içindir. 

 
Deney setinin tüm yan duvarları cam ve fleksiglas malzemeden inşa edilmiştir. Đki kanalı 

birbirinden ayıran kısım ise sac malzemeden yapılmıştır. Set, püskürtme boya ile boyanmıştır. 
Set üzerine gerekli yerlere sakinleştiriciler yerleştirilmi ştir (Şekil 2). Deneyler yapılırken bu 
mevcut sakinleştiriciler yeterli gelmediği zaman su yüzüne paralel 6 inçlik demirden küçük 
karelere sahip bir sakinleştirici imal edilmiş, gerektiğinde kullanılmıştır. Bu şekilde limnimetre 
ile alınan okumalar oldukça hassas olmuştur. Bu çalışmada Mitutoyo marka elektronik bir 
linimetre kullanılmıştır. 
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Giriş debisi Siemens marka elektromanyetik bir debimetre kullanılarak belirlenmiştir. 
Debiler L/s cinsinden ölçülmüştür. Ayrıca, 90° ince kenarlı bir savak ile elde edilen debilerle 
karşılaştırılmıştır. Toplama kanalı sonundaki dikdörtgen savaktan geçen debi ise elde edilen 
aşağıdaki Eşitlik 5’ten hesaplanmıştır. 

564577.1619356.0 hQ =  (5) 

Burada, Q dikdörtgen savaktan savaklanan debi (L/s), h nap yükü (cm) dür.  
 
Ana kanal taban eğimi % 0.1’dir. Deneyler nehir rejimli ve kararlı akım şartlarında ve 

serbest savaklanma hali için gerçekleştirilmi ştir. Yan savak nap kalınlığı (nap yükü) olarak, yan 
savak membasında ana kanal eksenindeki su derinliğine göre elde edilen nap kalınlığı dikkate 
alınmıştır. Literatürdeki birçok çalışmada bu şekilde alınmıştır [Coşar ve Ağaçcıoğlu, 2004; 
Ağaçcıoğlu ve Yüksel, 1998]. Deneylerde minimum nap kalınlığı 20 mm olarak alınmıştır. 
Coleman ve Smith (1923) minimum nap yükünün 19 mm’den az olmaması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Deneyler, hem doğrusal kanalda hem de kıvrımlı kanalda L=25, 50 ve 75 cm savak 
uzunluğuna sahip, p=12, 16 ve 20 cm kret yüksekliklerinde, θ=45°, θ=60°, θ=90°, θ=120°, 
θ=150° labirent savak kıvrım tepe açıları için ve kıvrımlı kanalda α=30°, 60°, 90°, 120°, 150° 
kıvrım merkez açılarında deneyler yapılmıştır (Şekil 3a, 3b). Debi katsayılarının belirlenmesi ve su 
yüzü profillerinin çıkarılması problemlerinin deneysel olarak incelenmesi için aşağıdaki 
parametreler özetle aşağıda verilmiştir. 

• α=30°, α=60°, α=90°, α=120° ve α=150°, ve doğrusal kanal  (6 parametre) 

• L=0.25, L=0.50 ve L=0.75 m (savak uzunluğu)    (3 parametre) 

• p=0.12, p=0.16 ve p=0.20 m  (kret yüksekliği)    (3 parametre) 

• θ=45°, θ=60°, θ=90°, θ=120°, θ=150°, θ=180°(dikdörtgen savak)  (6 parametre) 

• Çalışılan debi aralıkları: 10-145 L/s 

• Nehir rejiminde deneyler yapılmıştır (Fr<1) (her deney yaklaşık 26 adet Fr için okumalar 
yapılmıştır) 

 
Toplam 54 farklı yan savak için çalışılmıştır. Şekil 3a’da doğrusal kanala yerleştirilen yan 

savak görülmektedir. Şekil 3b’de ise labirent yan savağın farklı boyutları görülmektedir. 
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Şekil 3. (a) Doğrusal kanala yerleştirilen labirent yan savağın görünümü,                                
(b) yan savağın farklı boyutları 

 
3. DENEY SONUÇLARI VE TARTI ŞMA 

3.1. Su Yüzü Profilleri 

Aktif savaklanma durumunda yan savak bölgesinde su yüzü profilleri ve teğetsel hız 
diyagramları elde edilerek, yanal akım ve kıvrımdaki akım yapısının birbiriyle olan etkileşimi 
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incelenmiştir. Şekil 4 labirent yan savağa göre iç ve dış kıyı yerleri gösterilmiştir. Su yüzü profilleri 
hem dış kıyı bölgesinde hem de eksende çıkarılmıştır. 
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Şekil 4. Su yüzü profillerinin belirlendiği kıyı ve eksenin gösterimi 

 
Şekil 5 incelendiği zaman, yan savağın memba ucundaki su seviyesi mansap ucundan daha 

düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni yan savağın memba ucundan itibaren savaklamanın 
başlaması ve akımın nehir rejiminde olmasıdır. Borghei vd. (1999) yan savağın memba ucunda 
akım derinliğinin kritik derinlikten fazla olması durumunda çizdiği su yüzü profili ile bu 
çalışmada elde edilen profiller uyum içerisindedir. Engels (1920), su yüzünün yan savak 
bölgesinde önce minimuma ulaştığı ve sonra tedricen arttığını ifade etmiştir. Tyler vd. (1929), su 
yüzünde minimum derinliğin yan savak başlangıcında meydana geldiğini ve sonra yükseldiğini 
deneysel olarak belirlemiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, ana kanalda debinin azalması ile 
mansap ucundan itibaren kanaldaki su derinliğinde artış gözlenmektedir. Bu durum, çizilmesi 
durumunda, Koch parabolünde de açıkça görülebilir. 

 
Debinin azalmasıyla su seviyesi artmaktadır. Yan savağın memba ucundan itibaren su 

seviyesi belirli bir mesafe sonra minimuma ulaşmakta ve daha sonra küçük L/b oranlarında ani 
olarak, diğerlerinde tedrici olarak yükselmektedir. Bu minimum su seviyesinin yeri Fr sayısı, nap 
yüksekliği ve savak tipine göre farklılık göstermesine karşın, çoğunlukla labirent yan savağın 
memba kısmının üçte birlik kısmında meydana gelmektedir. El-Khashab (1975), minimum 
noktanın yerinin değişimini, yan savak girişinin akıma olan etkisinden kaynaklandığını ifade 
etmiştir. Ayrıca Tyler vd. (1929), Ağaçcıoğlu (1995) ve Coşar (1999) tarafından da benzer su 
yüzü profilleri elde edilmiştir. 

 
Kıvrımlı kanalda; L/b=1.50 için su yüzü profilleri incelendiğinde, su yüzünde 

dalgalanmaların olduğu gözlenmektedir (Şekil 6). Genellikle yan savağın mansap tarafına yakın 
kısımda küçük bir kabarma oluşmaktadır. Mansap ucunda tekrar su kabararak en yüksek 
seviyeye ulaşmaktadır. Bu durum ile büyük Fr sayılarında daha çok karşılaşılmıştır. Oluşan 
tepeciğin yeri Fr sayısının artmasıyla mansap ucuna doğru kaymaktadır. Fakat hiçbir deneyde 
yan savak mansap ucunu geçmemiştir. Büyük Froude sayılarında ve büyük debilerde L/b ve 
p/b’nin küçük değerlerinde yan savağın memba ve mansap tarafındaki su seviyeleri arasındaki 
kot farkı test edilen diğer durumlardan daha fazla olmuştur. Şekil 7 ve Şekil 8’de kıvrımlı 
kanalda su yüzü profilleri verilmiştir. 
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Şekil 5. Doğrusal kanal θ=60° için aktif savaklanma durumunda su yüzü profilleri 

 

Şekil 6. Kıvrımlı kanalda α=30°’de aktif savaklanma durumunda su yüzü profilleri 
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(b) Fr=0.43, Kıyı 
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(c) Fr=0.58, Eksen 
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(d) Fr=0.58, Kıyı 
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Fr=0.635, Eksen 
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Şekil 7. Kıvrımlı kanalda α=60°’de aktif savaklanma durumunda su yüzü profilleri 

 

Şekil 8. Kıvrımlı kanalda α=150°’de aktif savaklanma durumunda su yüzü profilleri 

 
Labirent savağın kıvrım açısı küçüldükçe labirent savak üzerinde su yüzeyinde çevrintiler 

daha fazla gözlenmiştir. Test edilen savaklar içerisinde sadece θ=90° labirent yan savak tepe 
açısında çevrinti nedeni ile, akım içerisine doğru dalarak huni şeklinde bir vorteks oluşmuştur. 
L/b’nin küçük değerlerinde ve sadece θ=90°’de bu olay gözlenmiştir ve çoğunlukla aynı bölgede 
oluşmuştur. Bu olay, büyük nap yüklerinde meydana gelmiştir. L/b’nin artmasıyla yine söz 
konusu açıda pek gözlenmemiştir. Bunun nedeni L/b’nin küçük değerlerinde ters akımın dar bir 
alanda meydana gelmesidir. L/b’nin artması ile bu alan artmaktadır. Diğer labirent savak tepe 
açılı yan savaklarda bu duruma rastlanmamıştır. Ayrıca, nap yükü düştüğünde test edilen 2∼4 cm 
için dönerek akım içerisine giren vorteks oluşumu gözlenmemiştir. Yanal akım, labirent yan 
savağın mansap kısmındaki kret yüksekliği engeli ile karşılaşınca savak üzerinde dönerek ters 
akımlar oluşturarak çevrinti meydana gelmiştir. Test edilen labirent savağın küçük tepe 
açılarında kret uzunluğunun daha fazla olması ve böylece engelin uzunluğunun da fazla olması 
nedeniyle, savak üzerinde çevrintiler daha fazla olmuştur. Ayrıca, küçük tepe açılarında daha 
fazla savaklanma olması da çevrintilerin daha fazla olmasına neden olmuştur. 

 

Yan savak boyunca mansaba doğru gidildikçe yanal akımdan dolayı, ana kanaldaki akım 
yavaşlamakta ve bunun sonucu olarak ana kanaldaki sekonder akım şiddetlenmektedir. Bundan 
dolayı, yan savağın ilk yarısı sonunda ayrılma bölgesi oluşmakta ve yan savağın ikinci yarısında 
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Fr=0.636, Eksen 
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ters akım meydana gelmektedir. Bunun sonucu olarak ana kanalın iç kıyısında bir durgunluk 
bölgesi oluşmaktadır. Yapılan deneylerde özellikle düşük Fr sayılarında bu durum açıkça 
gözlenmiştir. Test edilen büyük Fr sayılarında ters akım oluşumu pek gözlenmemiştir.  

3.2. Teğetsel Hız Diyagramları 

Derinlik boyunca teğetsel hız ölçümleri hem doğrusal hem de kıvrımlı kanalda yapılmıştır. 
Deneyler, aktif savaklanma düşük nap yüksekliği, aktif savaklanma yüksek nap yüksekliği ve 
savaklanma olmaması durumunda nehir rejiminde yapılmıştır. Her enkesitte beş düşeyde derinlik 
boyunca teğetsel hızlar belirlenmiştir. 

 
Şekil 9 incelendiğinde C-C kesitinde, yan savağın memba ucunda, maksimum hız yörüngesi 

dış kıyı civarındadır. Đç kıyıya gidildikçe V/Vm oranı azalmaktadır. Bunun nedeni ölçümlerin 
aktif savaklanma durumunda alınmış olması ve akımın yan savağa doğru yönelmesidir. Đç kıyıda 
V/Vm oranı dış kıyıya göre çok düşük olarak gözlemlenmiştir. E-E kesitinde, yan savağın 
mansap ucunda, savaklanmadan dolayı ana kanaldaki debi azalmaktadır. 
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(c) C-C Kesiti (Kıvrımlı kanal) 

(d) E-E Kesiti (Kıvrımlı kanal) 
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Şekil 9. Doğrusal ve kıvrımlı kanalda C-C ve E-E kesitlerindeki teğetsel hız diyagramları 
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Mansap ucunda akım derinliği memba ucuna göre daha fazladır. Böylece teğetsel hız 
dağılımında da bir azalma oluşmaktadır. Yanal akımdan dolayı iç kıyıda ortalama teğetsel hız 
düşmekte ve üst bölgede belirgin bir şekilde daha hızlı bir akım meydana gelmektedir. Yapılan 
tüm deneyler göz önüne alındığında mansap ucunda özellikle düşük Fr sayılarında E-E kesitinde 
iç kıyıda üst bölgede teğetsel hız değeri çok azalmakta ve akımda bir durgunluk gözlenmiştir. 
Yine bu bölgedeki bağıl hız dağılımı iç kıyıda daha düşük gözlenmiştir. 

 
Bu çalışmada durgunluk bölgesi yan savağın mansap ucundan sonra iç kıyıda oluşmaya 

başlamıştır. Maksimum teğetsel hız değeri yan savağın membasından mansabına doğru bir 
azalma göstermiştir. Mansabından sonra maksimum hızın azalma nedeni ana kanaldaki debinin 
azalmasıdır.  

 
3.3. Labirent Yan Savak Debi Katsayısı 

Her savak bölgesinde savak uzunluğu 25, 50 ve 75 cm, eşik (kret) yüksekliği 12, 16 ve 20 
cm, labirent savak tepe açıları θ=45°, 60°, 90°, 120°, 150° ve dikdörtgen savak (θ=180°) olan 54 
farklı yan savak için her deneyde toplam 6 adet su seviyesi okunmuştur. Bunlar, savağın memba 
ucunda, savağın ekseninde ve savağın mansap ucunda alınan okumalardır. Okumalar hem kıyıda 
ve hem de eksende alınmıştır. 

 
Deneyler nehir rejiminde, hem doğrusal hem de kıvrımlı kanalda yürütülmüştür. Kıvrımlı 

kanalda α=30°, 60°, 90°, 120°, 150° kıvrım merkez açılarında deneyler sürdürülmüştür. Froude 
sayısı kanalın memba ucundaki su derinliği kullanılarak, 

1

1
gh

v
Fr =  

formülü ile hesaplanmaktadır. Buradaki v ortalama hız, g yerçekimi ivmesi ve h1 yan savağın 
memba ucu kanal eksenindeki akım derinliğini göstermektedir. Fr1 sayısı ana kanal sonundaki 
ayar kapağıyla ve debinin değiştirilmesiyle belirlenmiştir. Yan savak uzunluğu ve kret yüksekliği 
değiştirildikçe ana kanal debisi de 10-145 L/s arasında değiştirilmi ştir. Yan savak nap kalınlığı 
belirlendikten sonra, savak formülünden Cd debi katsayıları belirlenmiştir. Yan savak nap 
kalınlığı belirlendikten sonra, savak formülünden Cd debi katsayıları belirlenmiştir. Boyut analizi 
yapılmış ve boyutsuz parametreler, 

),h/p,
l

L
,

b

L
,Fr(fC 11d θ=  doğrusal kanal (6) 

),,/,,,( 11 αθhp
l

L

b

L
FrfCd =  kıvrımlı kanal (7) 

şeklinde belirlenmiştir. 
 
Şekil 10’da görüldüğü gibi klasik dikdörtgen yan savak debi katsayısı en düşük değerlere 

sahiptir. Bunun yanında labirent yan savakların debi katsayısı büyük değerler almıştır. Özellikle 
θ=45° labirent yan savak en büyük Cd değerlerine sahiptir. Labirent savakların kret uzunluğu 
dikdörtgen yan savakların kret uzunluğundan fazladır. Şöyle ki, dikdörtgen yan savağın kret 
uzunluğu L olarak alınırsa ve labirent yan savak toplam kret uzunluğu da Σ l ile gösterilirse 
Σ l /L oranı θ=45° için 2.613 olmaktadır. Labirent yan savakların debi katsayısı değerlerinin 
fazla olmasının başlıca nedeni, kret uzunluğunun daha büyük olmasıdır. Şekil 10 ve Şekil 11’de 
görüldüğü gibi θ=90, 120 ve 150 derece için debi katsayısı değerleri birbirine çok yakın 
olmuştur. Fakat θ=45° için elde edilen Cd değerleri diğerlerinden daha fazladır. 
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Şekil. 10. G bölgesinde, p=20cm ve L=75cm, labirent savak açılarına göre yan savak debi 
katsayısının Fr sayısı ile değişimi 
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Şekil 11. K bölgesinde, p=20cm ve L=75cm, labirent savak açılarına göre yan savak debi 
katsayısının Fr sayısı ile değişimi 

 
Büyük Fr sayılarında Cd yan savak debi katsayısındaki artan farklılıklar, Froude sayısındaki 

artışla sekonder akımın şiddetinin artmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Doğrusal kanalda test edilen yan savaklar, savak uzunluklarına (L/b) göre Cd yan savak debi 

katsayısının değişimi ayrı ayrı incelenmiştir. 
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L/b oranının artmasıyla θ=45°’nin Cd değerlerindeki değişim, diğer test edilen savak 
tiplerinden daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 8). Froude sayısının artması ile debi katsayısı 
da bir miktar artış gözlenmektedir. 

 
p/b ve L/b’nin Froude sayısı ile değişi Şekil 12 ve Şekil 13’te verilmiştir. p/b ve L/b nin 

artması ile Fr sayısının artışı ile artış göstermiştir. Bir başka değişle, büyük L/b oranlarında yanal 
akımdan dolayı sekonder akımdaki şiddetlenme nedeniyle daha büyük Cd değerleri elde 
edilmektedir. 
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Şekil 12. K bölgesinde, θ=45° yan savakta Cd yan savak debi katsayısının kret yüksekliklerine 
göre değişimi 
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Şekil 13. K bölgesinde, θ=90° yan savakta Cd yan savak debi katsayısının savak uzunluklarına 
göre değişimi 
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L/b’nin Cd üzerine etkisi labirent savak tepe açısının artması ile kendisini daha çok 
göstermiştir. Labirent savak tepe açılarının büyük değerlerinde (θ=120° ve 150°) L/b’nin Cd 
üzerine etkisi çok azdır. Fakat θ açısının azalmasıyla Eğri 1, 2 ve 3 arasındaki fark da 
belirginleşmiştir. Özellikle θ=45° de Eğri 3 diğer eğrilerden daha büyük Cd değerlerine sahip 
olmuştur. 

 
Şekil 14’te p/h1’e göre debi katsayısının Fr sayısı ile değişimi gösterilmiştir. Söz konusu 

şekilden görüldüğü gibi p/h1’in debi katsayısı üzerinde etkisi oldukça fazladır. Buradan debi 
katsayısını belirlerken p/h1’in etkisinin ihmal edilemeyeceği söylenebilir. 

 
Kıvrımlı kanalda elde edilen yan savak debi katsayıları doğrusal kanaldaki değerlerden daha 

fazla olmuştur. Bunun nedeni kıvrımlı kanalda sekonder akımın şiddetinin kıvrımda artış 
göstermesidir. Kıvrımlı kanal boyunca farklı kıvrım açıları boyunca da debi katsayılarının 
aldıkları değerlere bakıldığı zaman farklı debi katsayısı değerleri aldıkları görülmektedir. Bütün 
kıvrım açılarındaki debi katsayısı değerleri doğrusal kanaldaki değerlerden daha fazla olmuştur. 
Ayrıca, kıvrımlı kanalın ikinci yarısında özellikle 150 derecelik kıvrım açısında diğerlerine göre 
daha büyük debi katsayısı değerleri deneyler sonucunda elde edilmiştir. Bu durum Şekil 15’te 
görülmektedir. 

 
4. SONUÇLAR 

Hem doğrusal kanalda hem de kıvrımlı kanalda labirent yan savakların su yüzü profilleri, 
teğetsel hız diyagramları, debi katsayıları incelenmiştir. Labirent yan savakların debi katsayısı 
klasik yan savakların debi katsayısından çok yüksek olduğu görülmüştür. Labirent savak kıvrım 
açısının küçülmesiyle kret boyu artmış ve böylece debi katsayıları da artmıştır. Ayrıca, kıvrımlı 
kanala ait debi katsayısı değerleri doğrusal kanala ait debi katsayısı değerlerinde daha büyük 
değerleri almıştır. Bunun nedeni kıvrımlı kanalda sekonder akımın şiddetinin artış göstermesidir. 
Klasik yan savakların yerine daha büyük debi katsayısı değerlerine sahip labirent yan savakların 
kullanımı avantajlar sağlayacaktır. 
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Şekil 14. α=150°, θ=45° ve L/b=1.50 için Cd yan savak debi katsayısının p/h1 oranlarına göre 
değişimi 
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Şekil 15. θ=90° ve L/b=1.00 için Cd yan savak debi katsayısının kıvrım merkez açılarına göre 
değişimi 

 
TEŞEKKÜR 

Bu çalışma TÜBĐTAK 104M394 No’lu proje ile desteklenmiştir.  
 

SEMBOLLER 

b Ana kanal genişligi (m) 
Cd Yan savak debi katsayısı 
Cf Sürtünme katsayısı 
E Herhangi bir kesitteki özgül enerji yüksekliği (m) 
g Yerçekimi ivmesi (m2/s) 
h Herhangi bir kesitteki akım derinliği (m) 
h1 Yan savak membasında ana kanal eksenindeki su derinliği (m) 
h2 Yan savak mansabında ana kanal eksenindeki su derinliği (m) 
hkr Kritik akım halinde su derinliği (m) 
L Yan savak uzunluğu (m) 
p Yan savak kret yüksekliği (m) 
Q’ Yan savak debisi (m3/s) 
Qr Savaklanma oranı 
Qw Yan savak debisi (m3/s) 
Q1 Ana kanal debisi (m3/s) 
Q2 Yan savaktan sonraki ana kanal debisi (m3/s) 
Vm Kanalda herhangi bir kesitteki maksimum hız (m/s) 
V1 Yan savak membasında ana kanal eksenindeki ortalama akım hızı (m/s) 
θ Labirent yan savak tepe açısı (°) 
ψ Savaklanma (sapma) açısı (°) 
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AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DA ĞILIMININ FARKLI 
ALET VE YÖNTEMLER ĐLE ĐNCELENMESĐ 

Mehmet ARDIÇLIOĞLU1, Emre GÜNAYDIN 2 

ÖZET 

Açık kanal akımlarında hız dağılımı farklı alet ve yöntemler ile incelenmiştir. Bu amaçla 
tabanı ve yan yüzeyleri cam olan laboratuar kanalında türbülanslı, üniform, cilalı akım 
durumunda dört farklı debi için enkesit üzerinde hız ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde 
mikromuline (propeller) ve Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) kullanılmış ve iki aletin 
hassasiyeti karşılaştırılmıştır. Micromuline ile enkesit boyunca yapılan hız ölçümleri, kanal orta 
kesitine göre simetri kontrolü için ele alınmış ve prizmatik kanallar için simetrinin varlığı 
incelenmiştir. Enkesit üzerinde yapılan hız ölçümleri literatürde verilen logaritmik dağılım 
(duvar kanunu) ile incelenerek, ele alınan düşeylerde logaritmik dağılımın geçerli olduğu bölge 
belirlenmiştir. Kesite ait entropi parametresi M=5.75 olarak hesaplamış ve bu değer kullanılarak 
belirlenen hız dağılımlarının ölçüm değerlerini logaritmik dağılıma göre daha iyi temsil ettiği 
belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Açık kanal akımı, hız dağılımı, entropi, logaritmik dağılım 

 
 

ABSTRACT 

Velocity distribution was experimentally investigated using different methods and 
equipments in open channel flows. For this purpose, open channel model with glass sides and 
bottom was used. Four different turbulences, uniform, smooth open channel flow conditions 
were obtained for measuring cross-sectional velocity distribution. Micromuline (propeller) and 
Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) was used for velocity measurement and the sensitivity of 
two equipments were compared. Velocity measurement by propeller data symmetry control were 
evaluated for the control of  symmetry according to the channel mid section and the presence of 
symmetry  was examined for prismatic channel. Cross-sectional velocity distributions were 
investigated by logarithmic distribution (law of the wall) which is frequently used in the 
literature, and effective zone was determined with measured data. Entropy parameter M was 
obtained as 5.75 for measuring cross-section and using this constant, Chiu’s velocity distribution 
equation is better simulated measuring data compared to the logarithmic distribution. 

 
Keywords: Open channel flow, velocity distribution, entropy, logarithmic distribution 

                                                 
 

1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 38039 Kayseri,                 
Tel: 0-352-4374901/32326, Faks: 0-352-437 57 84, e-posta: mardic@erciyes.edu.tr 

 
2  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 38039 Kayseri,                          

e-posta: emregunaydin@gmail.com 



 

 60

1. GĐRĐŞ 

Günümüzde önemi daha da belirginleşen su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 
sağlanabilmesi için suyun zamansal ve mekânsal dağılımının tahmini yanı sıra, miktar ve kalite 
bakımından da özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Hidrolojik çevrim içerisinde kullanılabilir 
suların önemli bir kısmını taşıyan akarsulardaki akım özelliklerinin de bu kapsamda belirlenmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. Akarsular ve sulama kanallarındaki akım özelliklerinin tanımlanması; 
kesit ve yüzey pürüzlülüğünün çok düzensiz olması, türbülanslı akımın varlığı ve serbest su 
yüzeyinin etkisine bağlı olarak oldukça zor olmaktadır. Açık kanal akımlarında debi, enkesit 
boyunca hız ve kayma gerilmesi dağılımları, taşkın koruma çalışmaları, kanal tasarımı, şev 
koruma çalışmaları, sediment hareket ve taşınım problemlerinin çözümünde bilinmesi gerekli 
akım özellikleridir.  

 
Bir açık kanaldaki akımın belirli olabilmesi için akım yönünün, kanal kesitinin ve kesit 

içindeki hız dağılımının bilinmesi gerekir. Kanal genişliğinin derinliğe oranı (kesit oranı B/H)  
5–10 dan büyük olan kanallarda orta bölgedeki hız dağılımı kanal yan duvarlarından 
etkilenmediği için akım genelde iki boyutlu olarak düşünülebilir. Bu tür kanallarda akım 
boyunca kesit orta düşeyindeki sınır kayma gerilmesinin sabite yakın olması, borular için 
türetilen hız ifadelerinin açık kanallar için kullanılabileceğini ancak, serbest su yüzeyinin etkileri 
göz önüne alınarak borular için verilen ifadelerdeki katsayıların, açık kanallar için yeniden 
belirlenmesi gerektiği Rause [1] tarafından belirtilmiştir. 

 
Dairesel borular ve düz yüzeyler üzerindeki türbülanslı akımların hız dağılımını veren 

ifadelerin belirlenmesi Prandtl [2] ve Von Karman’ın [3] boru akımları üzerindeki teorik 
araştırmaları ile başlamıştır. Yapılan çalışmalarda katı sınır yakınlarında yani viskoz kuvvetlerin 
etkisi altındaki alt tabakada doğrusal hız dağılımının geçerli olduğu ifade edilmiştir. Katı 
sınırdan uzaklaştıkça akımda türbülans etkisinin baskın olduğunu ve bu bölgedeki hız 
dağılımının Velocity Defect Law (noksan hız dağılımı) ve Law of the Wall (duvar kanunu) 
dağılımları ile temsil edilebileceğini bildirmişlerdir. Coles [4] duvar kanununa ampirik bir 
fonksiyon ilave ederek tüm sınır tabakası boyunca iç ve dış bölgede geçerli olan hız dağılım 
ifadesini önermiştir. Nikuradse [5] cilalı boru akımlarda hız dağılımını Reynolds sayısının belli 
bir aralığında üstel ifade ile (Power law) gösterilebileceğini belirtmiş, daha sonra Kandula vd. [6] 
açık kanallarda yaptıkları deneysel çalışmalarda üstel ifadenin açık kanallardaki hız dağılımını 
göstermede kullanılabileceğini bildirmişlerdir  

 
Açık kanal akımlarındaki iki boyutlu hız dağılımlarını tanımlayabilmek için ölçülmüş hız 

bilgilerine ihtiyaç duymayan, parametre tahmin yöntemine dayanan bir matematiksel model Chiu 
[7] tarafından geliştirilmi ştir. Entropi yöntemi olarak isimlendirilen bu modelde, ele alınan kesite 
ait bir entropi parametresinin (M) maksimum hız ve ortalama hız arasındaki ilişkiden 
belirlenebileceği ve bu parametrenin o kesite ait akım özelliklerinin tespit edilmesinde oldukça 
önemli olduğu belirtilmiştir. Chiu ve Said [8], kanal kesitinde belirlenen M parametresinin 
düzenli ve değişken akımlarda, hız dağılımını ve akımın debisini tahmin etmede, kinetik enerji 
yüksekliğini ve enerji çizgisinin eğimini belirlemede kullanılabileceğini bildirmişlerdir.  

 
Bu çalışmada açık kanal akımlarında sınır tabakasının gelişmiş olduğu bölgede enkesit 

boyunca hız dağılımları cilalı akımlar için deneysel olarak belirlenmiştir. Ölçümler mikro muline 
(propeller) ve ADV cihazları ile ayrı ayrı yapılarak cihazların ölçüm hassasiyeti ve farklılıkları 
irdelenmiştir. Yapılan deneylerde kanal kesitinde simetri kontrolü yapılarak prizmatik kanallarda 
simetrinin varlığı belirlenmiş, ayrıca ölçülen hızlar ile logaritmik dağılım ve entropi yöntemi ile 
bulunan hızlar arasındaki farklar araştırılmıştır. Yöntemlerin hassasiyeti ve geçerli olduğu 
bölgeler araştırılmıştır. 
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2. AÇIK KANALLARDAK Đ HIZ DAĞILIMLARI 

2.1. Logaritmik Dağılım 

Açık kanallarda sınır tabakasının geliştiği bölgede hız dağılımının belirlenmesi amacıyla 
birçok deneysel [9, 10] ve teorik çalışmalar [11, 12] yapılmış ve farklı modeller geliştirilmi ştir. 
Bunlardan en çok başvurulan logaritmik dağılım ve son yıllarda açık kanallar için de başvurulan 
entropi yöntemi bu çalışmada irdelenmiştir. 

 
Cilalı yüzeylerde gelişmiş türbülanslı sınır tabakası akımında hız profili iç ve dış olmak 

üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Duvar kayma gerilmesi, akışkanın yoğunluğu, viskozitesi ve katı 
sınırdan uzaklığın etkili olduğu iç bölgenin kalınlığı derinliğin yaklaşık %10–20 sini oluşturur. 
Dış bölgede türbülanslı sınır tabakasının kalınlığı akım derinliğinin %80-90’ını oluşturur ve bu 
bölgede çalkantı gerilmeleri hâkimdir. Đç bölgenin viskoz alt tabakasında hız dağılımı doğrusal 
olup iç bölgenin türbülanslı bölümünde Prandtl [2] ve Von Karman [3] hız dağılımının aşağıda 
verilen duvar kanunu (Law of the Wall) ile tanımlanabileceğini bildirmişlerdir. 

B
zu

LnA
u

u *

*

+
υ

=  (1) 

Burada ( )ρτ= /u 0*  kayma hızı, τ0; taban kayma gerilmesi, ρ; yoğunluk, υ; kinematik viskozite, 

z’de katı sınırdan uzaklığı ve u da bu noktadaki akım doğrultusundaki hızı, A=1/χ (χ Von 
Karman sabiti) ve B de katı sınır özelliklerine bağlı sabittir. Eşitlik 1’deki sabitlerin belirlenmesi 
amacıyla açık kanallarda birçok deneysel çalışma yapılmıştır. A ve B sabitleri için Klebanof 
[13]: 2.44, 4.9, Pao [14]: 2.5, 5.5, Nezu ve Rodi [15]: 2.43, 5.29, Kırkgöz [9]: 2.44, 5.5 
değerlerini vermişlerdir. 

 
2.2. Entropi Dağılımı 

Chiu [7] iki boyutlu açık kanal akımlarını tanımlayabilmek için ölçülmüş hız bilgilerine 
ihtiyaç duymayan, parametre tahmin yöntemine dayalı entropi tabanlı bir matematiksel model 
geliştirmiştir. Açık kanalın bir kesitindeki ortalama hız ile maksimum hız oranlarının sabit 
olduğunu ve bu ilişkiyi entropi parametresi (M) ile tanımlayarak, düzenli ve değişken akımlarda, 
hız ve kayma gerilmesi dağılımı, debi, kinetik enerji yüksekliğini ve enerji çizgisinin eğimini 
belirlemede kullanılabileceğini bildirmiştir. Chiu [7] hız dağılım ifadesini aşağıdaki gibi 
vermiştir: 

( )Mma k 0

ma k 0

u
u ln 1 e 1

M

 ξ − ξ= + − ξ − ξ 
 (2) 

Eşitlik 2’de ( ) ( )0 ma k 0/ξ − ξ ξ − ξ  ifadesi toplam olasılık yoğunluk fonksiyonunu göstermekte ve 

( )z,yξ : hızın u olduğu eş hız eğrisini temsil eden eğri çizgileri, ξ0 kanal tabanında, u=0, hızın 
sıfır olduğu ve ξmak, hızın maksimum olduğu eğrileri temsil etmektedir. ξ, z e bağlı olarak 
aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir.  
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1exp
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Eşitlik 2’de M entropi parametresi olup ortalama hız Uint ile bu kesitte ölçülen maksimum 
hıza umak bağlı olarak boru ve açık kanal akımları için aşağıdaki gibi verilmiştir [7].  
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U e 1
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u e 1 M
= φ = −

−
 (4) 

Chiu ve Said [8] M entropi parametresinin ele alınan kanal kesitinde akım derinliği ve 
debiye bağlı olmaksızın sabit olduğunu, Uint, umak, ve M arasındaki Eşitlik 4’te verilen ilişki 
yardımıyla bu üç büyüklükten bilinmeyen herhangi birinin kesin olarak belirlenebileceğini 
bildirmiştir.  

 
3. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Deneyler Erciyes Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Laboratuarında 
bulunan 9.5x0.6x0.6 m boyutlarındaki taban ve yan duvarları cam olan açık kanal modelinde 
cilalı akım şartlarında gerçekleştirilmi ştir. Kanal sonuna yerleştirilen depodan su pompa vasıtası 
ile 15 cm çapında çelik boru yardımıyla memba deposuna pompalanarak devir daim 
sağlanmaktadır. Hazneden kanala geçecek olan suyun mümkün olduğu kadar çalkantısız 
ilerlemesi için kanal başındaki hazneye delikli bir ızgara yerleştirilerek, memba ve mansap 
vanaları ile düzenli akım elde edilmiştir. Kanalın sonuna üniform akım derinliğini elde 
edebilmek için dikdörtgen kesitli savak yerleştirilmi ştir. Kanaldaki akımın debisi kanala su veren 
sabit seviyeli haznenin girişindeki boruya yerleştirilen Altosonic UL 600R tipi KROHNE marka 
debi ölçer yardımı ile belirlenmiştir. Kanal tabanının eğimi ayarlanabilmekte ve ölçümler kanal 
taban eğiminin 0.001 değerinde gerçekleştirilmi ştir.  

 
Deneyler iki farklı hızölçer yardımı ile 4 farklı debi durumunda gerçekleştirilmi ştir [16]. Hız 

ölçümleri sınır tabakasının gelişmiş olduğu bölge olan kanal başından itibaren x=6.0 m de, kanal 
sağ yan duvardan (y=0), başlayarak sol duvara doğru 3’er cm arayla 19 farklı düşeyde 
yapılmıştır (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Enkesit ölçümlerinin yapıldığı kesit ve ölçüm düşeyleri 

 
3.1. Hız Ölçümü 

Noktasal akım hızları kanal üzerinde 3 doğrultuda hareket edebilen sehpaya yerleştirilen 
pervaneli mikro müline (propeller) (Şekil 2a) ve Acoustic Doppler Velocimeter, ADV (Şekil 2b) 
olmak üzere iki farklı cihaz ile yapılmıştır.  

 
Low Speed Propeller Probe olarak adlandırılan mikro müline, HR Wallingford firması 

tarafından üretilmiş olup dijital gösterge üzerinde her 10 sn de ortalama frekans belirlenerek her 
bir nokta için bu işlem 5 defa tekrar edilip ortalaması alınmıştır. Düşük hız probunun hız ölçüm 
aralığı 2.5- 150 cm/s ve güven aralıkları: ±1-5% olarak verilmiştir.  
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 (a) Mikro muline     (b) ADV probu  

Şekil 2. Ölçüm yapılan yüzeyler 

 
Đkinci alet SonTek marka Acoustic Doppler Velocimeter, ADV, ultrasonik ses dalgalarının 

yayılma prensibini açıklayan doppler prensibinden yararlanarak hız ölçmektedir. ADV cihazının, 
LCD ekranı, bilgi girişi ve cihazın kontrolünde kullanılan düğmelerin bulunduğu kontrol ünitesi, 
veri aktarma bağlantısı ve 3 boyutlu ölçüm başlığı bulunmaktadır. Ölçüm başlığının 10 cm 
önündeki 6mm çap ve 10mm yüksekliğindeki silindir bir kontrol hacminin içerisindeki ux, uy ve 
uz yi her bir saniyede ölçerek, 10sn ile 1000sn arasında istenilen zaman aralığında ortalamasını 
belirlemektedir. Burada ux, uy ve uz ölçüm yapılan noktadaki sırasıyla; akım yönünde, yanal 
doğrultuda ve düşey doğrultulardaki hız bileşenleridir. Ölçüm hız aralığı ±0.001-5m/s olup ±%1 
hassasiyette, tabii nehirlerde, sulama kanallarında, atık su kanallarında ve laboratuarda ölçüm 
yapabilmektedir. 

 
Tablo 1’de ele alınan cilalı akımlara ait bazı özellikler verilmiştir. Tablo 1’de Q (lt/s) debi 

ölçerden okunan debi, H (cm) üniform akım derinliği, S kanal taban eğimi, (B/H) kesit oranı, U 
(m/s) debi ölçer yardımıyla hesaplanan enkesit ortalama hızı, Uint (m/s) hız alan integrasyonu 
sonucu hesaplanan enkesit ortalama hızlar, umak (m/s) enkesitteki ölçülen maksimum hız,  

υ
=

RU4
Re int  

Reynolds sayısı olup burada R=A/P şeklinde tanımlanan hidrolik çap, A enkesit alanı, P ıslak 
çevre ve 

gH

U
Fr int=  

Froude sayısıdır. Tablodan görüleceği üzere deneyler türbülanslı, kritik altı akım şartlarında 
gerçekleştirilmi ştir. 

 

Tablo 1. Cilalı deney akım özellikleri (propeller) 

ÖLÇÜM Q H S B/H U=Q/A Uint umak Re Fr 
- (lt/sn) (cm) - - m/sn m/sn (m/sn) - - 

Q10_C 8.98 3.9 0.001 15.4 0.384 0.305 0.381 46473 0.493 
Q20_C 17.57 7.2 0.001 8.3 0.407 0.359 0.437 82862 0.427 
Q30_C 28.78 10.5 0.001 5.7 0.457 0.408 0.492 124648 0.402 
Q35_C 34.72 13 0.001 4.6 0.445 0.419 0.483 141656 0.371 
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4. BULGULAR VE TARTI ŞMA 

4.1. ADV ve Propeller Ölçümlerinin Karşılaştırılması 

Đki farklı aletin noktasal hız ölçüm farklılıklarının belirlenmesi amacıyla sınır tabakasının 
geliştiği bölge olan [17] kanal başından x=6.0 m de ölçümler yapılmıştır. Bu kesitte kanal yan 
duvarına en yakın ölçüm alınabilen y=3 cm den başlayarak 3’er cm aralıklar ile y=57 cm ye 
kadar 19 farklı düşeyde derinlik boyunca noktasal hızlar ölçülmüştür. Kanal tabanına en yakın 
ölçüm alınabilen z=1.0 cm den başlayarak serbest su yüzüne yaklaşılabilen en üst ölçüm 
noktasına kadar her bir düşeyde, derinlik boyunca yapılan noktasal hız ölçümleri 
karşılaştırılmıştır. Cilalı akım şartlarında gerçekleştirilen bu ölçümler arasındaki fark Eşitlik 5’te 
verilen ifade yardımı ile belirlenmiştir. 

100x
u

uu
(%)Fark

opPr

ADVopPr −
=  (5) 

Ölçüm yapılan bu düşeylerde kanal tabanına yakın kısımlarda farklar büyük olmakta bunun 
nedeninin de ADV’nin kanal tabanına yakın yerlerde istenilen noktaya odaklanmasında 
karşılaşılan sorunlar olduğu, ayrıca ADV’nin yaklaşık 0.3 cm3 lük bir hacim içerisindeki akım 
hızını ölçmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Serbest su yüzeyine yakın ölçümlerde de 
dalgalanma ve odaklanmaya bağlı farklılıklar gözlenmiştir. Ölçüm yapılan düşeylerdeki orta 
noktalarda ise bu farklılıklar daha küçük olmaktadır. Benzer durum yan duvarlara yakın ölçüm 
yapılan y=3 ve 57 cm lerdeki hızlar arasındaki farklarda da gözlenmiştir. Yani yan duvarlara 
yakın düşeylerde ADV’nin istenilen noktaya odaklanamamasından kaynaklanılan ve duvara 
bağlı nedenler ile ölçüm farklarının arttığı gözlenmiştir. Şekil 3’te cilalı akım şartlarında ölçüm 
yapılan düşeylerdeki propeller ve ADV arasında Eşitlik 5 ile hesaplanan farklar grafik olarak 
gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere duvara yakın ölçüm yapılan düşeylerde bu farklar 
daha büyük olmaktadır. Ayrıca artan debiler ile birlikte bu farkın azaldığı gözlenmiştir. Cilalı 
akım şartlarına ait yapılan ölçümlerde iki alet arasındaki genel ortalama (G.O) farklar ise % 1.32 
olarak hesaplanmış olup bu durumda proppeller ölçümleri ADV ye göre bir miktar büyük 
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında enkesit üzerinde simetri kontrolü ve hız dağılımının 
modellenmesi yapılacaktır. Bu amaçla propellerin ölçüm yapılacak istenen noktaya sabitlenmesi, 
kanal taban ve yan duvarına yakınlarındaki ölçümlerin hassasiyetine bağlı nedenler ile propeller 
ölçümlerinin kullanılması uygun görülmüştür.  
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Şekil 3. Cilalı akımlar için propeller ile ADV arasında hesaplanan farklar 
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4.2. Kanalda Simetri Kontrolü 

Ele alınan cilalı akım şartları için kanal orta kesitine göre propeller ile yapılan hız 
ölçümlerinin simetri kontrolü yapılmıştır. Ölçülen hızların kanal orta kesite göre eşit 
uzaklıklardaki (y=27–33, 24–36, 21–39, 18–42, 15–45, 12–48, 9–51, 6–54, 3–57) düşeylerde 
yapılan ölçümler arasındaki rölatif farklar hesaplanarak Şekil 4’te verilmiştir. Şekilden de 
görüleceği üzere derinlik boyunca ve orta kesite göre hesaplanan rölatif farklar küçük 
olmaktadır. Duvara yakın eş uzaklıklardaki düşeylerde bu fark biraz daha artmaktadır. Benzer 
durum Ardıçlıoğlu [18] tarafından yapılan deneylerde de gözlenmiştir. Bu farkların genel 
ortalaması cilalı akımlar için %3.61 olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere prizmatik 
kanallarda simetrinin varlığı söz konusu olup ele alınacak olan hız dağılımları incelenirken yarı 
enkesitte 10 farklı düşeydeki hız dağılımları incelenecektir.  
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Şekil 4. Cilalı akımlar için propeller ile yapılan simetri kontrolü 

 
4.3. Hız Dağılımları 

4.3.1. Logaritmik dağılım cilalı akım 

Prizmatik kanallarda simetrinin varlığının belirlenmesi, ele alınan cilalı akımlarda kanal yarı 
kesitinde akım özelliklerinin incelenmesine imkân vermektedir. Bu nedenle cilalı akım 
durumlarında kanal yan duvarından itibaren orta kesite kadar (y=3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 
30 cm) propeller ile ölçüm yapılan 10 düşeydeki hız dağılımları ele alınacaktır. 

 
Türbülanslı iç bölgede hız dağılımını temsil eden ve (1) ifadesinde verilen logaritmik 

dağılımdaki  (law of the wall) sabitler A= 2.5 (χ=0.4) ve B=5.5 alınarak, logaritmik hız 
dağılımının geçerli olduğu bölgede ölçüm değerleri ile en iyi uyum gösteren kayma hızları (u*) 
belirlenmiştir. Şekil 5’te Q35_C akım durumunda ölçüm yapılan yarı enkesit üzerindeki bazı 
düşeylerde boyutsuz hız dağılımları (u/u*)-(u*z/υ) çizilmiştir. Şekil 5’ten görüleceği üzere duvara 
yaklaştıkça (y= 3 cm’de) logaritmik dağılımın geçeli olduğu iç bölgenin uzunluğu azalmaktadır. 
Benzer durum diğer akım şartlarında da gözlenmiştir. Q10_C, Q20_C, Q30_C, Q35_C akım 
şartında, logaritmik dağılımın geçerli olduğu bölgenin alt ve üst sınırları 119≤ u*z/υ ≤338, 330≤ 
u*z/υ ≤800, 376≤ u*z/υ ≤1470, 352≤ u*z/υ ≤1624 şeklinde olmaktadır. Buradan görüleceği üzere 
artan Reynolds sayıları ile logaritmik dağılımın geçerli olduğu aralık artmaktadır. Kesit oranının 
(B/H) 6.0 dan küçük olduğu akımlarda logaritmik dağılımın iç bölgede akımı iyi temsil ettiği 
ancak serbest su yüzüne yakın bölgedeki dalmayı temsil edemediği gözlenmiştir. Kesit oranı 
arttıkça Eşitlik 1 ile verilen logaritmik dağılımın derinlik boyunca hızları daha iyi temsil ettiği 
belirlenmiştir. 
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Şekil 5. Q35_C akım durumunda boyutsuz hız dağılımları 

 
Đç bölgede ölçüm hızları yardımı ile hesaplanan kayma hızları kullanılarak elde edilen 

logaritmik dağılımlar ve ölçüm değerleri Şekil 6’da gösterilmiştir. 4 farklı debi için ele alınan 
bazı düşeylerde (y=3, 9, 15, 24, 30cm) çizilen logaritmik dağılım özellikle dış bölgede 
ölçümlerden daha büyük değer verdiği görülmektedir. Artan debi değerlerinde logaritmik 
dağılımın geçerli olduğu bölgenin genişlediği bu şekillerden de görülmektedir.  

 
4.3.2. Entropi yöntemi 

Ele alınan akım şartlarında kesit ortalama hızları Uint, ölçülen noktasal hızların integrasyonu 
ile belirlenmiş ve Tablo 1’de verilmiştir. Her bir akım durumunda maksimum hız umak, enkesit 
üzerinde belirlenerek, umak-Uint arasındaki ilişki yardımıyla söz konusu kesite ait entropi 
parametresi Eşitlik 4 kullanılarak hesaplanmıştır. Şekil 7’de ele alınan 4 ölçüme ait umak-Uint 
arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tüm ölçümlere ait hesaplanan M parametresinin ortalaması ise 
M=5.75 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan M parametresi kullanılarak Chiu [7] tarafından verilen 
Eşitlik 2’nin 4 farklı akım durumunda enkesit boyunca hız dağılımına uygunluğu incelenmiştir. 
Şekil 6’da ele alınan dört farklı akım durumunda enkesit üzerinde bazı düşeylerde ölçüm yapılan 
hızlarla birlikte Eşitlik 2 ile hesaplanan entropi hız dağılımı gösterilmiştir. Şekilden görüleceği 
üzere entropi ifadesi ölçüm değerlerini logaritmik dağılıma göre daha iyi temsil etmektedir. 
Ancak su yüzeyine yaklaştıkça meydana gelen dalma etkisi de entropi dağılımı da ölçüm 
değerlerinden büyük olmaktadır. 

 
Enkesit ortalama hızı ve maksimum hız arasındaki doğrusal ilişki, özellikle akım hızlarının 

ölçülmesinin zor olduğu taşkınlar sırasında, debinin ve diğer akım özelliklerinin belirlenmesinde 
oldukça yararlı olmaktadır. Serbest su yüzeyinin yakınlarında oluşan maksimum hızın yeri ve 
ölçülmesi ortalama hıza göre daha kolay olmakta, bu nedenle enkesite ait M parametresinin 
bilinmesi durumunda istenilen düşeyde maksimum hızın yeri yaklaşık tahmin edilerek Eşitlik 2 
yardımı ile hız dağılımı belirlenebilmektedir.  

 
Artan debi değerlerinde ölçümler ile entropi yöntemi ile hesaplanan hızlar arasındaki rölatif 

fark büyümektedir. Bu değerler sırasıyla -2.2, -2.6, -3.1 ve -3.7 olmaktadır. Bu farkların yan 
duvarlara yakın (y=3, 6 cm) düşeylerde birazda ha fazla olduğu, benzer şekilde katı sınır ve 
serbest su yüzeyi yakınlarında da arttığı gözlenmektedir.  
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Şekil 6. Ele alınan akımlarda bazı düşeylerde ölçülen ve hesaplanan hız dağılımları  
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y = 1.1993x
R2 = 0.9124
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Şekil 7. Ele alınan akım durumlarında umak-Uint arasındaki ilişki 

 
Cilalı akımlar için Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 yardımı ile hesaplanan tüm hız değerlerinin ölçüm 

değerleri ile ilişkisi Şekil 8’de gösterilmiştir. Şekil 8a’da verilen ölçüm değerleri ile entropi 
yöntemi ile hesaplanan hızlar arasındaki ilişkiden, entropi değerlerinin ölçüm değerleri ile 
oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Serbest su yüzüne yakın bölgede hesaplanan hızların bir 
miktar büyük olduğu anlaşılmaktadır. Ele alınan dört farklı akım durumunda ölçüm hızları ve 
entropi yöntemi ile hesaplanan hızlar arasında %-2.9 fark olduğu belirlenmiştir. Logaritmik 
dağılımın ise ölçüm değerlerine göre daha büyük değerler verdiği ve bu iki hızlar arasındaki 
ortalama rölatif farkın %-5.9 olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 8. Tüm akımlara ait ölçülen ve hesaplanan hız dağılımları 
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5. SONUÇLAR 

Açık kanal akımlarında enkesit boyunca hız dağılımının farklı alet ve yöntemler ile 
belirlenmesi amacıyla cilalı akım şartlarında enkesit üzerinde hız ölçümleri yapılarak aşağıdaki 
bulgular elde edilmiştir: 

• Cilalı akım şartlarında ADV ve micromuline (propeller) ile yapılan noktasal hız 
ölçümlerinde fark % 1.32 olarak belirlenmiş olup her iki aletinde birbirine yakın sonuçlar 
verdiği gözlenmiştir. 

• Micromulinenin özellikle katı sınır yakınlarında istenilen noktaya kolaylıkla 
yerleştirilerek sağlıklı hız ölçümü yapabilmesi, laboratuar ölçümlerinde tercih nedeni 
olarak vurgulanabilir. 

• Micromuline ile yapılan simetri kontrolünde kanal orta kesitinden eş uzaklıklarda, 
derinlik boyunca yapılan hız ölçümlerine ait farkların genel ortalaması %3.61 olarak 
belirlenmiştir. Dolayısıyla literatürde belirtildiği üzere prizmatik kanallarda enkesit 
üzerinde simetri var olup akım özellikleri incelenirken bu durum dikkate alınabilir.  

• Açık kanal akımlarında hız dağılımını gösteren logaritmik duvar kanunu, iç bölgede daha 
doğru sonuçlar vermekte, su yüzüne yakın bölgelerde ölçüm değerlerinden büyük 
olmaktadır. 

• Artan Reynolds sayılarında logaritmik dağılımın temsil ettiği bölge daha geniş 
olmaktadır. Ancak duvar yakınlarındaki dalma etkisini temsil edememektedir. 

• Yapılan tüm hız ölçümleri ile hesaplanan logaritmik dağılımdaki hız ölçümleri arasındaki 
fark %-5.9 olarak belirlenmiştir.  

• Ölçüm yapılan enkesite ait entropi parametresi M=5.75 olarak belirlenmiştir. Bu değer 
kullanılarak hesaplanan hız dağılımlarının ölçüm değerlerini logaritmik ifadeye göre daha 
iyi temsil ettiği gözlenmiştir.  

• Yine ölçüm yapılan noktasal hızlar ile entropi dağılımdaki hız ölçümleri arasındaki fark -
%2.9 olarak belirlenmiştir. 
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KÜÇÜK SAVAK YÜKSEKL ĐKLER Đ ĐÇĐN DĐKDÖRTGEN 
KESKĐN KENARLI SAVAKLARDA DEB Đ KATSAYISI 

Nuray DENLĐ TOKYAY 1, Zehra Gül TURHAN2 

ÖZET 

Bu çalışmada yatay dikdörgen bir kanalın sonuna yerleştirilmi ş dikdörtgen keskin kenarlı 
savaklar üzerindeki akım incelenmiştir. Bu tip yapılar, hidrolik mühendisleri tarafından yoğun 
olarak tasarlanıp, kullanılmasına rağmen, uluslararası kabul gören ortak bir debi katsayısı 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, keskin kenarlı savaklar üzerindeki  yüksek düşüler  için debi 
katsayısı ile savak geometrisi ve debi arasındaki ilişki deneysel olarak elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Debi katsayısı, keskin kenarlı savak 

 
 

ABSTRACT 

Flow over a rectangular sharp-crested weir which is placed at the end of a horizontal 
rectangular channel is investigated in this study. Although this type of structure has been 
designed and used extensively by hydraulic engineers, a universally acceptable discharge 
coefficient does not exist. In the present study, high heads over sharp-crested weir was studied 
experimentally. A general relationship between the discharge coefficient and geometry of the 
weir and flow properties is obtained. 

 
Keywords: Discharge coefficient, sharp-crested weir 
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1. GĐRĐŞ 

Hidrolik mühendisliğinde, gerek laboratuvar çalışmalarında gerekse de tasarımlarda, doğru 
ve güvenilir debi ölçümleri çok önemlidir. Kanallarda debi ölçümü için kullanılan en önemli 
yapılardan biri savaklardır.  

 
Savaklar üzerindeki akım literatürde çok çalışılmış ve hala çalışılan bir konudur [Rehbock, 

1929; Kindsvater ve Carter, 1957; Schoder ve Turner, 1929; Kandaswamy, 1957; Strellkoff, 
1964; Rajaratnam ve Muralidhar, 1971; Sarginson, 1972; Francis, 1985; Ramamurty, 1987; 
Swamee, 1988].  

 
Savaklar üst yüzeyi serbest yüzey olan büyük orifislerin özel bir tipidir. O halde savaklardan 

geçen debi, Q, savak üzerindeki su yükü, H değerine bağlıdır ve genel form olarak şöyle 
verilebilir. 

nKHQ =  (1) 

Burada Q savaktan geçen debi, H su yükü, K ve n parametreleri ise savak geometrisine bağlı 
katsayılardır. Savaklar kret genişliğine göre keskin kenarlı ve kalın kenarlı olmak üzere iki tipe 
ayrılır. Eğer savağın akım doğrultusında genişliği L, ve H/L > 15 ise bu tip savaklar keskin 
kenarlı savak olarak isimlendirilir. Keskin kenarlı savaklar ise geometrilerine göre dikdörtgen, 
üçgen, trapez ve parabolik kesitli olmak üzere sınıflandırılmaktadır [Henderson, 1966]. Keskin 
kenarlı savaklar laboratuvarlarda ve arazide sıkça kullanılmaktadırlar. 

 
Savakların kullanımı çok yaygın olmasına karşılık, bütün savaklar için geçerli olan bir savak 

denklemi bulunmamaktadır. 
 
Keskin kenarlı dikdörtgen savaklarda, debi katsayısı su yükü H değerinin savak yüksekliği, 

P’ye oranına bağlıdır. 
 
Su yükü-savak yüksekliği oranı H/P değerlerinin 5’den küçük olduğu ve 20’den büyük 

olduğu durumlarda, debi katsayısı bilinmektedir. H/P oranının 20’den büyük olduğu durumlarda 
savak eşik olarak adlandırılır. Savak ile eşik arasında kalan, 5 < H/P < 20, geçiş bölgesi için debi 
katsayı pek fazla çalışılmamıştır ve debi katsayı için bir denklem bulunmamaktadır. 

 
Bu çalışmanın temel nedeni, yüksek su yükü olan dikdörtgen kesitli savaklarda geçiş 

bölgesindeki savak akımı için debi katsayısının bulunmasıdır. 
 

2. KURAMSAL ĐNCELEME 

Dikdörtgen kesitli, keskin kenarlı savaklar için birim genişlikten geçen, birim debi bağıntısı 
şöyledir [Henderson, 1966]: 

2/32
3

2
HgCq d=  (2) 

Burada, q m3/s/m olarak birim debi, g = 9.81 m/s2 olarak yerçekimi ivmesi, H metre olarak savak 
üzerindeki su yüküdür. Cd ise debi katsayısıdır. Debi katsayısı, Cd, akışkanın özelliklerine ve 
savak geometrisine bağlıdır. Yanal daralmasız savaklarda H/P<5 ise debi katsayısı için 
[Rehbock, 1929] denklemi kullanılır. 

P

H
Cd 08.0611.0 +=  (3) 
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Eğer H/P>20 ise, debi katsayısı aşağıdaki denklemden bulunur [Henderson, 1966]: 

2/3

106.1 






 +=
H

P
Cd    

Geçiş bölgesi, 5<H/P<20 için böyle bir denklem mevcut değildir. Bu çalışmada, bu 
aralıktaki debi katsayısını tayin edebilmek amacıyla bir dizi deney yapılmıştır. 

 
3. BOYUT ANAL ĐZĐ 

Şekil 1’de gösterilen keskin kenarlı dikdörtgen bir savak için, savağın üzerinden geçen 
birim debi q, savak yüksekliği P, savak üzerindeki su yükü H, ve akışkanın yoğunluğu, ρ ve 
viskozitesi, µ, yüzeysel gerilme, σ ve yerçekimi ivmesi, g parametrelerine bağlıdır: 

( )g,,,,H,Pfq 1 σµρ=  (5) 

 

 
Şekil 1. Keskin kenarlı dikdörtgen savak 

 
Bu parametreler için boyut analizi yapılırsa, aşağıdaki boyutsuz parametreler elde edilir: 








= WeRe,,
H

P
f

gHH

q
2  (6) 

Burada Re Reynolds sayısı, We ise Weber sayısıdır. Keskin kenarlı, dikdörtgen bir savak 
üzerinden geçen debi Eşitlik 2 ile verildiğine göre, debi katsayısı Cd için aşağıdaki bağıntı 
yazılabilir. 








= WeRe,,3 P

H
fCd  (7) 

Akışkanlar mekaniğinde genel olarak Reynolds sayısı büyüdükçe akım Reynolds sayısından 
bağımsız olur. Weber sayısı ise savak üstündeki su yükünün çok küçük olduğu durumlarda 
önemli olur. Oysa bu çalışmada, savak üzerindeki su yükünün büyük olduğu durumlar göz önüne 
alınmıştır. Bu nedenle debi katsayısı için aşağıdaki bağıntı yazılabilir. 








=
H

P
fCd  (8) 

P 

H q 
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4. DENEY DÜZENEĞĐ 

Deneyler 0.25 m genişliğinde 0.44 m derinliğinde ve 10.9 m uzunluğunda yatay, dikdörtgen 
kesitli bir kanalda yapılmıştır. Keskin kenarlı savaklar pleksiglas malzemeden yapılmış ve 
kanalın sonuna yerleştirilmi ştir. Deney düzeneği Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Deney düzeneği 

 
Kanal içindeki akım, su sağlayan borudaki vana ile kontrol edilmiştir. Kanaldaki debi, 

boşaltım kanalında bulunan keskin kenarlı üçgen bir savakla ölçülmüştür. 
 
Keskin kenarlı dikdörtgen ve üçgen savaklar üzerindeki su yükü noktasal derinlik ölçer 

kullanılarak, dikdörtgen savağın 5.45 m ilerisinde, üçgen savağın ise 2.55 m ilerisinde 
ölçülmüştür. 

 
Deneylerde 0.02 m, 0.015 m, 0.010 m ve 0.005 m olmak üzere dört farklı dikdörtgen savak 

yüksekliği kullanılmıştır. 
 
Keskin kenarlı üçgen savak, hacimsel ölçümler yapılarak kalibre edilmiştir. Keskin kenarlı 

üçgen savak üzerinden geçen debi aşağıdaki formülle hesaplanır: 

2/5

2
tan2

15

8
tc HgCQ 







= θ
 (9) 

Burada Ht metre olarak üçgen savak üzerindeki su yükü, Cc, üçgen savak için debi katsayısı, 
θ=30o üçgen savağın açısı olup Q m3/s olarak toplam debidir. Keskin kenarlı üçgen savak için 
debi katsayısı Cc = 0.61 bulunmuştur. Bu araştırma da toplam 121 deney yapılmıştır ve deneyler 
de savak yükünün savak yüksekliğine oranı 1.74 ≤ H/P ≤ 21.9 aralığındadır. 

 
5. SONUÇLAR VE ĐRDELEME 

Deneylerden elde edilen  tüm sonuçlar için debinin savak yüküne karşı grafiği Şekil 3’te 
gösterilmektedir. Şekil 3’te gösterilen veriler için en uygun eğri hesaplanmış ve korelasyon 
katsayısı R2=0.9939 olan şu sonuç elde edilmiştir: 

P 
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havuz 

H 
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girişi 

10.9 m 
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delikli 
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delikli 
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Debinin H ile değişimi
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Şekil 3. Debinin su yükü ile değişimi 

 

4819.15864.0 HQ =  (10) 

Bu sonuç da kavramsal olarak bulunan Q=KH3/2  formülüne çok yakındır. Burada debi katsayısı 
K=0.5864 olup bütün 1.74 ≤ H/P ≤ 21.9 aralığında geçerli olan bir değerdir. 

 
Diğer taraftan Eşitlik 2 ile verilen birim debi için debi katsayısı, Cd, değerinin H/P oranına 

bağlı olacağı boyutsal analiz sonucunda  elde edilmiştir. Bu nedenle Cd debi katsayısı, Eşitlik 2 
kullanılarak hesaplanmış ve H/P değerine karşı Şekil 4’te çizilmiştir. 

 

Debi katsayısının H/P ile değişimi
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Şekil 4. Debi katsayısı Cd değerinin H/P ile değişimi 
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Debi katsayısı Cd değerinin H/P ile değişimi için, 5<H/P<20 aralığında en uygun eğri 
hesaplanmış ve korelasyon katsayısı R2=0.4836 olan şu sonuç elde edilmiştir: 

P

H
Cd 006.08903.0 −=  (11) 

 
6. SONUÇLAR 

Su yükü-savak yüksekliği oranı 1.74≤ H/P ≤ 21.9 aralığında yapılan deneyler sonucunda, 
keskin kenarlı dikdörtgen savaklar için şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Su yükü-savak yüksekliği oranı 5< H/P < 20 aralığında, debi katsayısı su yükü-savak 
yüksekliği oranı ile lineer olarak değişmektedir ve bu bağıntı şöyle verilebilir: 

 
P

H
Cd 006.08903.0 −=  

2. Su yükü-savak yüksekliği oranı 1.74≤ H/P ≤ 21.9 aralığında, debi ile su yükü arasındaki 
bağıntı ise şöyle verilebilir: 

 4819.15864.0 HQ =  
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BARAJ YIKILMASI AKIMININ ANAL ĐTĐK VE DENEYSEL 
KARŞILA ŞTIRMASI 

Selahattin KOCAMAN1, Hatice ÖZMEN ÇAĞATAY 2 

ÖZET 

Yapılan çalışmada, yatay dikdörtgen bir kanalda, iki farklı durgun su seviyesini ayıran 
düşey bir kapağın ani olarak kaldırılmasıyla elde edilen baraj yıkılması taşkın dalgasının mansap 
boyunca yayılması, kuru ve ıslak durum için incelenmiştir. Bu amaçla bir dizi deney yapılmış ve 
yıkılmanın başlangıç aşamalarındaki su yüzü profilleri görüntü işleme teknikleri kullanılarak 
belirlenmiştir. Elde edilen deney sonuçları kuru ve ıslak durum için bilinen analitik çözüm 
sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yıkılmanın başlangıç aşamaları dışında kalan zamanlar için 
analitik çözümlerin deney sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Baraj yıkılması, değişken açık kanal akımı, analitik çözüm, görüntü işleme 

 
 

ABSTRACT 

In the present study, propagation of flood waves along downstream resulting from dam 
break which has been generated by instantaneous removal of a barrier between two bodies of 
water at rest with different levels over a horizontal bed has been examined for dry and wet bed 
conditions. To this aim, a series of experiment have been conducted and water surface profiles 
have been determined at the initial stages of dam break by using digital image processing 
techniques. Experimental results have been compared with well known analytical solutions for 
dry and wet bed conditions. It can be seen that, the analytical solutions have been in good 
agreement with the experimental results except initial stages of breaking. 
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1. GĐRĐŞ 

Baraj yıkılması probleminin çözümü için kullanılan denklemlerin karmaşık olmasından 
dolayı sadece belirli kabuller altında bazı basit geometrik durumlar için elde edilmiş analitik 
çözümler mevcuttur. Bu analitik çözümler doğal arazi topografyasına sahip gerçek arazi 
koşullarında baraj yıkılması akımının temsil edilmesi için yeterli değildir. Buna karşın analitik 
çözümler, problemin matematiğinin daha iyi anlaşılabilmesine ve geliştirilen sayısal yöntemlerin 
doğrulanmasına katkıda bulunmaktadırlar 

 
Yapılan çalışmada, sadece ani yıkılmanın dikkate alındığı ideal baraj yıkılması problemi 

düşünülmüştür. Bu problem, bir kanalda durgun halde bulunan iki farklı su seviyesini ayıran 
düşey bir kapağın baraj görevini üstlenmesi ve ani olarak kaldırılması sonucunda meydana gelen 
taşkın dalgasının yayılması şeklinde ele alınmaktadır (Şekil 1). Gerçekte barajın yıkılmasının 
gelişimi ideal durumdan daha yavaş meydana gelecektir. Bununla birlikte ani salıverilme en kötü 
durumdaki senaryoyu vereceğinden bu problemin temelini oluşturmasının yanında uygulamada 
kolaylık da sağlamaktadır. Barajın ani olarak yıkılması sonucu, biri mansap yönünde diğeri de 
memba yönünde ilerleyen ve sırasıyla pozitif ve negatif dalgalar olarak adlandırılan iki farklı 
dalga meydana gelmektedir. Barajın mansabında kuyruk suyu olup olmamasına göre pozitif 
dalganın (şok dalgasının) gelişimi farklılık göstermektedir. Literatürde, genellikle mansapta 
kuyruk suyu olmaması hali kuru (Şekil 1a), olması hali ise ıslak (Şekil 1b) durum olarak 
adlandırılmaktadır. Meydana gelen şok dalgasının hızı ve yüksekliği taşkın kontrol 
çalışmalarında belirlenmesi gereken kritik parametreler olmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Baraj yıkılması probleminin şematik gösterimi; (a) Kuru durum, (b) Islak durum 

 
Baraj yıkılması probleminin analizi için sıklıkla kullanılan denklemler Saint-Venant 

denklemleridir. Bu denklemler lineer olmayan, hiperbolik kısmi diferansiyel denklem sistemi 
oluştururlar. Bu denklemler, kanal geometrisi ve sınır şartlarının karışık olmadığı ve 
denklemlerin lineer olmayan özelliklerinin ihmal edildiği veya lineer kabul edildiği durumlar 
hariç analitik çözümler için uygun değildir. Đlk olarak Ritter [Ritter, 1892], sürtünmesiz yatay 
dikdörtgen bir kanalda baraj yıkılması akımı için Saint-Venant denklemlerini analitik olarak 
çözmüştür [Visscher ve Hager, 1998; Chanson, 2005]. Ritter’in dikdörtgen kanallar için verdiği 
analitik çözüm daha sonra sürtünmeli ve eğimli kanallar için genişletilmiştir [Dressler,1952]. En 
bilinen analitik çözümlerden biri de karakteristikler yöntemi kullanılarak mansapta kuyruk suyu 
bulunması durumu için elde edilmiştir [Stoker, 1957]. Baraj yıkılması için verilen analitik 
çözümler olayın matematiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Analitik çözüm ile 
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hesaplanan bölge içerisindeki her noktada akıma ait değişkenler kesintisiz belirlenebilmektedir. 
Fakat bu analitik çözümler doğal arazi topografyasına sahip gerçek arazi koşullarında akımın 
temsil edilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle denklemlerin çözümünde sayısal yöntemler 
kullanılmaktadır. Bunun yanında sığ su denklemlerine dayanan sayısal yöntemlerin 
doğruluğunun kanıtlanması da genellikle bilinen analitik çözümlerle karşılaştırılarak 
yapılmaktadır. 

 
Bu çalışmada yatay dikdörtgen kanalda kuru durum için Ritter [Chanson, 2004] ve ıslak 

durum için Stoker (1957) tarafından verilen analitik çözümler deney sonuçları ile karşılaştrılmış 
ve mevcut analitik çözümlerin geçerliliği irdelenmiştir. 

 
2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Kuru Durum Analitik Çözüm 

Ritter [Chanson, 2004], sonsuz uzunluklu yatay dikdörtgen bir kanal için su yüzü profilini 
veren Eşitlik 1’deki analitik çözümü vermiştir. Bu eşitlik yardımıyla x-t düzlemi üzerinde 
herhangi bir noktadaki su yüzü profili bulunabilir. 

2

0 t

x
c2

g9

1
h 







 −=  tc2xtc 00 +≤≤−  (1) 

Burada c0, sığ suda dalga yayılma hızıdır ve 00 ghc =  ifadesi ile bulunur. 

 
Mansap sınır şartı, baraj yıkılması dalgasının ilerleyen ucunda su derinliğinin sıfır (h=0) 

olduğu yerdedir. Bu durumda negatif dalga, tcx 0−=  kadar memba yönünde yol alırken pozitif 

dalga önü tc2x 0=  kadar mansap doğrultusunda ilerler. Eşitlik 2’de x=0 koyulursa analitik 

çözümde baraj aksında su derinliğinin sabit kaldığı görülmektedir. 

0h
9

4
)0x(h ==  (2) 

Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’de t, zamanı, x, mesafeyi, g, yerçekimi ivmesini, h, herhangi bir 
noktadaki su yüksekliğini h0, ise yıkılma öncesinde rezervuardaki su yüksekliğini 
göstermektedir. 

 
2.2. Islak Durum Analitik Çözüm 

Barajlar, akarsular üzerine inşa edildiklerinden mansaplarında kuyruk suyu bulunması ve 
yıkılma sonrası oluşan taşkın dalgasının ıslak bir akarsu yatağı üzerinde yayılması, gerçekte 
karşılaşılması olası bir durumdur. Böyle bir durumda baraj yıkılması dalgası mansapta pozitif bir 
kabarma dalgası (surge) oluşumuna neden olacaktır. Bundan dolayı ıslak yatak üzerinde baraj 
yıkılması dalgası yayılması problemi başlangıçta kuru yatak olması durumundan oldukça 
farklıdır ve problemin analitik çözümü için karakteristikler yöntemi tek başına yeterli değildir. 
Karakteristik denklemlere ilave olarak pozitif kabarma dalgası önü için süreklilik ve momentum 
denklemlerine ihtiyaç duyulur. Bu denklemler kütlenin korunumu ve impuls momentum 
ifadelerinin baraj yıkılması sonucu oluşan pozitif kabarma dalgasına ait bir kontrol hacmine 
uygulanmasıyla elde edilebilir [Chanson, 2004]. Kabarma dalgası önü için süreklilik denklemi 
(Q=VA): 

( )221 VUhUh −=  (3) 

dir. Đmpuls momentum denkleminden bulunan kabarma dalgası önünün yayılma hızı: 
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( )12
1

2 hh
h

h

2

g
U +=  (4) 

Karakteristik denklemlerden elde edilen eşitlik: 

022 gh2gh2V =+  (5) 

Yukardaki denklemlerde U, kabarma dalgası önünün yayılma hızını, h1, kuyruk suyu 
yüksekliğini, h2, kabarma dalgası arkasındaki su yüksekliğini, V2, kabarma dalgası arkasındaki 
ortalama akım hızını simgelemektedir. 

 
Eşitlik 3, Eşitlik 4 ve Eşitlik 5 üç denklemden oluşan üç bilinmeyenli (V2, h2, U) bir 

denklem sistemi oluştururlar. Bu denklem sisteminin sayısal olarak çözülmesiyle bilinmeyenler 
bulunabilir. Daha sonra bu bilinmeyenler yardımıyla kabarma dalgasının sınırları olan E2 ve E3 
noktalarının yeri ve negatif dalganın sınırı E1, sırasıyla aşağıdaki gibi bulunabilir. 

Utx 3E =  (6) 

( )tcVx 222E −=  (7) 

tcxE 01 =  (8) 

Denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler kullanılabileceği gibi grafik veya ampirik bağıntılar 
yardımıyla da bu bilinmeyenler (V2, h2, U) hesaplanabilir. 

 
2.3. Deney Düzeni ve Yöntemi 

Baraj yıkılması akımının incelenmesi amacıyla yapılan deneysel çalışmalar, Çukurova 
Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği laboratuarında bulunan dikdörtgen enkesite sahip bir kanalda 
gerçekleştirilmi ştir. Kanal 9 m uzunluğunda 0.34 m yüksekliğinde, 0.30 m genişliğinde olup 
istenildiğinde eğimi değiştirilebilmektedir (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Kapak mekanizması 
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Baraj yıkılması akımı, her iki yanında farklı durgun su derinliğine sahip olan ve barajı 
temsil eden bir kapağın düşey doğrultuda ani olarak kaldırılmasıyla elde edilmiştir. Kapağın ani 
olarak kaldırabilmesi için Şekil 2’de görülen mekanik olarak elle kontrol edilebilen makaralı bir 
düzenek imal edilmiştir. Kapak memba sınırından 4.65 m ve mansap sınırından 4.35 m uzaklıkta 
yerleştirilmi ştir. Kapağın kalkma hızı kaydedilen görüntüler yardımıyla yaklaşık 0.06 ve 0.08s 
aralığında bulunmuştur. 

 

Kapağın kalkması sonucu oluşan baraj yıkılması akımının video kameralarla daha iyi 
izlenebilmesi ve serbest yüzeyin belirgin olması için suya gıda boyası katılarak 
renklendirilmiştir. 

 

Kapağın ani olarak kalkması sonucu oluşturulan baraj yıkılması dalgasının gelişimini 
incelemek amacıyla çalışma kapsamında 768x576 çözünürlüğe sahip video kameralar 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, ölçüm tekniği açısından diğer çalışmalardan farklı olarak üç 
kamera ve bir görüntü yakalama kartından oluşan bir görüntüleme sisteminden yararlanılmıştır. 
Kameralardan alınan görüntüler bilgisayar içerisine yerleştirilen görüntü yakalama kartı 
sayesinde eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kameralar birbirlerinin görüş 
açısını kesecek şekilde belirli aralıklarla yerleştirilmi ştir. Bu sayede üç kameradan alınan aynı 
zamanlı görüntüler, ortak kesişim noktaları dikkate alınarak birleştirilmi ş ve akıma ait kesintisiz 
görüntüler (panoramik görüntü) elde edilebilmiştir. Daha sonra bu görüntüler üzerinden kanal 
boyunca oluşan değişken akıma ait su yüzü profilleri belirlenmiştir [Kocaman, 2007].  

 

3. BULGULAR VE TARTI ŞMA 

3.1. Baraj Yıkılması Problemi için Analitik Çözümlerin Değerlendirilmesi 

Yapılan çalışmada, yatay dikdörtgen bir kanal için mansapta kuyruk suyu olmaması durumu 
(kuru) için Ritter (1892) tarafından verilen ve mansapta kuyruk suyu bulunması durumu (ıslak) 
için Stoker (1957) tarafından verilen analitik çözüm kullanılmıştır. Kuru ve ıslak durum için 
bilinen analitik çözümler MS Excel yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Islak durum için süreklilik, 
momentum ve karakteristik denklemlerinin bir arada çözülmesi gerektiğinden bu işlem için bu 
program içerisinde bir makro yazılmıştır.  

 

Şekil 3’te h0=25 cm rezervuar derinliği için farklı zamanlarda elde edilen su yüzü profilleri 
boyutsuz olarak görülmektedir. Grafiklerde su yükseklikleri (h) ve mesafeler (x) başlangıçtaki 
rezervuar derinliği h0’a bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Zaman (t) ise (g/h0)

1/2 ifadesi ile 
çarpılarak boyutsuz hale getirilmiştir. Şekile bakıldığında memba yönünde pozitif dalganın ve 
mansap yönünde de negatif dalganın yayıldığı görülmektedir. Dalga yayılma hızlarına 
bakıldığında herhangi bir t anındaki pozitif dalganın negatif dalgadan iki kat daha hızlı olduğu 
gözlenmektedir. Elde edilen analitik çözümlerde su yüzü profilleri paraboliktir. Baraj aksında su 
seviyesi h=4h0/9 derinliğinde sabit kalmaktadır. Baraj aksında kritik akım meydana gelmektedir. 
Dolayısıyla membada kritik altı mansapta ise kritik üstü akım koşulları oluşmaktadır.  

 

Islak durum için farklı mansap/memba derinlikleri oranına (α=h1/h0) sahip analitik çözüm 
sonuçları Şekil 4’te α=0.1 ve Şekil 5’te α=0.2 derinlik oranı için verilmiştir. Kuru yatak ile 
karşılaştırıldığında ıslak durum için elde edilen su yüzü profilleri oldukça farklıdır. Islak 
durumda mansap yönünde ilerleyen bir kabarma dalgası oluşumu meydana gelmekte ve kabarma 
dalgası önünün süreksiz olduğu görülmektedir. Su yüzü profili parabolik ve yatay olan iki farklı 
kısımdan oluşmaktadır. Kabarma dalgası kuyruk suyu derinliğinden daha yüksektir ve yatay bir 
çizgi ile ifade edilmiştir. Kabarma dalgası önünün ve memba doğrultusunda ilerleyen negatif 
dalganın yayılma hızlarının hemen hemen eşit olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3. Kuru durum için analitik çözümle elde edilen farklı zamanlardaki su yüzü profilleri 
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Şekil 4. α=0.1 derinlik oranı için analitik çözüm ile elde edilen farklı zamanlardaki 

su yüzü profilleri 
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Şekil 5. α=0.2 derinlik oranı için analitik çözüm ile elde edilen farklı zamanlardaki 
su yüzü profilleri 
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Đki farklı α derinlik oranı için Şekil 4 ve Şekil 5’de görülen su yüzü profilleri 
karşılaştırılırsa; α=0.1 olması durumunda kabarma dalgasının başladığı noktanın (parabolik ve 
yatay kısmın birleşim noktası) mansap yönünde ilerlediği (Tip I) ve α=0.2 durumu için bu 
noktanın memba yönünde hareket ettiği (Tip II) gözlenmektedir. Bu durum α=0.1383 limit 
durumu için tanımlanmıştır [Chanson, 2004]. 

 
Şekil 4’e bakılırsa kabarma dalgası önünün arka kısmına göre daha hızlı hareket ettiği 

görülmektedir. Ayrıca baraj aksında su derinliği h=4h0/9 değerinde sabit kalmaktadır. Buna 
karşın Şekil 5’te α=0.2 durumu için baraj aksındaki su derinliği kabarma dalgası derinliğine 
(h=h2) eşit olmaktadır. 

 
Şekil 6’da kuru ve farklı derinlik oranlarına sahip ıslak durum için t=0.8s anında analitik 

çözümlerden elde edilen su yüzü profilleri bir arada verilmiştir. Yükseklikler (h) h0’a ve 
mesafeler (x) c0t’ye bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Grafiğe bakıldığında kuru durumdaki 
pozitif dalga yayılma hızının 2c0 ve farklı derinliklerdeki kabarma dalgası önünün ilerleme 
hızının da yaklaşık c0t olduğu görülmektedir. Kuyruk suyu derinliği arttığında (α=0.2) kabarma 
dalgası önünün çok az daha geride kaldığı görülmektedir. Negatif dalga yayılma hızları ise her 
üç durumda da c0 olmaktadır. Yine şekilden α=0.2 oranı için kabarma dalgasının başlangıç 
kısmının membada ve α=0.1 oranı için mansapta kaldığı görülmektedir. 
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Şekil 6. Kuru ve farklı derinlik oranlarına sahip ıslak durum için t=0.8 s anında analitik 
çözümle elde edilen su yüzü profilleri 

 
3.3. Deney ve Analitik Sonuçların Karşılaştırılması 

Yapılan deneysel çalışmalarda, baraj yıkılması dalgasının kuru ve iki farklı kuyruk suyu 
derinliğine sahip ıslak yatak üzerinde yayılması ele alınmıştır.  Kanal tabanı x ekseni ve kapağın 
bulunduğu düzlem y ekseni olmak üzere kapağın topuk noktası orijin olarak seçilmiştir. Mansaba 
doğru x pozitif memba yönünde negatif olarak seçilmiştir. Membadaki başlangıç su derinliği 25 
cm, ıslak durumdaki kuyruk suyu derinlikleri ise sırasıyla 2.5 cm (α=0.1) ve 10 cm (α=0.4) 
alınmıştır. Analitik çözümlerin sonsuz uzunluklu bir rezervuar için geçerli olmasından dolayı 
yapılan deneylerde kullanılan rezervuar uzunluğu, deney kanalı boyutları ve analitik çözümden 
bilinen dalga yayılma hızları dikkate alınarak 465 cm olarak seçilmiştir. Kanal içerisine 
yerleştirilmi ş ve baraj olarak kabul edilen düşey bir kapağın ani olarak kaldırılmasıyla oluşan 
baraj yıkılması dalgasına ait başlangıç anlarındaki su yüzü profilleri, 3 kameradan eş zamanlı 
olarak elde edilen resimler üzerinden görüntü işleme teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Resim 
1’de kuru ve iki farklı ıslak durum için t=0.40s anı civarında baraj aksı kamerasından elde 
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edilmiş olan görüntüler görülmektedir. Islak durumda yıkılma başlangıcında akım davranışının 
daha iyi anlaşılabilmesi ve su yüzeyinin açıkça izlenebilmesi için memba ve mansaptaki su 
içerisine farklı renkte boya katılmıştır. Görüntülere dikkat edilirse baraj mansabında kuyruk suyu 
varlığının mansaptaki akım davranışı ve meydana gelen su yüzü profilleri üzerinde belirgin bir 
değişime neden olduğu  açıkça görülmektedir. 

 

 
Resim 1. t=0.40s civarında α=0 kuru ve α=0.1, α=0.4 ıslak durumları için deney 

görüntüleri 

 
3.3.1. Kuru durum için deney ve analitik sonuçların karşılaştırılması 

Deneylerden elde edilen başlangıç aşamalarındaki su yüzü profilleri, Ritter’in (1892) baraj 
yıkılması için verdiği analitik çözüm ile Şekil 7a’da karşılaştırılmıştır. Başlangıç aşamalarında 
(T=1.13-2.76) serbest yüzey profilleri analitik çözüm ile çok uyumlu olmamaktadır fakat 
ilerleyen zamanlarda (T=6.64) daha yakın sonuç verdiği görülmektedir. Bununla birlikte pozitif 
ve negatif dalga uçlarında deney ve analitik çözüm arasında sapma görülmektedir. Analitik 
çözümde serbest yüzey parabolik iken deneysel sonuçlarda dalga uçları dış bükey görünüme 
sahiptir. Analitik çözümde pozitif dalga önünün deneysel çözüme göre daha ilerde olduğu buna 
karşın negatif dalga önünün ise deneysel sonuçların gerisinde kaldığı görülmektedir. Buradan 
deney sonuçlarında pozitif dalga yayılma hızının Ritter’in (1892) verdiği ( 0gh2 ) değerinden 

daha yavaş olduğu, negatif dalganın ise memba yönünde (0gh ) değerinden daha hızlı ilerlediği 
ortaya çıkmaktır. Bu durum, analitik çözümün ideal akım için geçerli olması ve deneysel 
çalışmada pozitif dalga ucunun kanal tabanı pürüzlülüğünden etkilenmesi ile açıklanabilir. 
Ayrıca gerçek durumda, başlangıçta negatif dalga memba yönünde ilerlerken ağırlık 
kuvvetlerinin etkisi ile aşağı doğru da hareket etmektedir. Đlave olarak, incelenen zaman 
aralığında deney ve analitik sonuçların her ikisinde baraj aksındaki su derinliğinin h/h0=4/9 
değerinde sabit kaldığı görülmektedir. 

 
3.3.2. Farklı kuyruk suyu derinliklerine sahip ıslak durum için deney ve analitik sonuçların 

karşılaştırılması 

Yapılan çalışmada, kuyruk suyu yüksekliği/rezervuar yüksekliği oranı (α=h1/h0) 0.1 için 
deney yapılmış ve rezervuar yüksekliği h0=0.25m alınmıştır. Şekil 7b’de α=0.1 ıslak durumu için 
başlangıç anlarındaki deneylerden elde edilen su yüzü profilleri Stoker (1957) tarafından verilen 
analitik çözüm ile karşılaştırılmıştır. Yıkılmanın başladığı ilk anlarda (T=1.57-4.01) analitik 
çözüm ile deney sonuçları çok iyi uyuşmamaktadır. Đlerleyen zamanlarda ise (T=6.51-8.09) arka  

t=0.40s 

t=0.40s 

α=0 (Kuru Durum) 

α=0.1 (Islak Durum) 

α=0.4 (Islak Durum) 

t=0.44s 
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Şekil 7. Deney ve analitik çözümlere ait su yüzü profillerinin  karşılaştırılması; (a) Kuru durum,             
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arkaya meydana gelen dalga kırılmaları sonlanıp tek dalga (bore) oluşumu meydana geldikten 
sonra analitik sonuçlar, deney sonuçlarında su yüzeyinde görülen küçük eğrilikler dışında birbiri 
ile uyumlu olmaktadır. Başlangıç anlarında analitik çözümdeki farklılığın nedeni analitik 
çözümün akımın hidrostatik olduğu kabulüyle elde edilmesi ve düşey doğrultudaki hareketlerin 
ihmal edilmesi ile açıklanabilir. Çünkü yıkılmanın başladığı anlarda düşey doğrultudaki 
değişimlerde hidrostatik olmayan basınç dağılımı söz konusudur. Bu nedenle analitik çözümde 
dalga kırılması davranışı elde edilememekte ve dalga önü gibi sıçramaların olduğu kısımlarda 
yüzey profilinde süreksizlikler meydana gelmektedir. Kuru durumda olduğu gibi ıslak durumda 
da negatif dalga analitik çözümde deney sonuçlarının gerisinde kalmakta ve daha yavaş hareket 
etmektedir. Pozitif dalga önü incelendiğinde deney sonuçlarının daha ileride olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte deney görüntülerinden elde edilen su yüzü profilleri, ölçüm 
kolaylığından dolayı dalga önünde su-hava karışımının olduğu kısımda üst sınır dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Bu nedenle dalga önündeki köpüklü kısım ihmal edilirse analitik çözümde 
kabarma dalgası yayılma hızının doğru ifade edildiği düşünülebilir. Analitik çözümde kabarma 
dalgası arkasında su seviyesinin yatay olarak ilerlemesi deneysel sonuçlarda da gözlenmiştir. 
Đlave olarak kabarma dalgası arkası da mansap yönünde ilerlemektedir. Dolayısıyla analitik 
çözümde verilmiş olan α=h1/h0<0.1383 (Tip I) durumu deneysel profillerde de söz konusudur. 
Baraj aksındaki su derinliği de başlangıç anları dışında h/h0=4/9 civarında olmaktadır. Kabarma 
dalgası derinliği ortalama h/h0=0.30 olmaktadır. Bu sonuçlarla başlangıç anları dışında α=0.1 
ıslak durumu için analitik çözümün akım davranışını temsil edebildiği söylenebilir. 

 
Şekil 7c’de α=0.4 ıslak durumu için başlangıç anlarındaki deneylerden elde edilen su yüzü 

profillerinin analitik çözüm ile karşılaştırması görülmektedir. Yıkılmanın başladığı ilk anlarda 
(T=1.57-4.01) analitik çözüm ile deney sonuçları çok iyi uyuşmamaktadır. Đlerleyen zamanlarda 
ise (T=6.51-8.09) kabarma dalgası oluşumu meydana geldikten sonra analitik çözüm ile deney 
sonuçları arasında oldukça iyi bir uyum görülmektedir. Kapak kalktıktan hemen sonra yüzey 
eğriliklerinin fazla olması ve analitik çözümdeki akımın hidrostatik kabul edilmesinden dolayı 
başlangıç aşamalarında iki çözüm arasında farklılıklar görülmektedir. α=0.1 ıslak durumunda 
olduğu gibi analitik çözümde negatif dalganın yayılma hızı gerçekte olduğundan daha yavaş 
hareket etmektedir. Kabarma dalgası önünün yayılma hızı incelenirse, analitik çözümle deney 
sonuçları yakınsamaktadır. Analitik çözümde gözlenen kabarma dalgası arkasında su seviyesinin 
sabit kalması, deneysel sonuçlarda da gözlenmiştir. Ayrıca kabarma dalgasının arka ucu 
mansapta kalmakta ve analitik çözümde verilmiş olan α=0.4>0.183 (Tip II) durumu deneysel 
profillerde de gözlenmektedir. Baraj aksındaki su derinliği ise h/h0=4/9 değerinden daha fazla 
olmaktadır. Kabarma dalgasının geçmesiyle birlikte mansaptaki su yüksekliği h/h0= 0.24 
artmıştır. Dolayısıyla α=0.1 durumunda meydana gelen h/h0= 0.30’luk artış dikkate alındığında, 
mansaptaki su derinliğinin artması ile meydana gelen kabarma dalgası yüksekliğinin azaldığı 
söylenebilir. Bu sonuçlarla başlangıç anları dışında α=0.4 ıslak durumu için analitik çözümün 
akım davranışını temsil edebildiği söylenebilir. 

 
4. SONUÇLAR 

Kuru ve ıslak durumda analitik çözüm ile elde edilen su yüzü profilleri yıkılmanın başlangıç 
anları dışında deney sonuçları ile uyum sağlamaktadır. Kuru durumda, pozitif ve negatif dalga 
önlerinin yayılma hızları açısından farklılıklar göze çarpmaktadır. Analitik çözümde, pozitif 
dalga önü deney sonuçlarına göre daha hızlı hareket ederken negatif dalganın yayılma hızı deney 
sonuçları ile karşılaştırıldığında daha yavaş hareket etmektedir. Islak durumda kabarma 
dalgasının yayılma hızı, analitik çözüm ile doğru olarak belirlenebilmektedir. 

 
Kuru durumda deneylerden elde edilen baraj aksındaki su seviyesi, rezervuardaki su 

seviyesi azalıncaya kadar analitik çözümde verilen 4/9h0 seviyesinde sabit kalmaktadır. 
 
Islak durumda kuyruk suyu/rezervuar derinliği oranının kritik bir değerine (α=0.1383) bağlı 

olarak kabarma dalgası gerisinin barajın memba ya da mansabında kalması durumu için analitik 
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çözümde Tip I ve Tip II olarak tanımlanan akım davranışı deney sonuçlarında da 
gözlenmektedir.  
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ÇINARCIK BARAJI YIKILMA ANAL ĐZLER Đ 

Zafer BOZKUŞ* 

ÖZET 

Bu çalışmada, önceden belirlenmiş bir dizi senaryo çerçevesinde kurmaca bir baraj 
yıkılmasının olası etkilerini bir durum çalışması çerçevesinde görmek amacı ile analizler 
yapılmıştır. Durum çalışmasının konusu Türkiye’nin Bursa Đli’nde yer alan Çınarcık Barajı’dır. 
Barajın yıkılması yapısal ya da hidrolik anlamda analiz edilmemekte; yıkılmanın belirli kritik 
kıstaslar aşıldığında tetiklendiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla analizler, yıkılmanın ardından 
gerçekleşen olumsuz sonuçlara odaklanmakta ve barajın mansabındaki taşkın düzeyini 
öngörmeye çalışmaktadır. Analizler sırasında Çınarcık Barajı’nın mansabında gerçekleşen akış 
profillerini, su yüzü kotlarını ve deşarj değerlerini, tanımlanan senaryolar çerçevesinde uzamsal 
ve zamansal olarak tahmin etmek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi bir kurumu 
olan National Weather Service tarafından geliştirilmi ş olan FLDWAV yazılımı kullanılmıştır. Bu 
analizler esas alınarak, gösterge düzeyinde taşkın haritaları ve bunlara göre risk altında olan 
yerleşim yerleri tespit edilmiş olup, ayrıca yıkılma öncesi alınması önerilen bazı önlemlere de 
değinilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: FLDWAV, baraj yıkılması, gedik, sayısal benzeşim, Çınarcık Barajı 

 
 

ABSTRACT 

In the present study, analyses of fictitious failure of a dam under a set of pre-defined 
scenarios, within the framework of a case study, has been performed. The case subject being the 
Çınarcık Dam is located within Bursa Province of Turkey. The failure of the dam is not analyzed 
neither structural nor hydraulic-wise but is assumed to be triggered when certain critical criteria 
are exceeded. Hence, the analyses focus on the aftermath of the failure and strive to anticipate 
the level of inundation downstream of the dam itself. For the purpose of the analyses, the 
FLDWAV software developed by the National Weather Service of USA is used to spatially and 
temporally predict the flow profiles, water surface elevations and discharges occurring 
downstream of the Çınarcık Dam under the defined set of scenarios. Based on these analyses, 
indicative inundation maps and settlements under risk were identified, and also some suggested 
pre-event measures that may be taken in advance will be addressed. 

 
Keywords: FLDWAV, dam failures, breach, numerical simulation, Çınarcık Dam 
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1. GĐRĐŞ 

Barajların topluma sağladıkları çok büyük faydaların yanısıra, olası baraj yıkılmalarının 
büyük felaketlere yol açacağı açıktır. Barajların yıkılma nedenleri çok çeşitli olup [Bozkuş, 
2004], bunların arasında barajların yer aldığı havzalarda öngörülemeyecek derecede oluşan 
büyük yağışların tetiklediği yıkılmalar oldukça yer tutar. Baraj gölüne giren feyezan hidrografı 
çok büyük pik değere sahip olduğunda, barajın depolama kapasitesini aşan su fazlasının baraj 
mansabına aktarılması gerekir. Eğer bu işlevi görecek dolusavak yapılarının kapasitesi bu pik 
değer için tasarımlanmamışsa fazla su baraj kreti üzerinden akabilir. Bu durum gerçekleştiği 
taktirde, barajın cinsine bağlı olarak baraj gövdesinde saatler veya dakikalar mertebesinde gedik 
oluşabilir. Zamanla genişleyen bu gedikten barajın arkasındaki gölde bulunan muazzam 
miktarlardaki su baraj mansabına doğru kontrolsüz bir taşkın dalgası halinde harekete geçer. 
Baraj yıkılması sonucu oluşan bir taşkın yağmur veya kar erimesi kaynaklı  bir taşkına kıyasla 
çok daha büyük şiddette gerçekleşir. Mansapta dere yatağında büyük hızla yol alan ve önüne 
çıkan herşeyi muazzam gücü ile yıkma potansiyeline sahip taşkın dalgası, yerleşim bölgelerinden 
geçme durumunda ölümcül sonuçlara yol açabilir. 

 
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun (International Commission on Large Dams, 

ICOLD) 1973 yılında sunduğu bir rapora göre tüm baraj yıkılmalarının %38’i dolusavak 
kapasitesi yetersiz olduğu için suyun baraj üzerinden aşması nedeni ile yada dolusavağın şiddetli 
yağışlardan gelen aşırı su karşısında yıkılması yüzünden oluşmaktadır. Yıkılan barajların %33’ü 
ise baraj gövdesinde oluşan borulanma yada sızma tarafından yıkılmaktadır. Diğer taraftan 
%23’lük gibi bir kısımın yıkılma nedeni olarak temel problemleri, şev kaymaları, heyelanlar, 
deprem kaynaklı zemin sıvılaşması yada rezervuarlarda toprak kaymaları sonucu oluşan büyük 
dalgalar gösterilmektedir.  

 
Amerika Birleşik Devletlerinde 1970’li yıllarda oluşan Buffalo Creek Coal-Waste Barajı, 

Teton Barajı, Toccoa Barajı ve Laurel Run Barajı yıkılmaları bu ülkede dikkatlerin baraj yıkılma 
konusuna yönelmesine neden olmuştur. 1975 yılında Amerika’da hazırlanan ve 50 000 kadar 
küçük ve büyük barajın incelendiği bir  baraj envanter çalışmasına göre bu ülkede 20 000 kadar 
baraj, bulundukları konum itibariyle yıkılma halinde mal ve can kaybına yol açacak 
durumdadırlar [USBR, 1975]. Tablo 1’de ABD’deki bazı barajlara ait yıkılma bilgileri durumun 
ciddiyetini çok net bir şekilde göstermektedir [Graham, 2001]. 

 
Ülkemizde de 2002 yılında DSĐ benzer bir çalışmanın ilk adımlarını atmış [Dinçergök, 

2007] ve 2002 yılının Mart ve Mayıs ayları arasında DSĐ kendisine bağlı bölge müdürlüklerinde 
işletmede olan ve inşaası düşünülen barajlar için potansiyel risk sınıflandırma çalışmaları 
yürütmüştür. Bu çalışmada ele alınan barajların yüksekliği ya 15 m’den büyük yada yüksek-
likleri 5-15 m arasında olan fakat rezervuar hacmı 3 hm3’ten büyük olan barajlar olmuştur. 
Yıkılması halinde mansabında ciddi sorunlar yaratacak olma olasılıklarına da bakılan bu 
barajlarla ilgili çalışma sonucunda, %42’sinin en yüksek risk derecesinde, %43’ünün de önemli 
risk derecesine sahip olduğu, bir başka deyişle üzerinde çalışılan barajların %85’inin çok yüksek 
ve yüksek riskli barajlar sınıfında olduğu saptanmıştır. Daha sonrada 2005 yılında Barajlar ve 
HES Dairesi bünyesinde Baraj Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulmuştur [Dinçergök, 2007].  

 
Ülkemizde bugüne değin taşkın kontrolü, içmesuyu, sulama ve enerji üretimi amaçlı birçok 

baraj yapılmış olup, hidrolik potansiyelimiz tamamen kullanıldığında toplam 526 Hidroelektrik 
santralımız inşaa edilmiş olacaktır [Altınbilek, 2002]. Bu barajların nerdeyse tamamı büyük 
barajlar sınıfındadır. 

 
Diğer taraftan henüz inşaa edilmemiş veya işletmede olan mevcut herhangi bir baraj için bu 

istenilmeyen durum oluşmadan önce risk değerlendirmesi yapmak ve olası bir yıkılma öncesi 
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tedbirler almak mümkündür. Kaçınılmaz olan yıkılma gerçekleşmeden önce, var olan sınırlı süre 
içerisinde insan hayatları kurtarılabilir, mal kaybı minimize edilebilir. 

 

Tablo1. ABD’de baraj yıkılma datası [Graham, 2001] 

 
Çalışmanın konusu olan ve Bursa ilimiz sınırları içinde yer alan Çınarcık barajı bazı 

senaryolar altında sanal ortamda yıkılmış ve oluşacak potansiyel taşkın dalgasının mansaptaki 
hidrodinamik hareketi çalışılmış ve risk değerlendirmeleri yapılmıştır [Bağ, 2005]. Çınarcık 
barajı, Mustafakemalpaşa çayına bağlanan iki çaydan biri olan Orhaneli çayı üzerinde inşaa 
edilmiştir. Diğer çay Emet çayıdır. Kuş uçuşu ile barajın Mustafakemalpaşa yerleşim bölgesine 
uzaklığı 30 km civarındadır (Şekil 1). 

 
2. ÇINARCIK BARAJI KARAKTER ĐSTĐKLER Đ 

Çınarcık barajı ayrıca enerji amaçlı olup, 11270 m uzunluğunda bir tünelle Uluabat 
Hidroelektrik santralının türbinlerini beslemektedir. Santralin kurulu gücü 120 MW dır. Tablo 
2’de Barajın önemli teknik özellikleri verilmiştir. 

Barajın Adı Yıkılmanın Tarihi ve 
Saati 

Yükseklik 
(m) 

Serbest 
Kalan Su 

Hacmi 
(m3) 

Ölü 
sayısı 

Maddi 
Kayıplar 
(Milyon 
ABD$) 

Williamsburg 16.05.1874,   7:20 13 378,681 138 Bilinmiyor 

South Fork 31.05.1889,  15:10  22 14,185,124 2,209 Bilinmiyor 

Grove  22.02.1890,  02.00 34 74,000,000  85 Bilinmiyor 

Austin 30.09.1911,  14.00 15 1,050,000 78 14 

St. Francis 12.03.1928, Geceyarısı 57 46,873,000 420 14 

Castlewood 02.08.1933, Geceyarısı 21 6,167450 2 2 

Baldwin Hills  14.12.1963,  15:38  20 863,442 5 11 

Buffalo Creek 26.02.1972,  08.00 14 498,330 125 50 

Black Hills  09.06.1972,    23.00 6 863442 - 160 

Teton Dam,  05.06.1976, 11:57  93 308,372,250 11 400 

Kelly Barnes  06.11.1977,   01:20  12 770,100 39 3 

Lawn Lake  15.07.1982, 05:30  8 831,371 3 31 

Timber Lake  22.06.1995, 23.00 10 1,787,325 2 0 
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Şekil 1. Çınarcık Barajı ve üzerinde yer aldığı akarsunun plan görünüşü 

 

Tablo 2. Çınarcık Barajının teknik özellikleri 

1. Baraj Gövdesi 

Tipi Kaya Dolgu 

Talvegten Yükseklik 123.00 m. 

Temelden Yükseklik 125.00 m. 

Kret Kotu 333.00 m. 

Talveg Kotu 210.00 m. 

Kret Uzunluğu (Dolusavak uzunluğu hariç) 325.00 m. 

Kret Genişliği 12.00 m. 

2. Baraj Gölü 

Maksimum Su Kotu 330.00 m. 

Maksimum Đşletme Kotu 330.00 m. 

Minimum Đşletme Kotu 304.75 m. 

3. Dolusavak 

Tipi Önden Almalı, Radyal Kapaklı 

Kapasite 5191.80 m3/s 

Kapak Boyutları 10.00 m x 14.00 m (5 adet) 

Dolusavak Kret Kotu 316.00 m. 

Dolusavak Kret Uzunluğu 60.00 m. 

4. Dipsavak 

Amacı Sulama suyu temini ve acil durumlarda 
rezervuarın boşaltılması için 

Maksimum su kotunda kapasite 71.78 m3/s 

5. Uluabat Enerji Tüneli 

Tünel Kapasitesi 48.89 m3/s 

6. Uluabat HES 

Türbin Tasarım Debisi 48.90 m3/s 
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3. ÇALIŞMADA KULLANILAN SAYISAL MODEL (FLDWAV) 

FLDWAV zamana bağlı akımlarda kullanılan genel bir taşkın öteleme modelidir. Bu 
modelde kullanılan denklemler, tek boyutlu zamana bağlı Saint-Venant denklemleridir. Bu 
denklemler hesaplama bölgesi (computation domain) içinde bulunan baraj, köprü ve diğer 
yapıları da göz önüne alan diğer sınır denklemleri ile birlikte çözülmektedir. Ayrıca menba ve 
mansap koşulları da dikkate alınmaktadır. Tüm sistemi oluşturan denklemler, doğrusal olmayan, 
ağırlıklı dört noktalı, implisit sonlu farklar metodu ile ardışık olarak çözülmektedir [Fread, 
1998]. Bu denklemler kanaldaki daralma, genişleme ve  kurblardaki kayıpları göz önüne 
almaktadır. Ayrıca farklı kollardan gelen veya ana koldan çıkan debiler hesaba katılabilmektedir. 
Kütlenin ve momentumun korunumu denklemleri Saint-Venant tarafından aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. 

 
Kütlenin korunumu: 
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Bu denklemlerde; Q debi, h su yüzeyi kotu, A aktif enkesit alanı, Ao aktif olmayan en kesit alanı, 
sco ve sm kanal eğrisellik faktörleri, t zaman, x akım yönünde mesafe, q birim uzunlukta yan 
kollardan giren veya çıkan debi miktarı, β momentum düzeltme katsayısı, g yerçekimi ivmesi, Sf 

ana yatak ve taşkın yatakları için sürtünme eğimi, Se genişleme ve daralma eğimi, Si sediment ve 
çamur gibi Newtonyan olmayan madde akımından kaynaklanan içsel viskoz kayıplar için ek 
sürtünme eğimi, B aktif nehir enkesit genişliği, Wf yüzey akımı üstündeki rüzgar direncinin 
etkisidir. 

 
4. ÇALIŞMADA KULLANILAN YIKILMA SENARYOLARI 

Orhaneli ve Mustafakemalpaşa çayları yakınlarında bulunan yerleşim bölgelerinde Çınarcık 
barajının yıkılmasından kaynaklanacak olası bir taşkının oluşturabileceği potansiyel riskleri 
araştırmak için iki grup baraj yıkılma senaryoları kullanılmıştır. Bunlar barajın kretini aşan 
suların tetiklediği yıkılmalar ve baraj gövdesinde oluşan borulanmalardan kaynaklanan 
yıkılmalardır. Her grup için çeşitli yıkılma parametrelerini kapsayan alt senaryolar denenmiş 
olup, bu çalışmada kış koşullarında gerçekleştiği varsayılan W4 senaryosu işlenecektir. Bu 
senaryo suyun baraj kretini aşarak barajı yıktığı varsayılan 10 senaryodan biridir. Söz konusu 
senaryoda Çınarcık Barajı’nın baraj rezervuarına gelen (kadastrofal) taşkın hidrografı etkisi 
altında yıkılması incelenmiştir. Bu hidrograf Şekil 2’de gösterilmektedir. Seçilen senaryonun 
detayları suyun kreti aşarak barajı yıktığı varsayılan yıkılma durumunda oluşan gediklenme 
biçiminin açıklandığı bir sonraki bölümde verilecektir. 

 

4.1 Gedik Parametrelerinin Tanımları ve Önemi 

Baraj kretinin aşılması ile tetiklenen yıkılma benzeşimi çalışmalarında gediklenmenin 
geometrik şekli dikdörtgen, üçgen veya trapez alınabilir. Gediklenmenin zaman içindeki 
gelişiminin bu geometrik şekillerden biri  kullanılarak baraj kretinden başlanıp, baraj topuğuna 
doğru gerçekleştiği varsayılır ki, bu varsayım yapılan gözlemlerle genelde uyumludur. Herhangi 
bir anda bu gedikten geçen debi, geniş kretli savaklardan geçen akım formülü ile hesaplanır. 
Gelişimini tamamlamış bir gedik çeşitli parametrelerle tanımlanır. Örneğin, Şekil 3’te görüldüğü 
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üzere, z parametresi şev eğimininin yataydaki ölçüsünü gösterir. Şevin düşeydeki ölçüsü ise 
birim yükseklik alınır. Yataydaki şev ölçüsü z için, 0 ile 2 arasında değerler seçilebilir. Bu 
değerin seçiminde, baraj dolgusunun içsel sürtünme açısı, dolguda kullanılan tabakaların sıkışma 
derecesi gibi faktörler rol oynar. Gediğin ulaştığı son biçimde trapezin taban genişliği b ile 
gösterilir, b ve z parametrelerinin değişik kombinasyonları ile üçgen, dikdörtgen ve trapez 
biçimli gediklenmeler elde edilebilir. Örneğin z=0 ve b>0 dikdörtgen gedik oluştururken, z>0 ve 
b=0 üçgen gedik, yada z>0 ve b>0 trapez gedik oluşturmaktadır. Şekil 3’te görüldüğü üzere, 
gedik genişliği baraj kretinde bir noktadan başlamakta ve doğrusal olarak büyüyerek, baraj 
yıkılma süresi τ içinde gelişimini tamamlayarak son taban genişliği olan b’ye ulaşmaktadır. 
Gedik tabanı yüksekliği baraj topuğundan itibaren hbm ile gösterilmiş olup, ho baraj yüksekliğini, 
hb ise herhangi bir t anındaki gedik tabanının baraj topuğundan olan yüksekliğini ve h ise su 
yüzünün yüksekliğini göstermektedir. 

 

Çınarcık Barajı Feyezan Hidrografı
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Şekil 2. Çınarcık Barajı Gölüne diren feyezan hidrografı 

 

 

Şekil 3. Gedik (breach) parametrelerinin geometrik tanımı 
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Toprak veya kaya dolgu zonlu barajlarda gedik şekli genellikle trapez kesitli kabul edilir. 
Gedik geometrisi, gedik yüksekliği, ortalama gedik genişliği ve yan kenar eğimleri ile 
tanımlanır. Daha sonra geniş kretli dolusavak özellikleri kullanılarak gedikten geçen debi 
hesaplanır. FLDWAV programında kullanıldığı şekliyle yıkılma zamanı (the time of failure) 
şöyle tanımlanmıştır. Baraj yıkılma zamanı, barajın menba yüzünde gediklenmenin başladığı an 
ile gedik oluşumunun bittiği an arasında geçen süredir. Barajın kreti üzerinden su aşması 
durumunda oluşan yıkılmalar söz konusu olduğunda, yıkılma süresi başlangıcı olarak barajın 
mansap yüzündeki dolgunun akıp gitmesi ve gövde üzerinde oluşan yarılmanın kret genişliği 
boyunca ilerleyerek barajın menba yüzüne ulaştığı an kabul edilir. Ayrıca insanları uyarma ve 
bölgeyi boşaltma amaçlı olarak gedik başlama zamanı (breach initiation time) tanımı 
verilmektedir. Gedik başlama zamanı, insanların uyarılmasını ve bölgenin boşaltılmasını 
düşündürtecek kadar önemli miktarda suyun barajın üzerinden veya gövdesinden ilk kez  akması 
durumunda başlar ve gedik oluşumu (breach formation) başladığında biter. Gedik başlama 
zamanının tahmini konusunda bize rehber olacak fazla bilgi yoktur. Bu nedenle gedik başlama 
zamanı FLDWAV analizlerinde kullanılmamaktadır. 

 
Çınarcık barajının yıkılma benzeşimlerinde en olumsuz sonuçları veren senaryolardan biri 

olan W4 senaryosunda kullanılan gedik parametreleri ve diğer büyüklükler şunlardır. Gediğin 
ulaşabileceği son gedik genişliği olarak b= 70 m, gediğin baraj topuğundan olan nihai yüksekliği 
hbm = 113 m, gedik oluşma süresi 1.3 saat, trapez biçimli gedik şevinin yataydaki ölçüsü z = 1.27 
seçilmiş ve dolusavak kapak açıklıkları 2.5 m alınmıştır. Baraj kret kotu olan 333.00 m üstünde 
aşmaya başlayan suyun yüksekliğ 16 cm’ye ulaştığında barajın geri dönülemez bir şekilde 
yıkılmaya başladığı varsayılmıştır. Bir başka deyişle baraj yıkılma kriteri olarak baraj kretini 
aşan su yüksekliğinin 16 cm’ye ulaştığı an alınmıştır. Ayrıca yan kol olan Emet çayından gelen 
su miktarının da Q = 680 m3/s olduğu varsayılmıştır. 

 
5. SONUÇLAR 

Kullanılan sayısal model FLDWAV, önceden belirlenmiş olan enkesitlerde maksimum su 
seviyelerini, debileri ve bunların oluşma zamanlarını hesaplamakta, yine bu enkesitlerde debi 
hidrograflarını vermektedir. Ayrıca enkesitlerde su seviyelerini gösteren grafikler ve baraj 
mansabında nehir yatağının tümü boyunca maksimum debi için grafikler çıktı olarak 
alınabilmektedir. Örneğin, Şekil 4 ve Şekil 5 sırası ile Km:34.63’teki enkesitte maksimum su 
seviyesi grafiğini ve su yüzünün zamanla değişimini göstermektedir. 

 

 
Şekil 4. Enkesitte maksimum su seviyesi grafiği (Km: 34.63) 
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Şekil 5. Su yüzünün zamanla değişimi (Km: 34.63) 

 
Şekil 6 ise tüm nehir yatağı boyunca pik suyüzü profilinin değişimini göstermektedir. 

 

 
Şekil 6. Nehir yatağı boyunca pik su yüzü profili 

 
W4 senaryosuna göre, Orhaneli çayında Km:34.63’te geçen maksimum debi 77,115 m3/s 

olup bu debi barajın yıkılmasından 80.8 saat sonra gerçekleşmiştir. Ayrıca deniz seviyesine göre 
maksimum su kotu 81.09 saat sonra 59.13 m olarak hesaplanmıştır. Benzer hesaplar nehir yatağı 
boyunca birçok enkesit için yapılmış olup, detaylı sonuçlar Bağ (2005)’te bulunabilir. Tablo 3 
mansapta yer alan 3 önemli yerleşim bölgesi için hesaplanan bazı önemli büyüklükleri 
göstermektedir. 

 
Şekil 7 ise Tablo 3’te yer alan köylerde su yüzünün zamanla değişimini vermektedir. Hesap 

sonuçlarına bakıldığında Karacalar köyündeki insanları (111 kişi) güvenli bölgelere gitmelerine 
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yönelik uyarmak için en az 70 saat, Kestelek (520 kişi) ve Çamandar köyündekiler için (193 kişi) 
yine benzer şekilde 60 saatten fazla zaman olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer hesaplar mansapta 
yer alan tüm önemli yerleşim birimleri için yapılmıştır. Belirli risk derecelerine göre tüm 
köylerde yaşanabilecek kayıplar da hesaplanmış olup, bütün bu sonuçlar yerel idarecilerin taşkın 
felaketi sırası ve/veya sonrasında kullanabilecekleri önemli olduğu düşünülen verileri 
oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3. Senaryo W4 için bazı yerleşim bölgelerinde gerçekleşen önemli büyüklükler 

 

WSEL Hydrograph for Scenario W4 for 3 villages
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Şekil 7. W4 senaryosunda 3 köye ait suyüzü hidrografı 

 
Bozkuş (2004), olası bir baraj yıkılmasından kaynaklanan taşkın durumunda halkın 

güvenliğini sağlamakla yükümlü birimlerdeki görevlilerin uygulaması için aşağıdaki önerileri 
yapmaktadır. 

• Yetkililer, önemli ve yüksek tehlike arzeden barajlar için Acil Eylem Planları (AEP) 
geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. 

• Her yıl AEP’ler gözden geçirip güncelleştirilmelidir. Bu çalışmalar kesinlikle 
AEP’lerdeki çok açık bir şekilde tanımlanmış yöntemleri ve ayrıca acil durumlarda 
iletişim kurulması gerekli kişi ve kuruluşların ad ve telefonlarının, telsiz frekanslarının 
bulunduğu listeyi de kapsamalıdır. 

Yerleşim 
Bölgesi 

Kot 
(m)    

Baraja 
mesafesi 

(km)  

Peak su seviyesi 
oluşma zamanı 

(sa) 

Peak su 
kotu 
(m) 

Pik su 
derinli ği   

(m) 

Pik suyüzü 
genişliği       

(m) 

Su yüzü 
kotunun 

yerleşim bölgesi 
kotuna çıktığı 

süre (saat) 

Karacalar 
Köyü 

90  20.50  80.35 108.53  30.36  1000 79.6  

Kestelek 
Köyü 

65  24.13  80.51  84.97  24.41  1829 68.6 

Çamandar 
Köyü 

55  28.63  97.64 78.82 34.33  1361 79.9  
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• AEP’lerde kullanılacak mevcut iletişim araçlarının ve ilgili uyarı yöntemlerinin tam ve 
açık olarak tanımlarının yapılmasını sağlamalıdırlar. 

• AEP’lerin uygulamaya konma koşullarını (hidrolojik veya hidrolojik olmayan olayları 
kapsayan), ortaya konacak acil tepki seviyelerini (emergency response levels) ve her 
tepki seviyesi için tehlike cinsine göre (hazard specification) atılması gereken adımları da 
kapsamasını sağlamalıdırlar. 

• AEP’lerin, tehlike altında kalması muhtemel taşkın yataklarına ait taşkın haritalarını ve 
bölgedeki yerel yöneticilerin gereksinim duyacağı taşkın dalgalarının varış zamanlarını 
ve diğer ilgili bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmış tabloları mümkün olabildiğince  
kapsamasını sağlamalıdırlar. 

• AEP’lerin bölgedeki önemli endüstrilerin listesini bir öncelik sırasına göre kapsamasını 
sağlamalılar ve bunlardan hangilerinin daha güvenli olan hangi bölgelere taşınmaları 
konusunda fizibilite çalışmaları yapmalıdırlar. 

• Yerel yöneticilerin ve riskli bölgelerde yaşayanların bölgeyi boşaltma konusunda 
eğitilmelerini testler yaparak sağlamalıdırlar. Bu tür testler planlardaki aksamaları yada 
eksik yönleri ortaya çıkaracağından son derece faydalıdırlar. Yerel TV ve Radyo 
yetkilileri ile görüşmeler yaparak tehlike durumlarında nasıl koordinasyon sağlanacağı 
konusunda ön hazırlık çalışmaları yapmalıdırlar. 

• Uzun süreli güç kayıplarının yaşanabileceği göz önüne alınarak acil hizmetlerde 
kullanmak üzere dizel jeneratörlerinin yedekte bulundurulmasını sağlamalıdırlar. 

• DSĐ Acil Eylem Planları hazırlayabilecek ve Baraj Yıkılma Analizleri yapabilecek 
elemanlar yetiştirmelidir. Bunlar için yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumları 
değerlendirilmelidir. Yurtdışı seçenekler arasında ABD’deki Bureau of Reclamation’ın 
bu konuda Emergency Management Orientation Seminar, Training Aids for Dam Safety 
ve Dam Safety Training and Examinations and Public safety Assessments Around Dams” 
gibi çeşitli programları vardır. 
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SU YAPILARINDA MÜHEND ĐSLĐK JEOLOJ ĐSĐ VE 
GEÇĐRĐMSĐZL ĐK ÇALI ŞMALARININ ÖNEM Đ 

Ayhan KOÇBAY*, Kemal KARAKUŞ 

ÖZET 

Su yapılarında meydana gelen sorunların en önemlileri; baraj gövde dolgusunda meydana 
gelen sızma ve borulanma, şev eğiminin yetersizliği, dolguda farklı oturmalar, deprem, göl 
alanında meydana gelebilecek heyelan, yanlış malzeme seçimi ve zemindeki geçirimsizliğin 
sağlanmaması sonucu oluşabilecek baraj temelindeki sızma ve borulanmadır. Bu tür 
problemlerle karşılaşmamak veya en aza indirmek için jeolojik ve jeoteknik çalışmaların yeterli 
ve doğru olarak yapılması, projelendirme ve yapı güvenliği bakımından önemlidir. Genelde bir 
yapının toplam maliyetinin yaklaşık % 0.05 ile 3.0'üne karşılık gelen kısmı araştırma çalışmaları 
için kullanılmaktadır. Ancak bu oran ülkemizde oldukça düşüktür.  

Birçok su yapısında değişik nedenlerden dolayı zemin iyileştirme yöntemlerinin 
uygulanması gerekmektedir. Bu yöntemlerin başlıcaları enjeksiyon, jet enjeksiyonu ve bulamaç 
hendeğidir. Enjeksiyon, en eski ve en çok kullanılan zemin iyileştirme yöntemlerindendir. Baraj, 
gölet, regülatör, santral, yükleme havuzu, cebri boru, pompa istasyonu, kanal, tünel, galeri vb su 
yapılarında; yapıların oturacağı temelin su geçirimsizliğini sağlamak, yeraltısuyunun kaldırma 
etkisini en aza indirmek, temelin taşıma gücünü arttırmak, beton bloklar arasındaki derzleri 
tıkamak, yer altı yapılarının beton kaplaması ile kaya, çelik boru ve beton arasındaki ve 
kayaçtaki doğal boşlukları doldurmak gibi amaçlar için enjeksiyon işlemi yapılır.  

Yapıların takviye edilmesi, yapılmış yapılardaki oturma ve istenmeyen hareketlerin 
önlenmesi ve zeminin geçirimliliğinin azaltılması için uygulanan yöntemlerden birisi de; kum, 
çakıl veya alüvyon türü zeminlerin boşluklarını doldurmak ve zemini daha yoğun ve sıkı hale 
getirmek amacı ile yapılan jet enjeksiyonu (jet-grouting)dur.  

Su yapılarının temelinde istenilen amaca uygun olarak, geçirimsizliği sağlamak için sıkça 
kullanılan başka bir yöntem de bulamaç hendeği (slurry trench) geçirimsizlik perdesidir. Baraj 
ekseninde veya batardolar altında açılan hendek içerisine geçirimsiz malzeme doldurularak 
istenilen sızdırmazlık sağlanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Jeoteknik araştırma, geçirimsizlik, enjeksiyon, jet-grouting, bulamaç 

hendeği 
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ABSTRACT 

The most important problems in water structures are as follows: flowing of water on dam 
embankment due to overflowing, leakage and piping occured within damfill, poorly given slope 
angle, different settlement rates in damfill, earthquake, incorrect construction and fault in caps, a 
landslide may occured in reservoir lake, incorrect selected constructing materials and leakage-
piping occured because of unsuffient impermeability of ground. In order to not to meet these 
kinds of problems geologic and geotechnical works shoul be done adequately and properly in 
point of project and safety of the structure. In general about 0.05-3.0 % of total cost of a structure 
is used for these works but this percentage is very low in our country. 

Ground improvement methods should be applied in most of water structures due to various 
reasons. Grouting is the oldest and most used ground improvement method. Grouting operation 
is made in water structures such as dam, regulator, power plant, loading pool, penstock, pumping 
station, canal, tunnel, gallery etc. It is made for following purposes; to make basement of the 
structure impervious, to reduce the uplift capacity of groundwater, to increase bearing capacity 
of ground, to fill sutures in between the blocks of concreete and to fill naturel cavities in rocks. 

One of the methods applied to reinforce the structures, to prevent unwanted movements in 
the structures and to reduce ground permeability is jet-grouting by which  spaces of sand, gravel 
or silt ground type are filled and the ground is made more intensive and rigorous. 

On the basis of water structure in accordance with desired goals to ensure impermeability of 
ground, frequently used method is slurry trench which is impermeability curtain.It provides 
desired seal by filling impervious materials in ditches openned under the dam axis and 
cofferdams. 

 
Keywords: Geotechnical investigation, permeability, grouting, jet-grouting, slurry trench 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Tüm su yapılarında genellikle yapım maliyetlerinin % 0.05 ile 3.0'üne karşılık gelen bir 
maliyetle araştırma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu oran yapının bulunduğu yerin 
jeolojik yapısına, teknolojik gelişmelere ve bulunduğu ülkenin gelişmişlik düzeyi ile de ilişkili 
olup gelişmiş ülkelerde bu oran daha yüksek olabilmektedir. Bu oran; ülkemizde oldukça 
düşüktür. Bu araştırmalarda minimum maliyetle maksimum bilgi edinilmesi esastır. Pahalı bir 
yapım yöntemine karşı yeterli bir araştırma programı ile ekonomik-pratik-makul çözümlere 
ulaşmak mümkündür. Eksik ve yetersiz olarak yapılan araştırmalar daha sonra telafisi çok zor 
problemlere sebep olduğu gibi projenin nihai maliyetini de arttırmaktadır. Su yapılarında 
özellikle temel kayasının jeolojik ve jeoteknik parametrelerinin eksik olarak belirlenmesi 
geçirimsizlik ve duraylılık yönünden çok vahim sonuçlara sebep olmaktadır.  

 
Geçirimli veya zayıf temellerde görülen problemler için zemin mekaniği esasına dayalı 

teorik çözümler kullanılır. Bu çözümlerin çoğu; nispi olarak karmaşıktır ve izotropik olmayan 
gerçek permeabilitenin veya temelin dayanım karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla oldukça 
pahalı olan detaylı arazi ve laboratuvar deneylerine bağlıdır. Büyük dolgu barajlarda temele ait 
projelerin, deneysel verilere dayalı yapılması esastır. Ancak yüksekliği 15 m’yi aşmayan 
barajlarda yoğun araştırmaya dayalı teorik projelendirme, normalde pek takip edilmemektedir. 
USBR (1987); bu tip yapılar için temellerin ampirik esaslar dahilinde projelendirilmesinin, daha 
ekonomik olduğunu ifade etmiştir [Tosun, 2004]. 

 
Birçok su yapısında değişik nedenlerden dolayı zemin iyileştirme yöntemlerinin 

uygulanması gerekmektedir. Bu yöntemlerin başlıcaları enjeksiyon, jet enjeksiyonu ve bulamaç 
hendeğidir. Aşağıda öncelikle su yapılarında yapılması gerekli jeolojik-jeoteknik çalışmalar 
verilmiş, daha sonra ise yukarıda bahsedilen iyileştirme yöntemleri kısaca anlatılmıştır. 
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2. JEOLOJĐK ve JEOTEKNĐK ÇALI ŞMALAR 

Su yapılarında yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalarda; mühendislik jeolojisi, temel 
sondajları, yerinde deneyler, laboratuar deneyleri, yeraltısuyu gözlemleri, jeofizik etütler, görsel 
incelemeler ve yerel deneyimlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda yeraltı zemin 
koşullarının belirlenmesi hedeflenir. Bunun için büro çalışması, araştırma programı hazırlanması 
ve arazi çalışması şeklinde üç kademeli bir programın yapılması ve bunun uygulanması 
gerekmektedir. Bu üç kademede yapılması gerekenleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

 
Büro Çalışmaları: Proje mühendisinden proje özellikleri alındıktan ve yapılan ilk arazi 

gezisinden sonra; proje alanına ilişkin topoğrafik ve jeolojik haritalar, hava fotoğrafları, uydu 
görüntüleri, yeraltısuyu ve her türlü temel araştırma verisi, deprem kayıtları ile doğal yapı 
gereçleri, maden işletmesi, eski yeraltı yapıları gibi yerlere ilişkin belge, yayın ve raporlar temin 
edilip incelenmelidir. 

 
Araştırma Programı: Mevcut bilgi, belge ve raporlar incelendikten sonra; bir su yapısı 

yerinin araştırma programında jeolojik ve jeoteknik harita alımı, temel araştırma kuyusu/ 
galerisi/ tüneli/ şaftı/ yarması/çukuru yeri, boyutu, açılış şekli, derinlikleri, adedi, yapılış şekli, 
deneme enjeksiyonu,  arazi deneylerinin cinsi, yeri, adedi, yapılış şekli, laboratuar deneylerinin 
cinsi, galeri içi haritalama, jeofizik çalışmalar, karst hidrojeolojisi çalışmaları, uyulacak yönerge, 
şartname, standart vb detaylı olarak yer almalıdır.  

 
Arazi Çalışmaları: Arazi çalışmaları sırasında öncelikle inceleme alanı ve yakın çevresinin 

genel jeoloji çalışması yapılır. Bu kapsamda çalışmanın içeriğine ve amacına bağlı olarak uygun 
ölçeklerde haritalar üretilir. Genel jeoloji ile birlikte, yapısal jeoloji, süreksizlik ölçümleri, varsa 
kütle hareketlerinin boyutları ve özellikleri, hidrojeoloji vb çalışmalar da yapılır. Bu haritaların 
gerekli detayda yapılması ve doğruluğu çok önemlidir. Çünkü özellikle su yapılarında 
mühendislik jeolojisi araştırmalarının amacı, doğru ve isabetli kararları yönlendirmek 
olduğundan genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi haritaları, çalışmanın sentez aşamasında 
ulaşılan noktanın bir ifadesidir. Daha sonra araştırma programında belirtilen tüm çalışmalar 
hassasiyetle ve gerekli şartnamelere uyularak yapılır. Burada arazi koşullarında beklenmeyen 
durumlar meydana geldiğinde bu programda gerekli revizyonlar yapılmalıdır. Su yapısının 
ekonomik ve emniyetli bir şekilde yapılabilirliğini ortaya koymak için aşağıda ayrıntılı bir 
şekilde açıklanan aşamalardaki bütün çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu aşamalar 
sırasıyla Ön Đnceleme, Planlama, Kesin Proje, Uygulama ve Uygulama Sonu aşamalarından 
oluşmaktadır.  

 
2.1. Ön Đnceleme Aşaması 

Bu aşamada büro çalışmasına başlamadan önce proje ile ilgili mühendislerin katıldığı arazi 
gezisi yapılmalı, 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde belirlenen yapı yerleri; topoğrafik, jeolojik ve 
su olanakları yönünden incelenerek projenin planlama aşaması programına alınıp alınmayacağı 
belirlenmelidir. Jeolojik yönden olumsuz olarak değerlendirilen yerler iptal edilerek alternatif 
yerler çalışılmalıdır. Bu aşama için uygun bulunan proje alanının 1/25000 veya daha büyük 
ölçekli jeoloji haritası yapılarak, kesitleri hazırlanmalı, yüzey jeolojisi verilerine göre duraylılık 
ve su kaçağı olup olmayacağı değerlendirilerek uygun yapı yerleri önerilmelidir. Göl alanındaki 
kayaçların jeoteknik özellikleri ile göl alanından diğer vadilere veya havzalara kaçak olup 
olmayacağı ve eski, aktif ve potansiyel heyelanlar, yeraltı yapı yerlerindeki kayaçların jeoteknik 
özellikleri, yapı yeri kazısına yeraltısuyu gelişi olup olmayacağı, yapı yerleri ile giriş/çıkış 
ağızlarında eski, aktif ve potansiyel heyelanların var olup olmadığı belirlenmelidir. Jeolojik ve 
jeoteknik koşullar ile yapı gereçleri olanakları değerlendirilerek yapı tipinin seçimini sağlayacak 
önerilerde bulunulmalı ve planlama aşamasında yapılması gerekli görülen araştırma programı 
önerilmelidir. 
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2.2. Planlama Aşaması 

Planlama aşamasında projenin büyüklüğüne göre 1/25000–1/5000–1/1000 ölçekli haritalar 
kullanılarak göl alanının, güzergahların ve yapı yerlerinin jeolojik yapısı incelenerek, 
geçirimlilik ve duraylılık yönünden yapı-temel ilişkisi ile doğal yapı gereç alanları ortaya 
konularak projenin yapılabilirliği araştırılmalıdır. Araştırma programı kapsamında yapılacak 
çalışmalar ile örtü birimlerinin, ayrışmış ve zayıf kayaçların, temel olabilecek kayaçların jeolojik 
ve jeoteknik özellikleri belirlenmelidir. Yapı yerinde vadi tabanı ve yamaçları oluşturan birimler 
incelenerek, arazi deneyleriyle geçirimlilik katsayısı (K) ve Lugeon değerleri hesaplanmalı; 
inşaat sırasında kazı çukuruna gelebilecek suyun yeri ve miktarı belirlenmeli, kazıyı kuruda 
yapmak amacıyla uygun geçirimsizlik perdesi (bulamaç hendeği, geçirimsiz ince duvar, 
enjeksiyon perdesi vb.) önerilmeli, temel kayasında geçirimsizliği sağlamak için enjeksiyon 
perdesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda; enjeksiyon yöntemini belirlemek amacıyla 
deneme enjeksiyonu yapılmalı, araştırma programı sonuçlarına ve jeolojik yapıya göre uygun 
iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir.  

 
Göl alanında geçirimsizlik yönünden kuşku olması veya bazı bilinmezlerin varlığı halinde 

temel araştırmaları yapılarak, jeolojik yapı ayrıntılı olarak tespit edilmeli, geçirimlilik özelliği 
kesin olarak ortaya çıkartılmalı ve bu konuda kesin proje aşamasına hiçbir araştırma veya konu 
bırakılmamalıdır. Araştırma programı sonucu elde edilen jeolojik ve jeoteknik verilere göre kaya 
kütle sınıflamaları (RMR, Q vb.) yapılmalı, kayacın desteksiz kendini tutma özelliğine bağlı 
olarak, geçici destek tipleri önerilmelidir. Yamaçlarındaki kaya ve zeminlerin; genel duraysızlık 
sorunları taşıyıp taşımadığı, aktif heyelan olup olmadığı, heyelana neden olabilecek koşulların 
olup olmadığı, tabaka eğimlerinin şev eğimine göre konumu ve sorun çıkarıp çıkarmayacağı, 
şişme, erime veya dağılma özelliklerinin yapı yerine etkisi araştırılmalıdır. Kazı şev ve 
palyelerini boyutlandırmak amacıyla temel kayacının jeolojik ve jeoteknik özelliklerine uygun 
arazi ve laboratuar deneyleri ve ölçümlerini kapsayan kaya ve zemin mekaniği çalışmalarına 
dayalı şev duraylılık ve kinematik analizleri yapılmalıdır. Tünel/galeri ve kanal gibi yeraltı yapı 
yeri ve güzergahlarında jeolojik harita ve kesitler yapılmalı, güzergah boyunca kazı temelini ve 
giriş/çıkış yamaçlarını oluşturan birimler temel araştırma verileri dikkate alınarak geçirimlilik 
açısından incelenerek, kazıya gelebilecek suyun yeri, miktarı ve kazıya etkisi belirtilmelidir. 
Sızma ve drenaj sorunlarına karşı güzergah ve çevresindeki formasyonların suyu drene etme 
özellikleri, drene olamayan suyun neden olabileceği ikincil oluşumlar (bataklık, su birikintisi 
vb), alınması gerekli iyileştirme önlemleri belirlenmelidir. 

 
2.3. Kesin Proje Aşaması  

Planlama aşamasında belirlenen yapı yeri-tipi ve boyutlarının değişmesi, planlama 
raporunda kesin proje aşamasında ilave araştırma yapılmasının önerilmesi, planlama verilerinin 
güncelleştirilme ihtiyacının doğması veya diğer nedenlerle yapı yerlerinde araştırma 
yapılmasının gerekli olduğu durumlarda yapı yerleri yeniden araştırılmalıdır. Yapı yerlerindeki 
jeolojik ve jeoteknik koşullar ortaya konarak, bu koşulların yapıları ne şekilde etkileyebileceği 
değerlendirilmeli ve kesin proje aşamasına bırakılmış sorunlar bu aşamada çözüme 
kavuşturulmalıdır. 

 
2.4. Uygulama Aşaması 

Yapım sırasında kazı ve iyileştirme çalışmalarının projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı 
izlenmelidir. Kesin proje aşamasında öngörülemeyen jeolojik ve jeoteknik sorunların yapılara 
etkileri ve ortaya çıkan durumlar karşısında alınabilecek önlemler konusunda çalışmalar 
yapılarak raporları hazırlanmalıdır. Uygulama sırasında özellikle kazı ve enjeksiyon 
çalışmalarında beklenmeyen sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek ve gerektiğinde 
zamanında müdahale etmek için yapım çalışmalarının projesine uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı daima iyi kontrol edilmelidir. Özellikle enjeksiyon çalışmaları 24 saat devam eden 
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çalışmalardır. Bu nedenle yapılan enjeksiyonların şartname ve talimatına uygun olarak 
yapıldığına dikkat edilmelidir. Ayrıca enjeksiyon kuyularına basılan enjeksiyon miktarının ve 
uygulanan basınçların sürekli olarak ölçülmesi ve kontrol altında tutulması gerekmektedir. 
Çünkü enjeksiyon perdesinin etkinliği ve ilave kuyuların verilmesi bu kuyuların katı madde 
alışına bağlıdır. Genellikle çok alış yapan kuyuların aralarına kontrol amacıyla kuyu 
verilmektedir. Bu da ilave delgi ve enjeksiyon anlamına gelmektedir.  

 
2.5. Uygulama Sonu 

Đnşaatın tamamlanmasından sonra proje ile ilgili jeoloji mühendisi tarafından tüm veriler 
derlenerek proje alanı ve çevresinin, yapı yerlerinin jeolojik ve jeoteknik özellikleri; yapı 
yerlerinde yapılan işlemlerin (araştırma, iyileştirme, proje değişikli ği vb) kronolojik sıralaması; 
kesin proje ile uygulama aşaması projeleri arasındaki farklılıklar ve nedenleri, jeolojik koşulların 
projeye etkileri; yapım aşamasında jeolojik koşullarla ilgili karşılaşılan sorunlar, daha önceki 
aşamalarda önerilen ve işletme aşamasında alınması gereken önlemler belirtilerek, sonuç raporu 
hazırlanmalıdır. 

 
3. GEÇĐRĐMSĐZL ĐK ÇALI ŞMALARI 

3.1. Enjeksiyon 

Enjeksiyon; çimento, harç, bentonit veya çeşitli organik-inorganik kimyasal maddelerin 
kaya kütlesindeki süreksizliklere ve/veya zemin boşluklarına basınç altında doldurulmasıdır. 
Aşağıda kısaca enjeksiyon çeşitleri ile, su yapılarında yapılacak enjeksiyonların projelendiril-
mesine esas olması gereken deneme enjeksiyonları verilmiştir. 

 
3.1.1. Perde enjeksiyonu 

Perde enjeksiyonu; batardolar ile dolgu baraj ve göletlerde gövde kil çekirdeği altında, diğer 
tip barajlarda ve benzeri yapılarda yapı ekseni boyunca bir sıra ve/veya birden fazla sıralar 
halinde, geçirimsizlik ve yeraltı suyunun kaldırma etkisini en aza indirmek amacıyla yüzeyden 
ve/veya yer altından yapılacaktır. Perde enjeksiyonu; yüzeyden başlık betonu üzerinden, 
yeraltından uygun boyutlu galeri ve/veya tüneller içinden, önceden uygunluğu ve yeterliliği 
deneylerle kanıtlanmış karışımlar ve basınçlar uygulanarak, alçalan veya yükselen 2-5 m' lik 
kademeler ve fazlar halinde yerine getirilmektetir (Şekil 1) [Tolun, 1995]. 

 

 
Şekil 1. Perde enjeksiyonu şematik görünümü 

 
Baraj temelindeki deformasyonların en aza indirilmesi, gövdenin kaymaya karşı direncinin 

artırılması, gövde ile temel düzlemi civarındaki geçirimsizliğin sağlanması, temel altındaki 
bölgede zemin gerecinin sızmalar dolayısıyla yıkanmasının önlenmesi ve yamaçların 
duraylılığının artırılması amacıyla yapılan perde ve sağlamlaştırma enjeksiyonlarının konumları 
baraj tipine göre farklılık gösterir. 
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Dolgu tipi barajlarda, baraj gövde dolgusunun alüvyon veya benzeri zeminlere oturduğu 
durumlarda enjeksiyon öncesinde, zemin düzeltilerek titreşimli silindirlerle ile sıkıştırılır ve 
enjeksiyon çalışmasına geçilir. Genellikle dolgu barajlarda enjeksiyon perdesi ekseni ile baraj 
ekseni aynıdır. Yani perde enjeksiyon delgilerinin ekseni, barajın tam ortasından geçer. 

 
Beton ağırlık, beton kemer, silindirle sıkıştırılmış katı dolgu, silindirle sıkıştırılmış beton 

tipi barajlarda, akış yukarıya yakın gövde içindeki galerilerden perde enjeksiyonu yapılır. Ön 
yüzü geçirimsiz örtü kaplamalı (beton, membran vb. kaplamalı) barajlarda ise enjeksiyon 
perdesi, akış yukarı şev eteğindeki plinth adı verilen topuk plağı altında oluşturulur. Aynı 
zamanda beton barajlarda betonun yaslandığı kaya şevlerinde de sağlamlaştırma enjeksiyonu 
yapılır [Tolun, 1995; Özkan, 2006]. 

 
3.1.2. Kapak enjeksiyonu 

Baraj yerinde sıyırma ve cutoff kazıları sırasında patlatmanın etkisi, yüzeyden itibaren sığ 
derinliklerde ayrışmanın etkisi gibi nedenlerle temel zayıflık gösterir. Bu zayıflıkların etkilerinin 
giderilmesi için baraj gövdesi altında sığ derinliklerde (5–10 m) kapak (sağlamlaştırma) 
enjeksiyonları yapılır. Aynı zamanda daha sonra yapılacak ve geçirimsizliliği sağlayacak olan 
perde enjeksiyonlarının, sığ derinliklerde yer alan kısımları, sağlamlaştırılmış zeminde güvenli 
olarak yapılabilir. Kapak delgileri dizgisi, perde enjeksiyon dizgisinin akış aşağısında ve 
yukarısında olmak koşulu ile en az 2 sıra şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Perde enjeksiyonları ile 
ara uzaklığı 1.5 m olarak alınır. Đkişer sıra olmaları halinde kapak dizgileri ara uzaklıkları 3 
m’dir. Yapının boyutlarına da bağlı olarak derinlikleri genellikle 5 m ile 10 m arasında değişir. 
Enjeksiyon ve delgi sitemleri perde enjeksiyonlarında olduğu gibi uygulanır. 

 
3.1.3. Kontak enjeksiyonu 

Tünel, şaft, galeri, oda gibi yeraltı kazıları betonla kaplandıktan ve bu beton enjeksiyon 
basıncına karşı yeterli mukavemeti sağladıktan sonra (beton dökümünden en az 21 gün sonra) 
beton kaya ve daha sonraki aşamada çelik-beton kaplama arasındaki boşlukları doldurmak 
amacıyla kontak enjeksiyonu yapılır (Şekil 2). Kontak enjeksiyonuna en düşük kottan 
başlanmalıdır. Çelik kaplama arkasının enjeksiyonu çelik kaplama üzerindeki deliklerden veya 
çelik kaplama öncesi projesine göre yerleştirilmi ş vana (klape, uygun boyutlu açıklık) teçhizli 
borulardan yapılır. Çelik kaplama arkasındaki beton dökümü 30 gününü doldurmadan 
enjeksiyona başlanmamalıdır. Uygulanacak basınç çeliğin deforme olmamasını sağlayacak 
ölçüde olmalıdır. Enjeksiyon deliklerinin çevresinde yeterli sayıda havalandırma deliği yer 
alacak, her tür delik ağzı uygun bağlantı ve vanalarla teçhiz edilmelidir. 

 

 

Şekil 2. Kontak ve konsolidasyon enjeksiyonlarının şematik görünümü 
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3.1.4. Konsolidasyon enjeksiyonu 

Temeli sağlamlaştırmak ve taşıma gücünü artırmak amacıyla yüzeyden ve/veya yer altından 
ilgili projeler uyarınca konsolidasyon enjeksiyonu yapılır. Beton kaplama ve/veya açık kazı 
yüzeyinden yapılacak olan konsolidasyon enjeksiyonu ile çatlak, fisür, eklem, tabaka ve fay 
düzlemi gibi süreksizlikler ile kaya içindeki boşluklar doldurulur (Şekil 2). Perde ve 
konsolidasyon enjeksiyonun birlikte projelendirildiği yerlerde konsolidasyon enjeksiyonu 
öncelikle yapılmalıdır. Beton yapılara komşu kaya kütlelerinin konsolidasyon enjeksiyonu, beton 
yapının tamamlanıp mukavemetini kazanmasından sonra yerine getirilmelidir. Temel kayanın diş 
kazıları ve dolguları ile diğer tür yüzeysel ve yersel ıslahları konsolidasyon enjeksiyonundan 
önce bitmiş olmalıdır. Kazı işlemi sırasında saptanan süreksizliklere ve bozuk zonlara idarenin 
belirleyeceği şekilde enjeksiyon yapmak amacıyla borular yerleştirilir. Bu i şlem projesinde 
belirtilen konsolidasyon enjeksiyonu paterni ile birlikte değerlendirilir.  

 
3.1.5. Derz enjeksiyonu 

Beton tıkaçlarının kontak yüzeyleri, su alma yapısı, dolusavak yapısı, baraj ana gövdesi ve 
benzeri beton yapılardaki derz yüzeyleri, projesi uyarınca yerleştirilmi ş boru ve klapeler ve/veya 
derze ulaşan delikler vasıtasıyla, uygun karışımlar ve basınç uygulanarak enjeksiyonlanır. Bu 
işlem beton hidratasyon ısısının sabitlenmeye başladığı ve beton büzülmesinin en fazla 
gerçekleştiği soğuk aylarda yapılmalıdır. 

 
3.1.6. Deneme enjeksiyonu 

Su yapısının delgi ve enjeksiyon projesine esas oluşturmak amacıyla delgi ve enjeksiyon 
ekipman ve yönteminin; karışım tiplerinin, su deneyi ve enjeksiyon basınçlarının; kontrol ve 
gerekli aletlendirmenin belirlenmesi için yüzeyden veya yeraltından deneme enjeksiyonu yapılır. 
Deneme enjeksiyonu çalışmaları, laboratuar deneyleri ile birlikte yürütülür. Deneme 
enjeksiyonunun yeri, şekli (eşkenar üçgen, paralelkenar, tek veya çok sıralı vbg), delgi çapı ve 
derinliği, kullanılacak malzeme ve karışımlar, su deneyi ve refü basıncı, delgi yöntemi vb 
hususlar su yapısının yeri, boyutu ve amacına göre belirlenir [Özkan, 2006]. 

 
Ano uzunluğunun ve buna bağlı olarak delik aralıklarının belirlenmesi için, daralan aralık ve 

eşkenar üçgen teknikleri, en sık kullanılan deneme enjeksiyonu türleridir. Deneme enjeksiyon-
larında, enjeksiyonu tamamlanan gruplarda (birincil–ikincil-üçüncül grup gibi) enjeksiyon 
katılaşma (priz) zamanına kadar beklemek gereklidir. Çeşitli oranlarda hazırlanan karışımların 
enjeksiyon katılaşma zamanı laboratuvar ortamında kolaylıkla belirlenebilir. 

 
Deneme enjeksiyonu işlemi tamamlandıktan sonra, deney zamanı boyunca yerinde yapılan 

gözlemler, tutulan kayıtlar ve alınan karotlar incelenerek bir değerlendirme yapılır. Delik 
aralıklarının belirlenebilmesi için, birincil, ikincil, üçüncül ve kontrol kuyularının enjeksiyon alış 
miktarlarına bakılır. Enjeksiyon alışları daralan aralık tekniğine göre uygun olarak geçişli azalma 
gösteriyorsa, yapılan enjeksiyon uygulanan alanda başarılı olmuş sayılır. Birincil ve ikincil 
kuyulardan sonra enjeksiyon alışları çok az, düşük olmuş ise üçüncül kuyulara gerek olmadığı, 
kuyuların seyrek aralıklı olarak dizgilerinin yapılması ve başka bir dizgiye gerek olmadığı 
anlaşılır. Bu durumların tersi gerçekleşmiş ise kuyu aralıkları sıklaştırılır ve birden fazla dizgiye 
gerek olduğuna karar verilebilir [Özbek, 1987]. 

 
Enjeksiyon basınçlarının yüksek olması durumunda enjeksiyon etki çapına bağlı olarak 

kuyu aralıkları sık, düşük basınçlarda ise kuyu aralıkları seyrektir. Bu değerlendirmelerin 
sonunda kuyu açma maliyeti ile karışım maliyeti arasında karşılaştırma yapılmalı, çözüm yolu 
araştırılmalı ve en uygun enjeksiyon basınçları seçilmelidir. Ayrıca deneme enjeksiyonlarında 
uygulanan delgi tekniklerinde istenilen başarı sağlanmamışsa enjeksiyon karışım oranlarının 
değiştirilmesi (su–çimento oranları), kimyasal katkı gereçlerinin karışıma katılması veya 



 

 108

kimyasal enjeksiyon türlerinden birisinin denenmesi gibi durumlar düşünülmelidir. DSĐ Genel 
Müdürlüğü’nün enjeksiyon işleri ödemelerine yönelik birim fiyatlarında alışlar, metre başına 
karışımda basılan katı madde (çimento, bentonit) miktarları göz önüne alınarak 7 sınıfa 
ayrılmıştır (Tablo 1). Enjeksiyon alışlarının izlenmesi için yan yana sütunsal olarak kuyular 
çizilir. Her kuyuya ait kademeler bu sütunlarda gösterilir ve kademelerdeki alışlar renklendirilir. 
Grafiklerde alışların renklendirilerek izlenmesi, enjeksiyon yapılan alandaki birimlerin fiziksel 
özelliklerini kolaylıkla yansıtacaktır. Renklendirme için bir ölçüt olmamasına rağmen grafiklerde 
birliktelik sağlanması amacıyla, hidrojeolojide akiferlerin harita üzerinde özgül debilerine göre 
renklendirilmesi temel olarak alınmıştır. 

 

Tablo 1. Enjeksiyon alışlarının sınıflaması [DSĐ, 2003] 

 
 

3.2. Jet Enjeksiyonu (Jet-Grouting) 

Yapıların takviye edilmesi, yapılmış yapılardaki oturma ve istenmeyen hareketlerin 
önlenmesi ve zeminin geçirimliliğinin azaltılması için uygulanan yöntemlerden birisidir. Bu 
yöntemle kum, çakıl veya alüvyon türü zeminlerin boşluklarını doldurmak ve zemini daha yoğun 
ve sıkı hale getirmek amaçlanmıştır. Bunun için zemine açılacak sondaj deliklerinden çimento 
harcı özel bir makine ile enjekte edilir (Şekil 3). Kullanılan çimento harcı genellikle zemine 
basınç altında gönderilmesinden itibaren belli bir süre sonra sertleşecek şekilde tasarlanmıştır.  

 

 

Şekil 3. Jet enjeksiyonu uygulama kademeleri 
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Jet enjeksiyonunda doğal zemin yapısının büyük hızla püskürtülen sıvı jeti ile tam olarak 
erozyona uğratılması, mevcut zeminin taze çimentolu harçla yer değiştirmesi veya önceden 
gayeye uyacak bileşimde hazırlanmış harçla, zeminin karışmasından oluşan sağlam kolon ve 
duvarların zemin içinde inşa edilmesidir. Doğal zeminin tam olarak erozyona uğratılıp yerine 
çimento harcının konulmasıyla elde edilen yeni zemin yapılarının mukavemet, sıkılık, rijitlikler, 
permeabilite, konsolidasyon, çimentolaşma gibi tüm özellikler farklıdır. 

 
Bu yöntem uygulama şekline göre tek akışkanlı ve çok akışkanlı olarak iki sınıfa ayrılır. Tek 

akışkanlı yöntemde; zeminin kesilmesi ve harç ile yerini değiştirmesi gerçekleşmektedir. 
Hazırlanan karışım direkt yüksek basınç ile zemine enjekte edilir. Çok akışkanlı yöntem Jet 2 ve 
Jet 3 olarak ikiye ayrılır. Bunlardan iki akışkanlı yöntemde; zemini kesmek için su jeti, oluşan 
boşlukları doldurmak için harç jeti kullanılan sistem ve oluşan kütlenin çapını arttırmak amacı ile 
hava jeti kullanılan yöntem olarak ayrılır. Harcın yüksek basınçtaki püskürmesi hava jeti kılıfı 
içinde olmaktadır. Böylelikle harç jetinin geniş alana yayılışı engellenmektedir. Hava jeti veya 
su jeti yalnız uygulandığında harç daha geniş alana yayılmaktadır. Üç akışkanlı yöntemde ise; 
zeminin kesilmesi çok yüksek basınçta (∼600 bar) hava jeti kılıfı içinde su jeti ile sağlanır. Daha 
sonra harç jeti düşük basınçta (∼200 bar) uygulanır. Bu yöntemde bazı aletlerde üç ağızlık iç içe 
yer alır. Bazılarında ise harç ağızlığı hava/su jeti ağızlığına göre 30 veya 50 cm aşağıdadır. 

 
3.3. Bulamaç Hendeği (Slurry Trench) 

Su yapılarının temelinde istenilen amaca uygun olarak, geçirimsizliği sağlamak için sıkça 
kullanılan bir yöntem de bulamaç hendeği (slurry trench) geçirimsizlik perdesidir. Bu yöntemle 
perde inşası, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da kullanılmaya başlanmış ve gittikçe dünyada 
yaygınlık kazanmıştır. Baraj ekseninde veya batardolar altında açılan hendek içerisine geçirimsiz 
malzeme doldurularak istenilen sızdırmazlık sağlanmaktadır. Hendek kazısının derin olması, 
yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ve yumuşak veya gevşek zeminlerde 
çalışılmasından dolayı, kazı stabilitesini sağlamak maksadıyla bentonit bulamacı 
kullanılmaktadır. 

 
Bu yöntem, hendeği doldurmakta kullanılan geçirimsiz malzemeler yönünden farklılıklar 

arz etmektedir. Perde derinliğine ve istenilen amaca bağlı olarak 3 tip malzeme kullanılmaktadır: 

• Zemin - bentonit karışımı 

• Çimento - bentonit - su karışımı 

• Beton 
 
Bu farklılıklar doğrultusunda, kullanılan kazı-dolgu yöntemleri ile ekipmanlar da değişiklik 

göstermektedir. Bentonit bulamacı açısından ise kazı yapılan geçirimli zeminin suya doygunluğu, 
rölatif sıkılık ve kazı derinliği gibi faktörler öne çıkmaktadır. 

 
Daha önce belirtildiği üzere, hendek stabilitesini sağlamak maksadıyla bentonit bulamacı 

kullanılmaktadır. Bu bulamaç, değişik konsantrasyonlarda bentonit ve su karışımından 
oluşmaktadır. Bentonitin mevcut olmadığı veya pahalı olduğu durumlarda, ağırlıkça %5 oranında 
sodyum karbonat ile karıştırılmış illit tipi kil kullanılabilir. Bu bulamaçların özelli ği, tiksotropik 
olmalarıdır. Bir çalkalayıcıda karıştırıldığında, jel kıvamına gelen süspansiyon çözeltilere 
tiksotropik çözelti denilmektedir. Bir bulamacın tiksotropik özelliği kazanması için, ağırlıkça %1 
bentonit ihtiva etmesi yeterlidir. Tiksotropik çözeltiler, stabil karışımlardır ve içerdikleri katı 
maddeler çökelmezler. Dolayısıyla hendek stabilitesini sağlamak açısından uygun özelik 
taşımaktadır. 

 
Açılmış hendek içerisine doldurulan bulamaç, kazı kenar yüzeylerini kısmi derinliklere 

kadar doygun hale getirerek geçirimsiz bir film tabakası oluşturmaktadır. Bu bulamacın hendek 



 

 110

stabilitesine katkısı üzerine değişik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların izinde aşağıda 
belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır: 

• Bulamacın kazı kenar yüzeylerine uyguladığı hidrostatik basınç, 

• Bir plastik kütle gibi davranan bulamacın pasif direnci, 

• Kazı kenar yüzeylerini sıvayan bulamacın düşey bir membran gibi davranarak 
deformasyona karşı oluşturduğu direnç,  

• Elektro-osmotik kuvvetler,  

• Kil süspansiyonu ile doygun hale gelen hendek kenarlarındaki zeminin kayma 
mukavemetindeki artış, 

• Kazı yüzeylerinde oluşan membran tabakasıyla zemin dökülmesinin önlenmesi ve 
membran sağladığı geçirimsizlik nedeniyle zemin boşluk suyu basınçlarında bir artış 
olmadan bulamaç hidrostatik basıncının kazı yüzeylerine etkisi, 

• Kısa anolar halinde açılan hendeklerde, kazı kenar yüzeylerinin deformasyona uğrarken 
geliştirdikleri kemerlerime etkisi. 

 
Bu faktörlerin hepsinin stabilite üzerine olumlu katkıları olduğu gerçektir. Ancak bazıları 

sınırlı derecede yardımcı olmaktadır. En büyük katkı % 75-90 oranında bulamacın hidrostatik 
basıncı ile sağlanmaktadır. Bulamaca doygun zeminin oluşturduğu kayma direnci ise %10-25 
oranında rol oynamaktadır. Hendek stabilitesinin sağlanması hususunda dikkat edilecek en 
önemli nokta, bulamacın bentonit konsantrasyonudur. Kazı yapılan geçirimli zeminin suya 
doygunluğu, rolatif sıkılığı ve kazı derinliğine göre en uygun konsantrasyonun seçilmesi 
lazımdır. Bir çalışmada, farklı sıkılık ve doygunluk değerlerinde yapılan deneyler sonucunda 
yeraltı su seviyesinin önemi ortaya çıkmış, düşük yeraltı su seviyelerinde (< %50) stabilite için 
ağırlıkça minimum %3 ve yüksek yeraltı su seviyelerinde (%90) ağırlıkça %4-5 bentonit 
konsantrasyonu kullanılmasını önermişlerdir. Pratikte ise genellikle %5-7 oranında bentonit 
kullanılarak bu sorunlar aşılmaktadır. Ayrıca bulamaç seviyesinin de yeraltı su seviyesinin 
üzerinde tutulması gerekmektedir. 

 
3.3.1. Zemin - bentonit karışımı 

Bu tür uygulamalarda draglin kovalı, beko veya çeneli tipte ekskavatörler kullanılır. Bu 
makinelerle kesintisiz bir biçimde kazı yapılarak, hendek içerisi bulamaçla doldurulur. Daha 
sonra kazıdan çıkan malzeme ya da düzgün granülometreye sahip kum, çakıl veya kum-çakıl 
karışımı malzeme, bentonit bulamacı ile karıştırılarak hendeğin geri dolgusu yapılır. Hendek 
genişliği, istenilen hidrolik büyüklüklerin yanı sıra mevcut ekipmana da bağlı olarak 1-3 m 
arasında değişir. Bununla birlikte, hendek derinliği de kazı ekipmanının cinsine göre değişir. 
Kullanılan ekipmanlar  ve özelikleri, Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Slurry-trench kazı ekipmanları [Fell vd., 1992] 

Ekipman tipi Hendek genişliği (m) Hendek derinliği (m) Özellik 

Beko 0.3-1.5 15 Hızlı ve ucuz kazı 

Modifıye beko 0.6-1.5 25 Hızlı ve ucuz kazı 

Çeneli 0.3-1.5 >45 Derin kazı 

Draglin 1.2-3.0 >35 Geniş ve derin kazı 
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Geri dolgu malzemesi, 108-109 m/sn değerinde permeabilite sağlamak üzere tasarlanır. Geri 
dolgu; ağırlıkça %5-15 oranında bentonit içeren ve marsh hunisi viskozite değeri 40 s olan 
bulamaçla karıştırılmış, 0.02-30 mm boyutlarında ve iyi derecelendirilmiş kum-çakıl 
malzemeden oluşmalıdır [ICOLD, 1985]. Tablo 3’te, Amerika, Avustralya ve Đngiltere’de 
kullanılan geri dolgu granülometreleri sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Zemin-bentonit karışımları için tipik geri dolgu granülometreleri [Fell vd., 1992] 

 
Geri dolgu malzemesi; dozerlerle dökülerek hendek içerisinde kullanılan bulamaçla 

karıştırabileceği gibi, ayrı tesislerde özel olarak hazırlanan bulamaçla karıştırılarak kamyonlar 
vasıtasıyla da hendek içerisine dökülebilir.  

 
Kimi uygulamalarda, bentonit bulamacının su muhtevası yüksek tutularak pompa ile hendek 

içerisine basılmaktadır. Bu uygulamada, fazla su içeriği konsolidasyon oturmalarım 
artıracağından sorunlar oluşabilir. Kazı ve geri dolgunun yapılışı Şekil 4’te gösterilmektedir. Bir 
yandan kazı yürütülürken diğer yandan da geri dolgu gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat 
edilecek nokta, kazı ve dolgu işlemi arasında yeterli mesafe bırakılarak işin aksamamasını 
sağlamaktır.  

 
Pratikte özen gösterilmesi gereken husus, hendek tabanında kalan yabancı maddelerin iyice 

temizlenmesi ve taban kazısının muntazam biçimde yapılmasıdır. Aksi takdirde, geri dolgu ve 
altındaki geçirimsiz tabaka kontağında istenilen permeabilite sağlanmayabilir. Bu nedenle, 
tabana dökülecek 60-90 cm kalınlığındaki beton tabakası ile hem düzgün bir yüzey elde 
edilebilir, hem de perde altından sızan suyun oluşturacağı erozyon önlenebilir. 

 

 
Şekil 4. Zemin-bentonit tipindeki balçık hendeği geçirimsizlik perdelerinde kazı ve geri 

dolgunun yapılışı [Fell vd., 1992] 

Elek boyutu 
Elekten geçen malzeme (%) 

Đngiltere ve Avustralya ABD 

75 mm 80-100 80-100 

19mm 40-100 40-100 

4.750 mm 30-70 30-80 

0.600 mm 20-50 20-60 

0.075 mm 10-25 10-30 
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3.3.2. Çimento - bentonit - su karışımı 

Bu tip balçık hendeği perdelerinin zemin-bentonit türündeki perdelerden farkı, kazı 
sırasında kullanılan bulamaca çimento ilave edilmesi ve kazı sonrası geri dolgu yapılmadan 
hendek içerisindeki bulamacın prize terk edilmesidir. Hendek derinliği ve genişliği kullanılan 
kazı ekipmanlarının cinsine göre değişmektedir. Kesintisiz bir biçimde kazı yapılabileceği gibi 
uygun ekipmanlarla anolar halinde kazı yapılarak daha derin perdeler oluşturulabilir. Çimento 
katılmasıyla düşük katı madde içeriğine sahip, sünek ve yüksek mukavemetli bir geçirimsizlik 
perdesi oluşturulur. Hidrolik iletkenliğinin zemin-bentonit türündeki geri dolgulardan yüksek 
olmasına karşın inşa kusurları daha düşüktür.Geri dolgu tasarımı, 10-8 cm/s permeabilite değerini 
sağlamak üzere yapılır. Laboratuarda hedeflenen bu geçirimsizlik değeri arazi koşullarında 
sağlanamayabilir. Kazıdan arta kalan malzemeler bulamaç içerisinde askıda kalırlar. Yaklaşık 
%20 oranındaki bu ilave malzeme nedeniyle 10-6 cm/s değerinde permeabilite katsayısı elde 
edilir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, çimento ve geçirimsizlik arasında direkt 
bağlantının olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, çimento miktarım artırmanın geçirimsizliği 
artırmak yönünde büyük bir fayda sağlamayacağı kesindir. 

 
Kullanılan bentonit bulamacı 35s Marsh viskozite değerine ve minimum 1,03 Mg/m3 

yoğunluğa sahip olmalıdır. Çimento-su oranı 0,10-0,30 arasında seçilebilmektedir. Đnşaat 
sırasında oluşabilecek gecikmelerden dolayı karışımın erken priz almasını önlemek için bir 
miktar katkı malzemesi kullanılabilir. Uygun karışım oranları, Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu tür 
bulamaç hendeği uygulamaları, ilk olarak 1969 yılında Irak’ta Fırat Nehri üzerine yapılmış 
Razana Barajı'nda gerçekleştirilmi ştir. ABD 'deki kullanımı ise 1978 yılında Elgo Barajı ile 
başlamıştır [Singh vd., 1995]. Đnşa hızı ve kolaylığına karşın, zemin-bentonit türü perdelere 
nispeten yüksek maliyeti ve permeabilitesi nedeniyle uygun amaçlar doğrultusunda kullanılması 
gerekir. 

 

Tablo 4. Çimento-bentonit türü bulamaç hendeği geçirimsizlik perdelerinde kullanılan 
karışım oranları [Fell vd., 1992] 

 
3.3.3. Beton karışımı 

Geri dolgu malzemesi olarak beton karışımların kullanıldığı bulamaç hendeği geçirimsizlik 
perdeleri, paneller halinde kazılarak bentonit bulamacıyla stabiliteleri sağlanır. Daha sonra, 
baraj karakteristiklerine bağlı olarak, hendek Đçerisine rijit beton veya bentonit katkılı ve ince 
agregah plastik beton yerleştirilir. Panellerin kazılması çeşitli tipte makinelerle gerçekleştirilir. 
Orta sertlikte, taneli veya kohezyonlu zeminlerde, büyük kayalara rastlanmadığı sürece, 
kolaylıkla kazı yapılır. Makinelerin Özelliklerine göre panel boyu, genişliği ve derinliği farklılık 
gösterir. Genellikle, panel boyu 2 -6 m ve genişliği de 0,5-1,0 m arasında değişmektedir. 
Kullanılan makinelere göre açılabilecek hendek derinlikleri ise aşağıda belirtilmiştir: 

i. Homojen zeminlerde çeneli tipte ekskavatörler kullanılır. Kablolu veya Kelly Bar’a sahip 
çeneli ekskavatörlerle 75 metreye varan derinliklerde paneller açılabilir. 

ii.  Kelly Bar’a takılmış kovalı skreyper ile 60 metreye varan derinliklere erişilebilir. 

Malzemenin cinsi Karı şım oranı 

Çimento 80-350 kg 

Bentonit 30-50 kg 

Çimento - Su oram 0.10-0.30 

Priz geciktirici katkı Çimento ağırlığının %1 'i 
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iii.  Bir başlık üzerine monte edilmiş kesicilere sahip dönel tipte makineler ile zemin ve 
yumuşak kayada 100 metrenin üzerinde derin kazılar yapılabilir. Kesilen parçalar 
bulamaçla birlikte çekilerek, havuzlarda arıtılan bulamaç tekrar hendeğe verilir. 

iv. Darbeli aletler ve kaya kesicileri ile büyük kayalar parçalanarak çeneli ekskavatörle 
kaldırılır. 

 
Paneller, sıra halinde bir ano atlayarak kazılır. Kazısı yapılmış iki birincil panelin 

betonlanmasından sonra aradaki ikincil panel kazılarak betonlanır (Şekil 5). Dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus komşu iki panel arasında geçirimsizliğin sağlanmasıdır. Bunun için 
stop-end tube adı verilen kılavuz boruları kullanılır. Beton dökülürken ilgili anonun sağına ve 
soluna yerleştirilen borular betonun prizine yakın çıkarılarak yarım daire şeklinde boşluk kalması 
sağlanır. Đkincil anonun betonlanması sırasında bu boşluklar dolarak gerekli girişim sağlanır. Bu 
kılavuz borularının yanı sıra, sonradan içi doldurulmak üzere daha ufak çaplı kalıcı borular ve 
bunlarla birlikte su tutucu contalar da kullanılabilir. Geçirimsizliğin tam sağlanabilmesi için tüm 
boruların düşeyde ve yatayda ekseninde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Kullanılan beton 
karışımına göre 10-7-10-12 cm/s değerlerinde permeabilite elde edilir. Plastik betonların 
permeabiliteleri, rijit betonlara nazaran yüksek olduğu halde baraj inşaatlarında süneklikleri 
nedeniyle daha çok tercih edilir. Đnşaat sırasında, baraj gövde dolgusunun ağırlığıyla zeminin 
perdeye oluşturduğu basınç ve barajın su tutması esnasında oluşan ilave yüklerin perdeye negatif 
yüzey sürtünmesi şeklinde etkimesiyle, rijit beton perde kırılarak özelliğini kaybedebilir ve hatta 
dolgu içerisine nüfuz ederek gövdenin de hasara uğramasına sebep olabilir. Bu nedenle, plastik 
betonlar daha yaygın kullanıma sahiptir ve donatısız olarak kullanılırlar. Kullanılan beton 
karışımları istenilen amaçlar doğrultusunda farklılık göstermektedir.  

 

 
Şekil 5. Beton tipi bulamaç hendeği geçirimsizlik perdelerinde paneller halinde hendek 

kazılması ve betonlanması 
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Uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle çeneli ekskavatörlerle açılan 
panellerde, 1/200 lük tolerans aşılarak düşeyde büyük miktarlarda sapmalar olabilmektedir. Bu 
sapmalar, kılavuz borularının yerleştirilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sapmaların 
toleranslar dahilinde kalmasına dikkat edilmelidir. Özen gösterilmesi gereken diğer bir husus da, 
hendek dibinden başlayıp yukarı doğru yavaş yavaş beton dökerek segregasyona müsaade 
etmemektir. Aynca, kafi miktarda Tremie borusu kullanılarak; beton dökme işlemi 4 saat 
içerisinde bitirilmeli ve karışımın erken prizine müsaade edilmemelidir. Bu tür balçık hendeği 
geçirimsizlik perdeleri, diğerlerine nispeten daha uzun inşa süresine sahip ve pahalı olmasına 
karşın yüksek hidrolik büyüklükleri nedeniyle ve 130 metreye (Mud Mountain Barajı, USA) 
varan derinliklerde uygulanabilmesi bakımından çok çabuk yaygınlık kazanmıştır. 

 
4. SONUÇLAR 

Su yapılarında duraylılık ve geçirimlilik problemleri ile karşılaşmamak için planlama 
aşamasında yeterli ve doğru jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması, yapı güvenliği 
bakımından önemlidir. 

 
Su yapılarında vadi tabanı ve yamaçları oluşturan birimler incelenerek, arazi deneyleriyle 

geçirimlilik katsayısı (K) ve Lugeon değerlerinin hesaplanması; inşaat sırasında kazı çukuruna 
gelebilecek suyun yeri ve miktarının belirlenmesi, temel kayasında geçirimsizliği sağlamak için 
enjeksiyon perdesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda; enjeksiyon yöntemini belirlemek 
amacıyla deneme enjeksiyonu yapılması büyük önem arz etmektedir. 

 
Su yapıları temelindeki deformasyonların en aza indirilmesi, gövdenin kaymaya karşı 

direncinin artırılması, gövde ile temel düzlemi civarındaki geçirimsizliğin sağlanması, temel 
altındaki bölgede zemin gerecinin sızmalar dolayısıyla yıkanmasının önlenmesi ve yamaçların 
duraylılığının artırılması amacıyla hazırlanan enjeksiyon projeleri titizlikle uygulanmalı ve 
kontrol edilmelidir. 

 
Zeminlerin takviye edilmesi, yapılmış yapılardaki oturma ve istenmeyen hareketlerin 

önlenmesi ve zeminin geçirimliliğinin azaltılması için yapılan jet enjeksiyonu ile su yapılarının 
temelinde istenilen geçirimsizliği sağlamak için yapılan bulamaç hendeği uygulamalarının doğru 
projelendirilmesi ve başarılı olunması için zeminin jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin eksiksiz 
ve doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Türkiye’de inşa edilen bazı büyük barajlarda özellikle yanlış ve/veya eksik yapılan 

jeoteknik araştırmalardan dolayı proje değişiklikleri meydana gelmiş ve maliyet artışlarına sebep 
olmuştur. 
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DEVEL Đ KAPALI HAVZASI’NDA YÜZEY SUYU-YER ALTI 
SUYU ĐLĐŞKĐSĐNĐN ĐRDELEMESĐ 

Đbrahim GÜRER1, Nail ÜNSAL2, F. Ebru YILDIZ3 

ÖZET 

Develi Kapalı Havzası Kızılırmak Havzasının alt havzasıdır. Bu havzada genellikle vahşi 
sulama yöntemi ile sulu tarım yapılmaktadır, sulama suyu ihtiyacı çok fazla olduğu ve yüzey 
suyu kaynakları sulama için yetersiz kaldığı için yeraltı suyu sulamada kullanılmaktadır. 
Türkiye’nin önemli sulak alanından birisi olan Sultansazlığı Sulak Alanı Develi Kapalı 
Havzası’nın orta kısmında, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinin oluşturduğu üçgen içinde 
bulunmaktadır. Sultansazlığı Sulak Alanı 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Uluslararası 
Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Sultansazlığı Sulak Alanı günümüzde 
su kirliliği ve su sıkıntısı sorunları ile karşı karşıyadır. Sultansazlığı Sulak Alanı’ndaki yüzeysel 
su sıkıntısının yeraltı suyu seviyesinde meydana gelen değişimlerden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını araştırmak için Develi Kapalı Havzası’nda 2003-2005 yılları arasında yapılan 
arazi çalışmaları ile doğal izotop analizleri, su kimyası analizleri, elektrik özdirenç (rezistivite) 
çalışmaları ve yeraltı suyu araştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Develi Kapalı Havzası’nda 
yapılan yeraltı suyu seviye değişimleri ile ilgili araştırmalara ve elektrik özdirenç çalışmalarına 
yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Develi Kapalı Havzası’ndaki entegre su kaynakları yönetimi 
ve su sıkıntısının azaltılmasına yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yeraltı suyu, Develi Kapalı Havzası, Sultansazlığı, elektrik özdirenç 

 
 

ABSTRACT 

Develi Closed Basin is the sub-basin of Kızılırmak Basin. Generally flood irrigation has 
been used in this basin, surface water resources are not sufficient to cover irrigation water 
requirement so groundwater is used for the irrigation. Sultansazlığı Wetland being as the one of 
the important wetland of Turkey,is placed at the middle of Develi Closed Basin in the triangle 
formed by the towns; Develi, Yeşilhisar and Yahyalı.Sultansazliği Wetland has been protected 
by the 2 International Ramsar Aggreeement since 1994 with the decision of Turkish government. 
Sultansazlığı Wetland recently faced with water pollution and water scarcity problems. Field 
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investigations including natural isotope studies, water chemistry analysis, electrical resistivity 
studies and groundwater research had been done at Develi Closed Basin at 2003-2005 in order to 
determine the effect of groundwater level depletion over the surface water scarcity at 
Sultansazlığı Wetland. Additionally this study covers recommendations about the integrated 
water resources management of Develi Closed Basin. 

 
Keywords: Groundwater, Develi Closed Basin, Sultansazlığı, electrical resistivity 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Sultansazlığı Sulak Alanı 1994 tarihinde Uluslararası RAMSAR Sözleşmesi’nin A Sınıfı 
Sulak Alanlar listesine dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Sultansazlığı Sulak Alanı’nın 
çevresinde, denizden yüksekliği 1070 ile 1150 m arasında değişen ve alanı yaklaşık olarak 800 
km2

 olan Develi Ovası bulunmaktadır. Develi Ovası’nın ortalama ova eğimi %2’dir. 
Sultansazlığı Sulak Alanı ve Develi Ovası Şekil 1’de gösterilmiştir. Sultansazlığı Sulak 
Alanı‘nın koordinatları yaklaşık 38o.05 – 38o.40 Kuzey ve 35o.00 – 35o.35 Doğu olarak 
verilebilir. Develi Kapalı Havzası’nda sulak alanda bulunan doğal göllerin yanı sıra sulama 
amaçlı kullanılmakta olan Akköy, Ağcaşar ve Kovalı Barajları da bulunmaktadır [DSĐ, 1995; 
Yıldız, 2007; Gürer vd., 2008]. Sultansazlığı Sulak Alanı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Sultansazlığı Sulak Alanı [Milli Parklar, 2002’den uyarlanmıştır] 

 
Develi Kapalı Havzası’nın kuzeyinde ve kuzey batısında, Erciyes Dağı’nın volkanik 

faaliyetlerinden kaynaklanan bazalt, andezit ve tüf, havzanın orta kesiminde, sulak alana doğru 
yaklaştıkça dane çapı incelen alüvyon, güneyde ise gri, masif, kalın tabakalı kireçtaşları 
mevcuttur. Tortul kayaçlardan oluşan formasyonlar Develi Kapalı Havzası’nda doğu-batı 
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yönünde uzanmakta olup, magmatik kayaçlar ise kuzey- güney doğrultusunda dar bir şerit 
şeklinde uzanmaktadır [DSĐ, 1995]. Develi Kapalı Havzası’nda Paleozoyik’den başlamak üzere 
Kuvaterner’e kadar değişik jeolojik zamanlara ait formasyonlar bulunmaktadır. Develi Tüfü, 
Tahar Đgnimbrit Üyesi, Susuzdağ Volkaniti, Salur Kireçtaşı, Dündarlı Formasyonu, Sarıca 
Formasyonu ve Yeşilhisar Formasyonu Develi Kapalı Havzası’nda görülen başlıca 
formasyonlardır [Yıldız, 2007]. 

 
Develi Kapalı Havzası’nda sulama suyu olarak yüzey suyu ile birlikte yer altı suyu da 

kullanılmaktadır, özelikle Sultansazlığı’nın batı tarafında bulunan Yeşilhisar çevresinde önemli 
yer altı suyu düşümleri gerçekleşmektedir [Yıldız, 2007; Gürer vd., 2008]. Sultansazlığı Sulak 
Alanı’ndaki su sıkıntısının Develi Kapalı Havzası’ndaki yer altı suyu düşümünden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını belirlemek için Develi Kapalı Havzası’nda izotop, su kimyası, yer altı suyu 
seviyelerinin belirlenmesi, su bütçesi ve elektrik özdirenç çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada 
Develi Kapalı Havzası’nda yapılmış olan elektrik özdirenç ile yeraltı suyu ile ilgili araştırmalara 
yer verilmiştir. 

 
2. DEVELĐ KAPALI HAVZASI’NDA YAPILAN ELEKTR ĐK ÖZD ĐRENÇ 

ÇALI ŞMALARI 

Yer katmanlarının geoteknik özelliklerinin belirlenmesi için birçok jeofizik analiz yöntemi 
vardır. Elektrik özdirenç yöntemi de bunlardan birisidir. Bu yöntemde amaç, yerin jeolojik 
yapısının, yerin elektrik geçirgenliğine göre belirlenmesi ve buna göre elektrik özdirenç 
haritalarının hazırlanmasıdır. 

 
Develi Kapalı Havzası’nda yeraltı suyunun Sultansazlığı’nın yüzey suyu ile bir ilişkisinin 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Develi Kapalı Havzası’ndaki yer katmanlarının yapısını 
ortaya koyabilmek için 2003 yılında elektrik özdirenç testi yapılmıştır. Ayrıca Develi Kapalı 
Havzası’nda 1966 yılında DSĐ tarafından yapılmış olan elektrik özdirenç testlerinin sonuçları 
DSĐ Genel Müdürlüğü Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilerek 1966 yılında 
yapılmış olan bu çalışmaların sonuçları 2003 yılı çalışmalarıyla karşılaştırılmıştır. 

 
DSĐ tarafından 1966 yılında, Develi Kapalı Havzası’nda, Yay Gölü, Güney ve Kuzey 

Sazlıkları çevresinden 33 adet hat boyunca jeofizik etüt (elektrik özdirenç ölçümü) yapılmış ve 
elektrik özdirenç ölçüm sonuçları yorumlanarak 33 hat boyunca kesitler çizilmiştir. DSĐ (1966), 
raporunda çizilmiş olan kesitlerin doğruluğunu kontrol etmek için; DSĐ’nin 1966 yılında yapmış 
olduğu elektrik özdirenç ölçümü hatlarını gösteren harita ile [DSĐ, 1995] Hidrojeolojik Etüt 
Raporu’nda yer alan hidrojeoloji haritası çakıştırılarak elektrik özdirenç ölçüm hatları üzerine 
denk gelen sondaj kuyuları belirlenmiştir. Bu karşılaştırmaya göre özdirenç ölçümleri sonucu 
tahmini olarak çizilen kesitlerle belirlenen jeolojik yapıların kuyu loglarında gösterilen jeolojik 
yapılarla uyumlu oldukları belirlenmiştir. 1966 yılında DSĐ tarafından Develi Kapalı 
Havzası’nda yapılmış olan elektrik özdirenç ölçümlerine göre jeofizik etüt sonuç raporunda 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

1) Develi Kapalı Havzası’nda kil tabakasının elektrik özdirenç değeri 5-15 ohm-m arasında 
değişmektedir. Develi Kapalı Havzası’nın ortasına doğru, tabandaki kil kalınlığı 
artmakta, kenarlarda kil-kum-çakıl karışımı tabakalar görülmektedir. Yay Gölü’ne en 
yakın kuyu olan 7815 no’lu kuyuda kum ve çakıl taneleri incelerek kile dönüşmüştür. 

2) Develi alüvyon konisinde 40 – 300 ohm-m arasında elektrik özdirenç değerlerine sahip iri 
çakıl içeren tabakalar mevcuttur. Develi Kapalı Havzası’nın doğusunda artezyen 
karakterinde 15-50 ohm-m arasında elektrik özdirenç değerine sahip kil ve kil-kum-çakıl 
karışımı tabakalar mevcuttur. Bu bölgede ayrıca 50-150 ohm-m arasında elektrik 
özdirenç değerlerine sahip aglomera tabakalarına da rastlanmaktadır. 
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3) Yeşilhisar alüvyon konisi 25-60 ohm-m arasında elektrik özdirenç değerine sahip olup 
Develi alüvyon konisine göre daha ince çakıllı tabakalar içermektedir. 

4) Yay Gölü ve sazlık alana yakın kesimlerde 25-50 ohm-m arasında elektrik özdirenç 
değerine sahip kumlu marn tabakalarına rastlanmaktadır. 

5) Develi Kapalı Havza’sının güneyinde fliş yer almakta olup bu birimin elektrik özdirenç 
değeri 60-150 ohm-m arasında değişmektedir, fliş tabakası kil, marn ve kum 
içermektedir. Kalker de havzanın güneyinde yer almaktadır ve elektrik özdirenç değeri 
80-250 ohm-m arasında değişmektedir. Ayrıca bu bölgede 100-150 ohm-m arasında 
elektrik özdirenç değerine sahip magmatik kayaçlara da (diyorit) rastlanmaktadır [DSI, 
1966]. 

 
Bu çalışma kapsamında Sultansazlığı Sulak Alanı’nda; Yay Gölü ve civarındaki yer 

katmanlarının jeolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 05-06 Temmuz 2003 tarihlerinde; 
Tuzla mevki, Yay Gölü - Devesazı mevki,Yay Gölü batı yönü, Çayırözü mevkii olmak üzere 
toplam dört noktada elektrik özdirenç yöntemi ile ölçümler yapılmıştır. 1966 ve 2003 yılında 
yapılan elektrik özdirenç testi ölçüm noktaları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Develi Kapalı Havzası’nda yapılan elektrik özdirenç ölçüm noktaları [Yıldız, 2007] 

 
1966 yılında DSĐ tarafından ölçülmüş olan elektrik özdirenç değerleri ve ölçüm yapılan 

noktaların x ve y koordinatları kullanılarak 3 boyutlu elektrik özdirenç grafiği elde edilmiştir ve 
Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3 incelendiğinde Yay Gölü’nü de içine alan Sultansazlığı Sulak Alanının bulunduğu 
bölgede elektrik özdirenç değerlerinin 1-10 Ω-m arasında değişmekte olduğu görülmektedir. 1-
10 Ω-m arasında özdirenç değerleri killi birimlerde ölçülmektedir [Öncel, 2000]. Şekil 3’e göre 
Develi Kapalı Havzasının ortasında bulunan çok geçirimsiz hacmin ters koni şeklinde olduğu ve 
derine inildikçe geçirimsiz tabakanın kesit alanının azaldığı görülmektedir. Ayrıca Şekil 3’te 
Develi Kapalı Havzası’nın güney ve güneydoğusunda; Yahyalı civarında ve Develi’nin 
güneyinde, kireçtaşlarından dolayı elektrik özdirenç değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. 1966 DSĐ elektrik özdirenç ölçüm sonuçlarının 3 boyutlu görünümü [Yıldız, 2007] 

 
Temmuz 2003’te elektrik özdirenç ölçümü yapılan tüm noktalarda özdirenç değerleri çok 

düşük çıkmıştır. Genel olarak Temmuz 2003’te elektrik özdirenç ölçüm sonuçlarına göre Yay 
Gölü ve çevresinde çok tuzlu killi birimlerin varlığı tespit edilmiştir. Temmuz 2003’te tüm 
ölçüm noktalarında aşırı tuzlanma görülürken 1966 ölçümlerine göre elde edilen kesitlerde 
sadece 48, 120 ve 121 no’lu ölçüm noktalarında tuzlanma mevcuttur bu da 1966 yılından 2003 
yılına kadar geçen sürede Develi Ovası’nda zemindeki tuz miktarındaki artışın bir göstergesidir. 
Ayrıca tuz miktarının zeminde yüksek olmasının Temmuz 2003 test sonuçlarının 
yorumlanmasını da olumsuz etkilediği düşünülmektedir, çünkü zeminde daneler arasında biriken 
tuz nedeniyle Temmuz 2003’te özdirenç değerleri olduğundan daha düşük seviyelerde 
ölçülmüştür. Sonuç olarak Develi Kapalı Havzası için 1966 ile 2003 yılında Develi Kapalı 
Havzası’nda yapılan elektrik özdirenç ölçümleri değerlendirildiğinde Sultansazlığı Sulak 
Alanı’nın bulunduğu orta kesimlerin kil tabakası ile kaplı olduğu tespit edilmiştir [Yıldız, 2007]. 

 
3. DEVELĐ KAPALI HAVZASI’NDA YERALTI SUYU SEV ĐYE DEĞĐŞĐMLER ĐNĐN 

BELĐRLENMESĐ 

Develi Kapalı Havzası’nda yüzeyaltı su seviyesinde zaman içindeki değişimi araştırmak 
amacıyla 2003 yılında 12 adet sığ kuyunun her ay su seviyeleri ölçülmüştür. Ayrıca Kasım 
2005’te DSĐ XII.Bölge Müdürlüğü Yeraltı Suları Şubesi’nden Develi Kapalı Havzası’nda DSĐ 
tarafından açılmış olan 213 adet işletme kuyusunun kuyu logları, GPS ile ölçülmüş kuyu başı 
kotları ve kuyu koordinatları ile 1975 Mart-Nisan, 2005 Mart-Nisan arası dönemi kapsayan 6 
aylık yeraltı suyu düşüm değerleri temin edilmiş ve bu yeraltı suyu değerlerine göre Develi 
Kapalı Havzası’nda yeraltı suyu seviyelerinin zaman içindeki değişimi belirlenmiştir. 
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3.1. Sığ Kuyular 

Develi Ovasında derin sondaj kuyularına göre çok sınırlı sayıda sığ kuyu mevcuttur. 2003 
su yılında yapılan arazi etütlerinde şahıslara ait bazı sığ kuyularda aylık olarak seviye ölçümleri 
yapılmıştır. Genel olarak sığ kuyulardaki statik su seviyesi incelendiğinde statik su seviyesi, 
ölçümlerin başlangıcı olan Şubat ayından itibaren yükselmeye başlamakta ve kar sularının 
zemine süzülmesi ile birlikte mayıs ayında maksimum seviyeye ulaşmakta, mayıs ayından sonra 
ise hava sıcaklığının artması ile birlikte tekrar düşmeye başlamaktadır. Sulama mevsimi olan 
Temmuz – Ağustos aylarında drenaj kanallarıyla beslenimden dolayı sığ kuyulardaki su seviyesi 
biraz yükseldikten sonra tekrar düşmeye başlamakta ve ekim ayında minimum seviyeye 
ulaştıktan sonra yağışların başlaması ile birlikte kasım ayından itibaren tekrar yükselmeye 
başlamakta ve Aralık ayında tekrar düşmektedir. [Gürer vd., 2005; Yıldız, 2007, Gürer vd., 
2008]. Develi Kapalı Havzası’nda örnek olarak seçilen bir sığ kuyuda 2003 yılına ait statik 
yeraltı suyu seviyesi değişimi Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Develi Kapalı Havzası’nda örnek olarak seçilen bir sığ kuyuda 2003 yılında 

statikyeraltı suyu seviyesi değişimi [Gürer, 2003; Yıldız, 2007] 

 
3.2. Derin Kuyular 

Develi Kapalı Havzası’nda 2005 yılı sonu itibariyle DSĐ tarafından açılarak sulama 
birliklerine devredilen 213 adet derin sondaj kuyusu ile birlikte sulama kooperatifleri (örnek 
pancar kooperatifleri) tarafından açılmış olan işletme kuyuları ve net olarak sayısı bilinmeyen 
çok sayıda kaçak kuyu bulunmaktadır. Ayrıca Develi Kapalı Havzası’nda Đller Bankası 
tarafından Develi Sindelhöyük’de açılmış olan 7 adet içme suyu temini amaçlı derin kuyu ile 
birlikte Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü tarafından açılmış olan 17 adet kuyu da mevcuttur. 
Develi Kapalı Havzası’nın güneybatısında 100 -150 m kalınlığında olan tek bir akifer mevcuttur. 
Kuyu logları incelendiğinde Kovalı Köyü vadisinde 20-25 m kalınlığında siltli, kumlu çakıllı, 
killi bir birimin mevcut olduğu görülmektedir. Bu birimin altında fliş bulunmaktadır, Güney 
Sazlığı kenarında bulunan Ovaçiftlik Köyü’ne yaklaşıldıkça bu akiferin malzemesinin dane çapı 
incelerek kile dönüşmektedir. Kuzeyde bulunan magmatik kayaçlar kireçtaşlarına oranla daha az 
su taşımaktadırlar. Develi Kapalı Havzası’nın batısında ise Yeşilhisar çevresinde bulunan flişler, 
su taşıyan birimlerdir [ENCON, 1999]. DSĐ’den temin edilen 1973-2005 yılları arası dönemi 
kapsayan yeraltı suyu düşüm değerleri kullanılarak tüm kuyular için statik yeraltı suyu seviyeleri 
hesaplanmıştır. Şekil 8’de Develi Kapalı Havzası’nda mevcut olan tüm derin kuyuların 1975 
Mart dönemi ile 2005 Mart dönemi statik su seviyeleri karşılaştırılmıştır. Şekil 8 incelendiğinde 
Yeşilhisar çevresinde 1975-2005 yılları arasında yeraltı suyunun yaklaşık 20 m düştüğü 
görülmektedir, güneye doğru gidildikçe 1975-2005 yılları arasındaki yeraltı suyu seviyeleri 
arasındaki fark azalmaktadır. 
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Şekil 5. 1975 ve 2005 yıllarına ait statik yeraltı su seviyeleri [Yıldız, 2007; Gürer vd., 2008] 

 
DSĐ tarafından açılan kuyuların Yeşilhisar’da Yahyalı ve Develi’ye göre daha fazla 

olmasının yanında Yeşilhisar’da çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız şahıs kuyuları da 
bulunmaktadır. Kovalı Sulama Birliği’nden alınan bilgiye göre ruhsatsız kuyular Yeşilhisar’da 
bulunan tüm şahıs kuyularının %60’ını oluşturmaktadır (ziraat mühendisi Sayın Yusuf 
Karanfil’le sözlü görüşme, 06.06.2003). Yeşilhisar çevresinde Develi ve Yahyalı çevrelerine 
göre daha fazla miktarda sulama suyu tüketilmesi sebebiyle Yeşilhisar çevresinde çok sayıdaki 
kuyudan Develi ve Yahyalı’ya göre daha fazla miktarda su çekilmektedir. Bunun sonucu olarak 
da Yeşilhisar’da yeraltı suyu seviyesinin Develi ve Yahyalı’ya göre daha hızlı düştüğü tahmin 
edilmektedir.  

 
2002-2005 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında Yeşilhisar pancar kooperatifi ve 

Kovalı Sulama Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre; Yeşilhisar çevresinde taban suyunun 
Develi ve Yahyalı’ya göre daha düşük seviyede olduğu, bu yüzden Yeşilhisar’da sulamaya diğer 
iki ilçeye göre daha erken başlandığı (Yeşilhisar’da sulamaya Nisan ayı başında başlanmaktadır) 
öğrenilmiştir. Yeşilhisar 3,37 km2 (337 ha) alan kaplayan alüvyal birikinti yelpazesi üzerinde 
bulunmaktadır [Somuncu, 1988]. Yeşilhisar ve çevresindeki toprak, Yahyalı ile Develi 
çevresindeki topraktan daha fazla miktarda kum (hafif bünyeli toprak) içermektedir [Karadeniz, 
1995], bu yüzden bu tür toprağın su tutma kapasitesi düşüktür, yüzeyden gelen su derinlere 
süzüldüğü için Yeşilhisar ve çevresinde taban suyu da düşüktür. Yeşilhisar’da toprağın su tutma 
kapasitesinin düşük olması sebebiyle bu alt bölgede Develi ve Yahyalı çevresine göre daha fazla 
sulama suyu tüketilmekte olup bunun sonucu olarak da daha fazla kuyu bulunmaktadır [Yıldız, 
2007; Gürer vd., 2008]. 
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Develi Kapalı Havzası’nda yeraltı suyu seviye değişimini temsil etmeleri için bu havzada 
bulunan en eski kuyulardan, 1973 yılında açılmış olan 9932, 10486, 14612, 15743, ve 16006 
no’lu kuyular seçilmiş ve bu kuyuların 1973-2005 yılları arası yeraltı suyu seviyesi grafikleri 
çizilmiştir. 9932, 10486, 14612, 15743 ve 16006 no’lu kuyuların yerleri Şekil 6’da, yeraltı suyu 
seviye değişim grafikleri ise Şekil 7’de görülmektedir. Şekil 7 incelendiğinde aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır: 

1) Develi Sindelhöyük’te açılmış olan 16006 no’lu kuyuda 1973 Mart ayında yeraltı suyu 
seviyesi 1092,4 m olup 2005 Mart ayında 1089,59 m’ye düşmüştür. Develi Zile’de 
açılmış olan 9932 no’lu kuyuda ise 1973 Mart ayında 1098,6 m olan su seviyesi 2005 
Mart ayında 1094,29 m’ye düşmüştür. Buna göre 1973-2005 yılları arasında geçen 32 
yıllık sürede 16006 no’lu kuyuda 2,81 m ve 9932 no’lu kuyuda 4,31 m düşüm 
gerçekleşmiştir. 

2) Yahyalı’da açılmış olan 15743 no’lu kuyuda 1973 Mart ayında yeraltı suyu seviyesi 
1100,7 m iken 2005 Mart ayında 1098,08 m seviyesine ulaşmıştır. Buna göre bu kuyuda 
32 yıllık süre içinde 2,62 m düşüm gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 6. Yeraltı suyu seviye değişimlerinin grafiği çizilen 10486, 14612, 15743 ve 16006 no’lu 

derin kuyuların yerleri (DSĐ, 1995’de verilen hidrojeoloji haritasından alınarak 
değiştirilmi ştir) [Gürer vd., 2008] 



 

 
1

2
5

 

Şekil 7. 10486, 14612, 15743 ve 16006 no’lu derin kuyulara ait yeraltı suyu statik seviyeleri [Yıldız, 2007 ; Gürer ve ark., 2008]. 
(Bu grafiğin çiziminde kullanılan YAS su seviyesi değerleri DSI XII.Bölge Müdürlüğü Yeraltı Suları Şubesinden temin edilmiştir) 
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3) Yeşilhisar’da açılmış olan 10486 no’lu kuyunun yeraltı suyu seviye değişim grafiği 
incelendiğinde bu kuyuda 1973 Mart ayında yeraltı suyu seviyesi 1091,6 m iken 2005 
Mart ayında yeraltı suyu seviyesi 1073,86 m’ye düşerek 17,74 m düşüm gerçekleşmiştir. 
Yeşilhisar’da bulunan 14612 no’lu bir diğer kuyuda da ise 1973 Mart ayında yeraltı suyu 
seviyesi 1087 m iken 2005 Mart ayında yeraltı suyu seviyesi 1068,93 m’ye düşerek 18,07 
m düşüm gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre Yeşilhisar tarafındaki yeraltı suyu 
düşümünün Yahyalı ve Develi çevresinden daha fazla olduğu belirlenmiştir [Yıldız, 
2007]. 

 
Şekil 7’de verilen grafik incelendiğinde yeraltı suyu gözlemlerinde bazı boşluklar olduğu 

görülmektedir. Bazı yıllarda ölçüm yapılmadığı için grafik üzerinde boşluklar oluşmuştur. 
Yeşilhisar’da yeraltı su seviyesi düşümünün Yahyalı ve Develi’ye göre daha düşük olmasının bir 
diğer sebebi de Yeşilhisar çevresinde akiferin Yahyalı çevresindeki akifere göre daha az 
beslenmesidir. 

 
Yahyalı’da Aladağlar’da mevcut olan kiretaşlarından içe akış şeklinde beslenim Yeşilhisar 

tarafında batıdan gelen içe akış şeklinde beslenimden daha çoktur [DSĐ, 1970], bu yüzden Şekil 
7’de de görüldüğü gibi Yeşilhisar çevresinde yeraltı suyu beslenimin yetersiz olması sebebiyle 
Yeşilhisar’da yeraltı suyu seviyesi her sene düşmektedir. 

 
4. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

1966 ile 2003 yılında Develi Kapalı Havzası’nda yapılan elektrik özdirenç ölçümleri 
değerlendirildiğinde Sultansazlığı Sulak Alanı’nın bulunduğu orta kesimlerin kil tabakası ile 
kaplı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yer altı suyu ile Sultansazlığı’nın yüzey suyu arasında 
direkt bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

 
Yay Gölü’nün ve sazlık alanların bulunduğu orta kesime doğru yaklaşıldıkça tane boyutu 

incelmekte, kumdan kile doğru geçiş olmakta ve akifer kalınlığı azalmaktadır. Develi Kapalı 
Havzası’ndaki mevcut kuyuların su seviyeleri incelenerek yeraltı su seviyesinin her sene 
düştüğü, Develi ve Yahyalı çevresinde yeraltı su seviyelerinde yıllık düşümün az olduğu (her 
sene yaklaşık 8-10 cm) ancak Yeşilhisar’da bulunan kuyuların yeraltı suyu seviyelerinin zaman 
içinde çok düştüğü (her sene 55-60 cm) belirlenmiştir. 

 
Sultansazlığı Sulak Alanı küresel ısınmanın, yüzeysel su kaynaklarıyla yeterli 

beslenememenin ve tuzlu drenaj sularının deşarjının etkisiyle su sıkıntısı ve kirlilik tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

 
Sultansazlığı sadece yağış ve drenaj suları ile beslenirse sulak alan zaman içinde daha da 

kirlenecektir, bu nedenle Develi 2. Merhale Sulama Projesi kapsamında Zamantı Nehri’nden 
alınarak Develi Kapalı Havzası’na getirilecek olan suyun bir kısmının belirli dönemlerde 
Sultansazlığı’nın beslenmesinde kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Develi 
Kapalı Havzası’nda baraj havzalarını beslemeyen ancak yatak düzenlemesi yapılamadığı için 
Sultansazlığı’na ulaşamayan çok sayıda kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar sulama döneminde 
sulamada kullanılmaktadır. Gerekli yatak düzenlemesi yapılarak bu kaynaklar sulama dönemi 
dışında Sultansazlığı’na yönlendirilebilir. Develi Kapalı Havzası’nda yeraltı suyu düşümünün 
önlenmesi için şahıs kuyularının denetlenerek ruhsatsız kuyuların ruhsatlı hale getirilmesi ve bu 
kuyuların işletimlerinin kontrol altında tutulması önerilmektedir. 
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BURNAZ KAYNAKLARININ JEOLOJ ĐSĐ-HĐDROJEOLOJĐSĐ VE 

KAYNAK KORUMA BANTLARI 

Nurettin PELEN1, Birol ÖZER2 , Eda AYDENĐZ2, 

Nuray BAL2, Adem BĐRDOĞAN3, Necmettin GÜL3 

ÖZET 

Bu çalışmada, Hatay ili, Dörtyol-Erzin ovasının kuzeybatısında bulunan bazaltların (Burnaz 
Kaynağı) jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri incelenmiştir. Burnaz Kaynak Grubunun beslenme 
alanını oluşturan volkanik kayalar; Delihalil Tepe volkanik bacasından püsküren lav akıntılarının 
yaklaşık 90 km2 alana yayılımı ile oluşmuştur. 

Burnaz Kaynak Grubu; Pliyokuvaterner yaşlı bol gözenekli bazaltlardan, tektonik hatların 
kontrolünde alüvyonun, geçirimsiz bölümleri boyunca birbirine oldukça yakın iki ana ve bir çok 
küçük noktadan boşalmaktadır. Bu biçimi ile dokanak kaynağı olarak nitelendirilen grup kaynak 
özelliğindedir. Kaynak, yıllık yağışların etkisi altında bulunan üçüncü tip akifer özelliğindeki 
bazalt akiferinin boşalımıdır. Burnaz grup kaynağı havza içindeki bazaltlardan yıllık yağışların 
etkisi ile beslendiği gözlenmiştir. 

Hidrojeolojik yönden gözenekli ve çatlaklı özelliklere sahip bazaltların iyi akifer olduğu 
bilinmektedir. Bazalt akiferlerinden elde edilen sular genellikle içme-kullanma standartlarına 
uygundur. Çalışma alanının genel hidrojeolojik özelliklerinin yanısıra, boşalım sahasında yer 
alan ve ortalama 1.5 m3/s debiye sahip Burnaz Kaynağının beslenim-boşalım ilişkisi 
araştırılmıştır. 

Bu araştırmada; Burnaz Kaynaklarının hidrojeolojisi, kaynağın kirlili ğinin önlenmesi ve 
debisinin korunması amacı ile 20.02.2007 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Olur’u alınarak 13 Mart 2007 tarih ve 26461 sayılı Resmi Gazetede “Burnaz Kaynak Grubu 
Yeraltısuyu Rezervi ve Koruma Alanı” ilan edilmesi ele alınmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Burnaz Kaynakları, bazalt, beslenim-boşalım 
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ABSTRACT 

In this study geological and hydrogeological charecteristics of the basalts at the Northwest 
of Hatay Dörtyol Erzin Plain were investigated. Constitutes the catchement area of Burnaz 
Source Group volcanic rocks; The Delihalil Volcanic eruptive dissemination of the lava stream 
was created with. 

Burnaz Springs Group is discharces from the Pliyokuvaterners porous basalt in the control 
of tectonic line along the aluviums impermeable sections of two major and many very small 
points. This format is considered by contact resource group is the source feature. The spring is 
the basalt aquifers discharges, in the third type aquifer class which is under the influence of 
annual rainfall. As a result the effects of annual precipitation of bazalt in the basin was observed 
at the Burnaz Source. 

Pores and cracks of the basalt hydrogeological aspects are known to be good aquifer. 
Abstracted groundwater from wells are usually approprite to drinking and consumption water 
standarts. Besides the general features of the hydrogeological study area, in the field incharges 
and discharges  relations also investigated. The average discharges of the springs is 1.5 m 3 /s. 

It is considered in this study that for the Burnaz Resources Pollution Prevention and the 
Protection The Energy and Natural Resources Ministry announced “Burnaz Resource Group of 
Groundwater Reserve and Conservation Area” at 13 March 2007 and numbered 26461 in the 
Official Gazette. 

 
Keywords: Burnaz Spring, basalt, recharge-discharge 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Canlı yaşamın vazgeçilemezi olan su; insanlık tarihi boyunca kendisi için sürekli 
mücadeleler verilen, en verimli kullanımı için üzerinde çalışılan ve artan dünya nüfusu ile her 
geçen gün önemi biraz daha artan bir doğal kaynaktır. Dünya üzerinde mevcut bulunan sınırlı 
kullanılabilir su kaynakları, artan nüfusla birlikte, iklim değişiklikleri ve endüstrileşmenin yol 
açtığı çevre ve su kirliliği sonucunda gün geçtikçe azalmakta ve üzerinde daha fazla planlama 
yapılmasına gerek duyulmaktadır. Bu planlamanın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için 
gereken iklim, akım, yağış ve sıcaklık durumları ile ilgili bilgiler dünyanın belirli noktalarına 
yerleştirilen meteoroloji ve hidroloji istasyonları vasıtasıyla elde edilmektedir.  

 
Çalışma alanı, Doğu Akdeniz sahilinin 4,0 km kuzeyinde Adana’nın Yumurtalık ve Hatay 

Erzin Đlçeleri arasındadır (Şekil 1). Çalışma sahasının jeolojisi Paleosen-Orta Eosen yaşlı 
Dokuztepe volkano sedimanları, Miyosen yaşlı Karataş formasyonu ve birimle aynı dönemde 
çökelen Sarımazı üyesi, Pliyokuvaterner döneminde oluşan Delihalil volkanitleri ve 
alüvyonlardan oluşmaktadır. Bu çalışma ile sahanın genel jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri, 
Pliyokuvaterner yaşlı bazaltlardan boşalan Burnaz kaynağının beslenim-boşalım ilişkisi 
araştırılmıştır. 

 
2. GENEL JEOLOJĐSĐ 

Lokal jeoloji; Miyosen ve Kuvaterner birimlerinden oluşmaktadır. Bazalt lavları Miyosen 
yaşlı sedimanların üzerinde yer alırken yer yer güncel alüvyon sedimanları ile örtülmüştür. Şekil 
2’de 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş inceleme alanı ve yakın civarını gösteren 
bölgesel jeoloji haritası, Şekil 3’te de inceleme alanının genel bir jeolojik enine kesiti verilmiştir. 

 
Bazalt lavlarında yüzeye yaklaşık kalınlığı 3-4 m olan gözenekli (gaz boşluklu) ayrışmış bir 

seviye mevcuttur. Bu seviyenin altında kalınlığı 10 m’ye varan gözeneksiz ve ayrışmamış bir 
seviye gelmektedir. Bu seviyenin altında gözenekli, soğuma çatlaklı ayrışmış bazalt devam 
etmektedir. 
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Şekil 1. Đnceleme alanı yer bulduru haritası 

 
 

 
Şekil 2. Đnceleme alanı ve yakın çevresinin genel jeoloji haritası 
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Şekil 3. Đnceleme alanı GB-KD enine kesiti 

 
Kaynak ve yakın çevresinde yayılım gösteren birimler yaşlıdan gence doğru olmak üzere üst 

Pliyosen- Pleistosen yaşlı Erzin formasyonu (TQe) , Miyosen yaşlı Kızıldere Formasyonu(TKI), 
Alt Miyosen yaşlı Aslantaş Formasonu(Ta), Pliyo Kuvaterner yaşlı Delihalil bazaltları (QBd) ve 
Kuvaterner yaşlı alüvyon şeklinde statigrafik istif oluşturmaktadır. 

 
2.1. Erzin Formasyonu (TQe) 

Erzin civarında yüzeylenmesinden dolayı Kozlu (1997) tarafından adlandırılmıştır. 
Formasyon, konglomera ve yer yer ince kiltaşı bantlı konglomera özelliğindedir. Konglomera 
nehir fasiyesi ürünü olup, çapraz tabakalıdır. Bazalt ile ardalanmalı ve karbonat çimentoludur. 
Đnceleme alanında geniş bir yayılıma sahip olan bu birim, bölgesel ölçekte önemli bir akifer 
özelliğindedir. 

 
2.2. Kızıldere Formasyonu (TKI) 

Kozlu (1997) tarafından isimlendirilen birim ismini tip kesitte görülen Osmaniye–Bahçe 
yolu üzerinde bulunan Kızıldere köyünden almıştır. Çalışma alanının güney-batı ve kuzeyinde 
geniş alanlarda izlenmektedir. Formasyon; gri renkli  orta-kalın tabakalı kumtaşı, şeyl, çakıltaşı 
seviyelerinin ardalanmasından oluşmaktadır. Formasyon kalınlığının 2000-4000 m arasında 
değiştiği rapor edilmektedir (Kozlu 1997 ve TPAO Petrol  Sondajlarından). Çalışma alanında 
Yumurtalık-Muttalip-Toprakkale kuşağında yer alan ve Miyosenin tavanını oluşturan istif 
kuzeybatıdan Misis-Andırın Miyosen havzası istifi ile tektonik ilişkilidir (Yumurtalık 
bindirmesi). Kızıldere formasyonunu yer yer Delihalil volkanitleri ve alüvyon örtmektedir.  

 
2.3. Aslantaş Formasonu(Ta) 

Alt Miyosen yaşlı Aslantaş formasyonu Kozlu (1987) tarafından adlandırılmıştır. Aslantaş 
formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, şeyl tabakalı oluşan filiş özelliğindedir. Çakıltaşı ve kumtaşı 
seviyeleri gri renkli, orta ve kalın tabakalı, orta boylanmalı ve karbonat çimentoludur. Kalın 
tabakalı, gri renkli şeyl seviyelerinde laminalaşma yapıları yaygındır. Aslantaş formasyonunu 
oluşturan istifler tamamen türbidik özellikte olup, birimin kalınlığının 1000-1500 m arasında 
değişmekte olduğu Kozlu 1997 tarafından belirlenmiştir.  

 
2.4 Delihalil Formasyonu (QBd) 

Burnaz kaynağının kuzeyinde Yumurtalık bindirme hattı boyunca ve yakın çevresinde, 
bazik kökenli volkanitler ve tüfler geniş bir alanda yüzlek vermektedir. Toprakkale batısındaki 
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Delihalil Tepe’de bu volkanitlerin çıkış merkezlerine ait volkan konileri izlenebilmektedir. Birim 
Yumurtalık civarında BOTAŞ tesislerinin bulunduğu alan da dahil olmak üzere geniş bir bölgede 
yüzeylenmektedir. Genelde genç tektonik hatlar boyunca yarık erüpsiyonu olarak çıkan bu 
volkanitler, gözenekli, siyah renkli bazaltlar ve kırmızımsı-gri ve siyah renkli tüflerin 
ardalanması şeklindedir. Yer yer kuvaterner alüvyonları tarafından örtülü olan birimin erüpsiyon 
yaşının Pliyokuvaterner olduğu Kozlu (1996) tarafından belirtilmiştir. 

 
Şekil 3’te verilen jeolojik haritada bazalt olarak gösterilen alan genel olarak ayrışmış bazalt, 

piroklastikler, bazaltik tüf, kül, cüruf, volkanik kumtaşı ve killerden oluşmaktadır. Ayrışmış 
bazaltlarda yoğun gaz boşlukları gözlenmektedir (Şekil 4). Burnaz kaynağı ve çevresi 
paleotopoğrafyada çukur bölgeleri oluşturduğu için bazalt akıntıları farklı zamanlarda oluşmuş 
ve sedimantasyon evreleri ile ardalanma göstermektedir.Bazaltlar açısal uyumsuzlukla Miyosen 
yaşlı Karataş ve Kızıldere formasyonlarını örtmektedir. Piroklastikler genel olarak tutturulmamış 
ve gevrektirler (Şekil 5). Piroklastiklerin üzerine bazaltik lavlar gelmektedir. Yumurtalık Serbest 
Bölge ve Turunçlu köyü civarında bazaltlar lav düzlükleri olarak görülmektedir. Lav 
tabakalarının kalınlığı 5-20 m arasında değişmektedir. Fakat kuzeydeki yol yarmalarında bu 
kalınlığın 100 m civarında olduğu görülmüştür. Bazaltların yayılımı ve kalınlığı doğuya doğru 
azalmaktadır.  

 

 
Şekil 4. Gaz boşluklu ve gaz boşluksuz bazalt 

 
Şekil 5. Bazaltlara ara  tabakalı piroklastlar

 
2.5. Alüvyon (Qal) 

Kuvaternere ait kum, çakıl örtüleri, yamaç molozu, alüvyon konisi ve akarsu yatak örtüsü 
şeklinde genç tektoniğin izlerini takip ederek yüzeylenmektedir. Đnceleme alanı güney kesiminde 
alüvyon kökenli kil çökellerinden oluşmaktadır. Kalınlığı topoğrafik yapıya bağlı olarak 
değişmektedir. 

 
3. YAPISAL JEOLOJ Đ 

Đnceleme alanında, Đskenderun baseni ile Misis-Andırın basenini ayıran Yumurtalık fay 
zonu Yumurtalık civarından başlamakta, BOTAŞ tesisleri ve Muttalip Çifliğinin bulunduğu 
yerden Toprakkale’ye doğru kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Delihalil 
tepesindeki volkan bacaları Yumurtalık bindirmesinin geçtiği yerdedir. Yumurtalık 
bindirmesinin eğimi 70-900 arasındadır [Kozlu, 1997]. Bindirme hattı alüvyonlarla ve bazaltlarla 
örtülüdür. Yumurtalık bindirmesinin yaşı Üst Miyosen–Pliyosen arasıdır. Ayrıca Yumurtalık 
bindirmesiyle birlikte değişik yönlü küçük çaplı faylar gelişmiştir. 
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4. HĐDROLOJĐ 

Bazaltlardan boşalan Burnaz kaynağının beslenme sahası yaklaşık 90 km2’dir. Bu kaynak, 
Yumurtalık Körfezi’nin doğusunda, Erzin ilçesinin batısında (denize yaklaşık 3 km uzaklıkta) 
boşalmaktadır. Burnaz Kaynağı ve yakın civarı Akdeniz iklimi etkisi altındadır.  

 
1976-1994 yılları arasında aylık akım ölçüm değerleri (Tablo 1) kullanılarak kaynağın 

ortalama yıllık beslenimi 54,5x106 m3, yıllık boşalım 53,3x106 m3 olarak hesaplanmıştır (Tablo 
2). Kaynağın ortalama boşalım katsayısı αort = 1,52x10-3gün-1, ortalama debi değişim yüzdesi 
Qdort %42 ile debi değişimi fazla olan üçüncü tip kaynak özelliğindedir. Üçüncü tip kaynaklar, 
yıllık yağışların etkisinde, boşalım katsayıları 1,75x10-3gün-1 ile 1,26x10-2gün-1 arasında değişen 
ve ortalama debi değişim yüzdesi %27-92 arasında yer alan kaynaklar olarak belirtilmektedir 
[Korkmaz, 1989; Şahinci, 1991]. Kaynağın boşaldığı bazalt akiferi üçüncü tip akiferlere dahil 
edilebilir (1.75x10-3gün-1< α<1,26x10-3gün-1). 

 

Tablo 1. Erzin-Yeşilkent Ovası Burnaz Kaynağının 1977-1994 yılları arasındaki aylık akım verileri 

Yıllar  
ekim  kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül 

yıllık 
Ort. 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

1977 1,147 1,202 1,567 1,623 1,712 2,062 1,616 2,349 2,159 2,009 1,926 1,618 1,805 

1978 1,508 1,447 1,467 2,066 2,544 1,967 2,280 2,280 1,992 1,528 1,411 1,368 1,811 

1979 1,455 1,453 1,707 1,819 1,871 1,689 2,148 1,648 1,514 1,600 1,387 1,388 1,599 

1980 1,467 1,824 1,901 2,285 2,561 2,708 1,661 3,170 2,364 2,100 1,858 1,697 2,258 

1981 1,816 1,618 1,861 2,327 2,727 2,342 3,157 2,106 1,897 2,037 1,560 1,575 2,010 

1982 1,555 - 2,055 - - - 2,248 - - 1,735 1,385 - 1,683 

1983 1,593 1,573 1,578 1,846 1,586 1,753 - 1,753 1,573 1,351 1,289 1,283 1,578 

1984 1,314 1,378 1,698 1,738 2,400 2,132 1,760 2,054 2,069 1,649 1,525 1,368 1,828 

1985 1,412 1,498 1,589 1,585 1,608 1,655 2,607 1,437 1,303 1,127 1,197 1,144 1,428 

1986 1,241 1,431 1,664 1,929 1,724 - 1,581 - - 1,224 1,260 1,072 1,443 

1987 1,181 1,433 1,500 3,179 3,450 4,997 - 2,699 2,210 1,941 1,834 1,724 2,435 

1988 1,668 1,716 1,648 1,846 1,934 2,761 3,077 2,348 2,225 2,197 1,856 1,900 2,066 

1989 1,758 1,986 2,339 2,258 2,098 2,042 2,704 1,681 1,427 1,518 1,291 1,232 1,789 

1990 1,414 1,629 1,978 1,972 2,570 2,475 1,840 2,090 1,895 1,652 1,212 1,415 1,890 

1991 1,297 1,335 - 1,706 1,644 1,821 2,380 1,875 1,550 1,354 1,138 1,130 1,539 

1992 1,159 1,408 1,617 2,090 2,190 2,156 2,083 1,990 1,799 1,333 1,460 1,133 1,694 

1993 1,127 1,114 1,177 1,591 1,748 1,473 1,998 1,923 1,638 - 0,929 0,933 1,434 

1994 1,077 0,953 1,022 1,299 1,796 1,597 2,116 1,897 1,560 1,614 1,186 0,999 1,364 

Ortalama 1,413 1,470 1,669 1,931 2,103 2,168 2,204 2,059 1,803 1,618 1,403 1,329 1,740 

 
Burnaz kaynağı koruma alanları içerisinde içme-kullanma suyu sağlamak amacıyla değişik 

kurumlar tarafından açılan 21 adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların 3 tanesi DSĐ tarafından 
araştırma amaçlı açılmış olup, bunlardan 1 tanesi Özel Đdare tarafından Tüysüz Belediyesine 
kiralanmıştır. Açılmış olan su sondaj kuyularının derinlikleri 28-150 m arasında değişmektedir. 
Kuyuların kesitlerinden anlaşılacağı gibi akifer birimi çoğunlukla bazalttır. Şekil 6, Şekil 7 ve 
Şekil 8’de Burnaz Kaynak Grubu çevresindeki sondaj kuyularına ait bilgiler gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Erzin-Yeşilkent Ovası Burnaz Kaynağının Maillet K.A. eğrilerinden bulunan baz akım değerleri ve su bilançosu 

SU YILI Ekim Ayı Debileri Dinamik Rezerv 

D. Rezerv Değişimi (m3/y)x106 

Boşalım 106m3 Beslenim R(m3/y)x106 

 Qmin Qmax Vmin X106 Vmax X106 Kaynak Ölçüm ÇekimQp Kaynak Boşalımı Q  
 (m3/s) (m3/s) (m3/y) (m3/y) Boşalım Qd (m3/y) (m3/y) (m3/y)   

1977 0,95 1,37 12,7 39,5 26,8 49,2 8,1 57,3  84,1 

1978 1,37 1,35 39,5 26,3 -13,2 47,3 8,9 56,2  43,0 

1979 1,35 1,3 26,3 35,5 9,2 47,3 2,6 49,9  59,1 

1980 1,3 1,5 35,5 26,2 9,3 55,7 14,4 70,1  79,4 

1981 1,5 1,5 26,2 39,6 13,4 54,4 6,7 61,1  74,5 

1982 1,5 1,2 39,6 24,1 -15,5 49,2 7,9 57,1  41,6 

1983 1,2 1,26 21,1 27,5 3,3 42,8 4,9 47,7  551,1 

1984 1,26 1,21 27,5 23,4 -4,1 46,7 11,18 58,5  54,5 

1985 1,21 1,1 23,4 22,8 -0,6 38,9 3,2 42,1  41,5 

1986 1,1 1 22,8 27,6 4,8 39,5 0,8 40,3  45,1 

1987 1 1,65 27,6 41,3 13,7 50,5 21,6 72,1  85,8 

1988 1,65 1,72 41,3 59,3 18,0 57,0 11,5 68,5  86,5 

1989 1,72 1,2 59,3 36,5 -22,8 42,7 6,7 49,4  26,6 

1990 1,2 1,24 36,5 31,2 -5,3 44 9,9 54,1  48,8 

1991 1,24 1,15 31,2 20 -11,3 38,9 6,9 45,8  34,5 

1992 1,15 1,05 20 15,5 -4,5 38,9 4,7 43,6  39,1 

1993 1,05 0,92 15,5 13,9 -1,6 32,4 9,3 41,7  40,1 

1994 0,92 0,96 13,9 13,9 0,0 34,3 9,9 44,2  44,2 

   Toplamx106 m3/y  809,7 149,8 959,7  979,5 

   Ortalama106 m3/y  44,98 8,32 53,3  54,4 

  Burnaz Kaynağının 1977-1990 dönemi ortalama su bilançosu     

         Beslenim(106 m3/y)      Boşalım (106 m3/y)      

         Yağıştan beslenim 
 54,5   

Kaynak Ölçüm 
Boşalımı 44,98    

 

       Çekim 8,32     

       Toplam kaynak Beslenim 54,4   
  Toplam Kaynak 

boşalımı  53,3    
 

   Toplam Reverv değişimi ∆V                  1,1       
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Kuyu 
No 

 K-11418 K-11419 K-11766 K-10717 K-9730 K-11375 K-12464 K-12465 

Kuyu 
Adı 

 OSB OSB 2 OSB 3 OSB 
Botaş 
Đnt.Ltd 

Botaş 
Đnt.Ltd 

Botaş 
Đnt.Ltd 

Botaş 
Đnt.Ltd 

Açılma Amacı 
Đçme-

Kullanma 
Đçme-

Kullanma 
Đçme-

Kullanma 
Kullanma Kullanma Đçme Kullanma Kullanma 

Açıldığı Yıl 2003 2006 2008 2007 2006 2004 2001 2001 

Zemin Kotu(m) 94 93 130 75 10 6 10 5 

Derinlik  145 145 120 135 80 80 40 40 

Ölçme Tarihi 2003 2006 2008 2007 2006 2004 2001 2001 

Statik Seviye 64 65 88 28 9 3 6 8 

Debi 
Artezyen _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pompa 30 25 12 15 10 10 35 35 

Düşüm(m) 55,65 58,2 11 9,9 11 7 0,5 0,5 

Özgül Debil/sn/m 0,53 0,42 1,09 1,51 0,91 0,7 70 70 

Transmissibilite 
m3/gün/m 

53 42 109 151 91 70 7000 7000 

EC   506 506 1515 502 791  660 660 

Suyun Sınıfı _ _ T3A1 T3A1 __ _ _ __ 

Şekil 6. Burnaz Kaynak Grubu çevresindeki sondaj kuyularına ait bilgiler 

 

 
Kuyu No K-6260 K-6261 K-6262 K-2003 

Kuyu Adı 
Yumurtalık 

Serbest 
Bölge 

Yumurtalık 
Serbest 
Bölge 

Yumurtalık 
Serbest 
Bölge 

Yumurtalık 
Serbest 
Bölge 

Açılma Amacı Sulama Sulama Sulama Sanayi 

Açıldığı Yıl 2000 2000 2000 1977 

Zemin Kotu(m) 5 5 5 4 

Derinlik 33 36 35 38 

Ölçme Tarihi 2000 2000 2000 1977 

Statik Seviye 4 4 4,5 2 

Debi 
Artezyen _ _ _ _ 

Pompa 18 18 18 20 

Düşüm(m) 5 6 6,5 0,28 

Özgül 
Debil/sn/m 

3,6 3 2,7 71,4 

Transmissibilite 
m3/gün/m 

360 300 270 174 

EC 610 607 612 _ 

Suyun sınıfı T2A1 T2A1 T2A1   

Şekil 7. Burnaz Kaynak Grubu çevresindeki sondaj kuyularına ait 
bilgiler

 



 

 137

 

 

Şekil 8. Burnaz Kaynak Grubu çevresindeki sondaj kuyularına ait bilgiler 

 
Kuyuların statik seviyeleri topografik kota göre 3 m ile 88 m arasında değişmektedir. 

Kaynağa yakın yerlerde açılan kuyularda statik seviye 3 m ile 9 m arasında değişirken kuzeye 
doğru topografik kot yükseldikçe statik seviyelerde değişmektedir. Osmaniye organize sanayi 
bölgesinde açılan K-11766 numaralı kuyuda 88 metreye kadar ulaşılmaktadır. Kaynağın koruma 
alanlarında açılan su sondaj kuyularının kimyasal analizleri Tablo 3’te verilmiştir. Açılmış olan 
21 adet sondaj kuyusunun toplam debileri 0,523 m3/s’dir. Burnaz Kaynak kuyularının 2001-2004 
arası debi ölçümleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 
4.1. Kaynaklar 

Erzin ve dolayında Burnaz kaynağı bölgenin en önemli kaynağını olup bölgesel anlamda en 
önemli su potansiyelini oluşturmaktadır. Bazaltın alüvyon kontağı ile kesiştiği yerlerden çıkan 
kaynaklar birleşerek Burnaz suyunu meydana getirirler. Burnaz kaynağı verim ve kalite 
bakımından çok iyi özelliktedir. Kaynağın 1976 -94 yılları arasında DSĐ tarafından ölçülen aylık 
akım verilerine göre kaynağın minimum akımı 0,947 m3/s, maksimum akım 4,997 m3/s dir. 
Kaynağın Ekim ayı ortalama debisi 1,427 m3/s Nisan ayı ortalama debisi 2,206 m3/s dir. Kaynak 
Plio-Kuvaterner yaşlı bazaltlardan belirli bir zon boyunca boşalmaktadır. Kaynak devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olan araziden boşalmakta olup, genel su özelliğindedir. Kaynak, 
bazalt ve konglemera birimlerinden beslenmektedir. 

Kuyu No K-1169 K-7637 K-3339 K-3338 K52016 K57431 K-6151 K-6305 

Kuyu Adı 
Đlhan 

Metalurji 
Köy 

Hizmetleri  
Yumurtalık Yumurtalık Osmaniye Osmaniye 

Đller 
Bankası 

Đller 
Bankası 

Açılma Amacı Kullanma 
Đçme-

Kullanma 
Đçme-

Kullanma 
Đçme-

Kullanma 
Araştırma Araştırma 

Đçme-
Kullanma 

Đçme 
Suyu 

Açıldığı Yıl 2007 2003 1990 1990 1996 2002 2000 2000 

Zemin Kotu(m) 105 160 10 5 140 218 55 75 

Derinlik  220 80 28 345 159 84 60 70 

Ölçme Tarihi  2007 2003 1990 1990 1996 2002 2000 2000 

Statik Seviye 70 16 4 7,5 44,6 30,75 16,3 18 

Debi 
Artezyen _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pompa 30 1,8 50 70 5 20 40 40 

Düşüm(m) 11,02 54 1,5 1 37,4 13,25 0,7 3 

Özgül Debi l/sn/m 2,72 0,03 33,3 70 0,13 1,51 57,14 13,3 

Transmissibilite 
m3/gün/m 

272 3 4350 9100 13 151 5714 1729 

EC  506 950,45 506,6 695,6 460 377 555 635 

Suyun Sınıfı  T2A1 _ _ _ C2S1 C2S1 _ _ 
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Tablo 3. Su sondaj kuyularının kimyasal analiz sonuçları 
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1 K-11418 2007 _ 7,73 506 _ _ 3,03 2 0 4,06 0,3 0,7 _ _ _ _ 25,00 <0,05 _ <0,5 

2 K-11419 2007 _ 7,73 506 _ _ 3,03 2 0 4,06 0,3 0,7 _ _ _ _ 25,00 <0,05 _ <0,5 

3 K-11766 2008 1,06 7,75 1515 8,95 _ 3,24 2,96 0 7,3 7,28 0,61 15,15 59,08 5,08 T3A1 _ _ _ _ 

4 K-10717 2007 0 7,61 802 1,22 _ 0,96 5,84 0 5,5 2,38 1,14 8,02 15,21 0,66 T3A1 _ _ _ _ 

5 K-9730 2007 _ 7,9 791 3,63 _ 1,33 2,95 0 4,25 1,71 1,95 _ _ _ _ 21,40 0 _ 2,00 

6 K-11375 2004 _ 8,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,00 0 0 0,50 

7 K-12464 2002 _ 7 660 _ _ 2,02 2,62 _ _ 1,41 _ _ _ _ _ 23,20 _ _ _ 

8 K-12465 2001 _ 7 660 _ _ 2,02 2,62 _ _ 1,41 _ _ _ _ _ 23,20 _ _ _ 

9 K-11169 2007 0 7,39 732 0,2 _ 3,44 3,86 0 6 1,28 0,04 7,32 2,73 0,11 T2A1 _ _ _ _ 

10 K-7637 2003 _ 7,54 950 _ _ _ 3,38 _ 5,87 3,05 _ _ _ _ _ 24,90 0 _ 1,20 

11 K-3339 1990 _ 7,05 507 _ _ 2,11 1,6 0 3,74 0,94 0,22 _ _ _ _ 18,50 0 _ 1,16 

12 K-3338 1990 _ 7,2 696 _ _ 2,87 1,9 0 4,44 1,69 0,69 _ _ _ _ 24,30 0,001 _ 1,00 

13 K-52016 1996 _ 8 460 2,24 0,08 0,54 1,8 0 3,7 0,5 0,46 4,66 48,44 2,09 C2S1 11,50 0 Eser 0,96 

14 K-57431 2002 _ 8 376 1,12 0,04 1 1,6 0 3 0,5 0,21 3,76 29,79 0,98 C2S1 13,00 0,01 0,05 0,40 

15 K-6151 2000 _ 7,3 555 _ _ 2,09 1,61 0 3,9 0,6 0,15 _   _   18,50 0 0 0,68 

16 K-6305 2000 _ 7 635 _ _ 2,46 2,14 0 4,81 0,8 0,12 _   _   23,00 0 _ 0,31 

17 K-6260 2000 _ 7,62 610 1,1 0 1,7 3,3 0 4,3 0,4 1,4 _ 18,03 1,1 T2A1 _ _ _ _ 

18 K-6261 2000 _ 7,62 607 0,57 0 1,7 3,8 0 4 0,4 1,67 6,07 9,39 2,8 T2A1 _ _ _ _ 

19 K-6262 2000 _ 7,63 612 1,62 0 1,71 2,8 0 3,8 0,4 1,82 6,12 26,47 1,2 T2A1 _ _ _ _ 

20 K-2003 1977 _ 7,84 _ 2,61 _ 5,18 9,54 0,17 0,29 1,92 1,14 _ _ _   40,00 0 0 0,30 
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Tablo 4. Burnaz Kaynağında ölçülen debiler 

Ölçüm No Tarihi Debi(m 3/s) 
1 26,11,2001 1,181 
2 19,09,2001 0,906 
3 21,12,2001 0,231 
4 22,01,2002 2,152 
5 18,02,2002 1,478 
6 29,04,2002 1,588 
7 29,03,2002 1,865 
8 29,05,2002 1,501 
9 25,06,2002 1,411 
10 25,07,2002 1,195 
11 18,08,2002 1,375 
12 27,09,2002 1,168 
13 24,10,2002 1,23 
14 25,11,2002 1,576 
15 23,12,2002 1,261 
16 24,01,2003 1,752 
17 05,02,2003 1,794 
18 10,03,2003 1,562 
19 29,04,2003 1,576 
20 29,05,2003 1,605 
21 30,06,2003 1,473 
22 29,09,2003 1,45 
23 27,10,2003 1,47 
24 21,11,2003 1,415 
25 01,12,2003 Ölçülemedi 
26 21,01,2004 2,12 
27 26,02,2004 2,98 
28 08,06,2004 1,95 
29 08,06,2004 1,368 
30 02,08,2004 1,045 
31 15,09,2004 0,985 
32 11,10,2004 1,197 
  Ortalama 1,515 m3/s 

 
5. HĐDROJEOLOJĐ 

Đnceleme alanının da Burnaz kaynaklarının beslenim sahasını oluşturan bazaltların sahasal 
yayılımı Şekil 9’da verilmiştir. Bazaltlardaki yeraltısuyu akım yönü kuzeydoğudan güneybatıya 
doğrudur. Kaynakların doğusunda hidrolik eğimler yüksek iken kaynak boşalımına yakın 
sahalarda hidrolik eğimler azalmaktadır. Yüce (1998)’ye göre, bazalta olan beslenim 50.2x106 

m3/yıl olarak hesaplanmıştır. 1977-1994 yılları arasında kaynağın toplam beslenimi 885,26x106 
m3, toplam boşalımı 878x106 m3 ve rezerv değişimi 6,7x106 m3 olarak belirtilmiştir. 

 
5.1. Bazalt Akiferinin Beslenimi 

Akifer birimlerden alüvyon ve çakıltaşı yağıştan ve akıştan süzülme ile, Bazalt akiferinde 
ise  yalnızca yağıştan süzülme ile beslenmektedir. 

 
Burnaz kaynağının yüzeysel beslenimini sağlayan, kaynağın 1. derece beslenme alanında 

bulunan bazaltlar çok geçirgen özelliktedir. Yağışın % 60’ının yeraltısuyuna kolayca süzüle-
bildiği kabul edilerek (90x106m2) x (930x10-3m) x (60x10-2) = 50,2x106 m3/yıl akifere süzülme 
olduğu hesaplanmıştır [Yüce, 1998]. 
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Şekil 9. Hatay-Erzin Ovası hidrojeoloji haritası 

 
Yeraltısuyu boşalımı, Burnaz kaynağından ve kuyularla yapılan çekimden (suni boşalım) 

olmaktadır. Burnaz Kaynağı yıllık ortalama akımları ve eklenik yağışın kurak ve yağışlı 
dönemleri ile ayrı ayrı yapılan korelasyonları  Şekil 10’da gösterilmiştir.  

 
6. BURNAZ KAYNAK GRUBU YERALTISUYU REZERV Đ VE KORUMA ALANI ĐLANI 

Burnaz Kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi ve işletme rezervinin korunması maksadıyla 
20.02.2007 tarihinde DSĐ Genel Müdürlüğünün teklifi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Oluru alınarak, 13 Mart 2007 tarih ve 26461 sayılı Resmi Gazetede Burnaz Kaynak Grubu 
Yeraltısuyu Rezervi ve Koruma Alanı ilan edilmiştir. 

1. Burnaz Kaynakları emniyetli yeraltı suyu rezervi, Dörtyol-Erzin Ovası Hidrojeolojik 
Etüd Raporu'nda 37 hm3/yıl olarak tespit edilmiştir (Türkmen,1974) 

2. Şekil 11’de sınırları belirtilen Burnaz kaynak grubunun bulunduğu bölge Mutlak Koruma 
Alanı olarak tespit edilmiş olup bu bölgede hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. 
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Şekil 10. Burnaz Kaynağı ile yağış ve yeraltısuyu seviyeleri arasındaki ilişkilerin grafiksel gösterimi 

 

 

Şekil 11. Burnaz Kaynak Grubu koruma alanını gösteren harita 
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3. Ekli haritada belirtilen ve aşağıda tarif edilen sınırlar içerisinde kalan Burnaz kaynak 
grubu çevresi, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanun’un 3. Maddesine göre yeraltı 
suyu işletme sahası olarak tespit edilmiştir.  

a. Ekli haritada sınırları belirtilen kaynak gurubu boşalım zonu Mutlak Koruma Alanı 
olarak tespit edilmiş olup 50 m civarı dikenli telle çevrilecektir. Bu bölgede hiçbir 
faaliyete izin verilmeyecektir.  

b. Ekli haritada sınırları belirtilen I. Derece Koruma Alanı ise Yeraltı suyu işletme Sahasına 
uygun bölge olup bu bölgede Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. Maddesine 
uyulmalıdır.  

4. Burnaz Kaynak Grubu emniyetli yeraltı suyu işletme rezervi 37 hm3/yıl olduğundan 
tahsisler, bu miktara eriştiğinde kaynak gurubunun işletme sahası sınırları içerisinde su 
temini gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşaası yasaklanmıştır.  

5. Madde 3’te ve haritada sınırları belirlenen Mutlak Koruma Alanı ve I. Derece Koruma 
alanı içersinde, suların kirlenmesine neden olabilecek zirai ilaç ve gübre kullanımı 
yasaktır.  

6. Burnaz Kaynakları Koruma Alanı ilanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Onayını 
ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.  

 
7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

1. Burnaz Kaynağı gerek boşalım debisinin yüksekliği gerekse içme- kullanma suyu 
bakımından bölgenin kullanılabilir en önemli su potansiyelini oluşturmaktadır. Kaynak 
Pliyokuvaterner yaşlı bazaltlardan çıkmaktadır. Grup kaynak özelliğindedir. Söz konusu 
kaynağın gerek debisinin gerekse su kalitesinin korunması maksadıyla 13 Mart 2007 tarih 
ve 26461 sayılı Resmi Gazete’de Burnaz Kaynak Grubu Yeraltısuyu Rezervi ve Koruma 
Alanı Đlanı ile kaynağın mutlak koruma alanı ve 1. derece koruma alanı  ilanı yapılmıştır.  

2. Burnaz Kaynağı 1. derece koruma alanı içerisinde yer alan bazaltlar, kaynağın beslenme 
alanını oluşturmaktadır. Bazaltlar gaz boşluklu olması nedeniyle çok geçirgendir. Üzerine 
düşen yağışın yaklaşık % 60’ı yeraltısuyuna süzülerek kaynağı beslemektedir.  

3. Burnaz Kaynağı koruma alanları içerisinde içme- kullanma suyu sağlamak maksadıyla 
tespit edilen 21 adet su sondaj kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların bir kısmı Đller 
Bankası tarafından Yumurtalık, Sarımazı, Tüysüz belediyelerine açılmıştır. Kuyulardan 3 
adedi DSĐ tarafından araştırma amaçlı açılmıştır. Diğer kuyular ise BOTAŞ, Osmaniye 
Organize Sanayi Bölgesi, Toros Gübre gibi kuruluşlarca açılmıştır. Açılan kuyuların 
toplam debisi  0,523 m3/s ‘dir. 

4. Burnaz Kaynağının 1976 yılından beri DSĐ VI. Bölge Müdürlüğümüzce debi ölçümleri 
yapılmaktadır. Bu verilere göre kaynağın 30 yıllık  akım  ölçümlerinden minimum akım 
0,947 m3/s maksimum akım 4,997 m3/s olarak belirtilmiştir. Son dört yılın debi 
ortalaması ise 1,512 m3/s olarak tespit edilmiştir.  

5. Burnaz Kaynağının beslenme alanını oluşturan bazaltların kalınlığı değişkendir. 
Bazaltların kalınlığı kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi sınırları içerisinde açılan K-11419 numaralı kuyuda bazalt kalınlığı 36 m, 
kaynağın hemen üzerine açılan 11375 numaralı BOTAŞ A.Ş. kuyusunda ise 52 m 
kalınlığında bazalt geçilmiştir. 
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HETEROJEN ZEM ĐN BÖLGELER ĐNĐN ARAYÜZLER ĐNDEKĐ 
AKIM DAVRANI ŞININ SAYISAL OLARAK ĐNCELENMESĐ 

Onur ABAY1, Halil KARAHAN 2 

ÖZET 

Literatürde yeraltısuyu modellemesi ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına karşın heterojen 
zemin bölgelerinin arayüzlerindeki akım karakteristikleri görece daha az incelenmiştir. Bu 
çalışmada, heterojen zeminlerin hidrolik iletkenlik katsayıları farklı bölgeleri arasında yeraltısuyu 
akımı olması durumu için, bu bölgelerin geçiş arayüzündeki hidrolik iletkenlik davranışı 
incelenmiştir. Bu amaçla yapılan modellemede zamana bağlı iki boyutlu yeraltısuyu akımını 
temsil eden kısmi diferansiyel denklem iteratif olarak sonlu farklar yöntemi ile çözülmüştür. 
Hidrolik iletkenlik katsayılarının farklı ortalamaları (aritmetik, harmonik, geometrik) kullanılarak 
bu ortalamaların etkinlik düzeyleri ve çözüme ulaşmadaki etkileri araştırılmıştır. Sayısal örnekler 
üzerinde modelin duyarlılığı incelenmiş ve sonuçlar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Heterojen zemin bölgelerinin arayüzlerindeki akım davranışının hidrolik iletkenliklerin geometrik 
ortalamaları ile en iyi biçimde temsil edildiği sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Kısmi diferansiyel denklemler, yeraltısuyu modellemesi, sonlu farklar 

yöntemi, hidrolik iletkenlik, iteratif çözüm 
 
 

ABSTRACT 

Although there are many studies focused on groundwater modeling in literature, flow 
characteristics of interfaces of heterogeneous soil regions have been rarely researched. In this 
study, hydraulic conductivity performance in the interfaces of heterogeneous soil regions has 
been examined taking into account the fact that a groundwater flow exists between regions of 
heterogeneous soils which have various hydraulic conductivities. Therefore, the partial 
differential equation which represents time-dependent two dimensional groundwater flow has 
been solved through finite difference method iteratively. Using various averages of hydraulic 
conductivities (arithmetic, harmonic, geometric), activity levels and effectiveness to reach the 
solution of these conductivities has been researched. Efficiency of the method has been assessed 
on constituted numerical examples and results have been compared. The study has yielded that 
hydraulic conductivity performance in the interfaces of heterogeneous soil regions is represented 
through geometric averages of the hydraulic conductivities most accurately. 

 
Keywords: Partial differential equations, groundwater modeling, finite difference method, 

hydraulic conductivity, iterative solution 
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1. GĐRĐŞ 

Yeraltısuyu hidrolojik çevrimin önemli bileşenlerinden biridir. Su kaynaklarının bütünleşik 
(entegre) ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi, yeraltısuyu kirletici debilerinin belirlenmesi, 
akiferlerin geometrik yapılarının ve hidrolojik özelliklerinin araştırılması ve başka birçok 
nedenle yeraltısuyu araştırmaları önem taşımaktadır. Bu araştırmalarda doğal süreçlerin gerçek 
boyutlarında ve birebir zamanlı gözlemlenmesi ve bu süreçlere etki eden parametrelerin 
değiştirilmesi olanaksızdır. Fakat aynı süreçlerin modelleri üstünde bu parametrelerin 
değiştirilebilir olması nedeniyle araştırmalarda yeraltısuyu modellemesi sıklıkla kullanıl-
maktadır. Başka model türleri de olmakla birlikte en çok kullanılanlar matematiksel modellerdir.  

 
Matematiksel bir model, analitik ve sayısal yöntemler ile çözülebilmektedir. Yeraltısuyu 

akımını temsil eden kısmi diferansiyel denklemin analitik çözümü akifer özelliklerinin homojen 
ve geometrinin basit olması durumunda olanaklıdır. Sayısal bilgisayarların gelişmesiyle kodlama 
tekniklerinin kullanılmaya başlaması sayısal yöntemleri yeraltısuyu modellemeleri için 
neredeyse en uygun yöntemler durumuna getirmiştir. Sonlu farklar yöntemi (SFY) en sık 
kullanılan sayısal yöntemlerden biridir. Bu yöntemde yeraltısuyu akımını temsil eden kısmi 
diferansiyel denklem doğrusal veya doğrusal olmayan denklem takımlarına dönüştürülmekte, bu 
denklem takımlarını çözmek için iteratif yöntemler, matris yöntemleri veya bu yöntemlerin 
birleşimi ile elde edilen yöntemler kullanılmaktadır.  

 
Matris yöntemlerinin veri depolama gereksinimlerinin fazla olması nedeniyle yeraltısuyu 

çözümlemelerinde iteratif yöntemler daha sık kullanılmaktadır. Đteratif algoritmalar zaman terimi 
açısından eksplisit ve implisit olarak iki gruba ayrılır. Sistemin tüm noktalarının eşzamanlı 
çözüldüğü implisit iteratif algoritmaların matematiksel formülasyonu ve bilgisayarda 
programlanması eksplisit iteratif algoritmalara göre daha zordur, bellek gereksinimi ve işlem 
süresi da daha fazladır; fakat her durumda kararlıdırlar. Đteratif işlemleri çabuklaştırmak için 
çeşitli teknikler geliştirilmi ştir. SOR (Successive Over Relaxion) tekniği, kullanımının kolay 
olması ve duyarlı sonuçlar vermesi nedenleri ile literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır 
[Gürarslan, 2005]. 

 
Bu çalışmada, heterojen zeminlerin hidrolik iletkenlik katsayıları farklı bölgeleri arasında 

yeraltısuyu akımı olması durumu için, bu bölgelerin geçiş arayüzündeki hidrolik iletkenlik 
davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan modellemede zamana bağlı iki 
boyutlu yeraltısuyu akımını temsil eden kısmi diferansiyel denklem iteratif olarak sonlu farklar 
yöntemi ile çözülmüştür. Hidrolik iletkenlik katsayılarının farklı ortalamaları kullanılarak bu 
ortalamaların etkinlik düzeyleri ve çözüme ulaşmadaki etkileri araştırılmıştır. Sayısal örnekler 
üzerinde modelin duyarlılığı incelenmiş ve sonuçlar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 
Literatürde yeraltısuyu modellemesine öncülük etmiş birçok çalışma bulunmaktadır. Kararlı 

bölgedeki yeraltısuyu akımının sayısal ve analitik çözümleri geliştirilen matematiksel model 
kullanılarak karşılaştırmıştır [Freeze ve Witherspoon, 1966]. Akiferlerin zamana bağlı 
çözümlemesi için bilgisayar yöntemleri önerilmiştir [Taylor ve Luthin, 1969]. Bir, iki ve üç 
boyutlu, üniform olmayan yeraltısuyu benzetimi için geliştirilen bilgisayar programında sonlu 
fark modelleri Gauss yoketme (eliminasyon) yöntemi ve iteratif ADIM (alternating direction 
implicit method) ile ayrı ayrı çözülmüştür [Prickett ve Lonnquist, 1971]. Anizotropik akım 
problemlerini çözen etkili bir implisit yöntem geliştirmiştir [Larson ve Trescott, 1977].  

 
Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda ise [Gürarslan, 2005], [Gürarslan ve Karahan, 

2006] tarafından geliştirilen sayısal modelde zamana bağlı kısmi diferansiyel denklem, değişken 
zemin özellikleri tanımlanarak implisit düzensiz sonlu fark hesap şeması ile çözülmüştür. 
[Karahan ve Ayvaz, 2005a] sayısal çözümler için geleneksel çözümler yerine elektronik 
tablolamayı kullanan TGMSS (time-dependent groundwater modeling using spreadsheet 
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simulation) tekniğini geliştirdiği çalışmada düzensiz akifer geometrisi, değişken sınır koşulları, 
çekim ve/veya besleme değerleri, heterojen akifer parametreleri (hidrolik iletkenlik, özgül 
depolama katsayısı) gibi etmenlerin TGMSS ile kolayca değerlendirilebileceği göstermiştir. 
TGMSS modelini kullandıkları bir başka çalışmada ise [Karahan ve Ayvaz, 2005b] izotropik, 
heterojen akiferde iki boyutlu Darcy akışı, sonlu farklar yöntemi ile çözmüş ve sayısal 
uygulamalar vermiştir. [Karahan vd., 2006] çeşitli iteratif algoritmalar (Gauss – Seidel, Red – 
Black, Blok Gauss – Seidel, Đteratif ADI) ve doğrudan bir çözüm algoritması (ADI - Thomas 
algoritması) kullanarak, iki boyutlu yeraltısuyu akımının modellemesinde iteratif yöntemlerin 
üstünlüğünü analitik bir örnek üzerinde doğrulamıştır. Heterojen zeminlerde geçiş bölgesindeki 
akım karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmiştir [Abay, 2006], [Abay ve Karahan, 2008]. 

 
2. MATEMAT ĐKSEL MODEL 

Heterojen ve anizotrop ortamlarda, seçilen koordinat eksenleri asal eksenlerle çakıştırılırsa 
zamana bağlı iki boyutlu yeraltısuyu akımını temsil eden kısmi diferansiyel denklem 
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biçiminde yazılabilir. Eşitlik 1, düzensiz sonlu fark hesap şeması kullanılarak implisit SFY 
merkezi fark ile açıldığında Eşitlik 2 doğrusal denklemi elde edilmektedir.  
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Eşitlik 1’den Eşitlik 2 türetilirken kabul edilen hesap yönleri ve düzensiz grid yapısının 
hesap molekülü Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Düzensiz grid yapısının hesap molekülü 

 
Çalışmanın asıl amacı olan heterojen zeminlerin K değerleri farklı bölgelerinin 

arayüzlerindeki hidrolik yük değerlerini ve akım davranışını inceleyebilmek için çözümde 
bölgelerin K değerlerinin aritmetik, harmonik ve geometrik ağırlıklı ortalamaları kullanılmıştır. 
Değişken grid yapısı nedeniyle ağırlıklı ortalamalar hesaplanırken eksen üzerindeki noktalardaki 
K değerleri ile birlikte bu değerler arasındaki uzaklıklar da dikkate alınmaktadır (Şekil 2). Fakat 
kolaylık sağlamak için ağırlıklı ortalama yerine ortalama anlatımı tercih edilmiştir.  
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Şekil 2. Ağırlıklı ortalamaların hesabında noktalar arası uzaklıklar 

 
Eşitlik 2’nin katsayıları aşağıdaki gibidir: 
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K için aritmetik ortalama kullanıldığında: 
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K için harmonik ortalama kullanıldığında: 
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K için geometrik ortalama kullanıldığında: 
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3. MATEMAT ĐKSEL MODEL ĐN KURULMASI 

Matematiksel model, veri girişi ve çıkışında kolaylık sağladığı için MS EXCEL üzerinde 
VBA kodu yazılarak kurulmuştur. Çözüm amacıyla MS EXCEL’de iki tür çalışma kitabı 
oluşturulmuştur. Örnek 1 ve Örnek 2’de kullanılan birinci tür MS EXCEL çalışma kitabının 
içinde analitik ve sayısal çözüm arasında karşılaştırma yapmak için S (özgül depolama katsayısı), 
% RE, analitik çözüm, K (hidrolik iletkenlik katsayısı) ve sayısal çözüm olmak üzere 5 sayfa 
düzenlenmiştir. Analitik çözüm sayfasında H leri implisit bir yaklaşım olan iteratif ADIM ile 
elektronik tablolama esasıyla hesaplayan ve kod yazımı gerektirmeyen stabil bir çözüm tekniği 
geliştirilmi ştir. RE% sayfası da analitik çözümdeki göreli hataları hesaplamaktadır. Sayısal 
çözüm sayfasında ise aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama butonları aracılığı ile S ve K 
sayfalarından okunan değerler kullanılarak H değerleri ve hata ölçütü değerleri hesaplanmakta ve 
grafikler çizilmektedir. Örnek 3’te kullanılan ikinci tür MS EXCEL çalışma kitabında ise sadece 
sayısal çözüme yönelik düzenleme yapılarak S, K, kaynak-yitik ve sayısal çözüm olmak üzere 4 
sayfa düzenlenmiştir. Bu kitaptaki sayısal çözüm sayfası birinci tür çalışma kitabındaki sayısal 
çözüm ile aynı biçimde çalışmaktadır. Tüm örneklerdeki sayısal çözüm algoritmalarında 

epsjiHjiHa ≤− ),(),(  koşulu sağlandığında iterasyon döngüsünden çıkılmakta ve bir sonraki 

zaman adımına geçilmektedir. Yeni zaman adımına geçildiği anda yine iterasyon döngüsü 
başlamakta ve her zaman adımında bu işlem yinelenmektedir (Şekil 3). 

 
SOR tekniği ile hızlandırma adımının denklemi de; 

rjiHarjiHjiHa *),()1(*),(),( +−=  (3) 

olarak verilmektedir [Gürarslan, 2005], [Gürarslan ve Karahan 2006], [Karahan vd 2006]. 
Literatürde r katsayısı sınır koşulları ve sistem geometrisi gibi parametrelere bağlı olarak 
seçilmektedir. Bu çalışmadaki sayısal örneklerde Örnek 1 ve Örnek 2’de 8,1=r ; Örnek 3’te 

5,1=r  değerleri kullanılmıştır. 
 

4. SAYISAL ÖRNEKLER 

4.1. Örnek 1 

Geliştirilen sayısal modelin doğruluğunu sınamak için Örnek 1’de, yeraltısuyu akımı temel 
denkleminin sayısal çözümü analitik çözümle karşılaştırılmıştır. Kararlı yeraltısuyu akımına 
ili şkin en basit denklem 0).( =∇∇ HT  dir. Đletimlilik katsayısı 

2)15,04,02,01(),( xyyxyxT +++=  

olarak alındığı zaman bu denklemin analitik çözümü 

xyyx

xy
yxH

15,04,02,01
),(

+++
=  



 

 150

 
Şekil 3. Matematiksel modelin akış şeması 

 
olarak verilmiştir [Lesnic vd, 1998]. Bu nedenle ilk adımda paydadaki x ve y değişkenlerinin 

1a = ; 2,0=b ; 4,0=c ; 15,0=d  katsayılarına bağlı olarak değişen H leri içeren analitik çözüm 
sayfası düzenlenmiştir. Sayısal çözüm algoritması da a, b, c, d ye bağlı olarak fonksiyonel 
değişen hidrolik iletkenlik katsaylarını analitik çözüm sayfasından okumaktadır. Analitik ve 
sayısal sonuçların karşılaştırılması için yararlanılan hata ölçütleri MAE (ortalama mutlak hata), 
MSE (hata karelerinin ortalaması), RMSE (hata karelerinin ortalamasının karekökü) ve E’dir 
(düzeltilmiş verimlilik katsayısı) (Eşitlik 4).  
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Sabit grid yapısı kullanılarak 1*1 birim2 lik inceleme alanı iki yönde ∆x=∆y=0,05 birimlik 
20 eşit parçaya bölünmüştür. Maksimum iterasyon sayısı maxiter=10000, maksimum hata 
toleransı eps=0,000001, özgül depolama katsayısı Ss=1,00, maksimum hesap süresi tmax=3600 
gün, hesap adımı dt=3600 gün olarak alınmıştır (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4. Çözüm alanı (Örnek 1 ve Örnek 2) 

 
Hesaplama sonucunda Eşitlik 4’teki hata ölçütleri ile yapılan karşılaştırmada sayısal ve 

analitik yöntem arasında en küçük hata geometrik ortalamada görülmüştür (Tablo 1). Geometrik 
çözümün analitik çözüme en yakın değerleri vermesi de bu durumu doğrulamaktadır. Ayrıca 
sayısal yöntemdeki harmonik, aritmetik ve geometrik ortalamaların sonuçları analitik yöntemin 
sonuçlarına çok yakındır (Tablo 2). Bu durum sayısal modellemenin doğruluğunu 
göstermektedir. Analitik ve sayısal çözüm sayfalarında y=0,50 için x yönünde A-A kesiti 
alınmış, bu kesitte çözüme ilişkin hidrolik yük değerleri konuma bağlı olarak Tablo 2 ve Şekil 
5’te verilmiştir.  

 
4.2. Örnek 2 

Örnek 1’de hesapla bulunmuş H değerleri doğada ölçülebilecek gerçek değerlerden 
küçüktür. Bu nedenle H değerlerinin artırılarak gerçeğe yaklaştırılması amacıyla Örnek 2 
geliştirilmi ştir. H değerlerini artırmak için denklem [Lesnic vd., 1998] gereği a, b, c, d 
katsayıları küçültülmüş, yeni katsayılar a=0,02; b=0,004; c=0,008; d=0,003 olarak seçilmiştir. 
1*1 br2 lik inceleme alanı yine ∆x=∆y=0,05 br olarak iki yönde 20 eşit parçaya bölünmüş ve 
sabit grid yapısı kullanılmıştır. maxiter, eps, Ss, tmax, dt değerleri ve izlenen hesap yöntemi 
Örnek 1 ile aynıdır (Şekil 4). 

 

Tablo 1. Sayısal ve analitik çözümün hata ölçütleriyle karşılaştırılması (Örnek 1) 

 RMSE MAE MSE E 
Korelasyon 

katsayısı 
%RE MAX %RE ORT 

H.O 3,87E-05 6,41E-04 1,49E-09 1,00E+00 1,00 8,53E-03 1,80E-03 
A.O 3,85E-05 6,46E-04 1,48E-09 1,00E+00 1,00 7,06E-03 1,84E-03 
G.O 2,46E-06 3,05E-05 6,04E-12 1,00E+00 1,00 4,39E-03 1,37E-04 
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Tablo 2. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri tablosu (Örnek 1) 
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Şekil 5. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri grafiği (Örnek 1) 

 
Hesaplama sonucunda Eşitlik 4’teki hata ölçütleri ile yapılan karşılaştırmada sayısal ve 

analitik yöntem arasında en küçük hata yine geometrik ortalamada görülmüştür (Tablo 3). 
Geometrik çözümün analitik çözüme en yakın değerleri vermesi de bu durumu doğrulamaktadır. 
Tablo 1 ve Tablo 3 karşılaştırılırsa gerçeğe yakın H değerleri ile hesap yapıldığında göreli 
maksimum hata miktarlarının Örnek 1’e göre azaldığı görülmektedir. Bir başka deyişle Örnek 
2’nin amacı gerçekleştirilmi ştir. Ayrıca sayısal yöntemdeki harmonik, aritmetik ve geometrik 
ortalamaların sonuçları analitik yöntemin sonuçlarına çok yakındır (Tablo 4). Bu durum sayısal 
modellemenin doğruluğunu göstermektedir. Analitik ve sayısal çözüm sayfalarında yeri Örnek 

x (m) 
H (m) 

ANAL ĐTĐK HARMON ĐK AR ĐTMET ĐK GEOMETR ĐK 
0,05 0,0205973 0,0205979 0,0205969 0,0205974 
0,10 0,0407332 0,0407343 0,0407324 0,0407334 
0,15 0,0604230 0,0604245 0,0604217 0,0604231 
0,20 0,0796813 0,0796831 0,0796795 0,0796813 
0,25 0,0985222 0,0985241 0,0985198 0,0985220 
0,30 0,1169591 0,1169615 0,1169566 0,1169591 
0,35 0,1350048 0,1350075 0,1350020 0,1350048 
0,40 0,1526718 0,1526748 0,1526688 0,1526718 
0,45 0,1699717 0,1699748 0,1699685 0,1699717 
0,50 0,1869159 0,1869192 0,1869126 0,1869159 
0,55 0,2035153 0,2035186 0,2035119 0,2035153 
0,60 0,2197802 0,2197836 0,2197769 0,2197803 
0,65 0,2357208 0,2357241 0,2357175 0,2357208 
0,70 0,2513465 0,2513498 0,2513434 0,2513466 
0,75 0,2666667 0,2666698 0,2666639 0,2666668 
0,80 0,2816901 0,2816929 0,2816876 0,2816903 
0,85 0,2964255 0,2964277 0,2964234 0,2964255 
0,90 0,3108808 0,3108824 0,3108792 0,3108808 
0,95 0,3250642 0,3250650 0,3250633 0,3250641 
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1’de belirtilen A-A kesiti alınmıştır. Bu kesitteki hidrolik yük değerleri konuma bağlı olarak 
Tablo 4 ve Şekil 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 3. Sayısal çözüm ve analitik çözümün hata ölçütleriyle karşılaştırılması (Örnek 2) 

 

Tablo 4. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri tablosu (Örnek 2) 
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Şekil 6. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri grafiği (Örnek 2) 

 RMSE MAE MSE E 
Korelasyon 
Katsayısı 

%RE MAX %RE ORT  

H.O 1,93E-03 3,22E-02 3,71E-06 1,00E+00 1,00 5,19E-03 1,82E-03 

A.O 1,92E-03 3,21E-02 3,70E-06 1,00E+00 1,00 5,25E-03 1,82E-03 

G.O 3,43E-06 4,20E-05 1,18E-11 1,00E+00 1,00 2,87E-05 2,77E-06 

x (m) 
H (m) 

ANAL ĐTĐK HARMON ĐK AR ĐTMET ĐK GEOMETR ĐK 
0,05 1,0299 1,0299 1,0298 1,0299 
0,10 2,0367 2,0367 2,0366 2,0367 
0,15 3,0211 3,0212 3,0211 3,0211 
0,20 3,9841 3,9842 3,9840 3,9841 
0,25 4,9261 4,9262 4,9260 4,9261 
0,30 5,8480 5,8481 5,8478 5,8480 
0,35 6,7502 6,7504 6,7501 6,7502 
0,40 7,6336 7,6337 7,6334 7,6336 
0,45 8,4986 8,4987 8,4984 8,4986 
0,50 9,3458 9,3460 9,3456 9,3458 
0,55 10,1758 10,1759 10,1756 10,1758 
0,60 10,9890 10,9892 10,9888 10,9890 
0,65 11,7860 11,7862 11,7859 11,7860 
0,70 12,5673 12,5675 12,5672 12,5673 
0,75 13,3333 13,3335 13,3332 13,3333 
0,80 14,0845 14,0846 14,0844 14,0845 
0,85 14,8213 14,8214 14,8212 14,8213 
0,90 15,5440 15,5441 15,5440 15,5440 
0,95 16,2532 16,2533 16,2532 16,2532 
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4.3. Örnek 3 

Örnek 1 ve Örnek 2’de hidrolik iletkenlik katsayısı K değerlerinin belirli bir fonksiyona 
göre değiştiği kabul edilmiştir. Fakat doğada zeminler için böyle bir dağılım görülmez. K 
değerleri rasgele dağılmakta ve arayüzlerde ani değişimler görülebilmektedir. Bunun için Örnek 
3’te inceleme alanı K leri farklı değerdeki bölgelere ayrılmıştır. Herbir bölge için hidrolik 
iletkenlik sayfasında K1=15 m/gün, K2=25 m/gün, K3=35 m/gün, K4=30 m/gün, K5=40 m/gün ve 
K6=50 m/gün olmak üzere değerler tanımlanmıştır. Diğer veriler maxiter=1000, eps=0,0001, 
Ss=1,00, tmax=3600 gün, dt=3600 gün olarak alınmıştır. Đnceleme alanı değişken grid 
yapısındadır ve toplam uzunluklar x yönünde 3800 m, y yönünde 1650 m dir. Kaynak – Yitik 
sayfasındaki besleme ve pompaj kuyusunun debileri Q1=Q3=432 m3/gün yitik ve Q2=864 
m3/gün kaynak olarak seçilmiştir. Kuyu koordinatları Şekil 7’de görülmektedir. Çözüm 
sayfasında harmonik, aritmetik ve geometrik ortalamalar için sonuçları yazdıran üç farklı buton 
atanmıştır (Şekil 7).  

 

 

Şekil 7. Çözüm alanı (Örnek 3) 

 
Örnek 3’ün çözümü sonucunda harmonik, aritmetik ve geometrik ortalamalar kullanılarak 

elde edilen sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç kuyuların 
bulunduğu noktalardan geçecek biçimde x yönünde alınmış A-A kesitindeki hidrolik yük 
değerlerinin değişim tablosu (Tablo 5) ve grafiğinde (Şekil 8) gösterilmektedir. Aynı geçiş 
arayüzünde, geometrik ortalama ile hesaplanan hidrolik yük değerleri aritmetik ortalama ile 
hesaplanandan küçük, harmonik ortalama ile hesaplanandan büyüktür. Dolayısıyla geometrik 
ortalamanın eğrisi diğer ikisinin ortasındadır. 

 
5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada heterojen zeminlerin geçiş arayüzündeki akım karakteristiklerinin incelenmesi 
için iki boyutlu yeraltısuyu akımını temsil eden kısmi diferansiyel denklemin sayısal çözümünde 
hidrolik iletkenlik katsayılarının aritmetik, harmonik ve geometrik ortalamaları kullanılmıştır. 
Sayısal çözümün analitik çözüm ile karşılaştırılması için sayısal örnekler türetilerek sonuçların 
daha iyi değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

 
Yeraltısuyu akımı incelenirken matematiksel modeller geliştirmek daha kısa sürede çözüme 

ulaşmak için tercih edilebilir. Matematiksel modeller kurulurken doğal zemin koşullarının 
modele doğru biçimde aktarılmasının çözümün duyarlılığını artıracağı ve sonucu gerçeğe 
yaklaştıracağı unutulmamalıdır. Problem koşullarının basitleştirilmesi için yapılan kabuller işlem 
süresini azaltmasına karşın çözümü gerçekten uzaklaştırmaktadır. 
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Tablo 5. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri tablosu (Örnek 3) 

 

19,40

19,60

19,80
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20,20

20,40

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Harmonik x

Aritmetik x

Geometrik x

 
Şekil 8. A-A kesitinde konuma göre hidrolik yük değerleri grafiği (Örnek 3) 

 
Hidrolik iletkenlik özellikleri farklı olan komşu zeminler arasında yeraltısuyu akımı olması 

durumu incelenirken sayısal yöntemlerden biri olan sonlu farklar yönteminden yararlanılabilir. 
Çalışmada kurulan sayısal örneklerin çözümüne göre sonlu farklar yönteminde hidrolik 
iletkenlik katsayılarının geometrik ortalaması analitik yönteme en yakın değerleri vermektedir. 
Analitik yöntem ile sayısal yöntem arasındaki en küçük göreli hata ile sayısal yöntemde hidrolik 
iletkenliklerin geometrik ortalaması kullanıldığında karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla heterojen 
zemin bölgelerinin arayüzlerindeki akım davranışını en iyi biçimde geometrik ortalama temsil 
etmektedir. 

x (m) 
  

H (m) 
HARMON ĐK AR ĐTMET ĐK GEOMETR ĐK 

300 20,0169 20,0158 20,0163 
600 20,0418 20,0409 20,0413 
900 20,0857 20,0846 20,0851 
1100 20,1644 20,1627 20,1636 
1200 20,4029 20,4012 20,4021 
1300 20,1315 20,1302 20,1309 
1350 20,0297 20,0289 20,0293 
1400 19,9782 19,9787 19,9784 
1500 19,9168 19,9177 19,9173 
1700 19,7921 19,7937 19,7929 
2000 19,4229 19,4254 19,4241 
2300 19,8088 19,8101 19,8094 
2500 19,9603 19,9608 19,9605 
2600 20,0501 20,0500 20,0500 
2650 20,1030 20,1022 20,1026 
2700 20,1477 20,1468 20,1473 
2800 20,2704 20,2694 20,2699 
3000 20,1161 20,1149 20,1155 
3300 20,0603 20,0589 20,0596 
3600 20,0301 20,0284 20,0292 
3800 20,0140 20,0115 20,0126 
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SĐMGELER VE KISALTMALAR 

eps : Hata toleransı 

H  : Hidrolik yük )(m  

Ha : Bir sonraki iterasyondaki hidrolik yük )(m  

anH  : Analitik çözümdeki hidrolik yük değeri )(m  (Ör. 1 ve 2) 

syH  : Sayısal çözümdeki hidrolik yük değeri )(m  (Ör. 1 ve 2) 

anH   Analitik çözümdeki hidrolik yük değerlerinin ortalaması )(m  (Ör. 1 ve 2) 

i  : y  doğrultusundaki eleman sırası indisi 

j  : x  doğrultusundaki eleman sırası indisi 

xxK  : x  doğrultusundaki hidrolik iletkenlik katsayısı )/( günm  

yyK  : y  doğrultusundaki hidrolik iletkenlik katsayısı )/( günm  

L  : Eleman sayısı (Ör. 1 ve 2) 

Q  : Kaynak/Yitik debisi )/( 3 günm  

r  : SOR tekniği katsayısı 

sS  : Özgül depolama katsayısı 

t  : Zaman )(gün  

W : Kaynak/Yitik terimi (gün-1)  
x  : Kartezyen koordinat 
y  : Kartezyen koordinat 

x∆  : x  doğrultusundaki grid aralığı )(m  

y∆  : y  doğrultusundaki grid aralığı )(m  

RE% : % göreli hata 
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AKARSU-AK ĐFER SĐSTEMLER ĐNDE HĐDROLĐK PARAMETRELER ĐN 
PĐYEZOMETR ĐK YÜZEY GÖZLEMLER ĐNDEN YARARLANILARAK 

SAPTANMASI 

Halil ÖNDER*, Cüneyt TAŞKAN 

ÖZET 

Bir tarafı akarsu ile sınırlandırılmış yarı sonsuz basınçlı bir akiferde, akarsudan sabit bir 
debi ile su çekilmesi sonucu oluşan tek boyutlu bir akım göz önüne alınmıştır. Akiferde bulunan 
bir gözlem kuyusunda zamanın fonksiyonu olarak ölçülen piyezometrik yüksekliklerden 
Marquardt algoritması kullanılarak akiferin hidrolik parametreleri [iletim katsayısı 
(transmisivite) ve depolama katsayısı)] saptanmıştır. Yöntemin kullanılmasını ve yararlarını 
göstermek üzere iki örnek uygulama verilmiştir. Birinci örnekte simülasyon modeli ile elde 
edilmiş sentetik veriler, ikinci örnekte ise gerçek veriler kullanılmıştır. 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:  Akifer parametreleri, iletim katsayısı, depolama katsayısı, akarsu-akifer 

etkileşimi, Marquardt algoritması, bir boyutlu akım, ters problem, 
tanımlama problemi 

 
 

ABSTRACT 

Piezometric head observations in an observation well located in a semi-infinite confined 
aquifer resulting from constant discharge from an adjacent stream are used for the determination 
of the aquifer parameters (transmissivity and storage coefficient), using Marquardt algorithm. In 
order to demonstrate the use and usefulness of the method, two examples are presented. In the 
first example a set of data generated synthetatically by an analytical simulation model is used. In 
the second example real field data is used. Convergence is 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, transmissivity, storage coefficient, 

Marquardt algorithm, 1-D flow, inverse problem, identification problem 
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1. GĐRĐŞ 

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 vd. (1981), Johns vd. (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; Önder ve Taşkan, 2005].  

 
Bu çalışmada, bir tarafı akarsu ile sınırlandırılmış yarı sonsuz basınçlı bir akiferde, akarsuda 

sabit bir değerde yapılan pompaj sonucu  oluşan, tek boyutlu bir akım göz önüne alınarak, 
akiferde bulunan bir gözlem kuyusunda ölçülen piyezometrik yükseklikler ve akarsuda ölçülen 
debi değerlerinden Marquardt algoritması kullanılarak akiferin hidrolik parametrelerinin 
saptanması amaçlanmıştır. Bu çalişma ile Önder ve Taşkan (2005) tarafından daha once verilen 
çalışma arasında şekilsel olarak benzerlik bulunmaktadır. Ancak akiferin akarsu sınırındaki 
koşullar tamamen farklıdır. Đlk problemdeki sınır koşulu ‘bilinen piyezometrik yükseklik’ olup 
yaygın olarak Drichlet sınır koşulu olarak adlandırılmaktadır. Đkinci problemdeki sınır koşulu ise 
‘bilinen akım’ olup Newmann sınır koşulu olarak bilinmaktedir. Bu nedenle bu iki problemin 
birbirinden farklı iki problem olduğunun altını çizmek gerekmektedir. 

 
2. MATEMAT ĐKSEL MODEL VE ANAL ĐTĐK ÇÖZÜM 

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

t

s

x

s
2

2

∂
∂=

∂
∂α  (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 değerleridir. x herhangi bir noktanın akarsuya olan uzaklığını, t akarsudan yapılan 
pompajın başlamasından itibaren geçen zamanı, α iletim katsayısı (Transmisivite, T)-depolama 
katsayısı (S) oranını (bu α=T/S oranı hidrolik difüzivite olarak bilinir) göstermektedir.  

 

 
Şekil 1. Akarsuda sabit düşüm 

 
Akımı tanımlayan diferansiyel denklemin sağlaması gereken başlangıç ve sınır koşulları 

aşağıdaki gibi yazılabilir. 

t=0 

t>0 
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s(x,0) = 0 (2) 

T2

Qo

x

)t,0(s −=
∂

∂
 (3) 

s(∞,t) = 0 (4) 

Burada Qo akarsuyun birim uzunluğundan sabit olarak çekilen pompaj debisinin değerini 
göstermektedir. 

 
Bu problemin analitik çözümü literatürde bulunmaktadır [Carslaw and Jaeger, 1959] ve 

aşağıdaki denklemle gösterilebilir. 
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Yukarıdaki denklemdeki erf(u) hata fonksiyonu (error function)dur. Hata fonksiyonunun tanımı 
aşağıdaki gibidir: 

∫
−=

u

0

2y dye
π

2
erf(u)  (8) 

Eşitlik 6’daki u ise boyutsuz bir parameter olup aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

4Tt

S
x

4αα

x
u ==  (9) 

Doğrusal olmayan en küçük kareler optimizasyonu yöntemi uygulanarak, akarsudan yapılan 
sabit bir pompaj sonucu, akarsu yakınındaki bir gözlem kuyusunda ölçülen ve analitik ifadesi 
Eşitlik 5 veya Eşitlik 6 ile verilen piyezometrik yükseklikteki değişimler (düşüm değerleri) 
kullanılarak hidrolik parametreler hesaplanabilir.  

 
3. DOĞRUSAL OLMAYAN EN KÜÇÜK KARELER OPT ĐMĐZASYONU YÖNTEM Đ 

MARQUARDT ALGOR ĐTMASININ 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 parametrelerin saptanmasında aşağıdaki bağıntılar kullanılmaktadır. 



 

 162

[ ]obs
m

c
mm s)p(s)p(f −=  (10) 

ve 

[ ]∑
=

−=
M

1m

2obs
m

c
m s)p(s)pE(

 
(11) 

Burada fm(p) düşümün m zamanında gözlenmiş değeri olan obs
ms değeri ile p parametreleri 

kullanılarak hesaplanmış olan )p(sc
m  değeri arasındaki hatayı (farkı) göstermektedir. M toplam 

ölçüm sayısını, m ise ölçüm endisini göstermektedir. Eşitlik 11’deki kareler toplamının minimum 
olması için, p parametrelerine göre E(p)’nin türevlerinin sıfır olması gerekmektedir. 

0
)E( =

∂
∂

p
p

 (12) 

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

[ ]k(p)ssA)λA(Ap∆ cobsT
k

1-
kk

T
kk −+= I  (13) 

Burada I  birim matrisini, k iterasyon endisini, ∆pk, pk parametre setinin daha iyi bir değer 
tahmini için, (k-1) iterasyonundaki pk-1’nın  artırılması gereken miktarını, λ ise denklemin sağ 
tarafındaki ilk parantez içindeki matrisin tersinin alınabilmesi için gereken yakınsaklık 
katsayısını göstermektedir. Eşitlik 13’teki ∆pk, k iterasyonu sonunda iletim kapasitesi T ve 
depolama katsayısı S değerlerinde yapılması gereken iyileştirmeyi göstermekte olup aşağıdaki 
gibi yazılabilir. 

∆pk= [ kk ST ∆∆ ]T (14) 

A matrisi ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 
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A matrisindeki ∂s/∂p türevleri zincirleme türev kuralı uygulanarak ve Eşitlik 6’dan 
yararlanılarak aşağıdaki gibi elde edilebilir: 
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Eşitlik 15’teki A matrisi Eşitlik 16 ve Eşitlik 17 (bu denklemlerin ayrıntıları için bkz. 
[Taşkan, 2004]) kullanılarak elde edilmektedir.  

 
Böylece, Eşitlik 13 ile verilen Marquardt iterasyon döngüsü kullanılarak, ve Eşitlik 14 de 

gözönüne alınarak, Τ ve S’nin yeni değerleri aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir. 

k1kk ∆TTT += −  (18) 

k1kk ∆SSS += −  (19) 

Bu iterasyon işlemi ardışık iki iterasyon arasındaki fark önceden saptanan değere ulaşıncaya 
kadar sürdürülür.  

 
Optimizasyon işlemi sonunda tahmin edilmiş olan parametre değerinin hata yüzdesi 

geleneksel olarak aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir. 

100
p

pp
Hata(p)

*

*
opt ×

−
=  (20) 

Burada popt söz konusu parametrenin (iletim kapasitesi T veya depolama katsayısı S), 
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 hem kullanılmasını ve yararlarını göstermek hem de doğruluğunu test 
etmek için, yarı sonsuz bir basınçlı akiferi sınırlayan akarsuda sabit bir pompaj debisi sonucu, 
akiferde oluşan tepkiyi temsil eden iki veri seti kullanılmıştır. Birinci örnekte simülasyon modeli 
ile elde edilmiş sentetik veriler, ikinci örnekte ise gerçek arazi veriler kullanılmıştır. 

 
4.1. Örnek 1 

Bu örnekteki veri seti sentetik olarak simülasyon yöntemi ile elde edilmiştir. Đletim 
kapasitesi, T*=1728 m2/gün (0.002 m2/s) ve depolama katsayısı S*=0.002 olan bir akifer göz 
önüne alınmıştır. Böylece akiferin iletim kapasitesi-depolama katsayısı oranı α∗=10 m2/s 
olmaktadır. Akifer-akarsu arayüzeyinden x=50 m uzaklıkta bir gözlem kuyusu bulunmaktadır. 
Akarsudaki sabit debi miktarı is Qo=50 m3/gün dür. Düşüm başladıktan t=30 saniye sonra ölçüm 
alınmaya başlanmış ve t=259200 saniyeye (72 saate) kadar sürmüştür. Gözlem yolu ile ölçülmüş 
olan düşüm değerleri ( obs

ms ), gerçekte simulasyon yolu ile sentetik olarak Eşitlik 5 kullanılarak 
elde edilmiştir. Bu düşüm değerleri topluca Tablo 1’de verilmektedir. 

 
4.1.1. Akifer parametrelerinin Marquardt algoritmas ı ile saptanması 

Τ ve S  katsayılarının saptanmasında kullanılan optimizasyon işlemleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 

1. Başlangıç değerleri olarak rastgele olmak üzere Τ0=0.1 m2/s, S0=0.1, ve λ=5x106 
seçilmiştir. 
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Tablo 1. Sabit debi sonucu oluşan ve gözlemlenmiş düşüm değerleri 

 

2. Başlangıç değerleri Τ0 ve S0 kullanılarak Eşitlik 5 yardımı ile, zaman değişkeni, t’nin 20 
değeri için, düşüm değeri [sc(p)], hesaplanmıştır. 

3. Eşitlik 16 ve Eşitlik 17 yardımı ile analitik olarak 
T

s

∂
∂

 and 
S

s

∂
∂

 değerleri hesaplanmış ve 

Eşitlik 15 ile verilen Ak matrisi elde edilmiştir. 

4. [Ak
TAk+λkI] katsayı matrisi ve Ak

T[sobs-sc(p)]k vektörü hesaplanmıştır. 

5. Eşitlik 13 ve Eşitlik 14 kullanılarak, ∆Τ ve ∆S artma miktarları hesaplanmıştır. T ve 
S parametrelerinin güncellenmiş yeni değerleri ise Eşitlik 18 ve Eşitlik 19 kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bu iterasyon 2. adımdan tekrar başlanarak konverjansa ulaşılıncaya kadar 
devam edilmiştir. 

 
Đletim kapasitesi Τ ve depolama katsayısı S parametrelerinin optimizasyonu her iterasyon 

adımı k’da ayrı bir Microsoft Excel elektronik hesaplama tablosu kullanılarak 
gerçekleştirilmi ştir. Đterasyon sırasındaki hesap işlemleri özet olarak Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Böylece akifer parametreleri Topt=0.02 m2/s (1728 m2/day) and SopT=0.002 olarak elde 

edilmişlerdir. Bu değerlerin, başlangıçta analitik model simülasyonu ile sentetik veri üretmek 
için kullanılan değerlerle (Topt=T*; Sopt=S*) aynı oldukları görülmektedir. 

 Zaman  Gözlenmiş Düşüm Değerleri 
(sentetik) 

i t i [s] ui si
obs

 [m] 

1 30 1.44338 0.00538457 

2 60 1.02062 0.033381314 

3 120 0.72169 0.113536725 

4 300 0.45644 0.350847214 

5 600 0.32275 0.670625173 

6 900 0.26352 0.931661427 

7 1200 0.22822 1.157267653 

8 1500 0.20412 1.358741878 

9 1800 0.18634 1.542451789 

10 2400 0.16137 1.871243899 

11 3600 0.13176 2.427677972 

12 7200 0.09317 3.695028498 

13 10800 0.07607 4.67255692 

14 18000 0.05893 6.226736613 

15 28800 0.04658 8.056502629 

16 43200 0.03804 10.02197907 

17 86400 0.0269 14.46187957 

18 129600 0.02196 17.87020835 

19 172800 0.01902 20.74405954 

20 259200 0.01553 25.56558799 
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Tablo 2. Optimizasyon işlemleri 

  * Eşitlik 27,  **  Eşitlik 13,  ***  Eşitlik 22,  **** Başlangıçta tahmin edilen değer 

 
   T ve S parametrelerinin ilk tahminleri çok kötü olsa bile iterasyon çok hızlı bir şekilde 

sonuca ulaşmaktadır. Örneğin şimdiki uygulamada iterasyona Τ’nın ilk değeri olan T0 için 
gerçek değeri olan T∗ nın % 500’i bir değerle, S’nın ilk değeri olan S0 için ise gerçek değeri 
S∗ nın % 5000 olan bir değerle başlanmıştır. Sonuç olarak, Τ’nın gerçek değeri olan Τ∗=0.02 
m2/s değerine nerdeyse hatasız olarak 5 iterasyonda ulaşılmıştır. S’nın gerçek değeri olan 
S∗=0.002 değeri de aynı şekilde 5 iterasyon sonucunda elde edilmiştir. 10 iterasyondan sonra 
Τ ve S değerlerindeki artma yaklaşık 10-20 mertebesine düşmüş, 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 Eşitlik 27 ile verildiğini, Eşitlik 13 ve Eşitlik 22’nin 
ise hatanın karesinin toplamını gösterdiği hatırlanmalıdır. 

 
4.1.2. Akifer parametrelerinin tip eğri çakıştırma yöntemi ile saptanması 

Bu problemin çözümüne ilişkin tip eğri çakıştırma yöntemi Lohman (1972) tarafından 
verilmektedir. Söz konusu bu yöntemde aşağıdaki bağıntıda verilen bir fonksiyon 
tanımlanmaktadır. 
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Eşitlik 5, Eşitlik 9 ve Eşitlik 21 kullanılarak aşağıdaki iki bağıntı yazılabilir [Lohman, 1972; 
Taşkan, 2004]:  

q
0 )u(D
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xQ
T =  (22) 

tx

Tu4
S

2

2

=  (23) 

Eşitlik 22 ve Eşitlik 23’te kullanılan u2, D(u)q, s ve x2/t değerleri aşağıda açıklanmakta olan 
çakışma noktası kordinatlarından elde edilen değerlerdir. 

k λλλλk 
Tk-1 ∆∆∆∆Tk Tk Hata (T)*

 

% Sk-1 ∆∆∆∆Sk Sk 
Hata (S)*  

% E(p)** 

[m2/s] [m2/s] [m2/s] 

1 5E+06 0.1*** -9E-05 0.0999 399.56 0.1*** -1E-04 0.0999 4894.24 1660 

2 5526 0.099 -0.075 0.0253 26.60 0.0999 -0.0989 0.0010 -50.02 1660 

3 0 0.025 -0.006 0.0194 -3.17 0.0010 0.0007 0.0017 -17.75 145.4 

4 0 0.019 0.0006 0.0199 -0.01 0.0017 0.0003 0.0019 -2.73 28.98 

5 0 0.02 2E-06 0.02 0.00 0.0019 5.4E-05 0.002 -0.06 0.400 

6 0 0.02 -6E-07 0.02 0.00 0.002 1.2E-06 0.002 0.00 2E-04 

7 0 0.02 -3E-10 0.02 0.00 0.002 5.4E-10 0.002 0.00 3E-11 

8 0 0.02 -9E-16 0.02 0.00 0.002 1.8E-16 0.002 0.00 1E-24 

9 0 0.02 1E-19 0.02 0.00 0.002 -9E-21 0.002 0.00 1E-32 
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Özet olarak akifer parametrelerinin tip eğri çakıştırma yöntemi ile saptanması aşağıda 
verilen basit işlemler yolu ile yapılmaktadır: 

1. Logaritmik ölçekli kağıt üzerinde u2 değerlerine karşı gelen D(u)h değerleri işaretlenerek 
bir Tip Eğri  elde edilir [Lohman, 1972]. 

2. Aynı ölçekli logaritmik kâğıt üzerine x2/t değerlerine karşı gelen s değerleri işaretlenerek 
Veri Eğrisi çizilir. 

3. Koordinat eksenlerinin paralelliği korunarak bu iki eğri üst üste çakıştırılır. Đki kağıdın 
çakıştığı kısımda rastgele bir Çakışma Noktası (Şekil 2) seçilir. Bu noktanın koordinatları 
olan u2, D(u)q, s ve x2/t, değerleri okunur. 

4. Eşitlik 22’nin sağ tarafındaki bütün değişkenler [x, Q0, u, D(u)h, ve s] bilindiği için iletim 
kapasitesi (transmisivite) kolayca hesaplanabilir. 

5. Depolama katsayısı ise benzer şekilde Eşitlik 23 kullanılarak hesaplanır.  

 

 

 
Bu uygulamada, Şekil 2’deki, çakışma oktası kordinatları için aşağıdaki değerler elde 

edilmiştir: 

u2=0.05,  D(u)q=0.7,  x2/t=2 m2/s,  s=0.5 m 

Bu değerler yardımı ile iletim kapasitesi ve depolama katsayısı değerleri Eşitlik 22 ve Eşitlik 
23’ten aşağıdaki gibi hesaplanmışlardır: 
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4.1.3. Sonuçların kıyaslanması 

Marquardt algoritması ve tip eğri yöntemleri ile elde edilen sonuçlar Tablo 3’te özet olarak 
verilmektedir. Bu tablodan görüldüğü gibi önerilen Marquardt algoritması yöntemiyle elde 

Şekil 2. Tip eğrinin veri eğrisi ile çakıştırılması 
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edilen sonuçlar geleneksel tip eğri çakıştırma yöntemi ile elde edilen sonuçlarla hemen hemen 
aynıdır. Ancak önerilen yöntemde hata sıfıra yakındır. 

 

Tablo 3. Marquardt algoritması ve tip eğri yöntemleri ile elde edilen akifer parametrelerinin 
karşılaştırılması 

 
4.2. Örnek 2 

Bu örnekte kullanılan veriler gerçek arazi verileri olup literatürden [Tomasko, 1987] 
alınmıştır. Qo=1.756x10-7 m2/s sabit olan pompaj deneyi sırasında pompaj noktasından x=75 m 
uzakta bulunan bir gözlem kuyusunda ölçülen düşüm değerleri Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4. Arazide ölçülmüş düşüm değerleri [Tomasko, 1987] 

 
4.2.1. Akifer parametrelerinin Marquardt algoritmas ı ile saptanması 

Marquardt yönteminin uygulanmasında akifer parametreleri için başlangıç tahmini değerleri 
olarak To =1x10-10 m2/s ve So=1x10-10 değerleri kullanılmıştır. Optimizasyon sonucu elde edilen 
değerler  TOPT =2.243x10-6 m2/s ve So=1.445x10-5 değerleridir.  

 
4.2.2. Akifer parametrelerinin tip eğri çakıştırma yöntemi ile saptanması 

Birinci örneğe benzer şekilde Tomasko (1987)’den alınmış olan bu veri seti de tip eğri 
çakıştırma yöntemi ile de değerlendirilmiştir. 

 
4.2.3. Sonuçların kıyaslanması 

Her iki yöntemle elde edilen değerler Tablo 5’te sunulmuştur. 
 

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 akarsudan çekilen 
sabit debi göz önüne alınmıştır. Akarsudan uzaklığı bilinen bir gözlem kuyusunda ölçülen düşüm 
değerleri ve akarsuda ölçülen sabit debi değeri önerilen yöntemin uygulanabilmesi için gereken 
arazi verileridir. 

Analiz Yöntemi 
Đletim Kapasitesi 

[m2/s] 
Hata (T) 

% 
Depolama katsayısı 

Hata (S) 
% 

Marquardt Algoritması 2.000×10-2 0.00 2.000×10-3 0.00 

Tip Eğri Yöntemi 2.025×10-2 1.25 2.025×10-3 1.25 

Zaman Düşüm 
[m] [hr] [s] 

30.02 108088 3.48 

243.87 877943 13.44 

677.43 2438732 24.00 

1268.53 4566711 34.56 



 

 168

 
 

Tablo 5. Marquardt algoritması ve tip eğri yöntemleri ile elde edilen akifer parametrelerinin 
karşılaştırılması (Örnek 2) 

 
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: 

• Gözlenmiş ve hesaplanmış değerler farklarının karelerinin toplamı hemen hemen sıfıra 
yakın olduğu için önerilen yöntemle saptanmış parametre değerlerinin güvenilir olduğu 
açıktır. 

• 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. 

• 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. 

• Önerilen yöntem akarsu sabit bir pompaj debisi olması durumu için geliştirilmi ştir. 
Dolayısı ile bu yöntem, akarsudan çekilen debinin sabit olmaması ve zamanla gelişigüzel 
bir değişme göstermesi durumunda doğrudan uygulanamaz ve kullanılamaz. 

Analiz Yöntemi Đletim Kapasitesi [m2/s] Depolama katsayısı 

Marquardt Algoritması 2.243×10-6 1.445×10-5 

Tip Eğri Yöntemi 2.502×10-6 1.334×10-5 
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Bu çalışmada önerilen yöntem aşağıdaki durumlara uyarlanabilir ve genişletilebilir: 

• Bazı durumlarda arazideki düşüm ölçümleri akarsuya farklı uzaklıklarda olan birden fazla 
gözlem kuyusunda ve verilen bir zamanda yapılmış olabilir. Bu durumda Eşitlik 5’teki 
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 Eşitlik 9 ile 
bulunabilir. 

• 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. 
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SAMSUN-ÇARŞAMBA-KUMKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES SOL 
SAHĐL KAPAMA SEDDES Đ ALTINDAN GEÇECEK SU 

MĐKTARININ HESAPLANMASI 

Mete TÜRKER*, Cemalettin DEMĐRCĐ 

ÖZET 

Bu çalışma, Samsun-Çarşamba-Kumköy Regülâtörü sol sahil kapama seddesi inşaatının 
tamamlanarak su tutulmasından sonra, kapama seddesi altındaki alüvyal malzemeden geçecek su 
miktarının hesaplanması ve bu suyun yöredeki yerleşim alanları ile tarım arazilerine olacak 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Sol sahil kapama seddesi, siltli kumlu çakıldan oluşan Yeşilırmak alüvyonu üzerine inşa 
edilecektir. Alüvyonun ortalama kalınlığı 40 m civarındadır. Alüvyonun altında, Neojen yaşlı 
mavi kil ile Eosen yaşlı volkanik seri yer almaktadır. 

Seddenin oturacağı Yeşilırmak alüvyonunun litolojik özellikleri, kalınlığı, tabii zeminin 
topoğrafik yapısı ve oluşacak su yükü değerleri dikkate alınarak, sedde 4 ayrı bölüme ayrılmış ve 
her bölüm için ayrı hesaplama yapılmıştır. Buna göre; I. bölümdeki sedde altından geçen su 
miktarı 0.98 m3/s, II. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı 2.03 m3/s, III. bölümdeki sedde 
altından geçen su miktarı 2.62 m3/s, IV. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı 2.18 m3/s ve 
sedde altından geçecek toplam su miktarı 7.80 m3/s olarak hesaplanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Samsun, Kumköy, akım ağları, sedde 

 
 

ABSTRACT 

This study is to be carried after retention upon finishing left bank closing dike for 
calculating the amount of water to be passed alluvial soil beneath closing dike and determinig the 
effects of the water on the settlement regions and on agricultural land. 

Left bank closing dike is to be built on Yeşilırmak alluvium consisting silty, sandy gravel. 
The average thickness of the alluvium is about 40 m. Under alluvium neogen blue clay and eosen 
volcanic series are existing. 

Taking into consideration of the water load to be formed and the lithological properties, 
thickness, topographic structure of the natural ground of alluvium on which the dike is 
settled,dike is divided into four different sections and free calculation is made for every different 
section. According to this; the amount water passing beneath the dike of the first section, the 
second section, the third section, the fourth section and totally are 0.98 m3/s, 2.03 m3/s, 2.62 
m3/s, 2.18 m3/s, 7.80 m3/s, respectively. 

 
Keywords: Samsun, Kumköy, flow nets, dike 
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1. GĐRĐŞ 

Çarşamba-Kumköy Regülâtörü sol sahil kapama seddesi inşaatının tamamlanarak su 
tutulmasından sonra, kapama seddesi altındaki alüvyal malzemeden geçecek su miktarının 
hesaplanması ve bu suyun yöredeki yerleşim alanları ile tarım arazilerine olacak etkilerinin 
belirlenmesi istenmektedir. 

 
2. PROJE HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER 

Sol sahil kapama seddesi ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir: 

• Sedde uzunluğu: 1587 m 

• Sedde üst kotu: 32 m 

• Maksimum su seviyesi: 30 m 

• Sedde de kullanılacak kil dolgu: 100 600 m3 
• Seddede kullanılacak yarı geçirimli dolgu: 70 000 m3 

• Seddede kullanılacak taş tahkimat: 18 500 m3 

• Sedde üst genişliği: 8 m 

 

 

Şekil 1. Sol sahil kapama seddesi tip enkesiti 

 
3. JEOLOJĐK YAPI 

Sol sahil kapama seddesi, siltli kumlu çakıldan oluşan Yeşilırmak alüvyonu üzerine inşa 
edilecektir. Alüvyonun ortalama kalınlığı 40 m civarındadır. Kalınlık, seddenin orta bölümünde 
50 m ile en yüksek değere ulaşır. Regülâtörün olduğu yerde 35–40 m, memba bölümünde ise 25 
m civarındadır. 

 
Alüvyonun altında, Neojen yaşlı mavi kil ile Eosen yaşlı volkanik seri yer almaktadır. 

Yapılan jeofizik etüt ile seddenin Km= 0 ile 0+250 arasında kalan ilk 250 m lik bölümünde, 
Yeşilırmak alüvyonu altında tüf, aglomera ve bazalt seviyelerinden oluşan volkanik serinin, 250 
m ile regülâtör yapısı arasında kalan bölümde ise alüvyon altında mavi kil ve marn seviyelerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Regülâtörün yakın çevresinde açılmış olan su sondaj kuyularında da 
alüvyondan sonra mavi kile girilmiştir. 

 
4. ÇALIŞMA VE DEĞERLENDĐRME METOTLARI 

Kumköy Regülâtörünün inşası sırasında oluşturulan kazı çukuruna gelecek yeraltısuyu 
miktarının bulunabilmesi amacıyla 1999’da yapılan “Kazı Çukuruna Gelecek Su Miktarının 
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Hesaplanması” [Türker, 1999] raporunda hesaplanan 200 m/gün ortalama hidrolik iletkenlik 
(permeabilite) katsayısı bu çalışmada kullanılmıştır. 

 
Sol sahil kapama seddesi boyunca, sedde altındaki alüvyal dolgu malzemesinin litolojik 

yapısı, tane boyu dağılımı ve hidrolik iletkenlik katsayısının tespit edilmesi amacıyla, derinliği 
2.5 m ile 3.2 m arasında değişen 7 adet araştırma çukuru ile her biri 10 m derinliğinde olan 6 
adet temel sondaj kuyusu açılmıştır. Temel sondaj kuyularında yapılan serbest permeabilite 
deneyleri sonucunda, deney yapılan bölümler için hidrolik iletkenlik katsayılarının 2x10-5 cm/s 
(0.017 m/gün) ile 1.7x10-2 cm/s (14.6 m/gün) arasında değiştiği görülmüştür. Sedde altından 
geçen su miktarının hesaplanmasında, temel sondaj kuyuları ile hesaplanan hidrolik iletkenlik 
değerleri yerine, düşüm konisinin yayıldığı daha geniş alanları temsil etmesi nedeniyle, su sondaj 
kuyularında yapılan pompaj deneyleri sonucunda hesaplanan ortalama hidrolik iletkenlik değeri 
kullanılmıştır.  

 
Seddenin inşa edileceği güzergâh boyunca, Yeşilırmak alüvyonunun kalınlığının tespit 

edilmesi amacıyla 11 noktada elektriki rezistivite ölçümü yapılmıştır. Sedde boyunca değişen 
alüvyon kalınlığı, alüvyonun litolojik özellikleri ve oluşacak göldeki su yükü değerleri dikkate 
alınarak 1587 m uzunluğundaki sedde, 4 farklı bölüme (poligona) ayrılmış ve hesaplamalar her 
bölüm için ayrı ayrı yapılmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Kapama seddesi ve poligonlar 

 
Sedde altından geçecek su miktarı, akım ağları çizimi metodu kullanılarak her bölüm için 

ayrı ayrı hesaplanarak toplam değere ulaşılmıştır. Yapılan çalışma ve hesaplamalarda, Hacettepe 
Üniversitesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden ve Doç..Dr. Levent 
Tezcan ve Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi’den yardım alınmıştır. 

 
5. SOL SAHĐL KAPAMA SEDDES Đ ALTINDAN GEÇECEK SU M ĐKTARININ 

HESAPLANMASI 

Kapama seddesi altından geçecek su miktarı, akım ağları çizimi yöntemi [Freeze/Cherry, 
1978] kullanılarak hesaplanmıştır. Sedde altındaki alüvyal dolgudan sızacak olan suyun akış 
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şeklini ve yönünü gösteren akım çizgileri ve eş potansiyel eğrileri çizilmiştir.  Đki akım çizgisi 
arasında kalan bölge akım tüpü, iki eş potansiyel eğrisi arasında kalan bölge ise eş potansiyel 
aralığı olarak isimlendirilmektedir (Şekil 3). 

 

 

 
Şekil 3. III. bölge için çizilen akım ağı  

 
Akım ağları çizimi yöntemiyle, bir sedde altından geçen su miktarının hesaplanmasında 

kullanılan formül aşağıda verilmiştir. 

Q = (m/n) x K x H x  L (1) 

Burada, Q akım ağına dik kesitteki bir metreden geçen su miktarı (m3/gün), m çizilen akım 
ağındaki akım tüpü sayısı, n çizilen akım ağındaki eş potansiyel aralığı sayısı, K hidrolik 
iletkenlik (permeabilite) katsayısı (m/gün), H su yükü (m) ve L seddenin uzunluğudur (m). 

 
Sol sahil kapama seddesi güzergâhı boyunca yapılan temel sondaj, araştırma çukuru ve 

jeofizik etüt çalışmalarından, sedde altındaki Yeşilırmak alüvyonunun litolojik ve hidrolik 
özelliklerinin çok fazla değişmediği anlaşılmaktadır. Hesaplamalarda, ortalama hidrolik 
iletkenlik değeri 200 m/gün olarak alınmıştır. 

 
Sedde içine yapılacak topuk drenini, sedde kenarındaki drenaj kanalına bağlayacak olan 

drenaj borusunun tabanı ile tabii zemin arasında ortalama olarak 1.25 m kot farkı bulunmaktadır. 
Topuk dreninin çalışabilmesi için drenaj kanalındaki su seviyesinin kotunun, drenaj borusunun 
taban kotundan daha düşük olması gerekir. Bu kot farkı 0.10 m olduğu takdirde topuk dreni 
çalışabilecektir. Su yükü (H) değeri bulunurken, tabii zemin kotu ile maksimum su seviyesi 
arasındaki kot farkına, tabii zemin ile drenaj kanalındaki su seviyesi arasındaki fark olan 1.35 m 
değeri ilave edilmiştir. 

 
Poligonlar membadan başlanarak numaralandırılmıştır. Seddenin membada kalan ucu Km: 0 

olarak kabul edilmiş ve kilometre değerleri  buna göre verilmiştir. Tabii zemin kotları, sedde 
güzergâhının plan ve profil çizimlerinden alınmıştır. 

 
5.1. I. Bölümden (Poligondan) Geçen Su Miktarının Hesaplanması 

Km: 0+060 ile 0+370 arasında kalan bölümden geçen su miktarı: 
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(ilk 60 m lik bölümden, tabii zemin kotu yüksek olduğu için su geçişi olmayacaktır) 

• Maksimum su seviyesi = 30.00 m 

• Ortalama tabii zemin kotu (z) = 27.73 m 

• Ortalama su yükü (H)= 3.62 m (drenaj kanalındaki su seviyesi ile tabii zemin arasındaki 
1.35 m lik kot farkı  eklenmiştir) 

• Alüvyonun taban kotu = 1.50 m 

• Alüvyon kalınlığı = 26 m 

• I. bölümün uzunluğu (L) = 310 m 

• Hidrolik iletkenlik (permeabilite) katsayısı (K) = 200 m/gün 

• Akım tüpü sayısı (m) = 5.7 

• Eşpotansiyel  aralığı sayısı (n) = 15 
 
Bu değerler kullanılarak I. poligon boyunca  geçen toplam su miktarı: 

Q = (m/n) x K x H x L 

Q =(5.70/15) x 200 x 3.62 x 310 = 85 287 m3/gün = 0.98 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
 

5.2. II. Bölümden Geçen Su Miktarının Hesaplanması 

Km = 0+370 ile 0+800 arasında kalan bölümden geçen su miktarı: 

• Maksimum su seviyesi = 30.00 m 

• Ortalama tabii zemin kotu = 27.84 m 

• Ortalama su yükü (H) = 3.51 m (drenaj kanalındaki su seviyesi ile tabii zemin arasındaki 
1.35 m lik kot farkı eklenmiştir)  

• Alüvyonun taban kotu = - 22.80 m 

• Alüvyon kalınlığı = 50 m 

• II. bölümün uzunluğu (L) = 430 m                                                        

• Ortalama (permeabilite) hidrolik iletkenlik (K) = 200 m/gün 

• Akım tüpü sayısı (m) = 8.75 

• Eşpotansiyel  aralığı sayısı (n) = 15 
 
Bu değerler kullanılarak II. poligon boyunca geçen toplam su miktarı: 

Q = (m/n) x K x H x L 

Q =(8.75/15) x 200 x 3.51 x 430 = 176 084 m3/gün = 2.03 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
 

5.3. III. Bölümden Geçen Su Miktarının Hesaplanması 

Km = 0+800 ile 1+250 arasında kalan bölümden geçen su miktarı: 

• Maksimum su seviyesi = 30.00 m 

• Ortalama tabii zemin kotu = 26.74 m 

• Ortalama su yükü (H) = 4.61 m (drenaj kanalındaki su seviyesi ile tabii zemin arasındaki 
1.35 m lik kot farkı  eklenmiştir) 

• Alüvyonun taban  kotu = -18.90 m 

• Alüvyon kalınlığı = 45 m 
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• III. bölümün uzunluğu (L) = 450 m 

• Ortalama hidrolik iletkenlik katsayısı (K) = 200 m/gün 

• Akım tüpü sayısı (m) = 8.20 

• Eşpotansiyel  aralığı sayısı (n) = 15 
 
Bu değerler kullanılarak III. poligon boyunca  geçen toplam su miktarı: 

Q = (m/n) x K x H x L 

Q =(8.20/15) x 200 x 4.61 x 450 = 226 811 m3/gün = 2.62 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
 

5.4. IV. Bölümden Geçen Su Miktarının Hesaplanması 

Km = 1+250 ile 1+578 arasında kalan bölümden geçen su miktarı: 

• Maksimum su seviyesi = 30.00 m 

• Ortalama tabii zemin  kotu = 25.95 m 

• Ortalama su yükü (H) = 5.40 m (drenaj kanalındaki su seviyesi ile tabii zemin arasındaki 
1.35 m kot lik farkı eklenmiştir.) 

• Alüvyonun taban  kotu = -16.70 m 

• Alüvyon kalınlığı = 42 m 

• IV. bölümün uzunluğu (L) = 328 m  

•  Hidrolik iletkenlik katsayısı (K) = 200 m/gün 

• Akım tüpü sayısı (m) = 8 

• Eşpotansiyel tüpü sayısı (n) = 15 
 
Bu değerler kullanılarak IV. poligon boyunca geçen toplam su miktarı: 

Q = (m/n) x K x H x L 

Q =(8/15) x 200 x 5.40 x 328 = 188 927 m3/gün = 2.18 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
 

5.5. Sol Sahil Kapama Seddesi Altından Geçecek Toplam Su Miktarı 

Sol sahil kapama seddesi altından geçecek toplam su miktarı, yukarıda ayrıntıları verilen 4 
ayrı bölümden geçen su miktarlarının toplamına eşit olacaktır. 

Sedde altından geçecek toplam su miktarı= I. bölümden geçecek su miktarı + II. bölümden 
geçecek su miktarı + III. bölümden geçecek su miktarı + IV. bölümden geçecek su miktarı 

Toplam su miktarı= 0.98 m3/s + 2.03 m3/s + 2.62 m3/s + 2.18 m3/s 
                             = 7.80 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
 

6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Çarşamba-Kumköy Regülâtörü sol sahil kapama seddesi altından geçecek su miktarının 
hesaplanması amacıyla yapılan çalışmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Seddenin oturacağı Yeşilırmak alüvyonunun litolojik özellikleri,  kalınlığı, tabii zeminin 
topoğrafik yapısı ve oluşacak su yükü değerleri dikkate alınarak, sedde 4 ayrı bölüme 
ayrılmış ve her bölüm için ayrı hesaplama yapılmıştır. Buna göre: 

I. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı = 0.98 m3/s 

II. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı = 2.03 m3/s 
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III. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı = 2.62 m3/s 

IV. bölümdeki sedde altından geçen su miktarı = 2.18 m3/s 

Sedde altından geçecek toplam su miktarı = 7.80 m3/s olarak hesaplanmıştır. 
2- Sedde altından geçecek su 3 farklı yere gidecektir. 

a) Sedde boyunca yapılacak drenaj kanalına boşalacaktır. 

b) Regülâtör yapısının hemen mansabından başlayıp kuzeye doğru devam eden ve tabii 
zemin kodu ile arasında 5 m kot farkı olan Yeşilırmak yatağına boşalacaktır. 

c) Ovadaki yeraltısuyunu besleyecektir. 

3-  I. ve II. poligondaki sedde altından geçecek suyun tamamına yakını sedde kenarında 
açılacak drenaj kanalına gelecektir. III. poligondan geçen suyun %80’inin, IV. 
poligondan geçen suyun ise %75’inin drenaj kanalına geleceği, kalan %20 ve %25’lik 
bölümlerin ise Yeşilırmak vadisine boşalacağı ve ovadaki yeraltısuyunu besleyeceği 
düşünülmektedir. Regülâtör inşaat sahası içinde, 1994 yılında açılan su sondaj 
kuyularında yapılan pompa tecrübeleri sırasında, kuyulardaki yeraltısuyu seviyesinin 
ırmak yatağındaki suyun yükselmesi veya alçalması sırasında ani değişiklikler gösterdiği 
tespit edilmiştir. Irmak yatağındaki su seviyesi düşünce, alüvyondaki yeraltısuyunun 
hızla Yeşilırmak’a boşaldığı ve su seviyesinin alçaldığı görülmüştür. Bu gözlemlerden 
gidilerek, alüvyona sızacak suyun önemli bir bölümünün (hesap yapılamadığı için rakam 
verilemiyor) Yeşilırmak yatağına boşalacağı söylenebilir. 

4- Seddenin sol sahili boyunca uzanan tarım arazileri ile yerleşim birimlerinde herhangi bir 
göllenme olmayacaktır. Sedde gerisinde oluşacak su yüküne bağlı olarak yeraltısuyu 
seviyesi yükselerek yüzeye çok yaklaşacaktır. Bazı bölümlerde taban suyu yüksekliğine 
bağlı sorunlar yaşanabilir. Regülâtör inşası tamamlanıp su tutulduktan sonra, zayıf bir 
ihtimal de olsa, arazide herhangi bir göllenme olursa bu sorun, kılçık drenaj kanalları 
açılarak çözülebilir. Su tutulup durum ortaya çıkmadan ilave drenaj kanalları açılmasına 
gerek olmadığı düşünülmektedir. 

5- Drenaj kanalındaki suyun, hem her bölüm için, hem de bütün sedde boyunca kuyruk 
suyundan regülâtör yapısına doğru gidildikçe artacağı göz önünde bulundurulmalı ve 
drenaj kanalı kesiti o noktadaki debiyi iletecek şekilde projelendirilmelidir. Her bölüm 
için hesaplanan değer, o bölümün son metresinden geçen toplam debiyi ifade etmektedir. 

6- Yapılan çalışmalar neticesinde: 

a) Km: 0+100 ile 0+370 arasında kalan bölümünde, regülâtör yapısına doğru gidildikçe 
artarak devam eden ve toplamda 0.98 m3/s’ye ulaşan debiyi iletecek şekilde drenaj 
kanalı açılması, 

b) Km: 0+370 ile 0+800 arasında kalan bölümünde, yine regülâtör yapısına doğru 
gidildikçe artarak devam eden ve birinci bölümden gelecek 0.98 m3/s’lik su ilavesiyle 
birlikte, II. bölümden gelen 2.03 m3/s ile beraber toplam 3.01 m3/s’ye ulaşan debiyi 
iletecek şekilde drenaj kanalı açılması, 

c) Km: 0+800 ile 1+250 arasında kalan bölümünde, regülâtör yapısına doğru gidildikçe 
artarak devam eden; birinci ve ikinci bölümlerden gelecek 3.01 m3/s’lik su ilavesiyle 
birlikte, III. Bölümden gelen 2.62 m3/s ile beraber toplam 5.63 m3/s’ye ulaşan debiyi 
iletecek şekilde drenaj kanalı açılması, 

d) Km: 1+250 ile 1+578  arasında kalan bölümünde, regülâtör yapısına doğru gidildikçe 
artarak devam eden; birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerden gelen 5.63 m3/s’lik su 
ilavesiyle birlikte, IV. bölümden gelen 2.18 m3/s ile beraber toplamda 7.80 m3/s’ye 
ulaşan debiyi iletecek şekilde drenaj kanalı açılmasının uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. Sedde altından sızarak Yeşilırmak yatağına boşalacak su ile ovadaki 
yeraltısuyu rezervini artıracak olan su miktarları da bu rakam içindedir. Başka bir 
ifade ile sedde altından geçecek suyun tamamı drenaj kanalına gelecekmiş gibi debi 
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hesabı yapılmış, Yeşilırmak’a boşalacak su ile yeraltısuyunu besleyen miktar ihmal 
edilmiştir. Ayrıca, bu değere yağış sularından veya başka nedenlerle drenaj kanalına 
gelecek ilave su miktarları dahil edilmemiştir. 
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ĐSTANBUL YAĞIŞLARININ KURAK DÖNEM 
UZUNLUKLARININ ANAL ĐZĐ 

Bihrat ÖNÖZ1, Mehmet DĐKĐCĐ2, Cemile ÖZTÜRK2 

ÖZET 

Đstanbul’daki DMĐ yağış gözlem istasyonlarından elde edilen yıllık yağış verilerinden 
faydalanılarak, gidişler analizi ile kurak dönem uzunluklarının analizi yapılmıştır. Kurak dönem 
analizinde; ilk olarak 5 ayrı meteoroloji yağış gözlem istasyonunun grafikleri çizilmiş ve 
istatistik parametreleri hesaplanmıştır. Gidişler (run) analizi q=0,50 kesim seviyesi için 
yapılmıştır. Đstasyonlarda kesim seviyeleri için olasılık çizgisi korelasyon katsayısı testi ile 
uygunluğu kontrol edilen normal dağılım kabulü yapılmıştır. Đstasyonların gidiş uzunlukları 
belirlenmiştir. Sonuçlar teorik değerlerle karşılaştırılmış ve istasyonlar için kurak dönemlerinin 
dönüş periyotları hesaplanmıştır. Küresel ısınmaya bağlı olarak olası iklim değişiklikleri 
neticesinde yağışların Đstanbul’un su kaynaklarına uzun vadede etkisi değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yağış, kurak dönem uzunluğu, kesim seviyesi, dönüş aralığı 

 
 

ABSTRACT 

Dry Spell Period Analysis and Run Analysis were made by using annual rainfall datas 
which were obtained from DMI Rainfall Observation Stations. On the dry spell analysis, first of 
all five different rainfall observation stations graphics were drawn and statistical parameters 
were calculated. Run analysis was made for cut-off level (q=0,50). Probability line of correlation 
coefficient test for stations cut-off levels and normal distribution which were checked suitability 
was made. Stations individual analysis were made and run lenghts were determined. The 
calculation resuts were compared with the theoretical values and stations dry spell retun perionds 
were calculated. As a result of climate change which is depend on the global warming, rainfall 
efect on the water resources of Istanbul are evaluated in the long term. 

 
Keywords: Rainfall, lenght of dry spell, cut off level, return periods 
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1. GĐRĐŞ 

2008 yılı yaz aylarında Đstanbul’daki barajlarda doluluk oranı % 8’e kadar düşmüş, büyük 
bir susuzluk tehlikesi yaşanmıştır. Merkezi ve yerel yönetimler, halkı tasarrufa teşvik edip, 
yeraltı sularını da kullanarak su kaynaklarını arttırma çabasına yönelmiştir. Đstanbul’daki bu 
kuraklığın incelenmesine ve geçmiş yıllara ait meteorolojik veriler ile istatistiksel analiz 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla yıllık toplam yağışlara gidişler analizi q=0,50 kesim 
seviyesi için uygulanmıştır.  

 
Bu çalışmada; Đstanbul’daki 2008 yılı sonu itibari ile çalışan, DMĐ tarafından işletilen 5 

yağış gözlem istasyonu seçilmiş ve harita üzerinde gösterilmiştir [1]. 

• Göztepe (Kartal) 

• Sarıyer 

• Florya 

• Kumköy 

• Şile 

 

 
Şekil 1. DMĐ yağış gözlem istasyonları 

 
2. METEOROLOJ Đ YAĞIŞ GÖZLEM ĐSTASYONLARININ VER ĐLERĐNE GÖRE 

YAPILAN ĐSTATĐSTĐKSEL ANAL ĐZ ÇALI ŞMALARI 

2.1. Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonlarının Yıllık Yağış Verilerinin Grafikleri 

Meteoroloji yağış gözlem istasyonlarına ait yıllık verilerden oluşan grafikler Şekil 2, Şekil 
3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Đlgili şekiller incelendiğinde yağış verilerinde 
zaman içerisinde anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Sadece Florya yağış gözlem 
istasyonunda çok az azalma eğilimi görülmektedir. Ancak bu çalışmada bir trend analizi 
yapılmamıştır. 
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Şekil 2. Göztepe(Kartal) Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonu yıllık yağış değerleri 

 

 
Şekil 3. Sarıyer Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonu yıllık yağış değerleri 

 

 
Şekil 4. Florya Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonu yıllık yağış değerleri 

 

 
Şekil 5. Kumköy Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonu yıllık yağış değerleri 
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Şekil 6. Şile Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonu yıllık yağış değerleri 

 
2.2. Đstasyonların Yıllık Yağış Verilerine Göre Hesaplanan Đstatistik Değerleri 

Bu bölümde istasyonlara ait verilerin istatistik değerleri hesaplanmış ve Tablo 1’de 
özetlenmiştir [2]. 

 

Tablo 1. Yıllık yağış verilerine göre hesaplanan istatistik değerleri 

 
Tablo 1’e göre hesaplanan ortalama değerlerin en yükseği 853,45 ile Şile, en düşüğü ise 

640,06 ile Florya olarak görülmüştür. Kuzeyde yer alan Şile, Kumköy ve Sarıyer ortalamaları 
Florya ve Kartal’a göre daha yüksektir. Florya ve Kartal daha yerleşim alanları içerisinde yer 
almakta olup yağışların bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Standart sapmalar birbirine yakın 
değerler çıkmış olup, yine en yüksek 159,32 ile Şile, 103,29 ile Florya’dır. Çarpıklık 
katsayısındaki değerler Göztepe(Kartal), Sarıyer ve Şile’de birbirine yakın olup, 0,153 ile 
Kumköy’de en düşüktür. Değişim katsayıları 5 istasyonda birbirine yakın değerlerdir. 
Đstasyonların hesaplanan 1 aralıklı r1 otokorelasyon katsayılarına Anderson testi uygulanmıştır. 
Test sonuçlarına göre, tüm istasyonlar içsel bağımsız bir süreç olarak bulunmuştur.  

 
2.3. Yıllık Yağış Verilerinin Gidi ş Uzunluklarının Hesaplanması 

X değişkeninin verilen bir x0 değerinin altında kaldığı süre negatif gidiş uzunluğu (ya da 
kısaca gidiş uzunluğu) olarak tanımlanır, gidiş uzunluğu verilen x0 düzeyindeki kuraklığın 
süresini belirler. 

 
Gidiş uzunluklarının belirlenebilmesi için verilerin normal dağılıma uygunluğu olasılık 

çizgisi korelasyon katsayısı testi ile kontrol edilmiştir. 
 
Olasılık çizgisi korelasyon katsayısını hesaplamak için, 

( )
an

ai

21
xF i −+

−=  (1) 

Đstasyon Adı 
Gözlem                                   

Periyodu 
Kot       
(m) 

Ortalama            
µ µ µ µ (mm) 

Standart 
Sapma                                  
σ σ σ σ (mm) 

Çarpıklık 
Katsayısı                              

Cs 

Değişim 
Katsayısı                                        

Cv 

Medya
n            
M 

Oto 
korelasyon 
Katsayısı                                                                  

r 1 
Göztepe(Kartal) 1929-2008 37,20 675,30 119,69 0,45 0,18 656,20 0,04 

Sarıyer 1949-2008 122,92 797,30 140,80 0,33 0,18 958,60 0,14 
Florya 1937-2008 38,18 640,06 103,29 0,47 0,16 626,15 0,07 

Kumköy 1951-2008 58,54 778,70 155,88 0,15 0,20 749,65 0,15 
Şile 1982-2008 83,00 853,45 159,32 0,46 0,19 874,40 -0,24 
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formülü ile hesaplanan F(xi) değerlerine karşı gelen zi değerleri normal dağılım tablosundan 
okunduktan sonra, 

ii zσµx ∗+=′  (2) 

şeklinde hesaplanır. Normal dağılım için a=0,375 alınmıştır [2]. 
 
xi ile ix′  arasında hesaplanan r* değerleri α=0,05 anlamlılık düzeyinde tablodan alınan r 

değerleri ile karşılaştırılmış ve tüm istasyonlarda normal dağılımın uygun olduğu görülmüştür 
(Tablo 2). 

 
Tablo 2. Olasılık çizgisi korelasyon katsayısı testi sonuçları 

Đstasyon Adı r* r Sonuç 

Göztepe (Kartal) 0,985 0,990 Uyar 
Florya 0,983 0,989 Uyar 

Kumköy 0,980 0,986 Uyar 
Sarıyer 0,980 0,988 Uyar 
Şile 0,961 0,976 Uyar 

 
Tablo 1’deki değerler kullanılarak normal dağılıma göre q0,50=µ+σ∗zi ifadesi ile hesaplanan 

değerler aşağıda gösterilmiştir [Tablo 3]. Normal dağılım kabulü ile hesaplanarak belirlenen 
kesim seviyelerine göre istasyonlarda elde edilen grafikler Şekil 7 - Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Meteoroloji Yağış Gözlem Đstasyonları yıllık yağış verilerinin normal dağılıma göre 

hesaplanan q0,50 kesim seviyeleri 

 
Göztepe yağış gözlem istasyonu normal dağılıma göre q0,50 için kesim seviyesi; 

q0,50=µ+Z0,50*σ=µ     675,30+0*119,69 = 675,30 

 

 
Şekil 7. Göztepe (Kartal) Yağış Gözlem Đstasyonunun normal dağılıma göre kesim seviyesi 

Đstasyon Adı q0,5 (mm) 

Göztepe(Kartal) 675,30 
Florya 640,06 

Kumköy 778,70 
Sarıyer 797,30 
Şile 853,45 



 

 186

Sarıyer yağış gözlem istasyonu normal dağılıma göre q0,50 için kesim seviyesi; 

q0,50=µ+Z0,50*σ=µ     797,30+0*140,80 = 797,30 

 

 
Şekil 8. Sarıyer Yağış Gözlem Đstasyonunun normal dağılıma göre kesim seviyesi 

 
Florya yağış gözlem istasyonu normal dağılıma göre q0,50 için kesim seviyesi; 

q0,50=µ+Z0,50*σ=µ     640,06+0*103,30 = 640,06 

 

 
Şekil 9. Florya Yağış Gözlem Đstasyonunun normal dağılıma göre kesim seviyesi 

 
Kumköy yağış gözlem istasyonu normal dağılıma göre q0,50 için kesim seviyesi; 

q0,50=µ+Z0,50*σ=µ     778,70+0*155,88 = 778,70 

 

 
Şekil 10. Kumköy Yağış Gözlem Đstasyonunun normal dağılıma göre kesim seviyesi 
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Şile yağış gözlem istasyonu normal dağılıma göre q0,50 için kesim seviyesi; 

q0,50=µ+Z0,50*σ=µ     853,45+0*159,32 = 853,45 

 

 
Şekil 11. Şile Yağış Gözlem Đstasyonunun normal dağılıma göre kesim seviyesi 

 
2.4. Đstasyonlarda q0,5 için Hesaplanan Gidiş Uzunlukları 

Bu bölümde gidiş uzunlukları hesaplanarak Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 4’te Sarıyer ve 
Kumköy’de en uzun kurak dönem süresi 6 yıl olarak görülmüştür. Sıklık olarak kesim seviyesi 
altındaki kurak dönem sayısı olarak Göztepe(Kartal) 22 adet ile 1. sırada, Florya 20 adet ile 2. 
sırada yer almaktadır. En az kurak dönem Şile’de görülmüştür. 

 
Tablo 4. Đstasyonlarda q0,5 için gidiş uzunlukları 

 
2.5. Gidiş Uzunluklarının Dağılımı 

Gözlemlerin ortalama ve varyans değerleri gidiş uzunlukları tablosundan (Tablo 4) 
hesaplanmıştır. Đstasyonlarda iç bağımlılık bulunmadığı görülmekle birlikte hesaplanan değerler 
bağımlı ve bağımsız teorik değerlerle karşılaştırılmıştır. 

Göztepe (Kartal) Sarıyer Florya Kumköy Şile 
4 1 1 4 1 
1 3 2 6 1 
1 6 2 1 1 
1 2 3 2 2 
4 2 2 5 2 
1 1 2 1 1 
1 3 1 3 1 
1 2 1 1 1 
2 3 2 2 2 
2 1 1 4 

 
1 2 1 1 

 
2 4 2 1 

 
1 1 2 2 

 
4 1 3 

  
2 

 
1 

  
3 

 
2 

  
1 

 
4 

  
2 

 
1 

  
3 

 
2 

  
1 

 
3 

  
3 

    
3 
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Teorik bağımsız değerler için;  

( )
q

1
NE =+    ( )

2
NVar

q

p=+       ( )
p

1
NE =−    ( )

2
NVar

p

q=−  (3) 

formülleri kullanılmıştır. Burada p = 1-q alınarak hesaplanmıştır. 
 
Teorik bağımlı değer için;  

( )
S−

=−

1

1
NE    ( )

( )21

1
NVar

S−
=−  (4) 

formülleri kullanılmıştır. Eşitlik 4’te geçen S koşullu olasılığı, q ve p’nin çeşitli değerleri için 
nümerik integrasyonla hesaplanarak sonuçlar tabloda gösterilmiştir [4]. Ara değerler için 
interpolasyon yapılmıştır. Gözlemler ve teorik hesaplanan değerler Tablo 5 ve istasyonların 
olasılık kütle fonksiyonları Şekil 12 – Şekil 16’da verilmiştir. 

 
Tablo 5. Gözlem, teorik ortalama ve varyans değerleri 

Đstasyon Adı Göztepe (Kartal) Sarıyer Florya Kumköy Şile 

Metot E(N+)     Var(N+)   E(N+)    Var(N+)   E(N+)    Var(N+)   E(N+)    Var(N+)  E(N+)    Var(N+)  

Normal 2,00 1,24 2,28 2,06 1,90 0,73 2,54 2,93 1,33 0,25 

Teorik Bağımsız 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Teorik Bağımlı 2,04 2,12 2,17 2,55 2,08 2,26 2,22 2,72 1,72 1,25 

 

 
Şekil 12. Göztepe(Kartal) Yağış Gözlem Đstasyonu olasılık kütle fonksiyonu grafiği 

 

 
Şekil 13. Sarıyer Yağış Gözlem Đstasyonu olasılık kütle fonksiyonu grafiği
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Şekil 14. Florya Yağış Gözlem Đstasyonu olasılık kütle fonksiyonu grafiği 

 

 
Şekil 15. Kumköy Yağış Gözlem Đstasyonu olasılık kütle fonksiyonu grafiği 

 

 
Şekil 16. Şile Yağış Gözlem Đstasyonu olasılık kütle fonksiyonu grafiği 

 
2.6. Kurak Dönemlerin Dönüş Periyotlarının Hesaplanması 

Bir istasyondaki kurak dönem dönüş periyodunun hesaplanması için gerekli ifadeler aşağıda 
verilmiştir [2]. 

 
Serisel olarak bağımlı veriler için; 

( ) ( ) 11

1
kNT −

−

−
==

kSSq
 (5) 
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Serisel olarak bağımsız veriler için; 

( ) ( ) kqq−
==−

1

1
kNT   (6) 

formüllerinden hesaplanmıştır. 
 
Kurak dönemlerin dönüş periyotları hesaplanmış ve Tablo 6’da verilmiştir. Göztepe (Kartal) 

ile Sarıyer yağış gözlem istasyonlarında dönüş periyotları bağımsız ve bağımlı olma 
durumlarında birbirine yakın değerler çıkmıştır. Kumköy’de ve Florya’da ise farklı çıkmıştır. 
Şile’de 2 yıl için dönüş periyodu 8 yıl olarak, hem bağımsız hem de bağımlı durumda aynı 
çıkmıştır. En uzun dönüş periyodu 6 yıl için Florya ve Kumköy‘de 128 yıl olarak bağımsız 
durum için hesaplanmıştır. 

 
Tablo 6. Kurak dönemlerin dönüş periyotları 

 

3. SONUÇ 

2030 yılında, bu yüzyılın başındaki CO2 miktarının iki katına çıkması ve Türkiye dahil 
Güney Avrupa’yı içine alan bölgede sıcaklıkların kışın 2 oC, yazın ise 2 ila 3 oC arasında 
yükselmesi beklenmektedir. Dünyanın küresel olarak ısınmasının en önemli sonucu yer yer 
kuraklıklarda artışlar olarak ortaya çıkacaktır [5]. Normal iklim şartlarında iklimin değişken 
karakteri, yer yer ve zaman zaman kuraklıklara neden olmakta ve bu da su kaynaklarını olumsuz 
şekilde etkilemektedir. Küresel ısınmanın etkilerinin görülmesi ile olasılı kurak dönemler ile 
şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dahil birçok ulusal ve yerel su kaynağının 
paylaşımı ve yönetimi daha da zorlaştıracaktır. Bu şekilde ileriki yıllarda kuraklığın normal iklim 
şartlarında takip edilmesi, su kaynaklarının yönetimi giderek önem kazanacaktır. Birçok büyük 
şehirde su kaynaklarının kullanımında bilimsel yöntemlerin yaygın bir şekilde kullanılmıyor 
olması büyük bir eksikliktir. 

 
Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü’nün Đstanbul’daki meteoroloji ölçüm ağına ait 5 

istasyonun yıllık yağış değerleriyle kurak dönem istatistiksel analizi yapılmıştır. Uzun yıllara 
göre oluşturulan yıllık yağış grafiklerinin eğilim çizgilerinde önemli bir değişim 
izlenmemektedir. Ancak son 10 yıla göre yağış miktarında bir azalmadan bahsetmek mümkün 
iken, uzun vadede bir istatistiksel analiz yapıldığında küresel ısınmadan kaynaklanan bir kurak 
dönemden bahsetmek güçtür. 

 
Yağışlar incelendiğinde yağış verilerinde zaman içerisinde anlamlı bir değişiklik olmadığı 

görülmektedir. Sadece Florya yağış gözlem istasyonunda çok az azalma eğilimi görülmektedir. 
Ortalama değerlerin en yükseği 853,45 ile Şile, en düşüğü ise 640,06 ile Florya olarak 
görülmüştür. Kuzeyde yer alan Şile, Kumköy ve Sarıyer ortalamaları Florya ve Kartal’a göre 
daha yüksektir. Medyan seviyesine göre hesaplanan en uzun kurak dönem Sarıyer ve 

Đstasyon Adı Gözlem Periyodu q N-max(Yıl)                  Bağımsız Durum Bağımlı Durum 

Göztepe(Kartal)         1929–2008 0,5 4 32 31 

Sarıyer 1949–2008 0,5 4 32 28 

Florya 1937–2008 0,5 6 128 109 

Kumköy 1951–2008 0,5 6 128 88 

Şile 1982–2008 0,5 2 8 8 
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Kumköy’de 6 yıl olarak görülmüştür. Sıklık olarak kesim seviyesi altındaki kurak dönem sayısı 
olarak Göztepe(Kartal) 22 adet ile 1.sırada olup, en az kurak dönem Şile’de görülmüştür. En 
uzun dönüş periyodu Florya ve Kumköy‘de 128 yıl olarak bağımsız durum için hesaplanmıştır. 

 
q0,50 için yapılan analizlerde Đstanbul’da 6 yıla varan kurak dönem uzunlukları bulunmuştur. 

Bu nedenle su kaynaklarının planlanma ve işletilmesinde uzun süreli kuraklıkların 
yaşanabileceği düşünülmelidir. 

 
Su kaynaklarının geliştirilmesi sadece yerel yönetimlere bırakılmayıp, merkezi yönetim ile 

birlikte ülke ve havza bazında planlanmalıdır. Bu sayede uzun süreli kurak dönemlerin sosyal ve 
ekonomik etkileri en aza indirilebilecektir [3]. 
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GEDĐZ HAVZASINDA EKS ĐK AKIM VER ĐLERĐNĐN 
TAMAMLANMASI 

Cahit YERDELEN1, Elif Çağda KANDEMĐR1, Đbrahim CAN2, Ercan KAHYA3 

ÖZET 

Hidroloji gibi gözlem - ölçümlerle yorumlanacak bilim dalları için veri serilerinin uzunluğu, 
kesintisizliği ve doğruluğu hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada eksik verilerin 
tamamlanması için basit yöntemler yapay sinir ağları yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın 
ilk bölümünde sayısal analiz yöntemlerinden lineer interpolasyon, ortalama değer, oran ve 
regresyon yöntemleri ile ilişkili çalışma yapılmıştır. Đkinci bölümde ise yapay sinir ağları modeli 
ile veri tamamlama yöntemi irdelenmiştir. Araştırılan bu yöntemler Gediz Havzası Medar Çayı 
509 nolu istasyonu verilerine uygulanmıştır. Çalışma sonunda uygulanan yapay sinir ağları 
modelinin çok daha etkili eksik veri tahminleri yaptığı saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Gediz Havzasi, eksik akım, ortalama değer yöntemi, lineer interpolasyon, 

regresyon, korelasyon, oran yöntemi, YSA 
 
 

ABSTRACT 

The length, continuity and reliability of data are vitally important in some science branches 
such as hydrology which mainly relies on observations-measurements. In this study, some basic 
techniques were compared to ANN methods in order to fill the missing data.  In the first part, the 
linear interpolation, mean value, ratio, and regression methods were used. In the second part, an 
ANN model was set for the same purpose. All these methods were applied to the data of the 
gauging station (ID# 509) located on Medar River in the Gediz Basin. As a result, it was shown 
that ANN method was superior to all other methods in terms of estimating the missing data. 

 
Keywords: Gediz Basin, missing streamflow data, mean value method, linear interpolation, 

regression, hot deck method, ANN 
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1. GĐRĐŞ 

Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak dünya ölçeğinde hidrolojik döngüde önemli 
değişiklikler (buzulların erimesi, kuraklık vb.) meydana gelmektedir. Olağan dışı bir seyir 
izleyen bu doğal afetler bazen kurak olan bölgelerde şiddetli yağış olarak ortaya çıkarken bazen 
de sulak bölgelerde kuraklığa neden olmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı; 21 yy’ın en temiz 
enerji kaynağı ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçası olan su dünden daha önemli bir konum 
gelmiştir.  

 
Temiz su kaynaklarının hızla azalması, kullanımımız için kalan su miktarı ile ilişkili olarak 

daha doğru planlama yapmamızı ve daha hassas yönetim sergilememizi gerektirir. Hidroloji 
bilimi gibi doğa olaylarını matematik fizik temel yasalarıyla ilişkili olarak açıklamaya çalışan 
bilim dalları uzun süreli - kesintisiz ve doğru gözlem-kayıtlara ihtiyaç duyarlar. Ülkemizin genç 
olması sebebiyle resmi veri kayıtlarının kısa olması, kontrolsüz su kaynaklarının fazlalığı 
hidroloji bilim alanında çalışan bilim adamlarımızın işini zorlaştırmaktadır. Bunun üstüne bir de 
kayıtlarda çeşitli gerekçelerle meydana gelen kesinti ve hatalar modelleme ve planlama 
süreçlerini olumsuz etkilemektedir. 

 
Bilindiği üzere hidroloji gibi doğa olayları ile ilişkili bilimlerde gözlem yapılması ve 

gözlem sonucu veri elde edilmesi büyük önem taşır. Su kaynaklarının planlanması - işletilmesi 
ve suyun yıkıcı etkilerinin öngörülmesi için kesintisiz ve hatasız hidrolojik gözlemlerine ihtiyaç 
vardır (akım, yağış vs.). Bu verilerin sürekliliğinin sağlanması önemli bir konudur. Ancak ölçüm 
değerleri sair sebeplerle kesintiye uğrayabilirler. Bu çalışmamızda birçok alanda uygulanmış 
çeşitli matematik yöntemler ve YSA modeli kullanılmıştır. Adı geçen yöntemlerle veri olarak 
sadece akış kayıtlarını kullanarak eksik akımları tahmin edilmiştir. 

 
2. UYGULAMA ALANI 

Bu çalışmada Gediz Nehri’nin bir kolu olan Medar Çayı üzerinde bulunan 509 no’lu akım 
gözlem istasyonu ele alınmıştır. Kullanılan veriler Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi’nin aylık ortalama 
akım değerleridir. 509 nolu AGĐ 27 46' 07'' doğu meridyeni ve 38 53' 26'' kuzey paralelinde, 
Manisa'nın Akhisar ilçesine 7 km mesafedeki demiryolu köprüsündedir. Ölçüm istasyonunun 
ortalama rakımı 77 m olup, havza yağış alanı 901,60 km2’dir. Gediz havzası ve ölçüm 
istasyonları Şekil 1’de gösterilmiştir. Gözlemler 1951 yılından beri kayıt altındadır. Ancak 
1954–1961 arasında kayıtlar kesintiye uğradığından, çalışmamızda 1975–2002 yılları arasındaki 
veriler kullanılmıştır. Kullanılan yöntemleri test etmek için 1981–1988 yılları arasındaki veriler 
eksik olarak kabul edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Gediz Havzası ve çalışma konusu olan akım gözlem istasyonları 
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3. YÖNTEMLER ve UYGULAMALARI 

3.1. Lineer Đnterpolasyon Yöntemi 

Lineer interpolasyon yönteminde iki noktanın koordinatları biliniyorsa bu noktalar arsındaki 
bağlantının doğrusal olduğu kabul edilerek çözüm yoluna gidilir. Eksik gözlemlerin bulunduğu 
süre göz önüne alınarak, eksik verilerin olduğu bölümden önceki son kayıtla kesintinin 
bitiminden sonraki ilk  bilinen değer arasında lineer interpolasyon kurularak boşluk doğrusal 
olarak doldurulur. Tamamlanması gereken sürenin kısa olması durumunda (saatlik - günlük) 
yöntem nispeten başarılı olabilir. Ancak bizim uygulama alanımızdaki gibi uzun boşlukların 
tamamlanmasında oldukça zayıf bir yöntemdir. Ayrıca kendine özgü dinamik yapıya sahip olan 
eksik akış değerleri problemi, basit lineer bir ilişki ile tanımlanamaz. Şekil 2’de bu yöntemle 
tahmin edilen değerlerin var olan seri ile karşılaştırılmaları verilmiştir. Elde edilen regresyon 
katsayısı ilişkin oldukça zayıfolduğunu göstermektedir.  
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Şekil 2. Đnterpolasyon yöntemi 

 
3.2. Ortalama Değer Yöntemi 

Ölçüm yapılmamış veya kaybolmuş değerlerin tahmininde kullanılan basit yöntemlerden 
biri de ortalama değer yöntemidir. Bu yöntemde eksik verilerin yerine var olan akım 
değerlerinin ortalaması konularak seri tamamlanır. Ekik veri için kullanılacak değer yılın o 
dönemlerinin (mevsim-ay-gün) ortalaması olabileceği gibi serinin tamamının ortalaması da 
olabilir. Ancak bu yöntemde de akış olayının gerçek mantığı göz ardı edilmektedir.  
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Şekil 3. Ortalama değer yöntemi 
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Ortalama ifadesine ek olarak bir de hareketli ortalamadan bahsetmek mümkündür. Bu 
yöntemde, küçükten büyüğe sıralanmış gözlemlerden en küçük ve en büyük değerler kaldırılarak 
yerlerine komşu değerler atanır. Bu yöntemde amaç aykırı değerleri ihmal etmektir. Yeni serinin 
aritmetik ortalaması alınarak eksik gözlemler doldurulur. 

 

y = 1,1962x + 0,1095
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Şekil 4. Hareketli ortalama değer yöntemi 

 
Ortalamayı yerine koyma metodunda en büyük aksaklık veri setindeki tüm değerlere aynı 

hassasiyette davranılması ve değişkenliğin göz ardı edilmesidir [Johnston, 1999]. 
 

3.3. Oran Yöntemi 

Genel fiziksel şartları benzer serilerin temel özelliklerinin oranlanması mantığına dayanan 
yöntem bir çok alanda başarı ile kullanılmaktadır. Bu yöntem basit olarak, eksiksiz gözleme 
sahip serideki değerlerle eksik gözlemlerin doldurulmasıdır şeklinde açıklanabilir (Oğuzlar, 
2001). Literatür incelendiğinde oran yönteminin hidroloji alanında ki başarılı uygulamalarına 
rastlanılır. Rantz ve arkadaşları (1982) çalışmalarında benzer karakteristiklere sahip iki 
havzadan, tam gözleme sahip havzadaki verilerle diğer havzanın eksik verilerini 
tamamlamışlardır. Wallis ve arkadaşları ise (1991) komşu istasyondan gözlenmiş değeri alarak 
eksiklikleri aynen doldurmak yerine, her ikisinin uzun dönem akım ortalamalarından yararanarak 
eksik verileri tamamlamışlardır. Johnston, 1999 yılında yaptığı tez çalışmasında ise havza 
alanlarını oranlayarak eksik akımları tahmin etmiştir. 

 
Çalışmamızda kullanılan AGĐ 509 istasyonuna en yakın akım gözlem istasyonu AGĐ 

510’dur. Bunun için referans istasyon olarak AGĐ 510 kullanılmıştır. Havzaların alan oranı 
kullanılarak hesaplanan değerler ile gözlenen akım değerleri arasında oldukça benzer bir ilişki 
bulunmuştur (Şekil 5). 

 
Bu yöntemin diğer bir uygulamasıda iki havzanın akım ortalamalarının kullanılmasıdır. Bu 

yolla bulunan elde dilen sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. 
 

3.4. Korelâsyon Yöntemi 

Belli bir zaman içerisinde, aynı bölgede meydana gelen hidrolojik olaylar birbirleriyle 
ili şkilidir. Bu ili şki, yağış ile akış arasında olabileceği gibi, komşu iki havzadaki akışlar arasında 
da mevcuttur. Bu etkileşimin matematiksel ifadelerinden biri de regresyon denklemidir. Eksik 
veri tamamlamada regresyon yöntemi yaygın kullanılmaktadır. Gözlemlerin tam olduğu serideki 
veriler, regresyon denklemi aracılığıyla eksik gözlemlerin tamamlanmasını sağlar. 
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y = 1,4764x + 0,5646
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Şekil 5. Oran yöntemi (alan oranı) 
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Şekil 6. Oran yöntemi (ortalama akım oranı) 

 
Gediz Havzası incelendiğinde AGĐ 509’a en yakın akım gözlem istasyonunun AGĐ 510 

olduğu görülür. Ayrıca aralarındaki istatistiksel ilişkinin yüksek olduğu hesaplanan korelasyon 
katsayısından da görülecektir. AGĐ 509 ile AGĐ 510 arasında regresyon denklemi oluşturularak 
eksik gözlemler tamamlanır. 
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Şekil 7. Regresyon yöntemi 



 

 198

3.5. Yapay Sinir Ağları 

Son zamanlarda hidrolojide yapay sinir ağları sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yağış- akış 
modellemesinden, ileriye yönelik tahmine kadar pek çok şekilde kullanılmaktadır. Đnsan 
beynindeki nöronların aralarındaki etkileşimlerden esinlenerek keşfedilen yapay sinir ağları, 
sisteme öğrenme yeteneği kazandırmaktadır. Bu nedenle, sisteme girilen veriler, YSA ile 
yorumlanarak eksiklikler tamamlanabilmekte ve tahminler yapılabilmektedir.  

 

 

Şekil 8. YSA mimarisi 

 
YSA’nın hesaplama algoritmalarından biri sıklıkla başvurulan ve bu çalışmada da yer 

edinmiş, ileriye doğru besleme ağı ve geriye yayılma öğrenme yöntemidir. Đleri besleme ağı, 
girdileri çıktı haline dönüştürmek anlamına gelir. Girdiler, hiçbir işleme tabi tutulmadan ara 
katmana gönderilir. Ara katman, girdileri bağlantı ağırlıklarının etkisiyle aldıktan sonra, 
aktivasyon fonksiyonu ile etkileştirerek çıktı katmanına gönderir. Böylelikle, ileri besleme işlemi 
son bulur. Geri yayılma öğrenme yönteminde de hataların azaltılması için çalışılır. Gerçek 
değerlerle hesaplanmış değerler arasındaki fark, yani hata, ağda geri gönderilerek ağırlık 
değerlerine dağıtılır. Böylece her bir iterasyonda hata değeri azaltılır, yakınsama gerçekleşene ve 
hata değeri minimuma inene kadar devam edilir. 

 
Çalışmamızda, sadece akım verileri kullanılarak geliştirilen diğer bir yöntem olan yapay 

sinir ağları modelinde, AGĐ 509’un istatistiksel olarak yüksek ilişkide bulunduğu, AGĐ 510 ve 
AGĐ 518 istasyonları akım verileri kullanılmıştır. Bir giriş katmanı, bir saklı katman ve bir de 
çıkış katmanı olmak üzere toplam 3 tabakadan oluşan yapay sinir ağları topolojisinde, giriş 
katmanında AGĐ 510 ve AGĐ 518 olmak üzere iki hücre, gizli katmanda üç hücre ve son olarak 
çıkış katmanında bir hücre, AGĐ 509, bulunmaktadır. Đterasyon sayısı 9000 olarak atanmış, 
aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyonu, algoritma olarak ileri besleme ağı ve geri 
yayılma öğrenme yöntemi kullanılmıştır. 
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Şekil 9. Yapay sinir ağları 
4. SONUÇ 

Etkili ve doğru planlama ve su yönetimi için kesintisiz doğru ve uzun akım verilerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Eksik akım verilerinin tamamlanması için yalnızca çevre havzalardaki 
akım gözlemleri kullanılarak basit yöntemler ve YSA yöntemlerinin karşılaştırılmaları 
sonucunda en etkin tahmin yöntemini YSA yöntemi olduğu (R2=0,9973) tesbit edilmiştir. 
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ÇORUH HAVZASI AKIM VER ĐLERĐNDE KLAS ĐK 
MOMENTLER YÖNTEM Đ ĐLE L-MOMENTLER YÖNTEM ĐNĐN 

KARŞILA ŞTIRILMASI 

Cahit YERDELEN1, Yashar KARĐMĐ1, Đbrahim CAN2, Ercan KAHYA3 

ÖZET 

Akım gibi doğa olaylarının tahmin edilmesi, elimizdeki veri kayıtların istatistiksel olarak 
analiz edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bir örnek seriye ait temel istatistik göstergeler; ortalama, 
standart sapma, çarpıklık ve Kurtosis  katsayılarıdır. 1990’lara dek klasik yöntemlerle bulunan 
katsayıların belirlenmesinde bu yıldan sonra Hosking tarafından önerilen L-moment yöntemi 
kullanılmaya başlamıştır. Çalışmamızda Çoruh havzasındaki 9 akım gözlem istasyonunun aylık 
ortalama akımları kullanılmıştır. Bu veriler hem klasik hem de L-moment yöntemleri ile 
incelenerek karşılaştırışmış ve en uygun olasılık yoğunluk fonksiyonu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Çoruh Havzası, klasik moment yöntemi, L-moment yöntemi 

 
 

ABSTRACT 

Streamflow, a natural phenomenon, can be estimated through the statistical analysis of 
available historical records. The basic statistical characteristics in a sample are the mean, 
standard deviation, skewness, and kurtosis coefficients. The L-moment method proposed by 
Hosking has been used to determine such coefficients since 1990 at which time the classical 
methods were popular. Monthly mean observations of 9 streamflow gauging stations in Çoruh 
basin were used in this study. Using these data, we compared the results of both the classical and 
L-moment methods and put forward the best probability density functions. 

 
Keywords: Çoruh Basin, product moment method, L-moment method 

                                                 
 

1 Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/Đzmir,     
Tel:0-232-388 60 26 / 131, e-posta: cahit.yerdelen@ege.edu.tr 

 
 e-posta: yasharkarimi@yahoo.com 
 
2 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 25240 Erzurum           

Tel: 0-442-231 47 94, Faks: 0-442-236 09 57, e-posta: ibcan@atauni.edu.tr 
 
3 Doç. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak/Đstanbul   

Tel:0-212-285 30 02, Faks: 0-212-285 37 10, e-posta:kahyae@itu.edu.tr 



 

 202

1. GĐRĐŞ 

Đnsanoğlunun yaşam kalitesini etkileyen en önemli paydaş doğadır. Đnsan yaşam şartlarını 
yükseltmek için bir çok alanda üretim sürecine ihtiyaç duyar. Üretim sürecini etkileyen olayların 
bir kısmı matematiksel olarak tanımlanamaz olaylardır. Hidrolojik ve meteorolojik olaylar bu 
sınıfta incelenmelidir.  

 
Hidrolojik ve meteorolojik olaylarla ilgili modelleme ve planlama yapabilmek için gözlem 

verilerinin analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada akım serileri için örnek tahmin 
edicilerin grafiksel olarak belirlenmesinde kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. 

 
Gözlenmiş akım verilerinin momentleri yardımı ile elimizdeki örnek grubunun hangi 

olasılık yoğunluk fonksiyonuna yakın olduğu belirlenir. Böylece akım verilerinin ait olduğu 
havza ile ilgili planlama ve modellemeler artık bu istatistiksel ifadelerle ortaya konur. Bir seriye 
ait belirleyici istatistiksel göstergeler en çok klasik moment ve L-moment yöntemleri ile 
belirlenir. 

 
Klasik moment yönteminde, dağılımın parametreleri rastgele değişkenin istatistik 

momentleri cinsinden yazılır. Normal dağılımın dışında diğer dağılımlar için bu yöntemle elde 
edilen parametre tahminleri etkin tahminler değildir . Ancak uygulaması kolay olduğu için bu 
yöntem çok kullanılabilir yöntemdir.  

 
L-momentler yöntemi de klasik momentler yöntemindeki gibi teorik olasılık dağılımları ve 

örnek gözlemlerin ilişkili momentlerini eşitleme mantığına dayanmaktadır. L-moment 
yöntemimin en önemli avantajı momentleri hesaplamakta kullandığı yöntemdir. Bu yöntem 
gözlenmiş değerler ile sırası arasında lineer bir kombinasyon kullanmaktadır. Bu kombinasyon 
veriler arasındaki sapmayı üssel olarak artıran klasik moment yönteminin tersine sapmanın 
olduğu gibi kullanılmasını sağlar. Bu yöntemin avantajlarından biri de gözlenmiş serideki 
değerlerin varyanslarının büyük yada küçük olmasının momentlerin hesaplanmasında etkisiz 
olmasıdır. Böylece L-moment yöntemi, olasılık yoğunluk fonksiyonunu, klasik moment 
yöntemine göre daha doğru belirler. 

 
2. YÖNTEMLER 

2.1. Klasik Moment Yöntemi 

Gözlenmiş veriler için en uygun olasılık yoğunluk fonksiyonunu belirlemede kullanılan en 
temel yöntem klasik momentler yöntemidir. Bir akım gözlem serisine en uygun olasılık 
yoğunluk fonksiyonunu belirlemek için örnek serinin momentleri teorik dağılım fonksiyonunun 
momentlerine eşitlenir ve elde edilen doğrusal olmayan denklemler kolayca çözülür. Klasik 
momentler yönteminin en önemli avantajı momentlerin kavramasının ve hesaplanmasının kolay 
olmasıdır. Đstatistikte kullanılan momentler sırası ile ortalama, standart sapma, çarpıklık katsayısı 
ve Kurtosis katsayılarıdır. Teorik momentleri aşağıdaki matematiksel bağıntılarla elde edilirler; 
bunlar sırası ile ortalama, standart sapma, çarpıklık katsayısı, Kurtosis  katsayılarıdır.  

[ ]XE=µ  (1) 

[ ] ( )[ ]22 µσ −== XEXVar  (2) 

( )[ ]
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Bununla yanısıra örnek kütlenin düzeltilmiş momentleri ise aşağıdaki bağıntılarla elde 
edilebilir ve bunlar da  aynı sıra ile verilmişlerdir. 
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Hesaplanan CS ve CK değerleri, hidrolojide sık rastlanılan dağılımların olduğu grafikler 
üzerine işaretlenir.  

 
2.2. L-Momentler Yöntemi 

Hidrolojistler tarafından sık sık kullanılan L-moment yöntemi 1990’larda Hosking 
tarafından önerilmiştir. Bu yöntem üslup olarak klasik momentler yöntemine benzer bir 
yöntemdir. Ancak L-moment tahmin edicileri (b0, b1, b2, b3) örnek sayısından bağımsız ve bütün 
dağılımlar için yansızdır. Klasik moment yönteminde eleman sayısı ve dağılımın türü tahmin 
edicilerin (S2, CS, CK) sonuçlarını direk olarak etkilemektedir.  

 
Yansız örnek tahmin ediciler (unbiased sample estimator) herhangi bir dağılım için 

aşağıdaki bağıntılar yardımı ile hesaplanırlar. 
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L- momentler yöntemine göre ilk dört moment şu ifadelerden elde edilirler: 

01 bL =  (13) 

012 2 bbL −=  (14) 

0123 66 bbbL +−=  (15) 

01234 123020 bbbbL −+−=  (16) 

Eşitlik 13-14-15-16 oranlanarak bir serinin tanımlanmasında kullanılan ortalama, standart sapma, 
çarpıklık ve Kurtosis  katsayıları aşağıda verilen bağıntılar yardımı ile hesaplanırlar. 

≡=
1

2
2 L

L
T L değişkenlik katsayısı  (17) 
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≡=
2

3
3 L

L
T L çarpıklık katsayısı (18) 

≡=
2

4
4 L

L
T L Kurtosis  katsayısı (19) 

L-moment yönteminin önemli avantajları vardır; L-momentin örnek tahmin edicileri her 
zaman sıralanmış gözlemlerle bir doğrusal kombinasyona sahiptirler. Bu örnek tahmin edicileri, 
klasik moment yöntemindekilere göre daha da az sapmalar göstermektedirler. Çünkü klasik 
momentler yönteminde moment tahmin ediciler, örneğin S2 ve CS, gözlemlerin kare ve küpü 
alınarak elde edilir. Bundan dolayı da tahmin ediciler ortalamadan uzak olan değerlere daha çok 
ağırlık vermektedir ve bu işlemden dolayı bu değerlendiricilerde önemli sapmalar ve değişiklik 
olmaktadır. 

 
L-moment ve olasılık ağırlık moment (PWM) yöntemleri gözlenen örnekleri ve teorik 

olasılık dağılımını tanıtmak için kullanılırlar. Klasik momentlere benzer şekilde L-moment 
yöntemi de dağılım parametrelerinin (ölçek ve şekil vb.) tahmini, güven aralığının belirlenmesi 
ve hipotez testlerinde kullanabilir. L-moment yöntemini tanımlamanın en kolay yolu bu yöntemi 
olasılık ağırlık moment yöntemi olarak tarif etmektir. Çünkü L-moment yöntemi, olasılık ağırlık 
momentinin doğrusal fonksiyondur. 

 
Olasılık ağırlık momenti aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

( )[ ]{ }r
Xr xFXE=β  (20) 

Bu ifade de; FX(x), x in kümülatif dağılım fonksiyonudur. r =0 olursa bu ifade β0 yani ortalamayı 
gösterir, ki bu da L-moment yönteminin 1. birinci denklemine denktir. Yüksek dereceli 
momentler yani Kurtosis ve çarpıklık katsayıları sıralanmış verilerle doğrusal kombinasyona 
sahiptirler. Bununla birlikte yansız tahmin ediciler (unbiased estimator) en iyi dağılımı 
belirlemek için çoğunlukla L-moment grafik yöntemini tercih ederler. Bu tercihin ana sebepleri 
T3 ve T4‘ün hesaplanmalarında daha az sapma göstermesidir. Bu yöntemde de klasik moment 
yönteminde olduğu gibi istasyon değerleri ve bölge ortalaması T3 - T4 grafiği üzerine işaretlenir. 
Görsel olarak havza ortalama akımlarının hangi yönteme yakın olduğu belirlenerek uygun 
dağılıma karar verilir. 

 
3. UYGULAMA 

3.1. Uygulama Alanı 

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi için hayati öneme sahip Çoruh havzası incelenmiştir. 
19872 km2 yağış alanı sahip havzanın yıllık ortalama akım 6,30 km3 ve ortalama yıllık verimi 
10,1 lt/s/km2 dir. Çoruh nehri ve kolları üzerinde DSĐ ve EĐE’ye ait bir çok akım gözlem 
istasyonu bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada verileri kullanılmak üzere EĐE’ye ait 9 adet akım 
gözlem istasyonu seçilmiştir. Seçilen istasyonlar havzanın mümkün olduğunca genelini temsil 
etmektedir. Gözlem süreleri 29-43 yıl akış gözlem istasyonlarının aylık ortalama akım değerleri 
kullanılmıştır.  

 
3.2. Bulgular 

Çalışma havzasındaki 9 ayrı akım gözlem istasyonu için yapılan çalışmalar sonucunda elde 
edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’den de görüleceği gibi nehir üzerindeki ortalama 
akımlar 7,02 m3/sn ile 206,91 m3/sn arasında değişiklik göstermektedir. Akım değerlerinin 
büyük bir aralıkta değişmesi bu istasyonlar arasında bir homojenlik sorununun bulunabileceğini 
göstermektedir. Ancak çalışmanın bu yönde ilerletilmesi yerine havzanın homojen olduğu kabul 
edilip, çalışmada klasik moment parametreleri ile L moment parametrelerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 
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Şekil 1. Çoruh Havzası ve çalışma konusu olan akım gözlem istasyonları 

 
Tablo 1. Çoruh Havzası akım gözlem istasyonlarının hesaplanan moment değerleri 

 
Bu çalışmada Çoruh havzasındaki aylık ortalama akım verileri kullanılarak en uygun 

olasılık yoğunluk fonksiyonunu (pdf) belirlemek için L-moment ve klasik moment grafikleri 
düzenlenmiştir. En uygun dağılımı belirlemek havzadaki hidrolojik çalışmalarda, havzanın su 
idaresinde ve su yapıların tasarlanmasında çok önemli bir role sahiptir. 

 
3.2.1. Klasik moment yöntemi 

Bu yöntemle dokuz akım gözlem istasyonuna ait aylık ortalama akım gözlem değerleri 
kullanılarak değişim, çarpıklık ve Kurtosis parametreleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değişim 
katsayıları istasyonlar arsındaki ilişkiyi açıklamak için yeterli değildir. Çarpıklık katsayılarının 
yüksek olması ise akım gözlem istasyonlarındaki aylık ortalama akım değerlerinin büyük bir 
aralıkta değiştiğini göstermektedir. 

 
Şekil 2’deki grafikten anlamlı bir dağılım seçilmesi oldukça güçtür. Bunun nedeni Çoruh 

Havzasındaki aylık ortalama akımların çarpıklığının yüksek olmasıdır.  
 

3.2.2. L-moment yöntemi 

2. bölümde anlatılan L-momentler yöntemiyle bulunan değerler Şekil 3’te işaretlenmiştir. L 
Kurtosis ve L çarpıklık katsayıları arasındakı teorik bağlantı Genelleştirilmi ş Logistic, 
Genelleştirilmi ş Ekstrem Değerler (GEV), Genelleştirilmi ş Pareto, Log-normal, Gamma ve 
Pearson 3, Wakeby lower bound dağılımları için verilmiştir. L Kurtosis ve L çarpıklık katsayıları 
Eşitlik 18 ve Eşitlik 19’dan hesaplanmıştır. 

AGĐ 
No 

Kayıt 
uzunluğu 

(yıl) 

Aylık 
Ortalama 

Akım 

L-moment parametreleri Klasik moment parametreleri 

T2 T3 T4 CV CS CK 

2304 43 15.80 0.49 0.53 0.26 1.10 2.24 8.22 
2305 42 69.08 0.51 0.48 0.18 1.06 1.72 5.40 
2315 37 206.91 0.43 0.45 0.20 0.91 1.87 6.43 
2316 40 38.43 0.52 0.52 0.21 1.12 1.83 5.64 
2320 34 28.63 0.52 0.52 0.23 1.13 1.90 5.90 
2321 33 13.76 0.48 0.40 0.12 0.95 1.32 3.57 
2322 29 158.63 0.48 0.48 0.18 1.00 1.73 5.40 
2323 40 33.36 0.45 0.55 0.30 1.06 2.73 11.97 
2325 31 7.02 0.50 0.53 0.36 1.19 2.72 11.16 
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Şekil 2. Klasik moment yöntemi için çarpıklık katsayısı - Kurtosis katsayısı grafiği 

 

 
Şekil 3. L-moment yöntemi için T3-T4 grafiği 

 
T3 - T4 değerleri arasında çizilen bu grafikten Çoruh havzasının aylık ortalama akımlarının 

Wakeby, Gamma ve Pearson 3 dağılımlarına uyduğu görülmektedir.  
 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada klasik moment ve L-moment yöntemi Çoruh Havzası aylık ortalama akım 
verileri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Şekil 2 ve Şekil 3 incelenerek, Çoruh havzasında 9 akım 
gözlem istasyonu için L moment yöntemiyle belirlenen olasılık yoğunluk fonksiyonunun daha 
doğru bir sonuç olduğu kanaatine varılmıştır. Şekil 3’te; T3 – T4 değerleri arasında çizilen 
grafikten Çoruh Havzasının aylık ortalama akımlarının Wakeby, Gamma ve Pearson 3 
dağılımlarına uyduğu görülmüştür.  
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DOĞU KARADEN ĐZ’DEK Đ YILLIK EN BÜYÜK DEB Đ VE 
YAĞIŞLAR ĐÇĐN UYGUN DAĞILIMLARIN ANAL ĐZĐ 

Ömer YÜKSEK1, Murat KANKAL, Uğur SERENCAM2, Osman Emre YILDIZ3 

ÖZET 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 45 akım gözlem istasyonundaki (AGĐ) yıllık 
en büyük debi değerleri ile 9 Meteoroloji Đstasyonunda ölçülen çeşitli süreli (15 dk, 1, 3, 12 ve 
24 s) yıllık en büyük yağış şiddeti değerlerine uyan dağılımlar incelenmiştir. Kullanılan verilerin, 
bu maksatla sıklıkla kullanılan Gumbel (G), Log-Normal (LN) ve Log-Pearson 3 (LP) 
dağılımlarına uygunluğu, kikare (χ2) ve olasılık çizgisi korelasyon (OÇK) testleri yardımıyla test 
edilmiştir. Kullanılan debi değerlerinin gözlem süreleri 13-39, yağış verilerinin gözlem süreleri 
ise 20-60 yıl arasındadır. Tüm yağış ve akış verileri için OÇK testi uygulanmış; gözlem süresi 20 
yıldan az olan 14 AGĐ için χ2 test yapılmamıştır. Yapılan testler sonucunda, LP dağılımının hem 
debi ve hem de yağış şiddeti verileri için en uygun dağılım olduğu, LN dağılımının debi 
değerleri için G dağılımından daha iyi sonuç verdiği, yağış değerleri içinse LN ve G 
dağılımlarının uygunlukları arasında önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Taşkın ve yağış şiddeti dağılımları, istatistik testler, Doğu Karadeniz Bölgesi 

 
 

ABSTRACT 

In this study, the best distributions for both annual maximum discharges of 45 Discharge 
Gauging Stations (DGS) and annual maximum rainfall intensities with various durations (15 
min, 1, 2, 3, 12 and 24 h) of 9 Meteorological Stations (MS), located in the Eastern Black Sea 
Region, are studied. The fitness of the data to commonly used distributions, Gumbel (G), Log-
Normal (LN) and Log-Pearson 3 (LP), is tested by chi-square and probability plot correlation 
(PPC) tests. The observation durations of the discharge and rainfall values are between 13 to 39 
and 20 to 60 years, respectively. PPC test is applied for all of the data; however, test has not been 
carried out for 14 DGS with less than 20 years observation duration. As a result of tests, it is 
concluded that, LP distribution is the fittest one for both discharge and rainfall data. It is also 
concluded that, LN distribution is better than G distribution for discharge data and there is no 
significant difference between these two distributions for the rainfall data. 

 
Keywords: Distributions of floods and rainfall intensities, statistical tests, Eastern Black Sea Region 

                                                 
 

1  Prof. Dr.., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon, 
Tel: 0-462-377 26 32, Faks: 0-462-377 26 06, e-posta: yuksek@ktu.edu.tr 

 
 Arş. Gör., e-posta: mkankal@ktu.edu.tr 
 
2 Đller Bankası, 17. Bölge Müdürlüğü, Trabzon, e-posta: ugurserencam@mynet.com 
 
3 Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 58140 Sivas,               

Tel: 0-346-219 10 10/2253, e-posta: oemrey@yahoo.com 



 

 210

1. GĐRĐŞ 

Tabii bir afet olarak taşkın, bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak, çevresindeki 
arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki 
bölgesinde normal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü 
oluşturması şeklinde ifade edilmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde aşırı yöresel yağışlardan 
veya toplu kar erimelerinden sonra yaşanan akarsu taşkınları oldukça yaygındır. Taşkın, 
yaşandığı bölgenin iklim şartlarına, jeoteknik ve topografik niteliklerine bağlı olarak gelişen bir 
doğal oluşumdur. Ancak taşkın zararları, tamamen insan aktivitelerinin bir sonucu olarak 
meydana gelmektedir. Risk altındaki sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen kontrolsüz 
kentleşme faaliyetleri dünyanın her köşesinde taşkın afetinin en önemli sebebidir [Yüksek ve 
Üçüncü, 2003].  

 
Bir havzada veya yörede meydana gelmesi beklenen şiddetli yağış ve bunun sonucunda 

oluşacak taşkın debilerinin önceden tahmin edilmesi, bu afetlerden oluşacak hasarları en aza 
indirmek için alınacak tedbirlerin planlama ve projelendirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. 

 
Herhangi bir havzada oluşan taşkınların; yağış, havza ve iklim özelliklerine bağlı olarak 

rasgele özellikte oluşmaları sebebiyle önceden tahmin edilmeleri önemli ve zor bir konudur. 
Taşkın tahminleriyle ilgili pek çok yöntem vardır. Tahmin yöntemlerinde, havzaya ilişkin yağış 
ve akımla ilgili veri varsa, birim hidrograf yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemde gerçek 
veya havza ve akarsu özelliklerinden ampirik bağıntılar yardımıyla sentetik birim hidrograflar 
elde edilir. Havzaya ilişkin yağış ve akış şartlarının iyi belirlenememesi durumunda birim 
hidrograf yöntemi gerçeğe uygun olmayan sonuçlar verebilmektedir. Havzada yeterli uzunlukta 
yıllık zirve akış değerleri mevcut olduğunda, taşkın frekans analizi kullanılmaktadır. Proje 
bölgesindeki bir istasyonda gözlenen tarihsel akış rasatlarının frekans analizidir. Bu yöntemle 
hidrolojik büyüklükler ve yinelenme süresi arasında bir bağıntı elde edilmektedir. Bu analizin 
güvenilir olarak yapılabilmesi için belirli uzunlukta kesiksiz ve homojenliği bozulmamış 
gözlemlere ihtiyaç vardır. Bu iki yöntemin kullanılamadığı durumlarda ise taşkın analizinde, 
bölgesel taşkın frekans analizi kullanılır [Yüksek ve Üçüncü, 1999].  

 
Çeşitli tekerrür sürelerinde gelmesi beklenen taşkın debilerinin tahmin edilmesi 

çalışmalarına taşkın frekans analizi adı verilir. Bu analizde, belli bir T tekerrür süreli (veya 
herhangi bir  yılda meydana gelme ihtimali (p=1/T) olan taşkın debisi, yıllık maksimum 
debilerin uyduğu bazı olasılık dağılım fonksiyonları yardımıyla tahmin edilir. Burada karşılaşılan 
en önemli konu, bu maksatla hangi dağılımın kullanılması gerektiğidir. Bu soruya cevap 
verilebilmesi için, debilerin hangi dağılıma daha iyi uyum sağladığının, başka bir ifadeyle hangi 
dağılımın debiler için en uygun dağılım olduğunun, bazı istatistik testler yardımıyla test edilmesi 
gerekir. Bu maksatla yaygın olarak kullanılan dağılımlar Gumbel, Log-Normal, Pearson 3, Log-
Pearson 3 ve Gamma Dağılımlarıdır. Dağılımların uygunluğunun test edilmesinde Kolmogorov-
Smirnov ve Kikare (χ2) testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Olasılık 
Çizgileri Korelasyon Testi (OÇKT) ve L-Momentleri yöntemleri de bu maksatla kullanılmaya 
başlanmıştır [Yüksek, 2008]. 

 
Yeterli akım gözlem istasyonunun bulunmadığı veya gözlem sürelerinin kısa olduğu yer ve 

durumlarda, taşkın tahminleri yağış verileri yardımıyla da yapılabilmektedir. Bu maksatla, belli 
süreli bir yağışın belli tekerrür süreli değerleri bazı olasılık dağılımları yardımıyla tahmin 
edilmektedir. Debi değerlerinde olduğu gibi burada da hangi dağılımın uygun olduğuna istatistik 
testlerle karar verilir. 

 
Taşkın debilerinin dağılımı konusundaki önemli ve kapsamlı çalışmalardan birisi, Haktanır 

ve diğerleri tarafından yapılmıştır [Haktanır vd., 1990]. Bu çalışmada, Türkiye akarsularında 
uzun süreli rasatlara sahip 112 istasyonun verileri için, Gumbel, Log-Normal, 3 Parametreli 
Gamma ve Log-Pearson 3 dağılımlarının uygunluk araştırması yapılmıştır. Sonuçta, belli bir 
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güven düzeyinde tüm Türkiye akarsuları için zirve akışlara en uygun bir olasılık dağılım 
fonksiyonu önerilemeyeceği; ayrıca, sıklıkla kullanılan Gumbel dağılımının Log-Pearson 3 
dağılımı kadar başarılı olmadığı görülmüştür.  

 
Özgümüş, Artvin Đli sınırları içerisinde bulunan Kabisre ve Hopa Dereleri’nin su toplama 

havzalarının hidrolojik karakteristiklerini belirlemek maksadıyla yaptığı çalışmada, havza 
topraklarını hidrolojik yönden gruplandırmış ve adı geçen derelerin su toplama havzalarında 
meydana gelen şiddetli yağmurların tekrarlanma olasılıklarının elde edilmesinde Log-Pearson 3 
dağılımının uygun olduğunu tespit etmiştir [Özgümüş, 1994).  

 
Yüksek ve Kömürcü, Doğu Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları’nda yıllık maksimum 

debiler için Gumbel ve Log-Normal dağılımlarının uygunluklarını Kikare testi ile incelemiş ve 
sonuç olarak Log-Normal dağılımın, her iki havza için de Gumbel dağılımından daha uygun 
olduğunu belirlemiştir [Yüksek ve Kömürcü, 2003]. 

 
Anlı ve Okman, Aksu Çayı üzerindeki 4 AGĐ’a ait çeşitli süreli en büyük ve en küçük 

debiler için Normal, Log-Normal, Log-Pearson 3 ve Ekstrem Değer 1 dağılımlarının 
uygunluğunu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelemiş ve sonuç olarak Log-Pearson 3 
dağılımının en uygun dağılım olduğunu belirlemiştir [Anlı ve Okman, 2005]. 

 
Saf ve Kosif, Batı Akdeniz Havzası’ndaki 37 AGĐ’nun yıllık maksimum debilerine uyan 

dağılımları incelemiş, sonuçta Log-Pearson Tip III dağılımının hem Kikare ve hem de 
Kolmogorov-Smirnov testleri ile en iyi dağılım olduğunu tespit etmişlerdir [Saf ve Kosif, 2006].  

 
Bu çalışmada, Gumbel (G), Log-Normal (LN) ve Log Pearson 3 (LP) dağılımlarının Doğu 

Karadeniz’deki 45 Akım Gözlem Đstasyonundaki yıllık en büyük debi değerleri ile, aynı 
bölgedeki 9 Meteoroloji Đstasyonunda ölçülen çeşitli süreli yıllık en büyük yağış şiddeti 
değerlerine uygunluğu χ2 ve OÇK testleri ile irdelenmiştir. Yapılan testler sonucunda, LP 
dağılımının hem debi ve hem de yağış şiddeti verileri için en uygun dağılım olduğu, LN 
dağılımının debi değerleri için G dağılımından daha iyi sonuç verdiği, yağış değerleri için ise LN 
ve G dağılımlarının uygunlukları arasında önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

 
2. OLASILIK DA ĞILIMLARINA UYGUNLUK TESTLER Đ 

2.1. Kullanılan Veriler 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz’de ölçülen iki ayrı grup veri kullanılmıştır: Yıllık en büyük 
debiler (Q, m3/sn) ve çeşitli süreli yıllık en büyük yağış şiddetleri (i, mm/s). Debi değerleri 
olarak; Doğu Karadeniz’de bulunan, 45 Akım Gözlem Đstasyonu’nda (AGĐ) DSĐ ve EĐE 
tarafından ölçülen ve gözlem süreleri 13-39 yıl arasında olan yıllık en büyük debiler 
kullanılmıştır. χ2 testinde veriler gruplandırıldığından gözlem süresi 20 yıldan az olan verilerin 
gruplandırılması halinde bazı gruplarda veri bulunamayacağı dikkate alınarak bu durumdaki 14 
AGĐ  verilerine χ2 testi uygulanmamıştır. Geri kalan 31 AGi için χ2, tüm AGĐ’ler için de OÇK 
testi uygulanmıştır. Yağış şiddeti verileri ise, DMĐ tarafından ölçülen çeşitli süreli yıllık en 
büyük yağış yükseklikleri değerlerinden hesaplanmıştır. Bu ölçümler Ülke bazında plüviyograflı 
ölçüm yapılan toplam 230 Meteoroloji Đstasyonunda (MĐ) 14 farklı standart zaman için 
hazırlanmış olup, Doğu Karadeniz’deki 9 Meteoroloji Đstasyonunda ölçülen 5 farklı standart  süreli 
(15 dk, 1, 3, 12 ve 24 s) yağış şiddetleri (mm/s), yağış yükseklikleri yardımıyla hesaplanmış ve bu 
çalışmada  kullanılmıştır. MĐ’larının gözlem süreleri 20-60 yıl arasında değişmektedir. 

 
2.2. Đncelenen Dağılımlar 

Yıllık en büyük değerler (yağış yüksekliği ve şiddeti, debi, dalga yüksekliği vb) için çeşitli 
dağılımlar önerilmektedir. Bu maksatla, Gumbel, Log-Gumbel, Log-Normal, Pearson 3,         
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Log-Pearson 3 gibi dağılımlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Gumbel (G), Log-Normal (LN) 
ve Log-Pearson 3 (LP) dağılımları kullanılmıştır. 

 
2.3. Uygulanan Testler 

2.3.1. Kikare (χχχχ2) testi 

χ2 testinde bir rasgele değişkene ait N elemanlı bir örnek m adet sınıfa ayrılır ve her bir 
sınıftaki eleman sayısı (Ni) hesaplanır. Seçilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna göre aynı sınıf 
aralıklarında olma olasılıkları (pi) hesaplanır. Bu sınıftaki beklenen eleman sayısı, bu olasılık 

değeri veri sayısı ile çarpılarak bulunur ( ii pNN *' = ). Bu verilerin kikare hesap değeri 

aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:  

∑
=








 −=
m

i i

ii
h

N

NN

1
'

2'
2 )(χ  (1) 

Burada m sınıf (grup) sayısı, Ni’  ise ilgili sınıftaki teorik (beklenen) eleman sayısıdır. 
Hesaplanan χ2

h değeri, α anlamlılık düzeyi için, tablo değerinden küçükse (χ2
h < χ2

t), gözlenen 
verilerin ilgili dağılıma uygun olduğuna karar verilir. Tablo değeri okunurken χ2 dağılımının 
serbestlik derecesi m-3 olarak hesaplanır.  

 
2.3.2. Olasılık çizgisi korelasyon testi 

Bu testte, belli bir p olasılığına karşılık gelen teorik değerler (xt) ile gözlenen değerler (xg) 
arasındaki korelasyon katsayısı (r) hesaplanır. Bu değer, veri sayısı, anlamlılık düzeyi ve dağılım 
türüne göre tablolar halinde verilen kritik r değerinden büyükse (r>rkr) ilgili dağılıma uygunluk 
olduğuna karar verilir. Test uygulanırken veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Her bir 
verinin aşılmama ihtimali: 

20.0

40.0
1)(

+
−=−=<

N

i
pxxF i  (2) 

eşitli ğiyle hesaplanır. Burada i, verinin sıra numarasıdır. Bu çalışmada, anlamlılık düzeyleri %1 
ve %5 olarak seçilmiştir. 

 
3. BULGULAR 

Akış ve yağış verilerinin incelenen dağılımlara uygunluğu ile ilgili olarak uygulanan 
testlerin sonuçları, akışlar için Tablo 1’de ve yağışlar için ise Tablo 2’de sunulmaktadır. 
Tablolarda, χ2 testi için, hesaplanan χ2

h değerinin, α = 0.01 ve α = 0.05 anlamlılık düzeylerinde 
tablodan bulunan χ2

t değerine oranları verilmektedir. Bu değerin 1’den küçük olması halinde 
ilgili dağılıma uygunluk vardır; aksi halde uygunluk yoktur. Uygun olmayan veriler * işareti ile 
gösterilmiştir. Benzer işlemler, OÇK testi için de yapılmıştır. Burada, hesaplanan r değerinin 
kritik değerden büyük olması halinde (r>rkr) ilgili dağılıma uygunluk söz konusu olacağından, 
rkr/r değerinin 1’e eşit veya büyük olduğu verilerde uygunluk yoktur ve bu değerler de * ile 
gösterilmiştir.  

 
4. BULGULARIN DE ĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Tablo 1 ve Tablo 2’nin özet değerlendirmeleri, sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’te 
sunulmaktadır. Bu tablolarda, ilgili dağılımlara uygun olan (U) ve olmayan (D) veri sayıları 
görülmektedir. Buna göre, akış ve yağış verilerinin incelenen dağılımlara uygunluğu için elde 
edilen sonuçlar şöyledir: 
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Tablo 1. Akış verileri testlerinin sonuçları 

ĐST. 
NO 

Gumbel Log-Normal Log-Pearson 3 

th
22 / χχ  rrkr /  th

22 / χχ  rrkr /  th
22 / χχ  rrkr /  

α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 

22-06 1.70 * 2.18 * 1.10 * 1.14 * 1.21 * 1.55 * 1.02 * 1.04 * 0.78 1.00 * 0.98 1.01 * 

22-07 0.40 0.52 0.93 0.97 0.83 1.06 * 0.96 0.98 0.29 0.37 0.93 0.96 

22-09 1.23 * 1.57 * 1.05 * 1.09 * 0.62 0.79 0.99 1.00 * 0.40 0.51 0.94 0.98 

22-13 1.15 * 1.48 * 0.96 1.00 * 0.39 0.50 0.96 0.98 0.33 0.42 0.92 0.96 

22-34 0.81 1.04 * 0.98 1.02 * 0.30 0.39 0.96 0.98 0.27 0.34 0.93 0.96 

22-40 1.55 * 1.99 * 1.15 * 1.20 * 0.92 1.18 * 1.01 * 1.03 * 0.61 0.78 0.96 0.99 

22-44   1.03 * 1.07 *   1.01 * 1.04 *   0.92 0.95 

22-49 0.92 1.18 * 0.94 0.97 0.69 0.89 0.96 0.98 0.33 0.42 0.93 0.96 

22-52 0.59 0.75 0.93 0.97 0.61 0.78 0.96 0.98 0.32 0.41 0.93 0.96 

22-53   0.96 1.00 *   0.94 0.97   0.90 0.94 

22-57 0.57 0.74 0.94 0.97 0.96 1.23 * 0.96 0.98 0.20 0.26 0.93 0.96 

22-58 0.93 1.19 * 0.94 0.97 0.68 0.87 0.96 0.98 0.12 0.16 0.92 0.95 

22-59 1.75 * 2.25 * 1.11 * 1.15 * 1.99 * 2.54 * 1.02 * 1.04 * 0.45 0.57 0.93 0.97 

22-61 1.16 * 1.48 * 1.11 * 1.15 * 1.24 * 1.59 * 1.02 * 1.05 * 0.32 0.42 0.96 0.99 

22-62 0.62 0.79 0.93 0.97 1.01 * 1.30 * 0.97 0.99 0.29 0.37 0.93 0.96 

22-63 0.98 1.25 * 0.95 0.99 0.42 0.54 0.96 0.98 0.13 0.17 0.92 0.96 

22-64 1.11 * 1.42 * 0.95 0.98 0.83 1.07 * 0.96 0.98 0.35 0.45 0.93 0.96 

22-66 3.08 * 3.95 * 1.09 * 1.13 * 2.05 * 2.62 * 1.06 * 1.09 * 0.52 0.66 0.94 0.97 

22-68   0.95 0.98   0.95 0.98   0.91 0.95 

22-73 0.94 1.20 * 0.96 1.00 * 0.62 0.80 0.96 0.98 0.44 0.56 0.92 0.96 

22-76   0.90 0.95   0.92 0.96   0.90 0.94 

22-78   0.94 0.98   0.94 0.97   0.91 0.95 

22-79   0.89 0.93   0.92 0.95   0.89 0.94 

22-80 1.11 * 1.42 * 0.93 0.97 0.69 0.88 0.95 0.97 0.31 0.40 0.93 0.96 

22-82 1.17 * 1.50 * 1.05 * 1.09 * 0.86 1.10 * 0.98 1.01 * 0.36 0.46 0.93 0.96 

22-83   0.89 0.93   0.92 0.95   0.89 0.93 

22-84   0.93 0.97   0.93 0.96   0.90 0.94 

22-85 0.82 1.05 * 0.94 0.98 0.68 0.87 0.95 0.97 0.40 0.51 0.92 0.96 

22-86   1.11 * 1.16 *   1.02 * 1.05 *   0.90 0.95 

22-87   0.91 0.95   0.93 0.96   0.90 0.94 

22-89   0.93 0.97   0.95 0.98   0.92 0.95 

22-90 0.39 0.50 0.93 0.96 0.86 1.10 * 0.95 0.98 0.42 0.53 0.93 0.97 

22-96   0.94 0.99   0.94 0.98   0.92 0.96 

22-97   0.91 0.95   0.94 0.96   0.91 0.95 

2201 0.43 0.56 0.95 0.98 0.71 0.91 0.97 0.98 0.31 0.40 0.94 0.97 

2202 0.38 0.49 0.95 0.98 2.84 * 3.64 * 1.02 * 1.03 * 0.67 0.86 0.98 1.01 * 

2206 0.40 0.52 0.93 0.97 0.31 0.39 0.96 0.98 0.22 0.28 0.93 0.96 

2213 0.77 0.98 0.96 0.99 0.40 0.51 0.97 0.98 0.26 0.33 0.94 0.97 

2215 0.51 0.66 0.96 0.99 0.75 0.96 0.97 0.99 0.42 0.54 0.94 0.97 

2218 1.70 * 2.17 * 0.98 1.01 * 1.22 * 1.57 * 1.01 * 1.02 * 0.37 0.47 0.94 0.97 

2228 1.35 * 1.73 * 1.02 * 1.06 * 0.67 0.85 0.97 0.99 0.45 0.58 0.94 0.97 

2232 2.04 * 2.61 * 1.07 * 1.10 * 1.61 * 2.06 * 1.06 * 1.07 * 0.42 0.54 0.95 0.98 

2233 0.59 0.75 0.94 0.97 0.59 0.76 0.97 0.99 0.18 0.23 0.93 0.97 
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Tablo 2. Yağış verileri testlerinin sonuçları 

ĐST. 
ADI 

Gumbel Log-Normal Log-Pearson 3 

th
22 / χχ

 
rrkr /

 th
22 / χχ

 
rrkr /

 th
22 / χχ

 
rrkr /

 
α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 α=0.01 α=0.05 

AKÇAABAT 
15 dk. 0.48 0.61 0.95 0.99 0.21 0.27 0.96 0.98 0.36 0.46 0.93 0.97 
1 sa. 0.40 0.52 0.93 0.96 0.41 0.53 0.95 0.97 0.34 0.43 0.93 0.96 
3 sa. 0.71 0.91 0.95 0.99 0.96 1.23 * 0.99 1.01 * 0.36 0.46 0.93 0.96 
12 sa. 0.54 0.69 0.93 0.96 0.45 0.57 0.95 0.97 0.39 0.51 0.93 0.96 
24 sa. 0.48 0.62 0.92 0.96 0.23 0.30 0.95 0.97 0.31 0.40 0.92 0.96 

GĐRESUN 
15 dk. 0.44 0.56 0.94 0.97 0.39 0.50 0.97 0.98 0.55 0.70 0.93 0.97 
1 sa. 1.03 * 1.32 * 0.94 0.98 0.54 0.69 0.97 0.98 0.23 0.29 0.94 0.97 
3 sa. 0.36 0.47 0.95 0.98 0.64 0.82 0.97 0.98 0.52 0.67 0.94 0.97 
12 sa. 0.57 0.73 0.93 0.96 0.47 0.60 0.97 0.98 0.20 0.26 0.93 0.96 
24 sa. 0.72 0.93 0.95 0.99 0.94 1.20 * 0.99 1.00 * 0.19 0.24 0.93 0.96 

GÜMÜŞHANE 
15 dk. 0.78 1.00 * 1.00 * 1.03 * 0.63 0.81 0.98 1.00 * 0.97 1.24 * 0.95 0.98 
1 sa. 2.01 * 2.57 * 0.99 1.02 * 1.26 * 1.61 * 1.00 * 1.01 * 0.30 0.39 0.93 0.97 
3 sa. 1.34 * 1.72 * 0.96 1.00 * 0.69 0.89 0.98 1.00 0.47 0.60 0.95 0.98 
12 sa. 1.24 * 1.59 * 0.94 0.97 0.50 0.64 0.96 0.98 0.59 0.76 0.93 0.97 
24 sa. 0.47 0.60 0.93 0.96 0.34 0.44 0.96 0.98 0.19 0.24 0.93 0.96 

HOPA 
15 dk. 1.39 * 1.78 * 1.08 * 1.12 * 0.82 1.05 * 1.00 * 1.02 * 0.55 0.71 0.97 1.00 * 
1 sa. 0.81 1.04 * 0.99 1.02 * 0.34 0.43 0.97 0.99 0.17 0.22 0.94 0.97 
3 sa. 0.68 0.87 0.97 1.00 * 0.30 0.38 0.99 1.00 * 0.20 0.26 0.96 0.99 
12 sa. 0.58 0.74 0.95 0.98 1.25 * 1.60 * 1.00 * 1.01 * 1.08 * 1.38 * 0.96 0.99 
24 sa. 0.48 0.62 0.95 0.98 0.50 0.64 0.97 0.99 0.33 0.42 0.93 0.97 

ORDU 
15 dk. 0.41 0.53 0.94 0.97 0.65 0.83 0.97 0.98 0.39 0.50 0.94 0.97 
1 sa. 0.67 0.86 0.94 0.98 0.35 0.45 0.96 0.98 0.25 0.32 0.93 0.96 
3 sa. 0.59 0.76 0.94 0.97 0.59 0.76 0.97 0.98 0.35 0.45 0.94 0.97 
12 sa. 0.49 0.63 0.93 0.97 0.36 0.46 0.96 0.98 0.20 0.25 0.93 0.96 
24 sa. 1.00 * 1.28 * 0.95 0.99 1.00 * 1.28 * 0.99 1.00 * 0.36 0.46 0.94 0.98 

PAZAR 
15 dk. 0.57 0.73 0.94 0.97 0.40 0.52 0.96 0.98 0.43 0.55 0.93 0.96 
1 sa. 0.88 1.12 * 0.95 0.98 0.58 0.74 0.97 0.98 0.20 0.25 0.94 0.97 
3 sa. 0.71 0.90 0.95 0.99 0.76 0.98 0.97 0.99 0.28 0.35 0.93 0.96 
12 sa. 0.28 0.35 0.93 0.96 0.55 0.70 0.96 0.98 0.32 0.41 0.92 0.96 
24 sa. 0.51 0.66 0.92 0.96 0.92 1.17 * 0.96 0.98 0.62 0.79 0.93 0.96 

RĐZE 
15 dk. 0.34 0.43 0.96 0.98 0.42 0.53 0.98 0.99 0.67 0.86 0.95 0.97 
1 sa. 0.80 1.02 * 0.96 0.98 0.67 0.86 0.98 0.99 0.75 0.96 0.96 0.98 
3 sa. 1.11 * 1.43 * 0.98 1.00 * 0.86 1.10 * 1.00 * 1.01 * 0.44 0.56 0.95 0.97 
12 sa. 0.47 0.60 0.96 0.98 0.57 0.73 0.99 1.00 * 0.34 0.43 0.95 0.97 
24 sa. 0.30 0.39 0.95 0.97 0.36 0.47 0.98 0.99 0.13 0.16 0.95 0.97 

TRABZON 
15 dk. 0.68 0.88 0.96 0.99 0.53 0.68 0.98 0.99 0.31 0.39 0.94 0.97 
1 sa. 1.12 * 1.43 * 0.99 1.02 * 0.95 1.21 * 0.99 1.00 * 0.35 0.45 0.94 0.97 
3 sa. 0.90 1.15 * 0.99 1.02 * 0.93 1.19 * 0.99 1.01 * 0.53 0.67 0.95 0.98 
12 sa. 0.62 0.80 0.97 1.00 * 0.44 0.57 0.98 0.99 0.36 0.46 0.95 0.98 
24 sa. 0.44 0.56 0.95 0.98 0.74 0.95 0.98 0.99 0.44 0.56 0.94 0.97 

ÜNYE 
15 dk. 0.80 1.02 * 0.97 1.00 * 0.61 0.79 0.99 1.01 * 1.24 * 1.59 * 0.96 0.99 
1 sa. 0.30 0.39 0.93 0.96 0.36 0.46 0.96 0.97 0.15 0.20 0.93 0.96 
3 sa. 0.78 1.00 * 0.95 0.98 0.98 1.26 * 0.97 0.99 0.48 0.62 0.94 0.97 
12 sa. 0.71 0.90 0.95 0.98 0.58 0.75 0.97 0.99 0.36 0.47 0.94 0.97 
24 sa. 0.37 0.48 0.93 0.97 0.32 0.41 0.96 0.98 0.22 0.28 0.93 0.96 
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Tablo 3. Akış verileri testlerinin değerlendirilmesi 

DAĞILIM  

α=0.01 α=0.05 
2χ  OÇK 2χ  OÇK 

U D U D U D U D 
G 18 13 34 11 12 19 29 16 

LN 23 8 35 10 17 14 32 13 
LP 31 0 45 0 30 1 43 2 

 
Tablo 4. Yağış verileri testlerinin değerlendirilmesi 

DAĞILIM  

α=0.01 α=0.05 
2χ  OÇK 2χ  OÇK 

U D U D U D U D 
G  37 8 43 2 30 15 34 11 

LN 42 3 41 4 34 11 32 13 
LP 43 2 45 0 42 3 44 1 

 
4.1. Log-Pearson 3 (LP) Dağılımı 

Akış verileri için LP dağılımı her iki anlamlılık düzeyinde ve her iki test ile en uygun 
dağılım olarak belirlenmiştir. 0.01 anlamlılık düzeyinde her iki testte de bu dağılıma uymayan 
veri yokken, 0.05 anlamlılık düzeyinde χ2 testinde 31 AGĐ’dan 30 tanesi (% 96.8) ve OÇK 
testinde ise 45 istasyondan 43 tanesi (% 95.6) LP dağılımına uymaktadır. Benzer durum, yağış 
verileri için de söz konusu olup, bunlar için de en iyi dağılım LP olarak belirlenmiştir. 45 DMĐ 
istasyonundan bu dağılıma uygun olanların sayısı 0.01 anlamlılık düzeyinde χ2 testi için 43 (% 
95.6), OÇK testi için 45 (% 100); 0.05 anlamlılık düzeyinde ise aynı rakamlar χ2 için 42 (% 
93.3) ve OÇK için 44 (% 97.8) olarak bulunmuştur. 

 
4.2. Log-Normal Dağılım (LN) ve Gumbel Dağılımı (G) 

LN dağılımı, akış verileri için G dağılımından daha uygundur. α=0.01 anlamlılık düzeyinde 
χ2 testinde 31 AGĐ’dan 23 tanesi (% 74.2) ve OÇK testinde ise 45 istasyondan 35 tanesi (% 77.8) 
LN dağılımına uymaktadır. Aynı rakamlar G dağılımı için 18 (% 58.1) ve 34 (% 75.6)’ya 
düşmüştür. α=0.05 anlamlılık düzeyinde χ2 testinde 31 AGĐ’dan 17 tanesi (% 54.8) ve OÇK 
testinde ise 45 istasyondan 32 tanesi (% 71.1) LN dağılımına uyarken G dağılımı için bu 
rakamlar 12 (% 38.7) ve 29 (% 64.4) değerlerine düşmüştür. Yağış verilerinde ise χ2 testinde LN 
dağılımı G dağılımından daha uygun olurken, OÇK testi için G dağılımı daha uygun sonuçlar 
vermiştir. 

 
5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz’deki yıllık en büyük debi ve çeşitli süreli yıllık en şiddetli 
yağış verilerinin uygun olduğu olasılık dağılımları ile ilgili testler yapılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen başlıca sonuçlar şöyle özetlenebilir: Hem debi ve hem de yağış şiddeti verileri için en 
uygun dağılımın Log-Pearson 3 dağılımı olduğu belirlenmiştir. Log-Normal Dağılım debi 
değerleri için ikinci derecede uygun dağılım olurken, yağış şiddeti değerleri için Log-Normal 
dağılım ile Gumbel dağılımı arasında önemli bir fark gözlenmemiştir.  

 
KAYNAKLAR 

• Anlı, A.S., ve Okman, C., (2005). “Aksu Çayı günlük ekstrem akışlarının dağılımı”, Harran 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (4), s. 53-60. 



 

 216

• Haktanır, T., Özcan, Z., ve Çapar, Ö.F., (1990). “Türkiye akarsularının taşkın pikleri frekans 
analizi”, Su Mühendisliği Problemleri Semineri 4, Fethiye, Muğla, s.11.1-11.34. 

• Özgümüş, S., (1994). “Kabistre ve Hopa Dereleri Su Toplama Havzalarının Hidrolojik 
Yapıları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

• Saf, B., ve Kosif, K., (2006). “Batı Akdeniz Havzası yıllık pik akımlarının olasılık dağılım 
modellerinin belirlenmesi”, DSĐ 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2006, Ankara, 
s. 293-302. 

• Yüksek, Ö., (2008). Hidrolojide Đstatistik Yöntemler, Ders Notları, KTÜ MF Đnşaat 
Mühendisliği Bölümü, Trabzon. 

• Yüksek, Ö., ve Kömürcü, M.Đ., (2003). “Doğu Karadeniz ve Yeşilırmak Havzası yıllık 
maksimum debileri için Gumbel ve Log-Normal dağılımların uygunluk testleri”, 
Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1. Kongresi, MBGAK’2003, 17-20 Şubat 2003, 
Đstanbul, 235-239.  

• Yüksek, Ö., ve Üçüncü, O., (1999). Çözülmüş Problemlerle Temel Hidroloji, Akoluk 
Basın Yayın Dağıtım, Trabzon. 

• Yüksek, Ö., ve Üçüncü, O., (2003). “Doğu Karadeniz akarsularının ulaşım, yerleşim ve 
çevre açısından risk değerlendirmesi”, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Alanda Ulaşım, 
Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Aralık 2003, 
Trabzon, 127-132. 
 
 



 

 217

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

TÜRK ĐYE’DEK Đ METEOROLOJ Đ ĐSTASYONLARININ 
SPESĐFĐK NEM ZAMAN SER ĐLERĐNĐN HESAPLANMASI 

Sinan ŞAHĐN1, Kerem CIĞIZOĞLU2 

ÖZET 

Türkiye’deki meteoroloji istasyonlarının spesifik nem ölçümleri olmadığından, hidroloji ve 
meteorolojide çok önemli kullanım alanları olan spesifik nem verisinin hesaplanması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, spesifik nem verisinin hesaplanması için 1974-2002 yılları 
arasında 211 meteoroloji istasyonunda ölçülmüş bağıl nem, yerel basınç ve ortalama sıcaklık 
verileri kullanılmıştır. Spesifik nem verisinin Türkiye üzerindeki dağılımını incelemek ve 
sonuçların tutarlılığını görmek için mevsimsel ve yıllık spesifik nem kontur haritaları çizilmiştir. 
Sonuç olarak beklendiği gibi, sıcaklığı düşük ve yükseltisi fazla olan bölgeler spesifik nem 
bakımından en fakir bölgeler, denize kıyısı olan ve sıcak bölgelerin ise spesifik nem bakımından 
en zengin bölgeler olduğu görülmüştür. Denize yakın bölgelerden ortalama sıcaklığı en yüksek 
olan Akdeniz bölgesi spesifik nem bakımından en zengin bölge, ortalama yüksekliği en fazla ve 
ortalama sıcaklığı en düşük olan Doğu Anadolu bölgesi ise spesifik nem bakımından en fakir 
bölge olarak bulunmuştur. Çizilen tek nokta korelasyon grafiğine göre ise Akdeniz ve Karadeniz 
gibi kıyı bölgeleri Doğu Anadolu bölgesi ile benzer ve yüksek korelasyon göstermiştir. Bu 
beklenmeyen durumun kullanılan formülün ampirik olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Spesifik nem, meteoroloji istasyonları, kontur haritaları, tek nokta 

korelasyon grafiği 
 
 

ABSTRACT 

Due to lack of specific humidity measuriments of Turkish meteorological stations, it is 
necessary to compute specific humidity data which has very important usage in hydrology and 
meteorology. In this work, the absolute humidty, the mean temperature and the local pressure 
data spanning the period 1974-2002 is used to compute specific humidity at 211 stations. 
Seasonal and annual specific humidity contour maps were plotted to see the consistency of the 
specific humidity data and to investigate the distribution of the spesific humidity data over 
Turkey. As a result, low values of specific humidty were computed at high altitudes and where 
low temperatures were observed and high specific humidty values were computed at coastal 
regions where high temperatures were observed. The highest specific humidty values were 
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computed at one of the coastal regions named Mediterranean Region which has the highest mean 
temperature. The lowest specific values were computed at the East Anatolian region which has 
the highest altitude and lowest mean temperature. According to the one-point correlation graph, 
the coastal regions like Mediterranean Region and Blacksea region had shown smilar 
correlations. It was considered that this unexpected correlation were caused by the empiric 
formulae to calculate specific humidty data. 

 
Keywords: Specific humidty, meteorological stations, contour map, one-point correlation graph 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Havadaki nem hava ve iklim şartlarının oluşmasında çok önemli rol oynar. Her şeyden önce 
yağışın kaynağı havadaki nemdir. Ayrıca, nem enerji bütçesi üzerinde de etkili olur. Spesifik 
nem ise havadaki nemin ağırlığının havanın ağırlığına olan oranını belirttiğinden, spesifik nemin 
hesaplanması klimatoloji, meteoroloji ve hidroloji bilim dalları için çok önemlidir. Đklim 
bölgelerinin belirlenmesi, bina ve yapıların tasarımından, tarım ve hayvancılığa kadar birçok 
alanda kullanım alanı olan spesifik nem verisinin hesaplanması ülkemiz içinde gereklidir. 

 
Atmosferdeki nemin tanımlanması için mutlak nemlilik (buhar yoğunluğu), karışım oranı, 

su buharı basıncı, bağıl nemlilik gibi başka ifadeler de kullanılmaktadır. Türkiye’deki 
meteorolojik istasyonlarda bağıl nem ve su buharı basıncı verileri ölçülmektedir. Bağıl nem 
verisi yüzde cinsinden, belli bir ortamdaki hava kütlesinin ihtiva ettiği nem miktarının, o 
ortamdaki bir hava kütlesinin ihtiva edebileceği azami nem miktarına oranını verir. Yağış 
tahmini için çok önemli bir parametredir. Su buharı basıncı ise havadaki nemin uyguladığı 
basıncın değerini gösterir. Su buharı basıncı atmosfer basıncının çok küçük bir kısmına tekabül 
eder. Bununla beraber bazen atmosfer basıncının %3-4 ünü oluşturabilir. Sonuç olarak, bağıl 
nem verisi ve su baharı basıncı verisi ağırlık cinsinden havadaki nem miktarı hakkında bilgi 
vermez. Spesifik nem verisi klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik çalışmalarda kullanılan ve 
çok önem arz eden bir parametredir. 

 
Bu çalışmada aylık ortalama sıcaklık, aylık bağıl nem ve aylık mahalli basınç verileri 

kullanılarak [Gill, 1982] formülü ile spesifik nem verisi hesaplanmıştır. Sonuçları değerlendir-
mek için, yıllık ve mevsimsel spesifik nem verilerinin kontur haritaları çizilip, Türkiye 
üzerindeki dağılımları incelenmiştir. Spesifik nem, hava kütlelerinin hareketine ve buharlaşma 
imkânlarına bağlıdır. Buharlaşma kaynaklarından uzaklaşılması, diğer taraftan sıcaklığın 
düşmesi ile spesifik nem azalır. Örneğin, kıyılardan iç kısımlara ve alçak sahalardan yüksek 
sahalara doğru spesifik nem azalır. Çizilen kontur haritalarında da bu durum gözlenmiş ayrıca, 
topografyanın spesifik nem verisinin dağılımına etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak 
hesaplanan spesifik nem verisi, buharlaşma kaynaklarından olan uzaklık, yükselti, orografik yapı 
ve topografyanın etkilerine göre düşünüldüğünde beklenen dağılımı gösterdiği görülmüştür. 

 
Çizilen tek nokta korelasyon grafiklerine göre ise Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki 

istasyonların Doğu Anadolu bölgesindeki istasyonlarla benzer ve yüksek korelasyon göstermesi 
en dikkat çekici durumdur. Đklim özellikleri, topografya, yükseklik ve coğrafi etmenler göz 
önüne alındığında hesaplanan bu yüksek korelasyonlar beklenmemektedir. Bu duruma spesifik 
nem verisini hesaplarken kullanılan formülün fiziksel bir temeli olmayan ampirik bir formül 
olmasının neden olduğu düşünülmektedir. 

 
2. KULLANILAN VER Đ 

Kullanılan veri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 211 adet meteoroloji istasyonuna 
ait 1974-2002 yılları arasında ölçülmüş günlük ortalama sıcaklık, günlük bağıl nem, günlük yerel 
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basınç verileridir. Bu günlük veriler ortalamaları alınarak aylık verilere çevrilmiş ve spesifik nem 
verisi hesaplanırken bu aylık veriler kullanılmıştır. Bazı istasyonlarda eksik verilerin fazlalığı, 
yerel basınç ölçümü olmaması veya 1974-2002 yılları arasında ölçülmüş verinin bulunmaması 
nedeniyle kullanılan istasyon sayısı 211 ile sınırlandırılmıştır. 

 
Şekil 1’de spesifik nem verisi hesaplanan 211 meteoroloji istasyonun Türkiye üzerindeki 

coğrafi konumları görülmektedir. Đstasyonlar 1-250 arasında numaralandırılmıştır. Şekil 1’de 
görülen rakamlar istasyon numaralarıdır. 

 

 
Şekil 1. Spesifik nem verisi hesaplanan 211 adet istasyonun Türkiye haritası 

üzerindeki gösterimi 

 
Tablo 1’de 211 istasyona ait ortalama sıcaklık, bağıl nem ve yerel basınç zaman serilerinin 

bazı istatistik bilgileri verilmiştir. Ölçüm sayısı eksik veriler tamamlandıktan sonraki ölçülmüş 
veri sayısını göstermektedir. Eksik veriler beklentilerin maksimumlaştırılması (BM) metodu ile 
tamamlandığından ölçüm sayıları tüm verilerde eşittir. BM metodu da klimatolojide kullanılan 
diğer metotlar gibi veri setindeki eksiklikleri sistematik değil de rastgele dağıldığını ve bir 
verinin eksik olmasını eksik veriye bağlı olmadığını kabul eder [Rubin, 1976]. Daha detaylı bilgi 
için [Schneider, 2003] çalışmasına bakınız.  

 
Tablo 1. Spesifik nem verisinin hesaplanması için kullanılan 211 adet istasyona ait verilerin 

istatistik değerleri 

 

Şekil 2’de sayı ifadesi ölçüm sayısını, dağılım yüzdesi ise toplam ölçüm sayısına göre 
hesaplanan dağılım yüzdesini göstermektedir. Mahalli basınç dağılımına baktığımızda 1000 
mbar civarındaki ölçüm sayısının çok fazla olduğu görülür. Bu sonuç bize kullanılan çoğu 
istasyonun yükseltisinin az olduğunu gösterir. Bağıl nem ve ortalama sıcaklık (Ort(t)) verilerinin 
dağılımına baktığımızda yaklaşık olarak normal dağılım gösterdiği görülür. Her iki veride de 
medyan civarında maksimum değerler görülmektedir. 

 
Ortalama sıcaklık Bağıl nem Yerel basınç 

Ölçüm Sayısı 73428 73428 73428 
Minimum -18.384 (0C) 1.926 (%) 761.500 (mbar) 
Maximum 37.374 (0C) 95.618 (%) 1046.306 (mbar) 
Aritmetik ort. 12.898 (0C) 64.583 (%) 936.318 (mbar) 
Medyan 13.116 66.245 925.900 
Standart Sapma 8.852 12.115 65.648 
Eksik veri sayısı 784 850 8584 
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Şekil 2. Spesifik nem verisi hesaplamada kullanılan verilerin dağılım grafiği 

 
2.1. Spesifik Nem Zaman Serilerinin Hesaplanması 

Aylık spesifik nem zaman serilerinin hesaplanması için [Gill, 1982] tarafından verilen 
formüller kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların tutarlılığını araştırmak için Türkiye haritası 
üzerinde kontur haritaları çizilmiştir. [Gill, 1982] tarafından verilen denklem aşağıdadır. 

0.622

0.378
a

a
a a

e
q

p e
=

−  
(1) 

Burada; qa spesifik nem (kg/kg), ea havanın buhar basıncı (Pa), Pa mahalli basınçtır (Pa). 
 
Havanın buhar basıncı ise yine [Gill, 1982] tarafından verilen aşağıdaki formül ile 

hesaplanır. 

[ ]10 ^ (0.7859 0.03477 ) / (1.0 0.004212 ) 2a h a ae r T T= + + +
 

(2) 

Bu denklem -40 0C ve +40 0C arasında geçerlidir. Burada Ta hava sıcaklığıdır ve bu tez 
çalışmasında havanın buhar basıncı değerinin hesaplanması için aylık ortalama sıcaklık (0C) 
değerleri kullanılmıştır. Rh ise aylık bağıl nemdir (%). Pa değeri de aylık mahalli basınç 
değerleridir (Pa). Spesifik nemin hesaplanması ve konunun fiziksel temellerinin anlaşılması için 
[Dingman, 2002] Physical Hydrology kitabına bakınız. 

 
3. GILL FORMULÜNÜN TÜRK ĐYE’DEK Đ METEOROLOJ Đ ĐSTASYONLARINA 

UYGULANMASI VE SONUÇLAR 

[Gill, 1982] formülü uygulanarak 211 adet istasyon için spesifik nem değeri hesaplanmıştır. 
Bunun nedeni, spesifik nem değerlerini hesaplamakta kullanılan mahalli basınç verileri 211 
istasyonda istenen periyotta ve eksik veri sayısı olarak uygun durumdadır. Aşağıda Eşitlik 1 ve 
Eşitlik 2 yardımıyla hesaplanan spesifik nem değerlerinin istatiksel değerleri görülmektedir. 

 
Tablo 2’de hesaplanan 211 istasyona ait spesifik nem verisinin bazı istatistik değerleri 

görülmektedir. Spesifik nem verisini hesaplamakta kullanılan verilerle karşılaştırıldığında 
spesifik nem verisinin aritmetik ortalama ve medyan değerleri birbirine çok yakındır. 

 
Tablo 2. Aylık spesifik nem istatistikleri 

Ölçüm Sayısı 73428 
Minimum 0.887(g/kg) 
Maksimum 20.638(g/kg) 
Aritmetik ort. 6.891(g/kg) 
Median 6.379 
Standart Sapma 3.191 
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Şekil 3’te hesaplanan spesifik nem verisinin ölçüm sayısı ve dağılım yüzdesine göre dağılım 
grafiği görülmektedir. Şekil 2’deki dağılımlarla kıyaslandığında yine medyan civarlarında 
maksimum değerler görülmektedir. Buradaki tek fark medyan ve aritmetik ortalama değerlerinin 
birbirine yakın olmasıdır.  

 

 
Şekil 3. Spesifik nem dağılım grafiği 

 
Tablo 3’te 1974-2002 yılları arasındaki 29 yıllık periyotta ölçülmüş minimum spesifik nem 

değerlerinin ölçüldüğü 10 adet istasyonun yıllık ortalama değerleri görülmektedir.  Minimum 
spesifik nem yıllık ortalamalarının görüldüğü istasyonların yükseklikleri 1500-2400 metre 
arasında değişmektedir. Uludağ- zirve yıllık spesifik nem miktarı bakımından en fakir bölgedir. 
Minimum spesifik nemin görüldüğü bölgeler çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesindedir. 

 
Tablo 3. Yıllık ortalama minimum spesifik nemin ölçüldüğü ilk 10 istasyon 

 
Tablo 4’te 1974-2002 yılları arasındaki 29 yıllık periyotta ölçülmüş spesifik nem verilerin 

ortalamalarının maksimum olan 10 adet istasyonun değerleri görülmektedir. Maksimum spesifik 
nemin görüldüğü bölgeler beklendiği gibi denize kıyısı olan düşük rakımlı bölgelerdir. Yıllık 
spesifik nem ortalaması en yüksek olan bölge Samandağ/Hatay bölgesidir. Spesifik nem miktarı 
en yüksek bölgeler büyük çoğunlukla Akdeniz bölgesindedir. 

 
Tablo 4. Yıllık ortalama maksimum spesifik nemin ölçüldüğü ilk 10 istasyon 

Đst. no Semt Đlçe Đl Enlem Boylam Yüks.(m) S.Nem (g/kg) 

128 Uludag-zirve Osmangazi Bursa 40.13 29.08 1877 3.84026 
120 Arpaçay Arpaçay Kars 40.85 43.33 1688 4.11175 
176 Muradiye-Van Muradiye Van 38.98 43.77 1706 4.21005 
111 Ardahan Merkez Ardahan 41.12 42.72 1829 4.23102 
138 Sarıkamış Sarıkamış Kars 40.33 42.57 2102 4.38314 
157 Hınıs Hınıs Erzurum 39.37 41.7 1715 4.41743 
216 Başkale Başkale Van 38.05 44.02 2400 4.67161 
165 Kangal Kangal Sivas 39.23 37.38 1545 4.77908 
199 Sarız Sarız Kayseri 38.48 36.5 1500 4.85104 
147 Dogubeyazit Dogubeyazit Ağrı 39.55 44.08 1725 4.95475 

Đst. no Semt Đlçe       Đl     Enlem Boylam Yüks.(m)  S.Nem (g/kg) 

250 Samandağ Samandağ  Hatay  36.08 35.97 4 11.5461 
95 Đskenderun Đskenderun Hatay  36.58 36.17 3.59 11.08823 
248 Karataş Karataş  Adana  36.57 35.38 22 10.70803 
93 Mersin Merkez  Mersin  36.8 34.6 3.4 10.44717 
247 Yumurtalık  Yumurtalık  Adana  36.77 35.78 27 10.32794 
249 Hatay-Antakya Merkez  Hatay  36.2 36.17 100 10.305 
91 Anamur  Anamur  Mersin  36.08 32.83 3.94 10.27907 
94 Adana bölge Merkez  Adana  37 35.33 27 10.06918 
115 Kartal  Kartal  Đstanbul  40.9 29.18 27 10.00465 
96 Finike  Finike  Antalya  36.3 30.15 2.02 9.95559 
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3.1. Hazırlanan Kontur Haritalarının Değerlendirilmesi 

Mevsimsel ve yıllık ortalamalar alınarak çizilen 211 adet istasyona ait spesifik nem 
verilerinin kontur haritaları sonuçların değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Burada amaç 
spesifik nem miktarının Türkiye’deki dağılımına bakarak sıcaklık, buharlaşma kaynaklarına olan 
uzaklık, denize yakınlık, topografya gibi etmenlerin spesifik nemi nasıl etkilediği incelemektir. 
Böylece hesaplanan spesifik nem verilerinin tutarlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi 
olunabilir. 

 
Şekil 4’te 1974-2002 yılları arasında Aralık, Ocak ve Şubat ayları için hesaplanan ortalama 

aylık spesifik nem kontur haritası görülmektedir. Şekil 4 incelendiğinde topografya, denize 
uzaklık ve yakınlık ve sıcaklık gibi etmenlerin spesifik nem dağılımı etkilediği açıkça 
görülebilir. Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz ve Marmara bölgesi denize kıyısı olan 
bölgelerdir ve bu bölgelerin spesifik nem değerleri iç kısımlara göre yüksektir. Bu bölgeler 
içinde ortalama sıcaklığı en yüksek olan Akdeniz bölgesinde en yüksek spesifik nem değerleri 
hesaplanmıştır. Yükseltileri fazla olan Doğu Anadolu bölgesi, Erciyes dağının olduğu Kayseri 
civarları, Đsfendiyar dağlarının bulunduğu Kastamonu civarları ve Uludağ’ın bulunduğu 
kesimlerin spesifik nem değerleri en düşük seviyededir. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise en 
yüksek sıcaklıkların görüldüğü bölgedir. Bu bölge Akdeniz ikliminden etkilendiği için hem Đç 
Anadolu hem de Doğu Anadolu bölgesine göre daha fazla yağış alır ve bu bölgede görülen 
sıcaklıkların çok yüksek oluşu nedeniyle buharlaşma daha fazla meydana gelir. Dolayısı ile bu 
bölgenin spesifik nem miktarı Đç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine göre yüksektir. Ege 
Bölgesinde ise iç kesimlerde bile yüksek spesifik nem değerleri görülmektedir. Bu bölgede 
dağlar kıyıya paralel olduğundan Ege denizinden gelen hava kütleleri iç kesimlere kadar 
ilerleyebilmektedir. Karadeniz de bulunan Kastamonu ili yakınları incelenecek olursa Đsfendiyar 
dağları hava kütlelerin girişini engellediğinden kıyıdan hemen sonra düşük spesifik nem 
değerleri görülmektedir. Halbuki Kastamonu’nun hemen yanındaki Sinop taraflarında biraz daha 
iç kesimlere kadar yüksek spesifik nem değerleri görülmektedir. Bu durum tamamen buradaki 
orografik yapı ile ilgilidir. Buradaki dağlar hava kütlelerinin iç kesimlere kadar girmesine olanak 
vermektedir. Rize ve Artvin’de iç kısımlara doğru spesifik nem değerlerindeki hızlı düşüş kıyıya 
paralel uzanan Kaçkar dağlarının etkisi yüzündendir. Van gölünün olduğu kısımlar çok yüksek 
ve ortalama sıcaklığı düşük olmasına rağmen Van gölünün de etkisiyle biraz daha yüksek spesik 
nem değerleri hesaplandığı düşünülmektedir. Bu bölgede kısa mesafede büyük topografik 
farklılıklar görüldüğü için Van gölünün etkisi net olarak söylenememektedir. Tuz gölünün etkisi 
ise Şekil 1’de görüldüğü üzere bu bölgedeki istasyonların sayısının çok az olmasından dolayı 
görülememektedir. 

 

 
Şekil 4. Kış mevsimi spesifik nem kontur haritası 
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Şekil 5’te 1974-2002 yılları arasında Mart, Nisan ve Mayıs ayları için hesaplanan ortalama 
aylık spesifik nem kontur haritası görülmektedir. Genel olarak Şekil 4’te dağılıma benzer bir 
dağılım görülmektedir. En önemli fark mikro klima özelliği iyi bilinen Iğdır’ın Doğu Anadolu 
bölgesinde belirgin hale gelmesidir. Bahar aylarında görülen ortalama sıcaklık kış aylarında göre 
daha yüksek olduğu için bu mevsimde hesaplanan spesifik nem değerleri daha yüksektir. Bu 
bölgede de Van gölünün spesifik nem değerlerine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Bahar mevsimi spesifik nem kontur haritası 

 
Şekil 6’da 1974-2002 yılları arasında Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için hesaplanan 

ortalama aylık spesifik nem kontur haritası görülmektedir. En yüksek spesifik nem değerleri bu 
mevsimde hesaplanmıştır. Örnek olarak, Akdeniz Bölgesinde kış aylarında 5-7 g/kg ortalama 
spesifik nem değeri hesaplanırken bu değer yaz aylarında 20 g/kg ye kadar çıkmaktadır. Bu 
durum sıcaklık arttıkça buharlaşmanın da artması ile ilgilidir. Doğu Anadolu Bölgesinde ise 
hesaplanan spesifik nem değerlerinde kış ve bahar aylarında görüldüğü gibi bir kümeleşme 
görülmemektedir. Sıcaklık arttıkça buharlaşmada artacağından bu mevsimde Van gölünün 
etkisinin daha belirgin hale gelmesi beklentisi gerçekleşmemiştir. Her ne kadar Van gölü 
civarlarında bulunduğu çevreye göre biraz daha fazla spesifik nem değeri hesaplansa da diğer 
Doğu Anadolu’daki uzak bölgelerle benzer spesifik nem ihtiva etmesi Van gölünün spesifik nem 
değerlerine etkisini düşündüren nedenleri zayıflatmıştır. Bu mevsimde Doğu Anadolu’da görülen 
bu durumun kısa mesafede görülen önemli topografik değişimlerden kaynaklandığı 
düşünülmüştür. 

 

 
Şekil 6. Yaz mevsimi spesifik nem kontur haritası 
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Şekil 7’de 1974-2002 yılları arasında Eylül, Ekim ve Kasım ayları için hesaplanan ortalama 
aylık spesifik nem kontur haritası görülmektedir. Bu mevsimde hesaplanan spesifik nem 
değerleri diğer mevsimler için hesaplanan değerlerle benzer karakterdedir. Kıyıdan uzak karasal 
alanlarda düşük spesifik nem görülürken kıyı kesimlerinde ve sıcak bölgelerde daha yüksek 
spesifik nem hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 7. Sonbahar mevsimi spesifik nem kontur haritası 

 
Şekil 8’de 1974-2002 yılları arasında ölçülmüş verilerin yıllık ortalamalarının kontur 

haritası görülmektedir. Bu harita 4 mevsim için ayrı ayrı çizilen kontur haritalarının bir 
ortalamasıdır. Dolayısı ile bu mevsimsel kontur haritaları ile benzer özelliktedir. Aşağıda 
mevsimsel ve yıllık kontur haritalarının tutarlılığını destekleyen unsurlar bölgelere göre 
değerlendirilerek maddeler halinde özetlenmiştir. 

• Kıyı bölgelerinin spesifik nem değerleri iç kesimlere göre daha yüksektir. 

• Kıyı bölgelerinden ortalama sıcaklığı en yüksek Akdeniz bölgesinde en yüksek spesifik 
nem değerleri hesaplanmıştır. 

• Ege bölgesinde iç kesimlerde de yüksek spesifik nem değerleri hesaplanmıştır. Bunun 
nedeni Ege bölgesinde dağlar kıyıya paralel olduğundan denizden gelen hava kütlelerinin 
iç kesimlere kadar ilerlemesidir. 

 

 

Şekil 8. Yıllık spesifik nem kontur haritası 
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• Yükseltisi en fazla ve sıcaklığı en düşük Doğu Anadolu bölgesinde en düşük spesifik 
nem değerleri hesaplanmıştır. 

• Đç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesine göre daha fazla yağış alan ancak en 
yüksek sıcaklıkların görüldüğü Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu iki bölgedekine göre 
daha yüksek spesifik nem değerleri hesaplanmıştır. 

• Sinop ve civarının orografik yapısından dolayı iç kesimlere kadar ilerleyen hava 
kütlelerin etkisi hesaplanan spesifik nem değerlerinde görülmektedir. 

• Doğu Karadeniz bölgesindeki kıyıya paralel uzanan dağların etkisi, iç kesimlere doğru 
gittikçe hesaplanan spesifik nem değerlerindeki hızlı düşüşle kendisini göstermektedir. 

 
Van Göl’ünde görülen buharlaşmanın etkisi özellikle yaz ayları için çizilen kontur 

haritasında beklendiği gibi kendisini göstermemiştir. Özellikle yaz aylarında sıcaklıktan 
kaynaklanan buharlaşma çok daha fazla olacağından bu mevsimde Van Göl’ünün etkisinin daha 
fazla görülmesi beklenmekteydi. Diğer mevsimlerde ise benzer yükseklikte ve benzer 
sıcaklıktaki Doğu Anadolu’nun diğer bölgelerine göre az da olsa daha yüksek spesifik nem 
değerleri hesaplanmıştır. Tüm bu sonuçlar ışığı altında çizilen kontur haritalarına göre 
hesaplanan spesifik nem değerlerinin tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
3.2. Tek Nokta Korelasyon Grafiğinin Çizilmesi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Tek nokta korelasyon grafiği seçilen bir tek istasyonun diğer istasyonlarla olan 
korelasyonlarının kontur haritası olarak tanımlanabilir. Tek nokta korelasyon grafiğinin çizimi 
için spesifik nem verisini hesaplamakta kullanılan ortalama sıcaklık, bağıl nem ve yerel basınç 
verilerinden homojen olanları seçilmiştir. Homojen verileri belirlemek için bağıl bir test olan çift 
değişkenli test [Maronna ve Yohai, 1978] kullanılmıştır. Bağıl homojenlik testinin 
kullanılamadığı durumlarda [Wijngaard, 2003] tarafından önerilen mutlak testlerden standart 
normal homojenlik testi (SNHT) [Alexandersson, 1986], Pettit testi [Pettit, 1979], Von Neumann 
oran testi [Von Neumann, 1941] ve Buishand sıra testi [Buishand, 1982] kullanılmıştır. 
Homojenlik analizi sonucunda 135 adet istasyon tek nokta korelasyon grafiğinin çizimi için 
kullanılmıştır. Tek nokta korelasyon grafiğinin çizilmesi için homojen veriye sahip istasyonların 
seçilmesinin nedeni spesifik nem verisi hesaplanan istasyonların birbirileri ile olan korelasyon 
katsayıların beklendiği gibi çıkmamasıdır. Bu yüzden homojen veriler seçilerek sonuçlardan 
emin olunmaya çalışılmıştır. 

 
Şekil 9’da Iğdır’ın tüm istasyonlarla olan spesifik nem korelasyonlarının kontur haritası 

görülmektedir. Beklendiği gibi Iğdır’a yakın istasyonlarla yüksek korelasyonlar vardır ve çok 
sıcak bir bölge olan Güneydoğu Anadolu’ya doğru gidildikçe korelasyonlar düşmektedir. Ancak 
Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmıyla benzer ve yüksek 
korelasyon göstermesi açıklanabilir bir durum değildir. Doğu Karadeniz bölgesindeki yüksek ve 
kıyıya paralel dağlar yüzünden denizden gelen hava kütleleri iç kısımlara ulaşamamaktadır. 
Kars, Ardahan ve Erzincan ve Erzurum illerinin bulunduğu bölgede yağışın kaynağı Karadeniz 
değil tam tersine Güney’den gelen (Akdeniz) siklonlardır. Bu bölgede rüzgâr vektörlerinin yönü 
Güneyden Kuzeye doğrudur. Bu yüzden bu bölgedeki yağışa Karadeniz değil Akdeniz’den esen 
rüzgârlar neden olmaktadır. Ancak bu bölge Akdeniz’e çok uzak ve de yüksek olduğundan 
Akdeniz’den gelen yağışlar burada pek etkili olamamaktadır, bu yüzden bu bölge hem 
yukarısında yer alan Karadeniz’deki istasyonlara ve aşağısında yer alan daha alçak bölgelere 
göre kuraktır. Sonuç olarak bu bölgenin Karadeniz bölgesi ile yüksek bir korelasyon göstermesi 
beklenmemektedir. Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin yüksek karasal alanlarla olan yüksek 
korelasyon değerleri Hakkari’ye kadar uzanmaktadır. Spesifik nem verisinin korelasyonlarındaki 
bu tutarsızlıklar ampirik bir formülden türetilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
yüzden hesaplanan spesifik nem verisinin korelasyonların yada korelasyon matrislerin 
kullanıldığı analizlerde iyi sonuç vermeyeceği düşünülmektedir. 
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Şekil 9. Iğdır istasyonuna göre çizilen spesifik nem tek nokta korelasyon grafiği 
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STANDART SÜRELĐ YILLIK EKSTREM YA ĞIŞ SERĐLERĐ 
FREKANS ANAL ĐZĐNDE AĞIRLIKLI UYGUNLUK TEST Đ 

Tefaruk HAKTANIR* 

ÖZET 

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü’nce, 2005 yılı itibariyle, kayıt süresi 11 ile 65 
yıl arasında değişen, 253 adet yağış rasat istasyonunda ölçülmüş olanlardan herhangi bir 
istasyondaki 14 ardışık standart süreli yıllık yağmur pikleri (YYP) serilerinin istatistiksel frekans 
analizi için, Gumbel, 3-parametreli log-normal (LN3), genel ekstrem değerler (GED), Pearson-3 
(P3), ve log-Pearson-3 (LP3) dağılımlarını kapsayan bir bilgisayar programı kodlanmıştır. 
Dağılımların parametreleri, momentler (MOM), maksimum-olabilirlik (MO), olasılık-ağırlıklı-
momentler (OAM), ve kendini-belirleyen-olasılık-ağırlıklı-momentler (KBOAM), ve LN3 için 
ayrıca Sıfır Çarpıklık yöntemleriyle hesaplanmakta, böylece toplam 21 farklı aday dağılım ortaya 
çıkmaktadır. Ki-kare, Kolmogorov-Smirnov, ve olasılık pozisyonu korelasyon katsayısı (OPKK) 
uygunluk testlerini ayrı ayrı kullanmak yerine, 5 dakikadan 1440 dakikaya (24 saate) kadar 14 
ardışık süreli, kaydedilmiş YYP serilerinin her biri ile 21 farklı aday dağılımın uygunluk 
istatistiklerini hesaplayıp, bunların boyutuna göre ‘en iyi uygun’dan ‘en kötü uygun’a 
değerlendirme numaraları vererek, 14 serinin üç test için toplam değerlendirme numaralarının 
dizilmesi sonucu 21 aday dağılım arasında bir uygunluk sıralaması yapılmaktadır. Böylece, Ki-
kare, Kolmogorov-Smirnov, ve OPKK uygunluk testlerinin üçünün birlikte ağırlıklı 
değerlendirilmesi sonucu 14 ardışık süreli kaydedilmiş YYP serisinden çoğunluğuna en iyi uyan 
dağılım seçimi konusunda analizciye somut bir rehberlik yapılmış olmaktadır. Bu yaklaşımın 
253 istasyondan seri uzunluğu 30 ve daha fazla olan 153 adedine uygulanması sonucuna göre, 
parametreleri KBOAM yöntemiyle hesaplanmış GED dağılımı, bunların %26’sında birinci ve 
%46’sında ilk üçe girerek en başarılı olurken, ilk beşteki başarılı dağılımlar aşağıda 
verilmektedir.  

 
                   1.inci    Đlk 3e 
                   olma      girme 
                   oranı     oranı 
1  GED-KBOAM       0.26      0.46 
2  GUMBEL-OAM      0.14      0.35 
3  GED-OAM         0.12      0.40 
4  GUMBEL-MOM      0.10      0.24 
5  GED-MO          0.08      0.33 
 

Anahtar Kelimeler: Standart süreli yıllık ekstrem yağış serileri frekans analizleri, Chi2, 
Kolmogorov-Smirnov, olasılık pozisyonu korelasyon katsayısı uygunluk 
testleri 
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ABSTRACT 

A computer program for frequency analyses of single-site recorded series of 14 standard, 
successive-duration annual rainfall peaks (ARP), which are being gauged by the General 
Directorate of State Meteorological Works at 253 stations with record lengths between 11 and 65 
years as of the year 2005, has been coded which includes the probability distributions of 
Gumbel, 3-parameter-log-normal (LN3), general extreme values (GEV), Pearson-3, and log-
Pearson-3. The distribution parameters are computed by the methods of moments (MOM), 
maximum-likelihood (ML), probability-weighted-moments (PWM), and self-determined-
probability-weighted-moments (SDPWM), and additionally for LN3 by the Zero Skewness 
method, and hence a total of 21 different distributions result. Instead of individually applying the 
goodness-of-fit tests of Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, and probability plot correlation 
coefficient (PPCC), an overall ranking of goodness-of-fit is performed among the 21 
distributions by first computing the 21 number of statistics of these three tests on all the 14 
standard, successive-duration series of ARP from 5 minutes up to 1440 minutes (24 hours), and 
next giving assessment numbers for each one of 21 distributions for all 14 series based on the 
magnitudes of the computed test statistics, and finally a goodness-of-fit ranking is done among 
the 21 candidate distributions by ordering the total values of their assessment numbers summed 
up for the three goodness-of-fit tests. Thus, a tangible guidance is given to the analyst for 
choosing the better distributions by an overall weighted evaluation of three goodness-of-fit tests 
of Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, and PPCC, which rank the best or close to the best for 
most of the 14 ARP series. This approach has been applied to 153 stations with record lengths 
greater than or equal to 30 elements out of the 253 stations, and the GEV distribution whose 
parameters are computed by the method of SDPWM has become the most successful by being 
the number one for 26% and being in the top three for 46% of all these stations, as the best 5 
distributions are given below. 

 
                   ratio of   ratio of 
                   being      being in 
                   first      top three 
1  GEV-SDPWM       0.26       0.46 
2  GUMBEL-PWM      0.14       0.35 
3  GEV-PWM         0.12       0.40 
4  GUMBEL-MOM      0.10       0.24 
5  GED-ML          0.08       0.33 

 
Keywords: Standard-duration annual extreme precipitation series frequency analyses, Chi2, 

Kolmogorov-Smirnov, probability plot correlation coefficient goodness-of-fit tests 
 
 

1. GĐRĐŞ 

Dünyanın birçok ülkesindekilere benzer olarak, ülkemizde, Devlet Meteoroloji Đşleri (DMĐ) 
Genel Müdürlüğü, 300 civarında plüviyograflı noktasal yağış istasyonlarında, 5, 10, 15, 30, 60 
dakika, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24 saatlik, bu 14 farklı, ardışık, standart süreli yağış donelerini 
ölçüp kaydetmektedir. Bir yıllık süreç içindeki tr-dakika (tr-dak) süreli yağmur derinliklerinden 
en büyük değerlisi ‘tr-dak standart süreli yıllık ekstrem yağış’ veya ‘tr-dak süreli yıllık yağmur 
piki (YYP)’ olarak adlandırılmaktadır.  

 
Şehir içinde bir caddenin ucundaki mazgala girecek şiddetli yağmur suyu debisinin 

tahmininden, bir bağlama savağından geçecek kritik taşkının tahminine kadar, çeşitli su 
yapılarına gelecek taşkın debilerinin hesabı, öncelikle, ilgili yönetmeliklerin belirlediği ortalama 
tekerrür peryoduna (T) sahip, süresi drenaj alanı toplanma zamanına eşit olan ekstrem yağmur 



 

 229

miktarının hesap edilmesini gerektirir. Bu da, ardışık standart süreli kaydedilmiş yıllık yağmur 
piki serilerinin istatistiksel ferkans analizi ile yapılmaktadır.  

 
Đlgili literatürün incelenmesinden, Gumbel, 2-parametreli log-normal, 3-parametreli log-

normal (LN3), genel ekstrem değerler, 2-parametreli gama, 3-parametreli gama (Pearson-3), 3-
parametreli log-gama (log-Pearson-3), pareto, 2-parametreli eksponansiyel, log-lojistik, Wakeby 
gibi dağılımların, kaydedilmiş yıllık taşkın pik debileri serilerinin ve bu 5 dakikadan 24 saate 
kadar ardışık süreli yıllık yağmur piki serilerinin frekans analizi için kullanıldığı görülebilir 
[Bobee & Rassmussen, 1994; Cunnane, 1989; Daud vd., 2002; DMĐ, 1976; DSĐ, 1990; Haktanır, 
1992; Overeem vd., 2008; Öztekin, 2006; Rao & Hamed, 2000; Wilks, 1993]. Ardışık standart 
süreli yıllık yağmur pikleri serilerinin frekans analizinde, Chi2 ve Kolmogorov-Smirnov gibi 
konvansiyonel uygunluk testlerinin 14 seriden her birine ayrı ayrı uygulanarak en uygun 
dağılımın her seri için ayrı ayrı seçilmesi sağlıklı bir yaklaşım değildir. Söz konusu olan 14 
ardışık seri değil de tek bir seri olsa, bu yaklaşım makul ve çağdaş bir yöntemdir. Fakat, yukarıda 
listelenen, ve bir kısmı bu çalışmada da kullanılan, olasılık dağılımlarının analitik yapıları 
birbirinden farklıdır. Bunların, özellikle T = 100 yıl, T = 1000 yıl gibi uzak sağ kuyruk değişken 
değerlerinde, davranışları birbirinden önemli boyutlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, 2 yıldan 
100 yıla kadar tekerrürler arasında genel-ekstrem-değerler-tip-3 dağılımınki ile Pearson-3 
dağılımın frekans eğrileri, Gumbel grafik kağıdına çizilse, bunlardan ilki artan T ile aşağıya 
doğru konkav bir biçim gösterirken, ikincisi ise yukarıya doğru konkav bir biçim arzedebilir. Bu 
ise, örneğin tr = 2 saat ve tr = 3 saat gibi birbirine yakın değerlerde süresi olan iki ardışık 
ekstrem yağmur olaylarının olasılıklarını boyutlarına iliştiren frekans eğrilerinin, birbirine 
paralel, genel anlamda benzer görünümlü olması gereklili ğini bozacak ve bu iki tabiat olayının 
nicelleştirilmesinde hatalı olacaktır. Coğrafik ve meteorolojik özelliklerinden dolayı, o 
istasyondaki standart süreli yıllık yağmur pikleri serilerinin tamamına aynı olasılık dağılımının 
adapte edilmesi gerekli ve zorunlu bir istatistiksel uygulamadır. Şiddet-süre-tekerrür eğrilerinin 
hesabı ile ilgili dünya literatürü incelendiğinde de, 5 dakikadan 1440 dakikaya kadar ardışık 
standart süreli yıllık yağmur pikleri serilerinin tamamının frekans analizinin aynı olasılık 
dağılımı kullanılarak yapıldığı görülebilir [Durrans & Kirby, 2004; Koutsoyiannis vd., 1998; 
Overeem vd., 2008].  

 
Kaydedilmiş olan, 14 ardışık standart süreli yıllık yağmur pikleri serilerinin 14’üne de aynı 

olasılık dağılımının kullanılması dahi, aynı tekerrür peryoduna sahip YYP değerlerinin artan 
yağmur süresi ile artması gerektiği fiziksel zorunluluğu sağlamayabilir. Bu çalışmada ıraksaklık 
kriteri olarak adlandırılan bu prensip, yağmur miktarına kütlenin korunumu yasasının 
uygulanmasının gerektirdiği bir zorunluluktur. Iraksaklık kriterine, buna çelişkili durumlara, ve 
çelişkili hallerde çözüm önerilerine ait bilgiler için literatür mevcuttur [Benzeden, 2001; Porras 
& Porras, 2001; Haktanır, 2003]. Özetle, bir olasılık dağılımının 14 ardışık standart süreli yıllık 
yağmur pikleri serilerine uygulanabilmesi için, dağılım parametrelerinin yağmur süresi tr’ye 
karşılık regresyonla düzeltilmesi ve düzeltilen parametrelerinin, artan tr ile, dağılımın analitik 
yapısına göre, artan veya azalan bir ilişki göstermesi gerekmektedir. Iraksaklık kriterini 
sağlamayan bir dağılım, uygunluk testleri aşamasına gelmeden evvel baştan atılmak zorundadır.  

 
Bu çalışmada 5 farklı dağılım ve her dağılım için 4 farklı (LN3 için 5) parametre tahmin 

yöntemi kullanılmıştır. Böylece, 21 farklı olasılık dağılımının her biri, (değişken değeri) ↔ 
(tekerrür peryodu), veya kısaca x ↔ T, ilişkisinin hesabı için adaydır. Tabi ki, burada; “Bu 
dağılımlardan hangisi, frekans analizini yapacağımız istasyonun kaydedilmiş 14 ardışık standart 
süreli yıllık yağmur pikleri serilerine daha uygundur?” sorusu akla gelmektedir. Bu soru, ekstrem 
karakterdeki büyüklükler ile diğer rastgele değişkenlerin frekans analizinde de sorulmakta olan 
ve cevaplanması gereken bir sorudur. Başka çalışmalarda veya benzeri amaçlı analizlerde, daha 
fazla sayıda olasılık dağılımı aday dağılımı olarak alınabilir [Cunnane, 1989; Rao & Hamed, 
2000; Öztekin, 2006]. Đlgili literatürün incelenmesinden görülebileceği gibi [Cottegoda, 1980; 
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Cunnane, 1989; Bobee & Rassmussen, 1994; Haktanır, 1992], özellikle, geçilme olasılığının Pex 
= 0.01 ve Pex = 0.001 gibi olduğu ekstrem sağ kuyruk bölgesinde, bazı dağılımların verdiği 
değişken değerleri birbirinden 2 katı 3 katı gibi büyük boyutlarda farklılıklar gösterebilmektedir. 
Bir karşılaştırma yapmadan, herhangi bir dağılıma bağlı kalarak yapılan frekans analizinde, 
olması gerekenden çok büyük veya çok küçük değişken değeri tahmin edilirse, günlük hayatta 
bu, su yapısının kritik bir taşkında yıkılmasına, veya ekonomik ömrü boyunca göya kritik 
taşkınlara karşı çalışma fırsatı bulamayacak kadar büyük boyutta inşa edilmesine sebep olur. Her 
iki durum da, neticede büyük mali kayıpların oluşması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, yıllık 
taşkın pikleri ve yıllık yağmur pikleri frekans analizlerinde, özellikle T = 10 yıl ve daha büyük 
tekerrürlü değişken değerlerinin tahmini mümkün mertebe rasyonel bir biçimde yapılmalıdır. 
Đlgili literatürden görülebileceği gibi, bu ekstrem hidrolojik büyüklüklerin frekans analizinde, 
dünyada, farklı ülkelerde farklı dağılımlar kullanılmakta, ve bunlardan uygun olanını seçmek 
üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır [Cunnane, 1989; Bobee & Rassmussen, 1994; 
Haktanır, 1992; NERC, 1975; Rao & Hamed, 2000; USGS, 1982; Wilks, 1993].  

 

Bu çalışmada, ilgili literatürün incelenmesinden, halen kullanımı devam eden üç klasik 
uygunluk testinin üçü de eldeki 14 ardışık süreli yıllık yağmur pikleri serilerine 
uygulanmaktadır. Bu testler: (1) Chi2 (Ki-kare), (2) Kolmogorov-Smirnov, ve (3) Olasılık 
Pozisyonu Korelasyon Katsayısı (OPKK) uygunluk testleridir. Takip eden bölümlerde, bu 
uygunluk testleri hakkında, ve bunların bu çalışmada kullanılan biçimleri hakkında özet 
açıklamalar yapılacaktır. 

 

2. KĐ-KARE (CH Đ2) UYGUNLUK TEST Đ HAKKINDA ÖZET B ĐLGĐLER 

Serbestlik derecesi v olan bir Ki-kare (Chi2) dağılımı, ölçek parametresi: b = 0.5, şekil 
parametresi: a = (0.5)·v olan 2-parametreli bir gama dağılımıdır [Ross, 1980; Benjamin & 
Cornell, 1970]. 1-parametreli gama dağılımlı rastgele değişken (z) ile 2-parametreli gama 
dağılımlı rastgele değişken (x) arasında: z = x/b ili şkisi vardır. Ki-kare uygunluk testinde, 
herhangi bir aday dağılımı için,  

( )∑
=

÷−=
K

j
jjj BEGEBE
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2χ  (1) 

ifadesiyle elde edilen Ki-kare dağılımlı rastgele değişkenin χ nümerik değerinin küçük-kalma 
ihtimali, şekil parametresi: a = 0.5·v olan ve nümerik değeri: Z = 0.5·χ olan 1-parametreli gama 
dağılımlı Z değerine karşılık hesaplanır. Bu iş için, Numerical Recipes kitabındaki GAMMP alt 
programı kullanılabilir [Press vd., 1992]. GAMMP alt programı, ana programdan şekil 
parametresinin ve rastgele değişkeninin değerleri gönderilen 1-parametreli gama dağılımlı 
değişkenin küçük-kalma olasılığını hesaplayıp ana programa sunmaktadır. Eşitlik 1’de, K Ki-
kare uygunluk testinde, örnek serideki gözlenen değerler ve beklenen değerler histogramları için 
seçilen dilim adedi, GEj K adet dilimden j’ninci dilimde bulunan gözlenen elemanlar adedi, BEj 
K adet dilimden j’ninci dilimde aday dağılıma göre bulunması gereken beklenen elemanlar 
adedidir. Bu çalışmada, K Sturges Formülünden hesaplanmaktadır [Benjamin & Cornell, 1970]: 

K = 1 + (3.3)·log10(n)  (2) 

GEj, örnek serideki toplam n adet elemandan j’ninci dilim içinde kalanlar sayılarak bulunur, 
ve bu daima bir tam sayıdır. BEj aşağıdaki eşitlikten hesaplanmaktadır:  

BEj = [F(x=Xj+1) – F(x=Xj)] · n  (3) 
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Bu eşitlikte, Xj+1 ve Xj j’ninci dilimin uç değerleri, F(x) aday dağılımın kümülatif dağılım 
fonksiyonu, köşeli parantezler arasındaki terim rastgele değişkenin aday dağılıma göre j’ninci 
dilim içinde kalması ihtimalidir. Eşitlik 1 ile ortaya çıkan Ki-kare dağılımının serbestlik derecesi;  

v = K – m – 1  (4) 

eşitli ği ile hesaplanmaktadır [Benjamin & Cornell, 1970; Kottegoda, 1980]. Burada, m aday 
olasılık dağılımındaki parametre adedi olup, bu çalışmada kullanılan dağılımlardan Gumbel için 
m=2, diğerleri için m=3’tür.  

 
Yıllık taşkın pikleri gibi rastgele değişkenlerin tek bir sayı grubundan oluşan ölçülmüş 

kaydedilmiş örnek serisine uydurulacak aday olasılık dağılımların seçiminde Ki-kare uygunluk 
testi kullanılacaksa, önce, Eşitlik 1 ile bütün aday dağılımların χ değerleri hesaplanır. Sonra, bu 
χ’lerin küçük-kalma olasılıkları hesaplanır ve en küçük küçük-kalma olasılığına sahip aday 
dağılımın en iyi dağılım olduğuna karar verilir. Aday dağılımların parametre adetleri eşitse, en 
uygun dağılımın seçimi doğrudan en küçük boyutlu χ’ya sahip dağılımın seçilmesiyle 
yapılabilir. Genelde, χ’lerinin küçük-kalma olasılığı %90’dan daha küçük olan bütün aday 
dağılımların Ki-kare uygunluk testini geçtiğine karar verilir, ve testi geçen dağılımlardan 
herhangi biri, kişisel eğilim ve tecrübe gibi kriterlerle tercih edilebilir. 

 
3. KOLMOGOROV-SMIRNOV UYGUNLUK TEST Đ HAKKINDA ÖZET B ĐLGĐLER 

Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi aşağıda özetlendiği gibi uygulanmaktadır [Benjamin 
& Cornell; Kottegoda, 1980]: 

 
Öncelikle, aşağıdaki eşitlikten n adet olasılık farkları hesaplanır: 

Di =  F(x=Xi) – i/n   (5) 

Burada, i: küçükten-büyüğe doğru dizilmiş örnek seride i’ninci elemanın sıra numarası olup, i/n: 
California noktalama pozisyonu formülüne göre i’ninci elemanın küçük-kalma olasılığıdır. 
Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi, California noktalama pozisyonu formülünce ampirik 
olarak hesaplanan küçük-kalma olasılığını doğru olarak kabul etmekte, aday dağılımın verdiği 
küçük-kalma olasılığının ampirik değerden olan farkını belirlemekte, ve n adet farktan en büyük 
değerlisini Kolmogorov-Smirnov istatistiği olarak tanımlamaktadır. En iyi uygunluk için ampirik 
dağılımla aday dağılım arasındaki uyumun en iyi olması, diğer bir deyişle Kolmogorov-Smirnov 
istatistiğinin sıfıra yakın bir değeri olması gerekir. Kolmogorov-Smirnov istatistiği (D), D’den 
tanımlanan s değişkeni, ve s’nin kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıda verildiği gibidir 
[Kottegoda, 1980; Press vd., 1992]:  

D = en büyük boyutlu Di  (6) 

S = D ·√n  (7) 
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Kolmogorov-Smirnov uygunluk testine göre, Eşitlik 8 veya Eşitlik 9 ile hesaplanan küçük-
kalma olasılığı %90 gibi bir değerden küçük olan herhangi bir aday olasılık dağılımı eldeki 
mevcut örnek seriye uygundur. Farklı görünmelerine rağmen Eşitlik 8 ve Eşitlik 9 belirli bir S 
değeri için eşit küçük-kalma olasılığı değerleri vermektedir, ve dolayısıyla herhangi biri 
kullanılabilir. Kolmogorov-Smirnov istatistiğinin (D’nin) ve S’nin nümerik boyutu en küçük 
olan dağılım diğerlerinden daha uygun olarak değerlendirilebilir. Benzer biçimde, S’nin nümerik 
boyutunun küçülmesiyle, FK-S(s=S)’nin değeri de küçüleceği için, küçük-kalma olasılığı en 
küçük olan dağılım diğerlerinden daha uygun olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Ki-kare 
uygunluk testindeki değerlendirme yaklaşımı Kolmogorov-Smirnov uygunluk testine de 
uygulanmaktadır. 

 
4. OLASILIK POZ ĐSYONU KORELASYON KATSAYISI UYGUNLUK TEST Đ 

HAKKINDA ÖZET B ĐLGĐLER 

1975 yılında Filliben tarafından sunulmuş olan OPKK uygunluk testi [Filliben, 1975], örnek 
serideki n adet eleman küçükten-büyüğe veya büyükten-küçüğe dizildikten sonra, her bir 
elemanın gerçek küçük kalma olasılığının (F’in) uygun bir noktalama pozisyonu formülüyle 
verildiğini kabul edip, aday dağılım kullanılarak hesaplanan F’lerin noktalama pozisyonu 
formülünün verdiği F’lere uyumunu korelasyon katsayısının boyutu ile değerlendirmektedir. 
Noktalama pozisyonu formülü için farklı teklifler yapılmış ise de [Chowdhury & Stedinger, 
1991; Karim & Chowdhury, 1995], Adeloye ve Montaseri’nin (2002) yaptığı gibi bu çalışmada 
da Cunnane noktalama pozisyonu formülü kullanılmıştır. Buna göre, küçükten-büyüğe dizilmiş 
örnek seride baştan i’ninci elemanın F’i aşağıdaki gibi tanımlıdır: 

Fi = (n – i + 0.6) / (n + 0.2) (10) 

Örnek serideki elemanların hepsinin F’leri Eşitlik 10’dan hesaplandıktan sonra, aynı F’lerin 
değişken değerleri aday dağılım tarafından hesaplanır. Örnek serideki eleman değerleri gerçek 
değerler, aday dağılımın hesapladıkları da tahmini değerler olarak kabul edilip, bu ikisini 
birbirine iliştiren korelasyon katsayısı klasik regresyon teorisinden, aşağıda verildiği gibi 
hesaplanır. 

R = { 1 – SSRmin / SSR } 0.5 (11) 

Burada, SSRmin regresyon varken farkların karelerinin toplamı, SSR doğrudan serideki 
elemanların kendi aritmetik ortalamalarından farklarının karelerinin toplamıdır, ve bilindiği gibi, 
korelasyon katsayısının karesi regresyon bağıntısının gücünü tanımlayan determinasyon 
katsayısıdır, ve tam uyum halinde SSRmin = 0 olup, hem determinasyon katsayısı hem de 
korelasyon katsayısı tam 1.0 değerini alır. OPKK uygunluk testinde R’si 1’e en yakın aday 
dağılımın en uygun olduğu kabul edilir. 

 
5. ÜÇ FARKLI UYGUNLUK TEST ĐNĐN BĐRLĐKTE UYGULANMASI 

Bu çalışmada, 21 adet aday dağılımdan ıraksaklık kriterini sağlayanların her biri için Eşitlik 
1 ile önce Ki-kare istatistiği, sonra serbestlik derecesi ile bu Ki-kare istatistiğinin küçük-kalma 
olasılığı hesaplanmakta, küçük-kalma olasılıkları küçükten büyüğe doğru dizilmektedir. En 
küçük küçük-kalma olasılığına sahip dağılım birinci en uygun dağılım, ikinci küçük küçük-
kalma olasılığına sahip dağılım ikinci en uygun dağılım şeklinde sıralanma yapılmaktadır. 
Böylece 14 ardışık süreli yıllık yağmur pikleri serileri için 14 Ki-kare uygunluk testi tablosu 
oluşmaktadır. Her bir tabloda, ıraksaklık kriterlerini sağlayan dağılım adedi N ise (N ≤ 21), 
birinci en uygun dağılıma N puanı, ikinci en uygun dağılıma N–1, j’ninci en uygun dağılıma N–
j+1 uygunluk puanları verilmektedir. 14 ardışık süreli yıllık yağmur pikleri serilerinin 14 adet 
Ki-kare uygunluk tablolarındaki her bir dağılımın 14 adet uygunluk puanı toplanarak, toplam 
uygunluk puanı elde edilmektedir. Sonra, dağılımlar, toplam uygunluk puanlarının büyükten 
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küçüğe doğru dizilmesiyle sıralanmakta, en fazla toplam uygunluk puanı olan dağılımın Ki-kare 
uygunluk testine göre en iyi dağılım olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşımın, 14 adet Ki-kare 
uygunluk testinde ‘en fazla birinci olan dağılım’ veya ‘en fazla ilk üçe giren dağılım’ gibi 
kriterlerden daha somut olduğuna karar verilmiştir. Bu değerlendirme yaklaşımına göre, her bir 
dağılımın 14 farklı serideki performansları gerçekçi olarak hesaba katılmaktadır. 

 
Yukarıdaki bölümlerde özetlendiği gibi, Ki-kare testinin yanısıra, 14 seriden her birine 

Kolmogorov-Smirnov ve OPKK testleri de uygulanmaktadır. Dağılımların bu testlere göre 
performansı da, yukarıda özetlendiği biçimde, toplam uygunluk puanına göre 
değerlendirilmektedir. En nihayet, bütün dağılımların aşağıdaki eşitli ğe göre genel toplam 
uygunluk puanları hesaplanmakta ve genel toplam puanı en yüksek olan dağılımın en iyi dağılım 
olduğu kabul edilmektedir. 

Genel Toplam Uygunluk Puanı = Ki - kare toplam uygunluk puanı  
 + Kolmogorov-Smirnov toplam uygunluk puanı 
 + OPKK toplam uygunluk puanı  (12) 

Ki-kare uygunluk testi ile diğer iki test arasında bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Ki-kare 
uygunluk testinde Gumbel dağılımı iki parametreli olduğundan, üç parametreli diğer dağılımlara 
avantajlı durumda olmaktadır. Küçük-kalma olasılıkları göz önüne alınmadığında, Eşitlik 1 ile 
hesaplanan Ki-kare istatistiğinin nümerik değeri, o dağılıma göre gözlenen değerler histogramı 
ile beklenen değerler histogramı arasındaki uyum için net nümerik bir değerdir, ve bu ne kadar 
küçükse o dağılıma göre beklenen değerler histogramı, ve dolayısıyla o dağılımın olasılık 
yoğunluk fonksiyonu, eldeki serinin gözlenen değerler histogramına o kadar yakın ve uygun 
demektir. Fakat, Ki-kare uygunluk testinin uygulaması, Ki-kare istatistiklerinin boyutlarına göre 
değil, küçük-kalma olasılıklarının boyutlarına göre yapılmaktadır. Bu durumda, Gumbel dağılımı 
2 parametreli olduğundan, 3 parametreli bir dağılıma göre daha büyük nümerik değerli Ki-kare 
istatistikleriyle daha küçük küçük-kalma olsılıklarına sahip olabilmektedir. Klasik anlamda, Ki-
kare uygunluk testinde adeta, “Gumbel dağılımı daha az sayıda parametre ile eldeki seriyi temsil 
etme kabiliyeti varken, 3-parametreli dağılımlar ise ekstra bir adet parametrenin de yardımıyla 
örnek seriyi temsil etmede baştan avantajlıdır” düşüncesi vardır. Bu çalışmada, Ki-kare 
uygunluk testi, genel uygulamasında olduğu gibi, küçük-kalma olasılıklarının değerlerine göre 
yapılmaktadır. Bir fikir vermesi açısından, dağılımlar salt Ki-kare istatistiklerinin boyutlarına 
göre de sıralanmakta fakat değerlendirmeye alınmamaktadır. Gumbel dağılımının Ki-kare 
testindeki bu avantajı, Kolmogorov-Smirnov ve OPKK testlerinde yoktur. 

 
6. ÖRNEK UYGULAMA 

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu’nun yapıldığı yere yakın olduğu için, Đstanbul 
Kartal’daki Meteoroloji Đstasyonunda 1974’tenberi kaydedilmekte olan n=31 elemanlı yıllık 
yağmur pikleri serileri ile yukarıda özetlenen frekans analizi hesapları yapılmıştır. Aşağıda Tablo 
1’de, Kartal’da mm cinsinden ölçülmüş kaydedilmiş 14 ardışık standart süreli yıllık yağmur 
pikleri serileri, bunların istatistik özetleri, ve en uygun dağılımla hesaplanmış olan 2 yıldan 
10Bin yıla kadar tekerrürlü yıllık yağmur pikleri değerleri verilmektedir. Takip eden Tablo 2’de, 
yukarıda özetlenen uygunluk testleri çıktılarının bir kısmını vermektedir. 

 
7. SONUÇ 

Herhangi bir plüviyograflı meteoroloji istasyonunda ölçülmüş kaydedilmiş 14 farklı, ardışık 
standart süreli yıllık yağmur pikleri serilerine frekans analizleri uygulayan bir bilgisayar 
programı geliştirilmi ştir. Bu modelde, Ki-kare, Kolmogorov-Smirnov, ve olasılık pozisyonu 
korelasyon katsayısı uygunluk testlerinin üçü de 14 ardışık standart süreli seriye uygulanmakta, 
bu üç uygunluk testinin yukarıda özetlendiği biçimde birlikte nicel değerlendirilmesi sonucu, 21 
farklı aday olasılık dağılımından ıraksaklık kriterini sağlayanlar arasında en başarılı olan ile 
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nihayi yinelenme tablosu hesapları, ve o istasyonun şiddet-süre-tekerrür eğrileri hesapları 
yapılmaktadır.  

 
Tablo 1. Kartal’da DMĐ’nin kaydettiği n=31 yıllık yıllık yağmur pikleri (mm) 

Gözlem         DAK ĐKA                               SAAT 
Yılı    5    10    15    30     1     2     3     4      5     6     8    12    18    24 
--------------------------------------------------- ------------------------------------- 
2004   6.4   7.4   8.0   9.4  11.8  15.4  19.9  23. 5  24.1  24.1  24.6  24.7  24.7  40.3 
2003   3.6   4.8   5.3   6.3   8.5  11.6  12.6  14. 0  14.8  15.1  15.5  19.4  22.1  34.8 
2002   8.9  10.5  10.6  14.1  21.0  22.4  22.5  22. 5  22.8  23.1  23.1  26.6  30.2  32.0 
2001   7.3  10.1  12.5  15.8  17.1  19.0  23.3  30. 0  30.1  30.8  34.1  46.9  52.8  58.1 
2000   6.5   6.9   7.3   9.0  10.5  12.6  13.3  16. 9  18.1  19.5  21.5  23.9  24.8  24.9 
1999   8.4  12.4  16.4  20.8  21.8  22.6  22.7  29. 9  30.2  31.0  33.0  33.7  33.8  34.4 
1998  11.4  19.3  23.7  29.0  29.2  29.2  29.4  34. 8  35.6  41.7  42.4  44.5  51.0  54.2 
1997   8.5  11.9  17.6  23.8  26.9  41.2  42.3  45. 3  46.4  51.6  57.7  68.1  72.3  72.9 
1996   6.5  10.2  13.6  18.7  20.3  22.6  27.9  29. 1  29.8  29.8  30.5  44.3  47.2  52.1 
1995   9.9  14.7  18.2  25.7  30.5  54.1  61.7  63. 0  63.1  63.1  63.1  72.0 100.5 103.5 
1994   4.0   5.7   7.1   7.6   9.8  14.3  18.5  21. 0  22.4  25.0  26.7  29.5  42.0  46.3 
1993   4.6   5.1   6.4   9.4  11.9  16.3  17.0  17. 1  17.1  17.6  17.6  23.9  27.5  27.6 
1992  10.5  15.7  20.8  30.8  36.0  36.2  36.8  37. 5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  40.6 
1991   9.1  11.5  14.3  24.5  29.2  30.6  30.6  24. 4  34.7  35.2  35.8  41.4  41.7  55.9 
1990   4.0   5.5   6.5   6.6   9.5  16.1  20.0  24. 8  26.2  29.5  29.5  29.5  29.5  42.3 
1989   4.9   6.9   7.5  11.0  12.5  14.8  20.1  22. 0  25.0  25.4  25.4  26.2  27.2  32.8 
1988   3.3   5.6   6.1   6.5   7.0   9.0  11.7  15. 3  17.9  17.9  17.9  18.4  20.6  35.8 
1987   5.7   7.9  10.7  14.7  20.4  26.9  35.5  36. 9  37.8  39.0  42.2  48.8  57.4  65.5 
1986   7.3  11.1  15.3  24.6  35.5  35.6  35.9  35. 9  35.9  35.9  35.9  35.9  35.9  35.9 
1985   3.0   4.2   5.2   7.7  10.2  20.0  24.8  30. 0  36.3  39.6  47.2  64.5  72.8  73.9 
1984   5.3   8.0   8.0   8.2   8.4  13.2  14.9  16. 7  16.9  17.3  17.5  19.0  25.0  26.6 
1983   7.5  11.2  12.9  13.4  14.2  19.0  21.2  21. 7  22.6  24.2  24.8  24.8  29.2  53.0 
1982   4.0   5.8   7.5   9.8  12.0  14.0  15.8  15. 8  15.8  15.9  15.9  15.9  16.6  27.9 
1981  10.1  19.0  24.8  37.9  55.5  88.3 113.7 119. 3 121.2 122.4 123.9 132.2 134.7 137.1 
1980   3.8   5.7   7.7  12.7  15.5  18.0  24.1  32. 1  36.5  41.4  43.1  44.4  44.8  46.7 
1979   4.0   7.1   7.7   7.8   7.8   8.9  10.4  10. 6  10.7  10.7  17.4  25.1  32.0  38.5 
1978   5.7   8.6   9.4  14.8  23.4  35.8  44.5  50. 5  55.7  57.0  59.3  59.5  60.5  62.1 
1977  13.8  19.2  20.4  20.6  25.8  27.8  33.4  33. 6  33.6  33.6  34.1  46.1  46.1  52.9 
1976  16.5  22.8  23.3  26.1  28.7  31.1  31.7  34. 4  34.4  34.5  34.5  34.5  34.5  34.5 
1975  20.7  31.0  36.0  52.2  59.5  59.7  59.7  59. 7  59.7  59.7  59.7  61.4  61.5  61.5 
1974   9.7  14.0  15.2  16.9  17.4  17.4  18.0  21. 9  25.8  28.3  30.9  42.2  46.8  51.8 
 
Serilerin       DAK ĐKA                               SAAT 
ist.leri  5   10    15    30     1     2     3     4     5     6     8    12    18    24 
--------------------------------------------------- -------------------------------------- 
Ort.    7.6  11.0  13.1  17.3  20.9  25.9  29.5  31 .9  33.5  34.8  36.2  40.8  44.6  50.2 
Enbüy. 20.7  31.0  36.0  52.2  59.5  88.3 113.7 119 .3 121.2 122.4 123.9 132.2 134.7 137.1 
St.S.   4.0   6.2   7.3  10.6  13.0  16.9  20.1  20 .6  20.7  20.9  21.1  22.9  24.8  23.5 
Var.K.  0.53  0.56  0.56  0.61  0.62  0.65  0.68  0 .64  0.62  0.60  0.58  0.56  0.56  0.47 
Çar.K.  1.51  1.49  1.27  1.45  1.48  2.10  2.75  2 .81  2.75  2.63  2.55  2.27  2.02  2.08 
 
KARTAL'daki SER ĐLER ĐLE K Đ-KARE, KOLMOGOROV-SMIRNOV, ve OPKK UYGUNLUK TESTLERĐNE GÖRE  
EN UYGUN GED-KBOAM DAĞILIMI ĐLE STANDART SÜRELĐ YILLIK YA ĞI ŞLARIN Y ĐNELENME DEĞERLERĐ: 
 
Tekerrür        DAK ĐKA                               SAAT 
Peryodu   5   10    15    30     1     2     3     4     5     6     8    12    18    24 
--------------------------------------------------- -------------------------------------- 
    2   7.1   9.2  10.6  13.3  16.7  20.8  23.6  25 .7  27.6  29.2  31.9  36.1  40.9  44.7 
    5  10.6  14.7  17.2  22.0  27.3  33.5  37.5  40 .5  43.1  45.2  48.8  54.3  60.4  65.0 
   10  13.5  19.1  22.7  29.1  36.2  44.2  49.2  53 .1  56.2  58.9  63.3  69.9  77.1  82.7 
   25  17.9  26.0  31.0  40.2  50.1  61.0  67.8  73 .0  77.1  80.6  86.4  94.9 104.2 111.1 
   50  21.8  32.1  38.6  50.2  62.7  76.4  84.9  91 .3  96.4 100.8 107.8 118.3 129.5 137.9 
  100  26.2  39.3  47.3  61.9  77.6  94.7 105.3 113 .2 119.6 124.9 133.6 146.5 160.1 170.4 
  200  31.4  47.6  57.6  75.7  95.3 116.4 129.7 139 .5 147.4 154.0 164.7 180.6 197.4 209.9 
  500  39.6  60.7  73.9  97.8 123.7 151.8 169.4 182 .5 192.9 201.7 216.0 237.0 259.3 275.8 
 1000  46.9  72.7  88.7 118.0 149.9 184.7 206.5 222 .7 235.6 246.5 264.2 290.3 318.0 338.5 
 2000  55.5  86.6 106.1 141.9 181.1 223.9 250.9 270 .9 287.0 300.5 322.5 355.0 389.4 415.1 
 5000  68.9 108.7 133.8 180.2 231.4 287.8 323.4 350 .0 371.4 389.3 418.7 462.2 508.3 542.7 
10000  81.0 128.7 159.0 215.3 277.7 347.0 391.1 423 .9 450.5 472.8 509.3 563.5 621.2 664.3 
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Tablo 2. Kartal’daki n=31 yıllık kaydedilmiş ardışık yıllık yağmur pikleri serileri frekans 
analizinde uygunluk testleri bulguları 

 
Iraksaklık kriterini sa ğlayan da ğılımlar(20 adet): 
  GUMBEL-MOM   GUMBEL-MO    GUMBEL-OAM   GUMBL-KBOA M  LN3-MOM      LN3-MO      
  LN3-OAM      LN3-KBOAM    LN3-CK0      GED-MOM      GED-MO       GED-OAM     
  GED-KBOAM    P3-MO        P3-OAM       P3-KBOAM     LP3-MOM      LP3-MO      
  LP3-OAM      LP3-KBOAM   
 
Iraksaklık kriterini sa ğlamayan da ğılımlar (1 adet): 
  P3-MOM      
 
AŞAĞIDA, BÜTÜN SER ĐLER ĐÇĐN KĐ-KARE UYGUNLUK TESTĐ BULGULARI VERĐLMEKTEDĐR: 
 
5-DAKĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KĐ-KARE ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
DAĞILIM      K Đ2 DEĞERĐ  K Đ2 OLASILI ĞI     DA ĞILIM      K Đ2 DEĞERĐ 
-----------  ----------  -------------     -------- ---  ---------- 
GED-KBOAM       2.60      % 72.7           GED-KBOA M       2.60 
GUMBEL-MO       4.22      % 76.1           GED-OAM         3.11 
GUMBEL-OAM      4.30      % 76.9           LN3-CK0         3.37 
GED-OAM         3.11      % 78.9           LN3-MO          3.47 
LN3-CK0         3.37      % 81.4           GED-MOM         3.50 
GUMBL-KBOAM     4.90      % 82.0           GED-MO          3.69 
LN3-MO          3.47      % 82.3           LN3-KBOA M       4.10 
GED-MOM         3.50      % 82.6           GUMBEL-M O       4.22 
GUMBEL-MOM      5.02      % 82.9           GUMBEL-O AM      4.30 
GED-MO          3.69      % 84.2           P3-KBOAM         4.74 
LN3-KBOAM       4.10      % 87.1           GUMBL-KB OAM     4.90 
P3-KBOAM        4.74      % 90.6           GUMBEL-M OM      5.02 
LN3-OAM         5.14      % 92.3           LN3-OAM         5.14 
P3-OAM          5.49      % 93.6           P3-OAM          5.49 
LN3-MOM         5.90      % 94.8           LN3-MOM         5.90 
P3-MO           9.54      % 99.2           P3-MO           9.54 
LP3-MOM        40.95      %100.0           LP3-KBOA M      32.32 
LP3-MO         37.94      %100.0           LP3-OAM        34.75 
LP3-OAM        34.75      %100.0           LP3-MO         37.94 
LP3-KBOAM      32.32      %100.0           LP3-MOM        40.95 
 
10-DAKĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KĐ-KARE ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
.... 
.... 
.... 
 
1440-DAK ĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KĐ-KARE ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
DAĞILIM      K Đ2 DEĞERĐ  K Đ2 OLASILI ĞI     DA ĞILIM      K Đ2 DEĞERĐ 
-----------  ----------  -------------     -------- ---  ---------- 
GED-KBOAM       2.08      % 64.7           GED-KBOA M       2.08 
GED-OAM         2.19      % 66.5           GED-OAM         2.19 
GED-MO          2.32      % 68.6           GED-MO          2.32 
GED-MOM         2.55      % 72.1           GED-MOM         2.55 
P3-OAM          2.75      % 74.8           P3-OAM          2.75 
P3-KBOAM        2.88      % 76.3           P3-KBOAM         2.88 
GUMBEL-MO       4.29      % 76.8           LN3-MOM         3.94 
GUMBEL-OAM      4.36      % 77.5           GUMBEL-M O       4.29 
LN3-MOM         3.94      % 86.0           GUMBEL-O AM      4.36 
LN3-CK0         4.42      % 89.0           LN3-CK0         4.42 
LN3-MO          4.72      % 90.5           LN3-MO          4.72 
GUMBEL-MOM      6.55      % 91.2           LN3-OAM         5.46 
LN3-OAM         5.46      % 93.5           GUMBEL-M OM      6.55 
P3-MO           6.56      % 96.2           P3-MO           6.56 
GUMBL-KBOAM     8.85      % 96.9           GUMBL-KB OAM     8.85 
LN3-KBOAM      12.16      % 99.8           LN3-KBOA M      12.16 
LP3-MO         13.35      % 99.9           LP3-MO         13.35 
LP3-MOM        15.13      % 99.9           LP3-MOM        15.13 
LP3-KBOAM      15.43      %100.0           LP3-KBOA M      15.43 
LP3-OAM        15.46      %100.0           LP3-OAM        15.46 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
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Tablo 2. Kartal’daki n=31 yıllık kaydedilmiş ardışık yıllık yağmur pikleri serileri frekans 
analizinde uygunluk testleri bulguları (devam) 

 
14 ARDI ŞIK SÜREL Đ YYP SER ĐLERĐ ĐLE K Đ-KARE UYGUNLUK TESTLERĐ PUANLAMA ÖZETĐ: 
 
SIRA DA ĞILIM      K Đ2 PUANI(Pnex'e göre)   DA ĞILIM      K Đ2 PUANI(Ki2'ye göre) 
---- -----------  ----------------------   -------- ---  ---------------------- 
 1   GED-KBOAM       240                   GED-KBOA M       251 
 2   GUMBEL-MOM      237                   GED-OAM         246 
 3   GED-OAM         234                   GED-MOM         217 
 4   GED-MOM         204                   GED-MO          212 
 5   GED-MO          199                   LN3-OAM         203 
 6   LN3-OAM         192                   LN3-CK0         201 
 7   LN3-CK0         187                   LN3-MO          187 
 8   LN3-MO          174                   P3-OAM          185 
 9   P3-OAM          174                   LN3-MOM         173 
10   GUMBEL-OAM      171                   GUMBEL-M OM      170 
11   LN3-MOM         161                   LN3-KBOA M       170 
12   LN3-KBOAM       159                   P3-KBOAM         167 
13   P3-KBOAM        159                   GUMBEL-O AM      135 
14   GUMBEL-MO       119                   GUMBEL-M O       100 
15   GUMBL-KBOAM      93                   LP3-OAM          67 
16   P3-MO            91                   P3-MO            65 
17   LP3-MOM          43                   GUMBL-KB OAM      59 
18   LP3-OAM          41                   LP3-KBOA M        52 
19   LP3-MO           32                   LP3-MOM          45 
20   LP3-KBOAM        30                   LP3-MO           35 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
AŞAĞIDA, BÜTÜN SER ĐLER ĐÇĐN KOLMOGOROV-SMIRNOV UYGUNLUK TESTĐ BULGULARI VERĐLMEKTEDĐR: 
 
5-DAKĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KOLMOGOROV-SMIRNOV ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
DAĞILIM      K-S DE ĞERĐ  K-S OLASILI ĞI 
-----------  ----------  ------------- 
LP3-KBOAM        .120      % 23.9 
GED-MOM          .123      % 26.0 
LP3-OAM          .126      % 29.5 
LP3-MO           .128      % 30.6 
LN3-CK0          .132      % 34.5 
LN3-MO           .137      % 39.1 
LP3-MOM          .137      % 39.5 
GUMBEL-MO        .140      % 42.4 
GED-KBOAM        .142      % 43.9 
LN3-KBOAM        .145      % 47.0 
GED-OAM          .152      % 52.5 
GUMBL-KBOAM      .155      % 55.0 
GUMBEL-OAM       .161      % 60.6 
GUMBEL-MOM       .185      % 76.3 
GED-MO           .203      % 84.3 
P3-KBOAM         .203      % 84.3 
P3-OAM           .219      % 89.8 
P3-MO            .224      % 91.1 
LN3-OAM          .237      % 93.9 
LN3-MOM          .303      % 99.3 
 
10-DAKĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KOLMOGOROV-SMIRNOV ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
.... 
.... 
.... 
 
1440-DAK ĐKALIK SER Đ ĐÇĐN KOLMOGOROV-SMIRNOV ĐSTATĐSTĐKLERĐ: 
DAĞILIM      K-S DE ĞERĐ  K-S OLASILI ĞI 
-----------  ----------  ------------- 
GUMBEL-MO        .081      %  1.3 
GED-MOM          .084      %  1.8 
GED-KBOAM        .091      %  4.2 
GED-MO           .094      %  5.4 
P3-OAM           .097      %  6.6 
P3-KBOAM         .098      %  7.2 
GED-OAM          .102      %  9.8 
LN3-CK0          .109      % 14.5 
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Tablo 2. Kartal’daki n=31 yıllık kaydedilmiş ardışık yıllık yağmur pikleri serileri frekans 
analizinde uygunluk testleri bulguları (devam) 

 
LN3-MO           .122      % 25.3 
GUMBEL-OAM       .122      % 25.4 
LP3-KBOAM        .137      % 39.1 
P3-MO            .141      % 43.0 
LP3-MOM          .147      % 49.0 
LP3-MO           .151      % 52.1 
GUMBL-KBOAM      .163      % 61.5 
LN3-MOM          .169      % 66.1 
LP3-OAM          .172      % 68.2 
LN3-OAM          .188      % 77.9 
GUMBEL-MOM       .200      % 83.3 
LN3-KBOAM        .271      % 97.9 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
14 ARDI ŞIK SÜREL Đ YYP SER ĐLERĐYLE KOLMOGOROV-SMIRNOV UYGUNLUK TESTLERĐ PUANLAMA ÖZETĐ: 
 
SIRA DA ĞILIM      KOLMOGOROV-SMIRNOV PUANI 
---- -----------  ------------------------ 
 1   GED-OAM         216 
 2   GED-MOM         211 
 3   GED-KBOAM       204 
 4   LN3-OAM         190 
 5   GUMBEL-MO       179 
 6   LP3-MO          179 
 7   LN3-CK0         178 
 8   LN3-MOM         165 
 9   GED-MO          161 
10   LN3-MO          161 
11   LP3-KBOAM       161 
12   LP3-MOM         159 
13   GUMBEL-OAM      156 
14   P3-KBOAM        130 
15   LP3-OAM         123 
16   GUMBL-KBOAM     108 
17   LN3-KBOAM        97 
18   P3-OAM           87 
19   GUMBEL-MOM       43 
20   P3-MO            32 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
AŞAĞIDA, BÜTÜN SER ĐLER ĐÇĐN OLASILIK POZ ĐSYONU KORELASYON KATSAYISI (OPKK)  
UYGUNLUK TESTĐ BULGULARI VERĐLMEKTEDĐR: 
 
5-DAKĐKALIK SER Đ ĐÇĐN OPKK DEĞERLERĐ:  
DAĞILIM       OPKK DE ĞERĐ 
-----------   ---------- 
GED-KBOAM       .9947 
GED-OAM         .9947 
LN3-CK0         .9941 
LN3-OAM         .9939 
LN3-KBOAM       .9933 
P3-KBOAM        .9930 
P3-OAM          .9930 
LN3-MO          .9880 
GED-MOM         .9869 
LN3-MOM         .9850 
GED-MO          .9829 
GUMBEL-MOM      .9828 
GUMBL-KBOAM     .9828 
GUMBEL-MO       .9828 
GUMBEL-OAM      .9828 
LP3-MO          .9661 
LP3-MOM         .9540 
LP3-OAM         .9330 
P3-MO           .9300 
LP3-KBOAM       .9284 
 
  10-DAK ĐKALIK SER Đ ĐÇĐN OPKK DEĞERLERĐ:  
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Tablo 2. Kartal’daki n=31 yıllık kaydedilmiş ardışık yıllık yağmur pikleri serileri frekans 
analizinde uygunluk testleri bulguları (devam) 

 
1440-DAK ĐKALIK SER Đ ĐÇĐN OPKK DEĞERLERĐ:  
DAĞILIM       OPKK DE ĞERĐ 
-----------   ---------- 
GED-KBOAM       .9919 
GED-OAM         .9918 
GED-MO          .9911 
LN3-OAM         .9900 
LN3-MO          .9898 
LN3-CK0         .9897 
LN3-KBOAM       .9890 
LN3-MOM         .9859 
GED-MOM         .9835 
P3-OAM          .9821 
P3-KBOAM        .9799 
GUMBEL-MO       .9593 
GUMBEL-MOM      .9593 
GUMBEL-OAM      .9593 
GUMBL-KBOAM     .9593 
LP3-KBOAM       .9527 
LP3-MOM         .9467 
LP3-OAM         .9358 
P3-MO           .9288 
LP3-MO          .9282 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
14 ARDI ŞIK SÜREL Đ YYP SER ĐLERĐ ĐLE OPKK UYGUNLUK TESTLERĐ PUANLAMA ÖZETĐ: 
 
SIRA DA ĞILIM      OPKK PUANI 
---- -----------  ---------- 
 1   GUMBEL-MO       280 
 2   GED-MOM         266 
 3   GED-KBOAM       252 
 4   GED-MO          238 
 5   P3-OAM          224 
 6   P3-KBOAM        210 
 7   GED-OAM         196 
 8   LN3-CK0         182 
 9   LN3-MO          168 
10   GUMBEL-OAM      154 
11   LP3-KBOAM       140 
12   P3-MO           126 
13   LP3-MOM         112 
14   LP3-MO           98 
15   GUMBL-KBOAM      84 
16   LN3-MOM          70 
17   LP3-OAM          56 
18   LN3-OAM          42 
19   GUMBEL-MOM       28 
20   LN3-KBOAM        14 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
14 ARDI ŞIK SÜREL Đ YYP SER ĐLERĐ ĐLE K Đ2, K-S, ve OPKK UYGUNLUK TESTLER Đ  
NĐHAYĐ PUANLAMA ÖZETĐ: 
 
SIRA DA ĞILIM      K Đ2 + K-S + OPKK PUANI 
---- -----------  ---------------------- 
 1   GED-KBOAM       696 
 2   GED-MOM         681 
 3   GED-OAM         646 
 4   GED-MO          598 
 5   GUMBEL-MO       578 
 6   LN3-CK0         547 
 7   LN3-MO          503 
 8   P3-KBOAM        499 
 9   P3-OAM          485 
10   GUMBEL-OAM      481 
11   LN3-OAM         424 
12   LN3-MOM         396 
13   LP3-KBOAM       331 



 

 239

Tablo 2. Kartal’daki n=31 yıllık kaydedilmiş ardışık yıllık yağmur pikleri serileri frekans 
analizinde uygunluk testleri bulguları (devam) 

 
14   LP3-MOM         314 
15   LP3-MO          309 
16   GUMBEL-MOM      308 
17   GUMBL-KBOAM     285 
18   LN3-KBOAM       270 
19   P3-MO           249 
20   LP3-OAM         220 
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GEDĐZ HAVZASI YA ĞIŞLARININ E ĞĐLĐM ANAL ĐZĐ 

Türkay BARAN1, Özgür TEMĐZ2 

ÖZET 

Su kaynaklarından etkin ve verimli biçimde yararlanabilmek için ilk adım, mevcut su 
kaynaklarını belirlemek, gelecekte olabilecek değişimleri tahmin etmek olarak tanımlanabilir. 
Sunulan çalışmada, Gediz Havzası’nda bulunan yağış gözlem istasyonlarına ait aylık ve yıllık 
toplam yağış verilerinin eğilim analizleri ele alınmaktadır. Bu amaçla, yağış gözlemlerinin gidiş 
analizleri yapılarak, eğilim olup olmadığı araştırılmıştır. Eğilim değerlerinin anlamlılığı, 
Student-t ve Mann-Kendall test istatistiği kullanılarak incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Gediz Havzası, eğilim, yağış 

 
 

ABSTRACT 

To determine the substantial water resources and estimate the future changes is the first 
order for using the available water resources effectively and efficiently. The presented study 
aims to determine the trend of the monthly and yearly total precipitation data in Gediz Basin. For 
this purpose observed total monthly and annual precipitation values are evaluated both by run 
and trend analysis. The sampling distributions of trend parameters are tested both by parametric 
(Student-t) and non-parametric (Mann-Kendall) test statistics. 
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1. GĐRĐŞ 

Su, özellikle de içilebilir kalitede su, arzı oldukça sınırlı bir kaynak niteliğindedir. 
Ekonomik kabuller gereği, herhangi bir mala olan talebin sonsuz olarak kabul edildiği 
düşünüldüğünde suyun kamunun mülkiyetinden çıkarılıp, özel mülkiyet alanına sokulmak 
istenmesi anlaşılır gibi görünmektedir. Oysa insan yaşamının sürdürülebilmesi açısından, 
içilebilir ya da kullanılabilir suya erişim bir insan hakkıdır. 

 

Su, insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulmasında temel kaynak olarak izlenmektedir. 
Đlk çağlarda, su kenarlarında kurulan en ilkel yerleşimlerden başlayıp, güçlü imparatorluklara 
kadar tüm uygarlıklar, su kaynaklarına sahip olmaya çalışmışlardır. Günümüzde de, benzer 
tartışmalar özellikle sınır aşan ya da sınır oluşturan su kaynakları üzerinde farklı boyutlarda da 
olsa devam etmektedir. Su kaynakları alanında yürütülen çok sayıda araştırma, hâlihazırda 
yaşanmakta olan su sıkıntısının boyutlarının, gelecekte hangi mertebeye ulaşacağı konusunu ele 
almaktadır.  

 

Kıt bir kaynak olan su dünya üzerinde hem yer, hem de zaman açısından üniform olmayan 
bir dağılım göstermektedir. Eşit olmayan dağılımın yanı sıra, küresel iklim değişikli ği sebebiyle 
de bazı ülkelerde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Nüfus artışı, endüstriyel atıklar, olumsuz çevresel 
koşullar gibi çok sayıda neden su kaynaklarına olumsuz yönde etki etmektedir. Türkiye, kişi 
başına düşen su açısından dünya ortalamasının altında kalmakta olup, su sıkıntısı çeken ülkeler 
arasında yer almaktadır. Türkiye’de, özellikle batı ve orta bölgeler ciddi bir kuraklık tehdidiyle 
karşı karşıyadırlar. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu, nüfusun ve endüstriyel faaliyetlerin giderek 
arttığı Gediz Havzası’nda da su kıtlığı sorunu yaşanmaktadır.  

 

Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek 
bir iklim değişikli ğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olarak tanımlanmaktadır [Türkeş, 
1998]. Ülkenin üç tarafından denizlerle çevrili olması, parçalanmış bir topografyaya sahip 
bulunması ve orografik özellikleri gibi coğrafi yapıya bağlı nedenlerle, bölgelerin iklim 
değişikli ğinden farklı biçimlerde, değişik derecelerde etkilenmesi beklenmelidir. Küresel 
sıcaklık artışı sonucu oluşacağı öngörülen değişimlerden daha çok çölleşme tehdidi altındaki 
kurak ve yarı kurak bölgelerin (Güney Doğu, Đç Anadolu) etkilenmesi beklenecektir. Bunun yanı 
sıra, sanayileşme hızı ve göç alma nedeniyle nüfus yoğunluğundaki artışa da bağlı olarak, zaten 
yeterli suya sahip olmayan yarı nemli bölgelerin de  (Ege ve Akdeniz Bölgeleri) bu değişimden 
önemli ölçüde etkilenmesi beklenmelidir.  

 

Türkiye için, uzun sürede gözlenmiş yıllık ortalama yağış yüksekliği olan 643 mm değerine 
karşılık- yılda ortalama 501 milyar m3/yıl – kayıplar ve dışarıdan gelen yüzeysel sular da dikkate 
alındığında, brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m3/yıl olarak hesaplanmaktadır. Günümüz 
teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü 
suyu potansiyeli toplam 98 milyar m3/yıl olarak belirlenmekte olup, 14 milyar m3/yıl yer altı 
suyu potansiyeli ile birlikte tüketilebilir su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3/yıl 
olmaktadır [DSĐ, 2006]. 

 

Küresel iklim değişimi nedeniyle, incelenen hidrolojik değişkenlerin eğilim gibi 
deterministik bir bileşen içerip içermediği sorusu önem kazanmıştır. Hidrolojik zaman 
serilerindeki olabilecek eğilim bileşenleri gidiş analizi yapılarak, uygulanacak 
parametrik/parametrik olmayan testlerle belirlenebilir. Sunulan çalışmanın amacı, Gediz 
Havzasında bulunan yağış gözlem istasyonlarında gözlenen aylık toplam yağış verilerinin eğilim 
analizlerini gerçekleştirmek, sonuçları değerlendirmektir. Bu amaçla, gidiş analizleri, parametrik 
Student-t, parametrik olmayan Mann-Kendall test istatistikleri kullanılmıştır. 
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2. YÖNTEM VE VER ĐLER 

2.1. Gediz Havzası 

Gediz havzası Türkiye’nin batısında Ege bölgesi sınırları içinde bulunur (Şekil 1). Havza 
38°04’– 39°13’ kuzey enlemleri ile 26°02’ – 29°45’ doğu boylamları arasında yer alır. Havzanın 
kuzeyinde Kuzey Ege (Bakırçay) ve Susurluk havzaları, güneyinde Küçük ve Büyük Menderes 
havzaları bulunur.  

 

 

Şekil 1. Gediz Havzası ve istasyonları 

 

Gediz havzası Türkiye’deki 26 ana akarsu havzası içinde drenaj alanı açısından 20, su 
potansiyeli açısından ise 21. sırada yer alır. Havza 17 500 km2 drenaj alanına, yıllık brüt 1,95 
milyar m3’lük bir yüzeysel su potansiyeline sahiptir. Bu değerlerle Türkiye toplamı 
değerlendirildiğinde havza, yüzey alanı açısından ülkenin % 2,2’sine, su potansiyeli açısından da 
% 1,7’sine sahiptir. Havza boyunca yıllık yağış değerleri bölgeden bölgeye 490 mm (Salihli) – 
720 mm (Manisa) arasında değişmektedir. Havzanın uzun yıllar ortalama yağışı ise 635 mm 
civarındadır [DSĐ, 2008]. 

 

Gediz Nehri hem havzanın hem de Đzmir Metropolü’nün su gereksinimini karşılamaktadır. 
Gediz Havzası, limanı ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan Đzmir’e çok 
yakındır. Bu yüzden de havzadaki endüstri giderek gelişmektedir. Havzada önemli iki endüstri 
alanı (Kemalpaşa ve Manisa Organize Sanayi bölgeleri) bulunmaktadır. Gediz Nehri 
Havzası’ndaki mevcut su kaynakları, hızlı nüfus artışı, kentleşme, endüstriyel gelişim ve yaşanan 
kuraklıklar nedeniyle hem miktar, hem de kalite açısından baskı altındadır. Havzada oluşan 
kirlilik ve aşırı su kullanımı, su miktarı ve kalitesini doğrudan etkilemektedir [Çetinkaya ve 
Barbaros, 2003]. 

 

Sunulan çalışmada yağış gözlem değerleri kullanılarak uzun süreli gözlemlerin mevcut 
olduğu istasyonlar için eğilim analizi yapılmıştır. Bu amaçla on iki farklı istasyonda yağış eğilim 
analizi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan istasyonlar, istasyon numaraları ve gözlem 
süreleri Tablo 1 ve Tablo 2’de ait oldukları kurumlara göre ayrılarak gösterilmiştir. 
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Tablo 1. DMĐ’ye ait yağış gözlem istasyonları 

 
Tablo 2. DSĐ’ye ait yağış gözlem istasyonları 

 
2.2. t Testi 

Birbirleriyle ilintili iki ya da daha çok rastgele değişkenin aynı gözlem sırasında aldıkları 
değerler istatistiksel olarak birbirinden bağımsız değilse, söz konusu değişkenlerin arasındaki 
bağımlılığın derecesinin tanımlanması gerekir. Çalışmada, aylık toplam yağışlardaki gidişler için 
basit doğrusal regresyon tipinde bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır.  

 
Korelasyon katsayısı ( YXr , ), iki rastgele değişkenin arasındaki ilişkinin ölçüsü olup, mutlak 

değerinin 1’e yaklaşması ilişkinin güçlendiğini göstermektedir [Bayazıt, 1981]. Korelasyon 
katsayısının örnek değeri:  

yx
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ii

YX SNS

yyxx
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=

−−








 −






 −
= 1

,  (1) 

ifadesiyle belirlenebilir. Burada; xi, yi karşılıklı olarka gözlenmiş değerler, x , y  veri dizilerinin 
ortalamaları ve Sx, Sy veri dizilerinin standart sapmalarını göstermekte olup, N karşılıklı 
gözlenmiş veri sayısıdır. 

 
Korelasyon katsayısının anlamlılığının kontrolü amacıyla Student- t test istatistiği kullanıl-

mıştır [Bayazıt, 1981].  
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r

Nr
t

−

−=   (2) 

Đstasyon Adı 
Đstasyon 
Numarası 

Rakım Gözlem Aralığı Kesintisiz Gözlem Süresi 
(ay) 

Akhisar 17184 93 1937-2005 69x12=828 

Foça 5434 10 1958-1988 31x12=372 

Gediz 17750 825 1962-2005 44x12=528 

Gördes 4930 550 1956-1996 41x12=492 

Güre 5458 650 1965-1994 30x12=360 

Manisa 17186 71 1930-2005 76x12=912 

Salihli 17792 111 1940-2005 66x12=792 

Sarıgöl 6143 225 1963-1985 23x12=276 

Đstasyon Adı 
Đstasyon 

Numarası 
Rakım Gözlem Aralığı Kesintisiz Gözlem Süresi 

(ay) 

Bozdağ 05-021 1150 1962-2005 44x12=528 

Fakılı 05-012 715 1974-2005 32x12=384 

Kıranşıh 05-016 670 1962-2006 45x12=540 

Üçpınar 05-007 100 1962-2005 44x12=528 



 

 245

X ve Y arasında, 05,0=α  anlamlılık düzeyinde, anlamlı bir doğrusal bağımlılık bulunup 
bulunmadığı hesaplanan t istatistiği değerinin, serbestlik derecesi (ν ) dikkate alınarak bulunan 

να
,

2

t  değeri ile karşılaştırılması ile belirlenebilir. 

 

Dolayısıyla, doğrusal korelasyon katsayısı değeri için hesaplanan t istatistiği 

21

2

r

Nr
t

−

−=  > 
να
,

2

t  

olduğunda eğilim vardır sonucuna varılabilir. 

 

2.3. Mann-Kendall Testi 

Parametrik olmayan Mann-Kendall sıra korelasyon testi hidro-meteorolojik zaman 
serilerinde meydana gelebilecek artma veya azalma yönündeki gidişlerin istatistiksel önemini 
test etmede oldukça sık kullanılmaktadır. 

 

Bu gidiş testi i = 1,…, n-1’e kadar sıralanmış olan bir ix  veri setine ve j = i + 1,…, n’e 

kadar sıralanmış olan bir jx veri setine uygulanır. Her bir sıralanmış rakam ix  bir referans 

noktası olarak kullanılır ve diğer sıralanmış veri grubu jx  ile aşağıdaki denklemde verildiği gibi 

kıyaslanır [Yue and Wang, 2002]:  
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Mann-Kendall test istatistiği S ise  
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ifadesiyle belirlenebilir. Denklemde n yıl olarak veri uzunluğudur. S değeri ise n ≥ 8 olduğunda 
aşağıda verilen ortalama ve varyans ile yaklaşık olarak normal dağılım gösterir. Eğer n≥30 ise z 
testi, t-testine yaklaşır [Hirsch vd., 1982]:  

[ ] 0  =SE  (5) 
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Burada, p veri setindeki bağıl grupların sayıları, ti değeri i uzunluğundaki bir seride bağlı 
gözlemleri göstermektedir. Eşitlikteki toplama terimi sadece veride bağlı gözlem olduğunda 
kullanılır. Standartlaştırılmış Mann-Kendall istatistiği Z ise Eşitlik 7’de verildiği gibi 
hesaplanabilmekte ve seride gidiş yoktur sıfır hipotezi ( 0H ) varsayımı altında ortalaması sıfır, 

varyansı bir olan standart normal dağılım göstermektedir. 
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Sıfır hipotezi Mann-Kendall test istatistiği tabloZ− , 1-α/2 ≤ Z ≤ tabloZ , 1-α/2 ise kabul 

edilmektedir. Artı Z değeri yağışlarda artışı gösterirken, eksi Z değeri azalışa işaret etmektedir 
[Yu vd., 1993]. 

 
3. BULGULAR 

Sunulan çalışma kapsamında uzun süreli yağışların gözlemlendiği istasyonlarda yağışlarda 
eğilim bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Gözlemlerin kısa süreli olması durumunda, söz 
konusu dönemin kurak/sulak olmasına bağlı olarak baskın bir eğilim görülmesi kaçınılmazdır. 
Dolaysıyla, kısa süreli gözlemler için eğilim analizleri uygulandığında, rasat süresinin kurak bir 
periyod olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Havza genelinde bu dönemlerin 
belirlenebilmesi için ilk adım, uzun süreli gözlemlerin değerlendirilmesi olacaktır. Havzada 
bulunan, uzun süreli gözleme sahip 12 istasyonun yıllık toplam yağış değerleri için elde edilen 
sonuçlar Tablo 3’te, eğilim gözlenmiş olan istasyonların aylık gidiş analizleri ise Şekil 2 ila Şekil 
7’de sunulmuştur. Çalışma kapsamında değerlendirilen 12 istasyondan beşinde (Akhisar, 
Gördes, Güre, Bozdağ, Kıranşıh ve Üçpınar) azalış eğilimi gözlenmektedir. 

 
Tablo 3. Yıllık toplam yağış eğilim sonuçları 

 
Özellikle Güre ve Sarıgöl gibi gözlem süresinin kısa ve bu gözlem süresinin nispeten kurak 

bir döneme karşılık geldiği istasyonlarda uygulanan eğilim analizi sonucu, yağışlarda azalma 
eğiliminin belirlenmesi yanıltıcı olabilir. Aylık gidiş analizleri sonucunda eğilim gözlenen 
istasyonlar için, aylar bazında bir değerlendirme de yapılmıştır. Söz konusu istasyonların, aylık 
değerlerinin incelemelerinin sonuçları Tablo 4 ila Tablo 9’da sunulmuştur.  

 
Yıllık toplam yağışlarının gidişlerinde azalma eğilimi görülen bu istasyonların ay bazında 

incelenmesi sonucunda, özellikle Aralık, Ocak, Şubat, Haziran ve Ağustos aylarında azalma 
eğilimi gözlendiği belirlenmiştir. Açıktır ki özellikle yağışlı dönem olan Aralık, Ocak ve Şubat 
aylarında gözlenen azalma zaten su kaynakları yetersiz olan Gediz Havzası’nda yaşanan 
sorunların daha da büyümesine yol açacaktır. 

Đstasyon Adı Gözlem Aralığı 
Gözlem 

Süresi(yıl) 
Student-t Testi  Mann-Kendall  R 

Akhisar 1937-2005 69 Eğilim Yok Azalış Eğilimi 0.226 
Foça 1958-1988 31 Eğilim Yok Eğilim Yok 0.210 
Gediz 1962-2005 44 Eğilim Yok Eğilim Yok 0.095 
Gördes 1956-1996 41 Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 0.501 
Güre 1965-1994 30 Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 0.542 

Manisa 1930-2005 76 Eğilim Yok Eğilim Yok 0.071 
Salihli 1940-2005 66 Eğilim Yok Eğilim Yok 8.37E-03 
Sarıgöl 1963-1985 23 Eğilim Yok Eğilim Yok 0.253 
Bozdağ 1962-2005 44 Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 0.355 
Fakılı 1974-2005 32 Eğilim Yok Eğilim Yok 0.110 

Kıranşıh 1962-2006 45 Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 0.310 
Üçpınar 1962-2005 44 Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 0.516 
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Şekil 2. Akhisar Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 

 

 
Şekil 3. Gördes Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 

 

 
Şekil 4. Güre Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 
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Şekil 5. Bozdağ Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 

 

 
Şekil 6. Kıranşıh Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 

 

 
Şekil 7. Üçpınar Đstasyonunun yıllık toplam yağış değerleri için eğilim grafiği 
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Tablo 4. Akhisar Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

 
Tablo 5. Gördes Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

 

Tablo 6. Güre Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Şubat Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mart Eğilim Yok Eğilim Yok 
Nisan  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Eğilim Yok 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Eğilim Yok Eğilim Yok 
Eylül  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ekim  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Eğilim Yok Eğilim Yok 
Yıllık Eğilim Yok Azalış Eğilimi 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Şubat Azalış Eğilimi Eğilim Yok 
Mart Eğilim Yok Eğilim Yok 
Nisan Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Eğilim Yok Eğilim Yok 
Eylül Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ekim Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Eğilim Yok Eğilim Yok 
Yıllık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Eğilim Yok Eğilim Yok 
Şubat Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
Mart Eğilim Yok Eğilim Yok 
Nisan  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Eğilim Yok 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Eğilim Yok Eğilim Yok 
Eylül  Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Ekim  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Eğilim Yok Eğilim Yok 
Yıllık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
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Tablo 7. Bozdağ Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

 
Tablo 8. Kıranşıh Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

 
Tablo 9. Üçpınar Đstasyonu’nun aylık eğilim analizi sonuçları 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Eğilim Yok Eğilim Yok 
Şubat Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mart Eğilim Yok Eğilim Yok 
Nisan  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Eğilim Yok Eğilim Yok 
Eylül  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ekim  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Eğilim Yok Eğilim Yok 
Yıllık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
Şubat Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mart Eğilim Yok Eğilim Yok 
Nisan  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Azalış Eğilimi Eğilim Yok 
Eylül  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ekim  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Yıllık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 

Aylar Student-t Testi Mann-Kendall Testi 

Ocak Eğilim Yok Eğilim Yok 
Şubat Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
Mart Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Nisan  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Mayıs Eğilim Yok Eğilim Yok 
Haziran Eğilim Yok Azalış Eğilimi 
Temmuz Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ağustos Eğilim Yok Eğilim Yok 
Eylül  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Ekim  Eğilim Yok Eğilim Yok 
Kasım Eğilim Yok Eğilim Yok 
Aralık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
Yıllık Azalış Eğilimi Azalış Eğilimi 
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4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Gediz Havzasının uzun süreli gözlenmiş yağış serileri üzerinde eğilim 
analizleri yapılmıştır. Uzun yıllar yağış verileri incelendiğinde uzun yıllık yağış toplamlarının 
büyük bir azalma eğiliminde olmadığı belirlenmiştir. Ancak, analizlerde kullanılan istasyonların 
(Akhisar, Gediz, Manisa, Salihli, Bozdağ, Fakılı ve Üçpınar) yedisinde 2005, sadece Kıranşıh 
istasyonda ise 2006 yılına kadar olan gözlemler temin edilebilmiştir. Özellikle 2006 ve 2007 
yıllarının çok kurak geçmesi, Gediz Havzası’na bilhassa yaz aylarında neredeyse hiç yağış 
düşmemesi sebebiyle bu yıllardaki değerler analize katılabilmiş olsalardı tespit edilen eğilimlerin 
daha büyük miktarlarda olacağı tahmin edilmektedir.  

 
Đstasyonlarda aylık toplam yağışlar için tespit edilen eğilimlerde; iklim değişiminin etkisi 

oldukça tartışmalı görünmektedir. Gediz havzasında, su kaynakları açısında daha büyük sorun 
sanayileşme, şehirleşme gibi faktörler sonucu oluşan kirlilik yükleri, aşırı çekim sebebiyle yer 
altı su seviyelerindeki azalmaya ve buna paralel olarak yer üstü su kaynaklarının (göller, sulak 
alanlar) kuruması olarak tanımlanabilmektedir. 

 
Yağışlarda gözlenen azalma eğilimleri de dikkate alındığında, günümüzde de mevcut su 

temini problemlerinin gelecekte daha da artmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilmektedir. Bu 
durum dikkate alınarak, havzanın yapısal, iklimsel, topografik, vb. özellikleri dikkate alınarak 
mevcut su kaynaklarının planlanmasına ve yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. 

 
Çalışma kapsamında sunulmamış olmakla birlikte, uzun süreli gözleme sahip yağış 

istasyonları için tüm gözlem süresi dikkate alınarak, aylık toplam yağışlar için yapılan eğilim 
araştırmaları istasyonlarda eğilim olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla mevcut kaynakların 
korunarak, doğru bir planlamayla kullanılması yerinde olacaktır. 
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SULAMA SĐSTEMELER ĐNDE PROJEDE ÖNGÖRÜLEN VE 
UYGULAMADA GERÇEKLE ŞEN ĐŞLETME YÖNTEMLER ĐNĐN 

KARŞILA ŞTIRILMASI ÜZER ĐNE BĐR ÇALI ŞMA 

Cengiz KOÇ∗, Köksal ÖZDEMĐR 

ÖZET 

Ana kanal projeleme işlemi, diğer sulama işletme yöntemlerine göre etkinliği daha az 
olmasına karşın sınırlı bir debiyle düzenlenen talep yöntemini kullanan bir işletme yöntemini 
temel alan esneklik kavramlarını belirtmektedir. Sınırlı bir debiyle düzenlenen talep işletme 
yönteminin kullanımı, sistemden yararlanılmasına izin verilen bir gün için yapılacak 
düzenlemede çiftçilerin önceden talepte bulunmasını gerektirmektedir. Öngörülen minimum ve 
maksimum debi kanal kapasitesini projelendirme işlemini oluşturmaktadır. Çiftçilerin 
gerçekleşen debisi nadir olarak maksimum debiye ulaşmaktadır. Günleri düzenleyen sulama 
programı aşırı yığılmaları önlemektedir. Makul olan sıkışıklık sınırı birçok koşul altında bir 
güvence sağlamaktadır. Ana kanal, planlanan su dağıtımı veya iletim sisteminin bir parçası 
olarak gereksinimi karşılamak için yeterli kapasitede olmalıdır. Kapasite, servis alanındaki 
bitkilerin proje pik su kullanımını karşılamak için gerekli sulama suyunu yeterince dağıtabilmeli 
ve hizmet alanında kullanımı planlanan tüm sulama yöntemleri için yeterli bir sulama sistemi 
sağlayabilmelidir. Bu çalışmada, talep işletme yöntemine göre planlanan, projelendirilen ve inşa 
edilen Aydın Ovası Sulaması A2 ana sulama kanalında; planlanan ve gerçekleşen bitki desenine 
göre olması gereken, uygulamada kullanımı gerçekleşen su miktarları temel alınarak su kaynağı 
işletme yöntemlerine ilişkin gösterge değerleri hesaplanmış, sulama sistemi işletme yönteminin 
nasıl olması gerektiği belirlenmiştir. Diğer bir anlatım ile projede öngörülen işletme yönteminin 
uygulama koşullarında gerçekleşen işletme yöntemiyle örtüşüp, örtüşmediği araştırılmıştır. 
Sulama alanına hizmet veren A2 ana sulama kanalı proje işletme yöntemi ile uygulamada 
gerçekleşen işletim yöntemi örtüşmüştür. Planlanan ile uygulamada gerçekleşen bitki deseni 
arasındaki farklılık mevcut koşullarda sistemin işletime yönteminde sorun oluşturmamaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Su dağıtımı, talep sistemi, kaynak işletme yöntemleri, kanal tasarım 
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ABSTRACT 

Main canal design procedure illustrates the concepts of flexibility based on operation plan 
utilizing a limited rate arranged demand schedule though it may be less effectively used with 
other schedules. Use of the limited rate arranged-demand schedule requires the farmers to apply 
in advance to arrange for a day upon which he is permitted the use of the system. An assured 
minimum and a maximum rate are set in the design procedure by canal capacity. The farmer’s 
actual rate is seldom the maximum rate. The requirement of scheduling arranged days prevents 
overloading. The reasonable congestion limit provides assurance of availability under most 
conditions. Main canal shall have enough capacity to meet its requirement as part of the planned 
irrigation water distribution or conveyance system. Capacity shall be enough to deliver the water 
needed for irrigation to meet the design peak consumptive use of the crops in the area served, to 
provide an adequate irrigation system for all methods of irrigation planned for used in the served 
area. In this study, it has been researched whether present water delivery method actualized in 
practice during the operation and design water delivery method of A2 main canal constructed, 
projected, and planned according to on-demand water delivery method have overlapped. The 
design water delivery method of A2 main canal have overlapped with the water delivery method 
actualized in practice. Discrepancy between designed cropping pattern and actualized in practice 
during the operation has not been problem for water delivery method of A2 main canal. 

 
Keywords: Water delivery, demand system, supply operation method, canal design 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Sulama amaçları için iyi planlanan, projelenen ve inşa edilen dağıtım şebekesi, su 
kullanıcılar veya sulama yönetimi için işletme ve yönetim sorunlarına neden olmaksızın doğru 
zaman ve miktarda gereksinim duyulan suyu dağıtmalıdır. Sulama sistemlerinin uygun biçimde 
projelendirilmesi bazı önemli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, halk sağlığı, doğal 
kaynakların boşa gitmesi, su kirliliği, işletme güvenliği ve ekonomik etmenler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Ekonomik etmenler, sulama sisteminin ekonomik ömrü, sulamanın 
ekonomik faydası ile sulama giderlerini içermektedir. Suyun yeknesak olarak uygulanmadığı 
zayıf projelenmiş sulama sistemlerinde su ve suda uygulanan kimyasal maddeler boşa 
gitmektedir. Bazı alanlar aşırı sulanmakta, diğer alanlar ise yeterince sulanamamaktadır. Sulama 
yöneticileri suyun ortalama miktarını doğru uygulamalarına karşın, eksik sulanmış alanlar su 
stresi nedeniyle verim ve kalite azalmalarına katlanacak, aşırı sulanmış alanlarda ise su ve 
kimyasal maddelerin yıkanması nedeniyle verim ve kalite azalmaları oluşacaktır.  

 
Tarım alanlarında oldukça büyük yatırımları gerektiren sulama projelerinde en büyük 

yatırım payını sulama şebekesindeki su iletim ve dağıtım kanallarının yapımı almaktadır. 
Ülkemizde kamu kuruluşları tarafından yapımı sürdürülen sulama şebekeleri tarım alanlarında 
bitki gelişmesi için gerekli olan su ihtiyacını dengeli bir biçimde karşılayan tesislerdir. Ana, 
sekonder ve tersiyer kanal gibi ünitelerden oluşan su iletim ve dağıtım sistemlerinin görevi, 
sulama suyunu su alım noktasından bitkiye kadar ulaştırmaktır. Ayrıntılı su kaynağı incelemesi 
ve sistemin işletme yöntemi seçildikten sonra dağıtım sistemine ilişkin gerekli tasarım verilerini 
elde etmenin genel işlemi, bitki yoğunluğu ile yetiştirilecek bitkilerin dağılım alanlarını 
belirlemek ve şebekelerin başlangıç yerleşimini hazırlamaktır. Bu durum, aynı zamanda, gerekli 
yapıların tipini, kapasitesini,  sayısını, ana kanalların büyüklüğünü, yapıldığı bölge koşullarını, 
su seviyesini, akış kontrolünü ile hâkim alanların şeklini ve büyüklüğünü içermektedir. Sulama 
sisteminin işletme yöntemi (sürekli akış, rotasyon, talep), kaynağın süresi ve aralığı ile 
büyüklüğü gibi tarla su kaynak programlarını temel almalıdır [Koç, 1990].  

 
Su kaynağının hizmet verdiği alanlar ile bitki desenindeki farklılıklar toplam proje alanında 

düzensizlikler meydana getirebilmektedir. Proje alanının farklı kısımları için pik kaynak 
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kullanım süreci farklı zamanlarda olabilmektedir. Bu şekilde belirlenen kaynak planları, ağırlıklı 
aylık kaynak verilerini kullanan kaynak gereksinimlerinden büyük ve sürekli olarak farklılık 
gösterebilmektedir [Burt, 1996]. Bitki yoğunluğu ve çeşitlili ğindeki değişimler kaynak 
gereksinimlerinde farklılıklara neden olduğu için sulama program ölçütlerinde birtakım ilave 
esneklikler yapılmaktadır. Bu neden ile planlama aşamasında normal koruma tahminlerine göre 
projeyi etkin bir şekilde işletmek uzun yıllar almaktadır. Kaynak gereksinimdeki bir artış, tarla 
sulama uygulama ve proje işletmesindeki iyileştirmelerden kaynaklanan su tasarrufları ile 
karşılanmalıdır. 

 
Su dağıtımı ve denetimindeki farklı stratejiler tüm dünyadaki sulama şebekelerinde 

kullanılmaktadır. Modası geçmiş tasarım hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
görülmektedir. Uzun yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Avustralya’daki 
birçok sulama projesi su ve enerji kullanımı açısından yetersiz olup, acil modernizasyon 
gerektirmektedir [Plusquellec, 2002]. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, akış oranı, süreklilik 
ve sıklığın su kaynağı tarafından sabitlendiği katı bir su dağıtım sistemi kullanılmaktadır. Bu 
uygulama günümüzde değişik sulama sistemlerinde uygulanmaktadır. Su kullanıcılar su 
kaynağının sürekliliği açısından çok fazla esnekliğe sahip değildir. Su mevcut olduğunda suyu 
kullanır veya bitkilerin suya ihtiyacı olup, olmadığına bakmaksızın suyu boşa harcarlar [Reddy, 
2004]. Su dağıtım yönteminin birkaç tipi bulunmaktadır. Ancak, talep ve kaynak yöntemi olmak 
üzere iki ana unsurda toplanabilir. Türkiye’de resmi olarak talep yöntemi uygulanmasına karşın, 
gerçekte birçok projede kaynak yöntemi uyarlanmıştır. Sulama şebekeleri planlama raporunda 
belirlenen bitki desenine göre tasarlanmaktadır. Ancak, uygulamada bitki deseni, işletme 
sürecinde büyük sorunlar yaratan yıllık değişimler gösterebilmektedir [Tekinel, 2001]. Fiziki, 
sosyo-ekonomik ve teknik bilgi varlığı temel alındığında; rotasyon, sürekli akış ve talep 
dağıtımları gibi değişik kanal su dağıtım tipleri yıllardır uygulanmaktadır. Sulama kanallarının 
rotasyon programı Çin, Pakistan ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin büyük sulama 
şebekelerinde kullanılmaktadır [Maffiotra, 1988]. 

 
Bu çalışmada, talep işletme yöntemine göre planlanan, projelendirilen ve inşa edilen Aydın 

ovası sulama şebekesi A2 ana sulama kanalında; planlanan ve gerçekleşen bitki desenine göre 
olması gereken, uygulamada gerçekleşen su miktarları temel alınarak su kaynağı işletme yöntem 
göstergeleri hesaplanmış, sulama sistemi işletme yönteminin uygulama aşamasında nasıl olması 
gerektiği belirlenmiştir. Diğer bir anlatım ile proje işletme yönteminin uygulama koşullarında 
gerçekleşen işletme yöntemiyle örtüşüp, örtüşmediği araştırılmıştır. 

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Talep işletme yöntemi temel alınarak planlanan, projelendirilen ve inşa edilen sulama 
sistemlerinin işletme aşamasında mevcut işletme yöntemi ile örtüşüp, örtüşmediğinin 
incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, materyal olarak Aydın ovası sulama şebekesi içerisinde 
yer alan A2 ana sulama kanalı ve sulama alanı alınmıştır. Aydın ovası proje alanında yer alan A2 
ana kanalı ve sulama alanı, Batı Anadolu’da Aşağı Büyük Menderes havzasında yer almaktadır. 
A2 ana sulama kanalının hizmet verdiği sulama alanı 2104 hektar dır. Sulama alanında etkin 
bitki deseni pamuk olup, mısır, hububat, domates, yem bitkileri ve II. ürün mısır bitkilerinin 
ekimi yapılmaktadır.  

 
Araştırma alanında planlaması yapılan ve yıllar bazında işletme koşullarında gerçekleşen 

bitki desenleri ekim alanı ve fiilen sulanan alanlar Tablo 1’de verilmiştir. Sulama alanının 
tahmini ortalama yıllık yağış değeri 656,1 mm’dir. Su kaynağı Büyük Menderes nehri, depolama 
tesisleri ise Kemer ve Adıgüzel barajlarıdır. Sulama alanında planlanan ve uygulamada ekimi 
yapılan bitkilerin Blaney-Criddle yöntemi ile hesaplanan bitki-su tüketim değerleri, sulama 
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mevsimi uzunluğu ve uygulamada kullanımı gerçekleşen sulama suyu miktarları Tablo 2’de 
verilmiştir [Koç,1998; Anonim, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]. 

 
Tablo 1. A2 sulama alanında planlanan ve uygulamada gerçekleşen bitki desenleri, ekim alanları 

ve fiilen sulanan toplam alanlar [Anonim, 2002-2006] 

ÜRÜNLER / YILLAR Planlama 2002 2003 2004 2005 2006
Pamuk 985 1663 1469 1595 1827 1508
Mısır 284 97 102 22 175 201
Hububat 135 207 439 448 104 357
Mevsim Dışı Sulama 1 0 2 1
Ayçiçeği 3
Sebze 290 4 0 4 5 7
Yem Bitkileri (Yonca) 220 15 11 12 27 17

Kavak+Meyve 4 1
Bostan 1
Yer Fıstığı 3 3
Susam 3
Diğer 0 11 4 5 9
Meyve 145
Her Çeşit Fidan 45
Mısır II 90 204 427 436 117 353
Sebze 0 1 6
Her Çeşit Sebze II 45

FĐĐLEN SULANAN ALAN ha 2239 2190 2459 2521 2260 2453

A2 SULAMA ALANI (ha)

 
 

Tablo 2. A2 sulama alanı bitki-su tüketim değerleri, uygulamada gerçekleşen su kullanımı ve 
sulama mevsimi uzunluğu [Anonim(a), 2002-2006] 

Planlama 2002 2003 2004 2005 2006

Sulama Alanı (ha) 985 1663 1469 1595 1827 1508

Net Su Tüketimi (m3) 5.392.875 9.105.911 8.040.804 8.731.311 10.000.307 8.258.107

Sulama Alanı (ha) 284 97 102 22 175 201

Net Su Tüketimi (m3) 1.193.936 406.190 428.430 91.731 736.961 845.635

Sulama Alanı (ha) 135 207 439 448 104 357

Net Su Tüketimi (m3) 155.790 239.143 506.629 517.407 119.577 412.336

Sulama Alanı (ha) 220 15 11 12 27 17

Net Su Tüketimi (m3) 1.981.320 136.531 101.408 111.494 241.451 154.183

Sulama Alanı (ha) 290 4 0 4 5 7

Net Su Tüketimi (m3) 1.672.720 21.111 923 22.091 30.916 37.896

Sulama Alanı (ha) 0 11 4 5 9

Net Su Tüketimi (m3) 0 55.342 15.688 19.474 46.643

Sulama Alanı (ha) 145

Net Su Tüketimi (m3) 1.008.185

Sulama Alanı (ha) 45

Net Su Tüketimi (m3) 285.795

Sulama Alanı (ha) 90 204 427 436 117 353

Net Su Tüketimi (m3) 365.850 828.447 1.733.804 1.771.771 477.150 1.435.026

Sulama Alanı (ha) 45

Net Su Tüketimi (m3) 258.930

Sulama Alanı (ha) 2239 2190 2459 2521 2260 2453

Net Su Tüketimi (m3) 12.315.401 10.737.333 10.867.340 11.261.493 11.625.836 11.189.826

23.537.000 21.640.666 19.105.387 17.907.596 21.147.078

115 127 138 113 129

Toplam

Uygulamada Su Tüketimi (m3)
Sulama Mevsimi Uzunluğu (gün)

Meyve

H.Ç.Fidan

Mısır
II. Ürün

H.Ç.Sebze
II. Ürün

Hububat

Yem Bitkileri
(Yonca)

H.Ç.Sebze

Diğer

Bitki Deseni
Yıllar

Pamuk

Mısır

 
 
A2 ana sulama kanalının toplam uzunluğu 11351 m olup, 9007 metresi trapez kesitli klasik 

kanal, 2344 metresi ise kanaletli sistemde inşa edilmiştir. Ana kanal debisi 2.780 m³/s’dir. A2 
ana kanalına bağlı 28 adet sekonder kanal inşa edilmiş ve toplam uzunluğu 56395 m’dir. Tersiyer 
kanal sayısı 34 adet ve toplam uzunluğu 39001 m’dir. Sekonder ve tersiyer kanalların tümü 
kanalet sisteminde inşa edilmiştir. Tablo 3’te A2 ana sulama kanalına ait kesitler ve hidrolik 
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özellikler verilmektedir [Anonymous, 1992]. A2 sulama alanının proje sulama randımanı 
%54’tür. Su iletim randımanı %90, tarla sulama randımanı ise %60 olarak belirlenmiştir. A2 ana 
kanalına ilişkin esneklik katsayısı 1.12’dir [Koç, 1998]. Araştırma alanı için gereksinim duyulan 
ortalama yıkama suyu gereksinimi 0.24 olarak hesaplanmıştır [Koç, 2008]. 

 
Tablo 3. A2 ana sulama kanalına ilişkin kesitler ve hidrolik özellikler [Anonim, 1992] 

1 0,0001 2,778 0 + 025 - 1 + 874 2,20 1,28

2 0,0001 2,692 1 + 874 - 2 + 607 2,20 1,26

3 0,0001 2,608 2 + 607 - 4 + 000 2,20 1,24

4 0,0001 1,938 4 + 000 - 5 + 536 1,60 1,00

5 0,0001 1,569 5 + 536 - 7 + 580 1,40 0,94

6 0,0001 1,161 7 + 580 - 8 + 000 1,40 0,85

7 0,0001 1,161 8 + 000 - 9 + 007 1,20 0,85

- 11

Kesit

No

Eğim

(j)

Debisi (Q)

(m3/sn) Km' si

8 0,0001 0,820 9 + 000 + 351 Tip 1000 Kanalet

(Çıkış Tipi)

Taban Genişliği

(m)

Su Yüksekliği

(m)

 

 
2.2. Yöntem 

Sulama alanı büyüklüğüne bağlı olarak bir esneklik katsayısını temel alan talep işletme 
yöntemine göre projelendirilen sulama kanallarının işletme hizmetlerini vermeye başladığı 
süreçlerde projede öngörülen işletme yöntemi ile örtüşüp, örtüşmediğini belirlemek amacı ile 
yapılan bu çalışmada yöntem olarak; proje alanı mevsimsel su kaynağı gereksinimi (Vi), sulama 
alanında pik su kullanım sürecinde gereksinim duyulan su kaynağı (Vmax) ile su kaynağına ilişkin 
farklı işletme yöntemlerinin belirlendiği, kaynak gereksinim faktörü fi, kaynak faktörü fs, kaynak 
süre faktörü ft ve tasarım faktörü α değerleri kullanılmıştır [Doorebbos vd., 1984]. Su kaynağı 
işletme yöntemine ilişkin Vi, Vmax, fi, fs, ft ve α değerlerinin hesaplanmasında Microsoft Office 
Excel 2006 Software Bilgisayar programı kullanılmıştır. 

 
2.2.1. Proje alanı mevsimlik su kaynağı gereksinimi 

Bitki deseni, yoğunluğu, net sulama suyu ve yıkama suyu gereksinimleri ile tahmin edilen 
proje randımanı göz önüne alınarak bir proje alanı için mevsimlik veya yıllık su kaynağı 
gereksinimi aşağıda verilen formül ile hesaplanmaktadır. 

( ) ( )[ ]∑ −∗=
i

inp
p

i LR1IA
E

10
V  (1) 

Burada, Vi proje alanı mevsimlik su kaynağı gereksinimi (m³/mevsim), Ep proje sulama 
randımanı (%), A verilen bitkinin ekim alanı (ha), Inp verilen bitkinin net sulama suyu 
gereksinimi (mm/ay) ve LR yıkama suyu gereksinimidir (% oran). 

 
2.2.2. Bitki-su tüketiminin en yüksek olduğu ayda gereksinim duyulan su kaynağı 

Mühendislik çalışmalarının kapasite üzerine ilk tahmininde en yüksek sulama suyu 
istemlerinin olduğu ay proje kaynağı olarak alınmaktadır. Yıkama suyu normal olarak bu ayın 
dışında uygulandığı için hesaplanan pik su kaynağında göz ardı edilmektedir. 

[ ]∑ ∗∗= np
p

max IA
E

10
CV  (2) 
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Burada, Vmax bitki-su tüketiminin en yüksek olduğu ayda gereksinim duyulan su kaynağı 
(m3/ay), C esneklik katsayısı ve Inp pik aya ait bitki-su tüketim değeridir (mm/ay). C katsayısı 
projenin tipine bağlı olarak değişmektedir. Büyük sulama şebekeleri ile karşılaştırıldığında 
küçük sulama şebekelerinde c katsayısı yüksektir. Meyve bahçesi, çayır gibi mono kültür bitkiler 
için ise küçüktür. C katsayısı, şebeke içinde kaynağın rotasyonunu gösteren α tasarım faktörü ile 
karıştırılmamalıdır. Yapıların tasarımı için büyüklüğüne ve tipine bağlı olan ilave bir güvenlik 
katsayısı normal olarak eklenmelidir. 

 
2.2.3. Su kaynağı işletme yöntemlerine ilişkin göstergeler 

Su kaynağı sisteminin tasarımı ve işletme yöntemini belirlemek amacıyla Tablo 4’te verilen 
göstergeler temel alınmakta olup, bunlar;  

• Kaynak gereksinim faktörü; fi = Vi / Vmax, verilen bir i sürecindeki ortalama su 
isteklerinin (Vi, m³/gün) pik su kullanım sürecindeki maksimum günlük su gereksinimleri 
(Vmax, m³/gün) ortalamasına oranıdır. 

• Kaynak faktörü; fs = Qi / Qmax, verilen bir i sürecinde gereksinim duyulan akış 
büyüklüğünün (Qi, m³/s) olası maksimum akış miktarına (Qmax, m

3/gün) veya kanal 
kapasitesine oranıdır. 

• Kaynak süre faktörü; ft = T / I, su kaynağının mevcut olduğu sürenin (T, günler) sulama 
aralığına (I, günler) oranıdır. 

• Tasarım faktörü; α = 86400 * Qmax / Vmax, olası maksimum akış miktarı veya kanal 
kapasiteleri (Qmax, m³/s) ve tasarımın temel alındığı pik su kullanım sürecindeki 
maksimum günlük su isteğine (Vmax, m³/gün) oranıdır. 

 
Tablo 4. Farklı su kaynağı işletme yöntemleri için gösterge sınır değerleri 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTI ŞMA 

Araştırma alanında talep işletme yöntemi ile planlanan, projelendirilen ve yapımı 
tamamlanan A2 ana sulama kanalında, planlanan ve gerçekleşen bitki desenine göre olması 
gereken ile uygulama koşullarında gerçekleşen su miktarlarını temel alarak işletme yöntemini 
belirlemede Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 ile su kaynağı işletme yöntemlerine ilişkin göstergeler 
kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucu elde edilen Vi, Vmax, Qi,  Qmax, fi, fs, ft ve α gösterge 
değerleri Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmektedir. 

 
Tablo 5. Planlanan ve uygulamada gerçekleşen bitki desenlerinin sulama suyu ihtiyaçları temel 

alınarak belirlenen su kaynağı işletme yöntemleri 

Yöntem fi fs f t αααα 
Sürekli Akış 0 – 1 0 – 1 1 1 

Rotasyon 0 – 1 1 0 – 1 
1 – 5 
> 5 

Talep 0 – 1 0 – 1 0 – 1 > 1 

 
Kaynak Gereksinim 

Faktörü (fi) 
Kaynak 

Faktörü (fs) 
Tasarım 

Faktörü (α) 
Kaynak Süre 
Faktörü (ft) 

YILLAR 
Vi 

(m3/gün) 
Vmax 

  fip* 

fig 
Qi Qmax 

fsp* 

fsg 
86400*Qmax Vmax 

αp* 

αg 
T I 

ftp* 

ftg 

Planlama 110827 236065 0,469* 1,283 2,732 0,469* 236065 236065 1,12* 17 18 0,94* 

2002 97061 210323 0,461 1,123 2,780 0,404 240192 210323 1,05 17 18 0,94 

2003 107808 227903 0,473 1,248 2,780 0,449 240192 227903 1,04 17 18 0,94 

2004 111645 231839 0,482 1,292 2,780 0,465 240192 231839 1,07 17 18 0,94 

2005 100565 223484 0,450 1,164 2,780 0,419 240192 223484 1,03 17 18 0,94 

2006 107402 234226 0,459 1,243 2,780 0,447 240192 234226 1,03 17 18 0,94 
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Tablo 6. Bitki desenine göre uygulamada kullanımı gerçekleşen sulama suyu miktarı temel 
alınarak belirlenen su kaynağı işletme yöntem göstergeleri 

 
3.1. Kaynak Gereksinim Faktörü (fi) 

Proje alanında bitki yetişme sürecinde gereksinim duyulan ortalama günlük akış miktarının 
V i, pik su kullanım sürecindeki maksimum günlük su gereksinimleri Vmax, ortalamasına oranı 
kaynak gereksinim faktörü (fi) olarak tanımlanmaktadır. A2 sulama alanında planlanan, olması 
gereken ve uygulamada gerçekleşen su kullanımları temel alınarak hesaplanan su kaynağı 
gereksinim faktörleri Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Planlanan, olması gereken ve uygulamada gerçekleşen su kullanımı temel alınarak 

belirlenen su kaynağı gereksinim faktörü değerleri 

 
Sulama alanında gerçekleşen bitki deseni temel alınarak belirlenen fig göstergesi incelenen 

yıllarda birbirine yakın değerlerde gerçekleşmiştir. Hesaplanan fig değerleri, 2002 ve 2005 
yıllarında 0.45, 2003 yılında ise 0,47, 2004 yılında 0.48, 2006 yılında ise 0.46 dır. Uygulamada 
gerçekleşen bitki deseni ekim alanı miktarına Blaney-Criddle yöntemine göre hesaplanan bitki-
su tüketim değerlerinin uygulanması sonucu belirlenen ortalama fig değeri 0.46 dır. Planlanan 
bitki desenine göre belirlenen fip değeri 0.47 olup; planlanan ile gerçekleşen bitki desenine göre 
hesaplanan fi değerleri birbirine yakın olarak bulunmuştur. Planlanan ve gerçekleşen bitki 
desenleri örtüşmemesine karşın hesaplanan fi (fip=0.47, fig=0.46) değerleri yakın gerçekleşmiştir. 
Ancak, gerçekleşen bitki desenine bağlı olarak uygulamada gerçekleşen fiu değerleri, planlanan 
(f ip) ve gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken (fig) değerlerinden oldukça yüksektir. 
Hesaplanan fiu değerleri 2003 yılında 0.73, 2004, 2005, 2006 yıllarında 0.71, 2002 yılında ise 
0.65 olarak gerçekleşmiştir. Đncelenen yıllarda ortalama fiu değeri 0.71 olarak hesaplanmıştır. 
Gerçekleşen bitki desenine göre uygulamada kullanımı gerçekleşen fiu değeri, gerçekleşen bitki 
desenine göre olması gereken fig değerinden 0.25 kadar fazla gerçekleşmiştir. Araştırma alanında 
uygulamada gerçekleşen kaynak gereksinim faktörü ile gerçekleşen bitki desenine göre olması  

 
Kaynak Gereksinim 

Faktörü (fi) 
Kaynak 

Faktörü (fs) 
Tasarım 

Faktörü (α) 
Kaynak Süre 
Faktörü (ft) 

Yıllar 
Vi 

(m3/gün) 
Vmax fiu Qi Qmax fsu 86400*Qmax Vmax αu T I ftu 

2002 150106 232309 0,646 1,737 2,780 0,625 240192 232309 1,03 20 20 1,00 

2003 170541 233242 0,731 1,974 2,780 0,710 240192 233242 1,03 20 20 1,00 

2004 138445 212958 0,650 1,602 2,780 0,576 240192 212958 1,13 20 20 1,00 

2005 158474 222032 0,714 1,834 2,780 0,660 240192 222032 1,08 20 20 1,00 

2006 163930 231504 0,708 1,897 2,780 0,682 240192 231504 1,04 20 20 1,00 
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gereken kaynak gereksinim faktörü arasındaki fark (f iu-f ig) 2002 yılında 0.20, 2003 ve 2005 
yıllarında 0.26, 2004 yılında 0.13, 2006 yılında ise 0.25 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama (fiu-f ig) 
değeri 0.24, (fiu-f ip) ise 0.25 dir. Üç farklı koşul için hesaplanan fip, fig ve fiu göstergeleri 0 – 1 
sınır değerleri arasında kalmakta, fi değerleri yönünden sulama sistem işletimi; sürekli akış, 
rotasyon ve talep yöntemleri ile uygunluk göstermektedir. Araştırma alanına ilişkin ana sulama 
kanalı talep işletme yöntemine göre projelendirildiğinden incelenen yıllarda kaynak gereksinim 
faktör değeri yönünden bir sorun bulunmamaktadır. 

 
3.2. Kaynak Faktörü (fs) 

Sulama mevsimi boyunca gereksinim duyulan akış büyüklüğünün (Vi) olası maksimum akış 
veya kanal kapasitesine (Vmax) oranı olarak tanımlanan kaynak faktörünün (fs) planlama değeri 
0.47 olarak hesaplanmıştır. Araştırma alanı içinde planlama aşamasında gerçekleşen fsp değeri fip 
değerine eşit çıkmıştır. Đncelenen yıllarda, sulama alanında gerçekleşen bitki deseni temel 
alınarak belirlenen olması gereken fsg 2003 ve 2006 yıllarında 0.45, 2004 yılında 0.49, 2002 
yılında 0.40, 2005 yılında ise 0.42 olarak hesaplanmıştır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Planlanan, olması gereken ve uygulamada gerçekleşen su kullanımı temel alınarak 

belirlenen kaynak faktörü değerleri 

 
Gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken ortalama fsg değeri 0.44 dür. Planlanan ve 

gerçekleşen bitki desenine göre belirlenen ortalama fs göstergeleri arasında (fsg-fsp) 0.03 değeri 
kadar bir fark bulunmaktadır. Araştırma alanında kullanılan sulama suyu ve gerçekleşen bitki 
deseni temel alınarak uygulama koşullarındaki fsu değeri en yüksek 2003 yılında 0.71 olarak 
gerçekleşmiştir. Đncelenen 2002, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında, sırası ile 0.63, 0.58, 0.66 ve 0.68 
dir. Sadece 2004 yılında diğer yıllardan düşük çıkmıştır. Gerçekleşen ortalama fsu değeri 0.65 
dir. Planlanan, olması gereken ve uygulamada gerçekleşen fs değerleri devamlı akış ve talep 
işletim yöntemleri için sınır değerleri aralığında gerçekleşmiş, rotasyon işletim yöntemi için 
olması gereken (1) sınır değerinin altında gerçekleşmiştir. fsg ve fsu için uygulamada gerçekleşen 
bitki desenleri temel alınmasına karşın; çiftçi alışkanlıkları ve iklim koşulları gibi etmenler 
nedeniyle ortalama fsg – fsu arasında 0.21 kadar bir fark oluşmuştur. 

 
3.3. Tasarım Faktörü (αααα) 

Tasarım faktörü sulama şebekesi içerisinde rotasyon yapılıp yapılmayacağını 
göstermektedir. Planlanan bitki desenine göre hesaplanan tasarım faktörü (αp) 1.12’dir (Şekil 3). 
Gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken αg değerleri, incelenen 2002, 2003, 2004, 2005 
ve 2006 yıllarında sırası ile 1.05, 1.04, 1.07, 1.03 ve 1.03 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 



 

 263

bitki desenine göre olması gereken ortalama αg=1.04 olarak hesaplanmıştır. Planlanan ve 
gerçekleşen bitki desenine göre belirlenen tasarım faktörü arasında 1.12 – 1.04 = 0.08 değeri 
kadar bir fark bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Planlanan, olması gereken ve uygulamada gerçekleşen su kullanımı temel alınarak 
belirlenen tasarım faktörü değerleri 

 
Bitki desenine göre uygulamada gerçekleşen su kullanımı temel alınarak hesaplanan tasarım 

faktörü αu en yüksek 2004 yılında 1.13 olarak gerçekleşmiştir. Đncelenen 2002, 2003, 2005 ve 
2006 yıllarında ise sırası ile 1.03, 1.03, 1.08 ve 1.04 olarak hesaplanmıştır. Uygulamada 
kullanılan su miktarına göre belirlenen tasarım faktörleri αu,  2004 ve 2005 yılları dışında 
planlanan ve gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken tasarım faktör değerlerine yakın 
gerçekleşmiştir.  Gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken ortalama αg, 1.04, uygulamada 
gerçekleşen ortalama αu ise 1.06 olarak gerçekleşmiştir. Hesaplanan bu değerler talep ve 
rotasyon işletim yöntemine ilişkin sınır değerlerinin bir miktar üzerindedir. Uygulama 
koşullarında kullanılan su kaynağının planlanan ve olması gereken değerlerden fazla olması α 
tasarım faktör değerinin düşmesine neden olmaktadır. Uygulamada gerçekleşen αu faktörü ile 
gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken αg faktör değerleri 2002, 2003 ve 2006 yıllarında 
birbirine yakın olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen αu, sadece 2004 yılında planlamadaki αp 
değerine yakın gerçekleşmiştir. Đncelenen diğer yıllarda αu ve αg, αp değerinin altında kalmıştır. 
Hesaplanan αu - αg değerleri arasındaki fark 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sırası ile 
0.02, 0.01, 0.06, 0.05 ve 0.01 dir. Đncelenen αp, αg ve αu değerleri sürekli akış işletme yöntemi 
dışında kalan rotasyon ve talep yöntemleri ile uyum sağlamaktadır. Mevcut sulama ana 
kanalında tasarım faktörü yönünden bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, ileriki yıllarda bitki-su 
tüketim değeri yüksek olan bitki çeşitlerine geçiş yapılması durumunda bitki çeşidi ve ekim 
alanına bağlı olarak bir takım sorunlar yaşanabilecektir.  

 
3.4. Kaynak Süre Faktörü (ft) 

Pik su kullanım süreci boyunca su kaynağının süresi ile pik su kullanım sürecindeki kaynak 
aralığı arasındaki oran olarak tanımlanan kaynak süre faktörü (ft) planlanan bitki desenine göre 
0.94 olarak bulunmuştur (Şekil 4). Gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken ftg değeri, 
incelenen tüm yıllarda 0.94 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bitki desenine göre uygulamada 
kullanılan su miktarı ölçüt alınarak hesaplanan ftu değeri ise incelenen yıllarda 1.00 olarak 
bulunmuştur. Planlanan, gerçekleşen ve uygulamada kullanılan su miktarına göre belirlenen ftu 
değerleri 1.00 – 0.94 = 0.06 kadar fazla çıkmıştır. Đncelenen yıllarda belirlenen ft değerleri 
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sadece sürekli akış, rotasyon ve talep işletim sistemine ilişkin sınır değerler arasında 
kalmaktadır. Ancak planlama ftp ve ftu gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken ftg 
değerleri rotasyon ve talep işletme yöntemi sınır değerleri içerisinde, uygulamada gerçekleşen su 
miktarına göre belirlenen ft değeri ise, sürekli akış, rotasyon ve talep işletme yöntemi sınır 
değerleri içerisinde kalmaktadır. 

 

 
Şekil 4. Planlanan, olması gereken ve uygulamada gerçekleşen su kullanımı temel alınarak 

belirlenen kaynak süre faktörü değerleri 

 
4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Proje alanındaki tarım alanlarına, talep işletme yöntemine göre su vermek amacıyla 
planlanan, sulama şebekelerinde; planlanan ve gerçekleşen bitki desenine göre olması gereken ve 
uygulamada gerçekleşen su kaynağı kullanımları temel alınarak hesaplanan sulama sistemi 
işletme yöntemlerine ait göstergelerin önerilen sınırlar içerisinde kalıp, kalmadığını araştırmayı 
amaçlayan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile bu sonuçlara dayanarak yapılabilecek öneriler 
aşağıda sunulmaktadır. 

 
Talep işletme yöntemi sulama şebekesinin her noktasında gereksinim duyulan su miktarının 

sağlanmasına dayanmaktadır. Bu sistemde tersiyer kanallarda devamlı olarak su bulunmaktadır. 
Kanallar, çiftçinin talep ettiği kadar suyu talep ettiği zamanda alacak şekilde boyutlandırılmıştır. 
Araştırma alanında yer alan A2 ana kanalı talep işletime yöntemine göre inşa edilmiştir. 
Đşletmeye açıldıktan sonraki yıllarda planlamada öngörülen ve uygulamada gerçekleşen bitki 
desenleri arasındaki farklılıklar ve kullanılan tarla sulama yöntemindeki değişikliklere bağlı 
olarak işletme yönteminde bazı sıkıntılar ile karşılaşılmıştır. 

 
A2 ana sulama kanalına ilişkin kaynak gereksinim faktörü fi; planlanan fp, gerçekleşen bitki 

desenine göre olması gereken fig ve uygulamada gerçekleşen fiu değerleri sürekli akış, rotasyon 
ve talep işletme yöntemine ait sınır değerlerinin arasında kaldığı için A2 sulama alanında kaynak 
gereksinim faktörü yönünden bir sorun bulunmamaktadır. Kaynak faktörü fs ise, planlanan ve 
gerçekleşen bitki desenine bağlı olarak hesaplanan fs değerleri arasında çok fazla farklılık 
bulunmamaktadır. Kaynak faktörü sürekli akış ve talep işletme yöntemi sınır değerleri arasında 
kalmakta olup, rotasyon için önerilen sınır değerinde gerçekleşmemiştir. Kaynak süre faktörü ft 
de her üç işletim sistemi için sınır değerleri içerisinde kalmaktadır. Tasarım faktörü α ise, sadece 
talep işletme yöntemi sınır değerine yakın olarak bulunmuştur. 

 
Araştırma alanında yer alan A2 ana kanalı, projede önerilen talep işletme yöntemi ile 

uygulamada gerçekleşen bitki desenine göre kullanılan su miktarı ve su kaynak süresi göz önüne 



 

 265

alındığında, işletme yöntemi mevcut bitki deseni koşullarında talep işletme yöntemi faktör 
değerleri ile örtüşmektedir. Diğer bir anlatım ile projelemede göz önüne alınan işletme yöntemi, 
uygulamada gerçekleşen işletme yöntemiyle örtüşmekte ve sistem kapasitesi yönünden bir sorun 
oluşturmamaktadır. Ancak, ileriki yıllarda bitki deseninde oluşabilecek değişiklikler nedeniyle 
sebze ve meyve ekim alanlarındaki artış mevcut işletme yönteminde bazı sıkıntılara neden 
olabilecektir. Ancak, tarla sulama yönteminde yapılacak değişiklikler ile bu sorun aşılabilecektir. 
Projelemede öngörülen işletme yöntemi ile işletme sürecinde bir sorun oluşmaması için; 

1. Planlama aşamasında öngörülen bitki deseni ile uygulamada gerçekleşen bitki deseni çok 
fazla farklılık göstermemelidir. 

2. Araştırma alanında tarla sulama yöntemindeki yenilikler izlenmeli, bitki, toprak ve su 
kaynağına göre en uygun yöntem seçilmelidir.    

3. Daha fazla su kullanımı yönünde değişime uğrayan bitki deseni suyu daha ekonomik 
kullanan sulama yöntemleri ile bir miktar giderilebilmelidir. 

4. Yüksek su kullanım etkinlikleri ve yüksek üretim sağlamak için sulama programları 
yetişme sezonu boyunca bitki su gereksinimlerindeki değişime göre yapılmalıdır. 
Tasarım aşamasında hazırlanan sulama programları proje işletildiğinde gözden 
geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

5. Projede öngörülen işletme yöntemi ile bitki desenindeki değişmelere göre uygulamada 
gerçekleşecek işletme yöntemlerinin örtüşmesi için her sistemin kendine özgü sulama 
programları yapılmalıdır. Bu programlar proje işletilirken gözden geçirilmeli ve 
gereksinimler göz önüne alınmalıdır.  

6. Talep su dağıtım yönteminin en önemli dezavantajı, bir kaç su kullanıcı için kanalların 
açılması ve kapatılması dikkate değer su kayıplarına neden olduğu için düşük talep 
zamanlarında randıman deşmektedir. 

 
KAYNAKLAR 

• Anonim, (1992). “Aydın Ovası Sulaması Tesis Tanıtma Föyü”, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
DSĐ Genel Müdürlüğü, DSĐ XXI. Bölge Müdürlüğü, Aydın. 

• Anonim, 2002, 2003,2004, 2005, 2006. “Aydın Ovası Sulama Birliği Đzleme ve 
Değerlendirme Raporları”, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSĐ Genel Müdürlüğü, DSĐ XXI. 
Bölge Müdürlüğü, Aydın. 

• Anonim (a), 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. “Aydın Ovası Sulaması Planlı Su Dağıtım 
Uygulama Raporları”, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSĐ Genel Müdürlüğü, DSĐ XXI. Bölge 
Müdürlüğü, Aydın. 

• Burt, C.M., (1999). “Essential water delivery policies for modern on-farm irrigation 
management. In: Irrigation scheduling: From Theory to Practice”, Proceedings ICID/FAO 
Workshop, Sept. 1999, Rome, Water Report No. 8 FAO, Rome, Italy. 

• Doorebbos, J., Pruitt, W.O, Aboukhaled A., Damagnez J., Dastane NG, Van Den Berg, C., 
Rijtema, PE, Ashorf OM., Frere, M., (1994), Guidelines for Predicting Crop Water 
Requirements, FAO Irrigation and Drainage, Paper No. 24, Rome. 

• Koç, C., (1990). “Sulama sistemlerinin dizaynı ve işletilmesi”, Devlet Su Đşleri Genel 
Müdürlüğü, DSĐ Teknik Bülteni, Sayı:72, Sayfa: 28–34, Ankara. 

• Koç, C., (2008). “The environmental effects of salinity load in Great Menderes Basin 
irrigation schemes”, Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 0167-6369, Volume 
146,479–489.  

• Koç, C., (1998). “Büyük Menderes Havzası Sulama Şebekelerinde Organizasyon-Yönetim 
Sorunları ve Yeni Yönetim Modelleri Üzerine Araştırmalar”, Doktora Tezi (Basılmamış), 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Đzmir, 183s. 



 

 266

• Maffiotra, S.P., (1982), “The Warabandi System and its infrastructure”, Central Board of 
Irrigation and Power, New Delhi, India. 

• Plusquellec, H., (2002). How Design Management and Policy Affect the Performance of 
Irrigation Projects , Emerging Modernization Procedures and Design Standards, FAO, 
ISBN 974-680-215-1, Bangkok, Thailand. 

• Reddy, M., (2004). Technical Management of Irrigation Systems. In: Operation of 
irrigation conveyance systems, International Capacity Building Program on Participatory 
Irrigation Management, INPIM Train Module, December 5-15 2004, Menemen-Đzmir, 
Turkey. 

• Tekinel, O., (2001). Participatory Approach in Planning and Management of Irrigation 
Systems, Advanced Short Course on Appropriate Modernization and Management of 
Irrigation Systems, 2-15 September, 2001, Kahramanmaras University, Kahramanmaras, 
Turkey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 267

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 

 
 
 
 

TÜRK ĐYE’DE SU ĐLET ĐMĐNDE KULLANILAN TAR ĐHĐ 
BORULU SĐSTEMLER 
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ÖZET 

Đnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin beşiği olan Türkiye sahip olduğu tarihi su iletim 
hatları sebebiyle özel bir ilgiyi hak etmektedir. Çok sayıdaki pişmiş toprak, taş ve kurşun boru 
hatları dönemlerinde hidrolik teknolojisinin iyi algılandığını göstermektedir.  Makalenin temel 
amacı Türkiye’de dörtbin yıl boyunca su getirmek üzere inşa edilen başlıca boru hatlarını 
hidrolik mühendisliği açısından incelemektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Pişmiş toprak boru, taş boru, kurşun boru, su terazisi 

 
 

ABSTRACT 

Turkey, the cradle of civilizations throughout the mankind history, deserves special 
attention for its historical water conveyance pipelines. Numerous terra-cotta (baked clay), stone 
and lead pipelines of Turkey exhibit a fine sense of the hydraulic technology of their times. The 
main objective of the article is to analyze the primary historical pipelines constructed for water 
supply in Turkey throughout the four thousand years from a hydraulic engineering point of view. 

 
Keywords: Terra-cotta pipe, stone pipe, lead pipe, water balance tower 
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1. GĐRĐŞ 

Temiz su sağlama her medeniyet için varlığını sürdürmenin temel şartlarından biri ve hatta 
birincisidir. Bu sebeple suyun kaynağının bulunduğu yerlerden yerleşim yerlerine iletilmesi, bu 
iletim sırasında, doğal koşulların oluşturacağı olumsuzluklardan ve düşman grupların 
saldırılarından korunması büyük önem arz etmekteydi. Bunun sonucu olarak eski çağlardan 
itibaren su mühendisleri suyun iletiminde genellikle kapalı sistemleri kullanmayı tercih 
etmişlerdir. Hitit, Urartu, Helen, Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları dönemlerinde borulu 
şebekeler gerek arı su gerekse atık su iletiminde kullanılmıştır. Kuzey Avrupa’da, özellikle 
Almanya’da sıklıkla rastlanılan ahşap borulara ait bulgular ülkemizde de tespit edilmiş olup, 
konu makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 
2. PĐŞMĐŞ TOPRAK BORULAR (KÜNKLER) 

En eski basınçlı su iletim sistemi Suriye Zincirli’de (Samal) bulunmuş olup M.Ö. 9. ya da 
M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu sisteme ait pişmiş toprak borular 30 cm uzunluğunda ve 11 
cm iç çapındadır [Naumann, 1998; Belli, 1994]. Borular birbirleri içine 5 cm kadar geçmekte 
olup gömlek tabakası olarak kil dolgu kullanılarak hattın su sızdırmazlığının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Alacahöyük’te bulunan Hitit boruları [Naumann, 1998] 

 
Basınçsız borulu iletim sistemleri ise Sümer ve Hititler’den itibaren kullanılmaktadır. M.Ö. 

2000 yılında kurulan Hitit imparatorluğunun başkenti Hattuşa’da (Boğazkale-Çorum) su 
iletiminde kullanılmış olan pişmiş toprak borular Çorum müzesinde sergilenmektedir [Bildirici, 
2002]. Bunlar, uzunlukları 60 ile 96 cm arasında değişen ve çapları 20-22 cm’den 11-15 cm’ye 
azalan konik şekilli borulardır. Borular birbirlerinin içerisine gevşek şekilde geçmekte olup 
birleşimlerinde kullanılan bir conta veya izolasyon malzemesine rastlanmamıştır. 

 
Ancak Yazılıkaya’da bulunan su iletim hattında aynen Suriye Zincirli örneğinde olduğu gibi 

boruyu saran gömlek tabakası olarak kil dolgu kullanılmıştır. Hattın yön değiştirmesi gereken 
yerlerde özel dirsek parçaları kullanılmamış olup yön değişiklikleri boruların birbirlerini 
kesmeleri ve daha büyük çapta borular kullanılması ile gerçekleştirilmi ştir [Naumann, 1998]. 

 
Pişmiş toprak borular Urartular döneminde de su iletiminde kullanılmıştır. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde boru hatları ile suyun iletimini göstermesi açısından Aygır Gölü’nde bulunan Urartu 
Krallığı dönemine ait sulama amaçlı pişmiş toprak borular büyük önem taşımaktadır [Belli, 
1994]. 
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Resim 1. Çorum Müzesi’nde sergilenen Hitit Dönemi’ne ait pişmiş toprak borular 

 

 
Resim 2. Efes’te pişmiş toprak boruların erkek-dişi (soket-flanş) bağlantıları 

 

 
Resim 3. Bergama Madradağ Đletim Sistemi’ne ait üç paralel pişmiş toprak boru hattı 

[Fahlbusch, 2000]. 
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Pişmiş toprak boruların kullanımına sonraki dönemlerde de devam edilmiş olup uzunlukları 
genelde 40 ile 70 cm arasında, iç çapları ise 10 ile 15 cm arasında değişmektedir. Uzunluğu el 
tezgâhının özellikleri belirlemektedir. Bergama iletim hattında kullanılan 200000’i aşkın toprak 
borunun rengi ve kil konsantrasyonundaki farklılıklar bunların farklı bölgelerde, farklı 
malzemelerden üretildiğini göstermektedir [Hodge, 1992]. 

 
Vitrivius, pişmiş toprak boruların et kalınlıklarının iki parmaktan (3,7 cm’den) daha az 

olmamasını, birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması amacı ile zeytinyağıyla hazırlanmış 
sönmemiş kirecin kullanılmasını, boru hattı tamamlandıktan sonra hatta ilk defa su verilmesi 
sırasında memba tarafındaki depoya bir miktar ağaç külü atılmasını, bu külün sistem üzerindeki 
çatlak kısımları sıvayarak onaracağını, sisteme suyun ilk defa verilirken yavaş ve dikkatli 
verilmesi gerektiğini aksi halde hattın patlayacağını, hattın eğim değiştirdiği yerlerde kırmızı 
kum taşından bloklar (günümüzde kullanılan tespit kitleleri) kullanılması gerektiği gibi çok 
sayıda önemli bilgiyi M.Ö. 31 ila M.Ö. 27 yıllarında yazdığı De Architectura (Mimarlık) adlı 
eserinde belirtmektedir [Çelik, 2008; Landels, 1998]. 

 
Yaygın inanışın aksine pişmiş toprak borular basınçlı hatlarda da kullanılmışlardır. 

Helenistik dönemde M.Ö. 2. yüzyılın başlarında Bergama’nın orta kesimine Bergama Çayı 
(Selinus) Vadisi’nden 20 km’yi aşan uzunlukta biri tek boru hatlı ve 3 l/s kapasiteli, diğeri çift 
boru hatlı ve 27 l/s kapasiteli pişmiş toprak borulardan oluşan iki iletim sistemi ile su 
getirilmiştir. Her iki sistemde de Bergama’dan önceki vadinin aşılmasında, 25-30 m su yükü 
altında, boru bağlantılarının 50 cm kenarlı taş bloklarla sağlandığı, ilkinde 10 cm iç çapında ve 5 
cm cidar kalınlığında, ikincisinde ise 18 cm iç çapında ve 7 cm cidar kalınlığında pişmiş toprak 
borulardan oluşan ters sifonlar yer almıştır [Öziş, 1994]. 

 
Selçuklu dönemi su mühendisliği uygulamalarında da pişmiş toprak borular kullanılmıştır 

[Önge, 1997]. 
 
Pişmiş toprak borular, Osmanlı döneminde de kurşun borulara ek olarak kullanılmaya 

devam edilmiştir. Đstanbul’un fethinden önce mevcut su hatları çok kötü durumda ve genellikle 
sarnıçlardaki sular kullanılmaktadır. Sarnıçlardaki suyun kullanımı hijyen ve dini sebeplerle 
uygun görülmemiş olup 1453–1481 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet’in Đstanbul’u fethinden 
sonra Marmara Bölgesi’ndeki mevcut hasarlı boru hatları tamir edilmiş, Metris Çiftliği ve 
Kocatepe civarındaki kaynaklardan şehre su getirmek için yeni pişmiş toprak boru hatları 
döşenmiştir [Çeçen, 1999; DAMOC, 1971]. 

 
3. TAŞ BORULAR 

Helenistik dönemde ve erken Roma döneminde su iletiminde pişmiş toprak boru hatlara ek 
olarak taş boru elemanlardan oluşan hatlar da kullanılmıştır. Đzmir, Efes (Selçuk-Đzmir), Tralles 
(Aydın), Alabanda (Çine-Aydın), Afrodisyas (Karacasu-Aydın), Kibyra (Gölhisar-Burdur), 
Oinoanda (Seki-Antalya), Patara (Kaş-Kalkan-Antalya), Aspendos, Trapezopolis, Laodikya 
(Eskihisar-Denizli), Akmonia (Banaz-Uşak), Apameia (Dinar-Afyon), Prymnessos (Sülün-
Afyon), Antiocheia (Yalvaç-Isparta) ve Ankara’da su iletiminde taş boru elemanlar kullanılmıştır 
[Stenton ve Coulton, 1986]. 

 
Taş boru elemanlardan oluşan sifonlar genellikle derinliği 50 m’nin üzerinde olmayan 

vadilerin geçişinde, dolayısı ile 50 mss’nin altında bir iç basınca dayanacak şekilde 
tasarlanmışlardır. Bunlara istisna bir örnek olarak Đzmir’de Karapınar Suyolu üzerinde bulunan 
ancak günümüze kadar ulaşamayan yaklaşık 30 m yüksekliğinde bir akedük ve onun üzerinde 
184 m derinliğinde bir vadiyi geçen 154 mss iç basınca dayanıklı, türünün dünya üzerindeki en 
önemli örneği olan taş boru elemanlardan oluşan ters sifon gösterilebilir [Öziş, 1999]. Helenistik 
dönemde mühendisler bir vadi ile karşılaştıklarında onu geçmek için ya münhanileri takip 
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ediyorlar ya da ters sifon imal ediyorlardı. Romalılar ise ters sifonu vadinin akedük ile 
aşılmasının uygun olmaması durumunda tercih ediyorlardı [Hodge, 1992].  

 

 
Şekil 2. Taş boruların Anadolu Coğrafyası’na dağılımı [Stenton ve Coulton, 1986] 

 

 
Resim 4. Erkek-dişi bağlantılı taş borular 

 
Dünya üzerinde tespit edilen taş boru hatların önemli bir bölümü Türkiye sınırları içinde yer 

almakta olup, bu durum taş boru ustalarının büyük bir bölümünün Anadolu coğrafyasında 
yetişmiş olduğu savlarını güçlendirmektedir [Bildirici, 2002]. Taş borular, zaman zaman 
Aspendos su yapısının üzerindeki gibi ters sifon+akedük olarak, zaman zaman da Denizli 
Eskihisar’daki (Laodikya) gibi tabii zemin üzerinde doğrudan ters sifon olarak kullanılmışlardır. 
Patara ve Laodikya taş boru ters sifonları dünya üzerinde günümüze kadar en iyi korunmuş taş 
boru elemanlardan müteşekkil ters sifonlardır [Hodge, 1992]. 
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Resim 5. Laodikya (Eskihisar-Denizli) paralel taş boru ters sifonları 

 
Patara ters sifonunu oluşturan taş boru elemanlarda günümüz uygulamalarına ters dikkat 

çekici bir özellik dişi yüzeylerin mansap, erkek yüzeylerinse memba istikametinde 
yerleştirilmesidir. Bu şekilde birbirinin içine geçirilmiş taş boruların herhangi birinin yukarıya ya 
da yana çekilerek çıkarılması oldukça zordur. Bu durumda tek bir elemanın hasar görmesi 
halinde bu elemanın değiştirilmesi sorunu Patara su kemerinde özel imalat boru elemanlarla 
çözülmüştür. Sifon membaından yaklaşık 20–30 m aşağıda bulunan özel boru elemanın üst 
kısmının dişi yüzeyi borunun kolayca çıkarılmasına müsait olarak imal edilmiştir. Bu elemanlar, 
sifonun imalatı sırasında projeye uygun olarak belirli aralıklarla yerleştirilmi ş olabilecekleri gibi 
daha sonra tamirat sırasında da yerleştirilmi ş olabilir [Büyükyıldırım, 1994]. 

 

 
Resim 6. Patara taş boru ters sifonu 

 
Taş borular yukarıda da belirttiğimiz gibi genel olarak ters sifonlarda kullanılmakla birlikte 

buna ilaveten zaman zaman da şehir içi şebekelerde, yüksek basınçlı hatlarda da kullanılmışlardır 
[Hodge, 1992]. 
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Şekil 3. Ankara’ya su iletiminde kullanılan taş borular [N. Fıratlı, 1949] 

 
Taş borular genellikle dikdörtgen prizma şeklinde imal edilmiş olup silindir şeklinde 

olanları da mevcuttur. Delikleri dairesel şekilde olup erkek-dişi bağlantı uçlarına sahiptirler. 
Dirsekler, T parçaları, düşey deliklere sahip özel taş borulara Anadolu coğrafyasında sıklıkla 
rastlanılmaktadır. Bu düşey delikler kireçli suların yaygın olduğu ülkemizde, boruların içinde 
oluşan kalker tabakasının temizliğinin içine metal çubuklar sokularak veya sıcak sirke dökülerek 
yapılmasında ve tıkanan kısımların belirlenmesinde bir nevi muayene bacası, hattın 
boşaltılmasında tahliye vanası olarak kullanılabilmiş olabileceği gibi günümüzde boru hatlarında 
sıkışmış havanın tahliyesinde ve hatta hava alınmasında kullanılan vantuzların veya üzeri çeşitli 
şekilde kapatılarak hattın su darbesine veya aşırı basınçlara maruz kalması durumunda otomatik 
koruma görevi gören emniyet vanalarının yerine kullanılmış olabilir [Çelik, 2008; Hodge, 1991; 
Hodge, 1992]. 

 
4. KURŞUN BORULAR 

Kapalı bir sistemde kullanılacak borular için Vitrivius, Mimarlık (De Architectura) adlı 
kitabında pişmiş toprak ve kurşun malzemeleri önermekte ve pişmiş toprak boruların 
kullanılmasının daha iyi olacağını belirtmektedir. Bunun sebebi olarak kurşun boruların sağlığa 
zararlı olması, inşaat ve bakım işleri için uzmanlaşmış işçiler gerektireceği oysa pişmiş toprak 
boruların kalifiye eleman gerektirmediği, kurşunun pahalı bir malzeme olması gibi gerekçeler 
sıralamıştır [Landels, 1998].  

 
Ülkemizde kurşun borulardan yapılan imalatlara M.Ö. 500 yılı civarında Artemis 

Tapınağı’na su iletiminde kullanıldığı düşünülen ters sifon örnek gösterilebilir. Đç çapı 8 cm, et 
kalınlığı 4,5 cm ve uzunluğu 60 cm olan bu sisteme ait kurşun borular, iç çapı 18 cm dış çapı ve 
uzunluğu 35 cm olan mermer manşonlarla birbirlerine bağlanmış olup ters sifona ait bir eleman 
Selçuk müzesinde sergilenmektedir [Öziş, 1994]. 

 
Türkiye’de bulunan kurşun boru hatlara bir diğer örnek olarak da Madradağ sifonu 

gösterilebilir. M.Ö. II. yüzyılda Madradağ’da (Bergama) bulunan üç pınarın sularını ileten 44 km 
uzunluğundaki üç paralel pişmiş toprak boru hattı 376 m yükseltide her biri 1,2 m x 3,6 m 
boyutlarına sahip çift gözlü bir çökeltim havuzu+yükleme odası görevi gören bir yapıya 
dökülmektedir. Yapı boyutları, dönemin mühendisleri tarafından sediment çökeltimini sağla-
yacak akış hızına göre seçilmiş ve çift gözlü olarak tasarlanmıştır. Hazneden sonra su, bugün bile 
cesur sayılabilecek azami 190 m su yüküne sahip kurşun borulardan müteşekkil tek gözlü 
benzersiz bir ters sifonla 330 m yükseklikteki akropole iletilmiştir [Öziş, 1994; Fahlbusch, 2000].  
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Resim 7. Selçuk müzesinde sergilenen kurşun boru ve mermer manşonları 

 

 

Resim 8. Bergama kurşun boru hattının taş tespit kitleleri [Fahlbusch, 2000] 

 

 

Şekil 4. Bergama kurşun boru hattının profil ve planı [Fahlbusch, 2000] 

 
Osmanlılar döneminde de özellikle şehiriçi su tesislerinde kurşun borular kullanılmıştır. Bu 

kurşun borular levhaların bükülerek birbirleri içine lehim yapmadan geçirilmesi suretiyle 
üretiliyordu [Nirven, 1946]. 
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5. SU TERAZĐLERĐ 

Şebekedeki basıncı sınırlamak için Roma döneminde Pompei gibi kentlerin su temininde 
kullanılan su terazilerinden en yaygın şekilde Osmanlı döneminde özellikle künk hatlarında 
yararlanılmıştır [Öziş, 1994]. Su terazileri, bileşik kaplar prensibine göre çalışan basınç 
ayarlayıcı tesislerdir. Kesik piramit şeklindeki bir kulenin üstünde sandık tabir edilen küçük bir 
havuz yapılır. Đsale veya şebeke hattından gelen bir boru düşey olarak bu havuzun tabanına 
açılır. Eğer debi ölçülmeyecek ve yalnız basınç kontrol edilecekse ikinci bir düşey boru 
vasıtasıyla şebekeye su verilirdi [Çeçen, 1999]. Su terazileri, akımın yön değiştirmesi, kollara 
ayrılması, boru içindeki havanın atılması (günümüzde kullanılan vantuzlar gibi), arızalı kesimin 
kontrolü, hattın aşırı basınca maruz kalmasının önlenmesi (günümüzde kullanılan maslaklar 
gibi), basıncın kırılması sonucu akımın yön değiştirdiği ve kollara ayrıldığı kesimlerde tespit 
kitlesi gerekliliğini ortadan kaldırması, debinin ölçülerek dağıtılması (su terazilerinin en üstünde 
ekseri taştan oyulmuş bir sandık vardır ve aynen maksemlerde olduğu gibi debi lülelerle 
ölçülerek dağıtılır) gibi görevleri yerine getirmiş yapılardır [Çeçen, 1998; Öziş, 1996; Özkaldı 
vd., 2007a; Özkaldı vd., 2007b]. 

 
6. DSĐ UYGULAMALARI 

Tarih boyunca su iletim ve dağıtımında kullanılan borulu şebekelere Cumhuriyet döneminde 
de büyük önem verilmiş olup DSĐ tarafından ilk borulu sulama şebekesi prefabrik imalatla (beton 
büz) 1960 yılında Muğla’da Fethiye Eşen Çayı sol sahilinde inşa edilmiştir [Tümer ve Mihailof, 
1968]. 

 
Ülkemizde dörtbin yıldır uygulanan borulu sistemlere, günümüzde de gerek buharlaşma ve 

kaçaklar yolu ile oluşan su kayıplarının önüne geçilmesi, gerekse yağmurlama ve damlama gibi 
modern sulama metodlarının uygulanmasına imkân vermesi gibi sebeplerle DSĐ Genel 
Müdürlüğü tarafından büyük önem verilmektedir. Boru teknolojisinin gelişmesi ile birlikte 
HDPE, CTP, içi epoksi dışı PE kaplı çelik vb. modern boru cinsleri DSĐ Genel Müdürlüğü 
uygulamalarında yaygın şekilde kullanılmaktadır [Çelik, 2008a; Çelik, 2008b]. 

 
7. SONUÇ 

Tarihi su yapıları bakımından oldukça zengin olan Türkiye, özellikle borulu şebekeler 
bakımından önemli yapılara sahiptir. Makalede ülkemiz coğrafyasında bulunan tarihi borulu 
sistemlere ait boru cinsleri genel özellikleri ile tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, tarihi 
borulu sistemler pişmiş toprak, taş ve kurşun boru başlıkları altında incelenmiş ve son olarak DSĐ 
uygulamalarına kısaca değinilmiştir. Hitit, Urartu, Helen, Roma, Selçuklu ve Osmanlı 
uygarlıkları boyunca dört bin yıllık süreçte elde edilen borulu sistemlere ait bilgi birikimi, 
günümüz mühendisinin karşılaştığı problemlerin çözümünde uyguladığı yöntemlerle arz ettiği 
paralellikler nedeniyle hala büyük oranda geçerliliğini korumaktadır. 
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SINIR AŞAN SULARIN YÖNET ĐMĐ VE ETK ĐN KULLANILMASI: 
FIRAT VE D ĐCLE NEH ĐRLERĐ ÖRNEĞĐ 

Sabri ŞENER* 

ÖZET 

Türkiye’nin en önemli sınır aşan akar suları, Suriye ve Irak’a akan ve birleştikten sonra da 
Şat-ül Arap adını alarak Basra körfezine dökülen Fırat ve Dicle Nehirleridir. Her iki nehir de 
Türkiye’nin doğusundan ve Đran’ın kuzey batısından yağışlarla ve kar erimeleri ile beslenirler. 
Nehirlerin akım debisi her yıl önemli ölçüde değişir. Bu nedenle bu nehirlerin akımının 
düzenlenmesi ve taşkın zararlarının önlenmesi için yukarı havzalarda su depolayıcı barajların 
yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu iki nehrin dışında Meriç (Türkiye-Yunanistan), Kura, 
Aras, Arpaçay (Türkiye-Gürcistan, Ermenistan), Çoruh (Türkiye-Gürcistan) ve Asi (Suriye-
Türkiye) Türkiye ve komşuları arasındaki sınır oluşturan veya sınır aşan diğer nehirlerdir. 

Türkiye Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması 
için çok büyük kapsamlı bir projeye başlamıştır. Bu proje Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı 
kısımlarını ve bölgede dokuz ili kapsamaktadır.Bu illerde toplam 6.47 milyon insan 
yaşamaktadır. 

Suriye ve Irak’ta da benzeri su depolama ve sulama projeleri vardır. Bu projeler birbirini 
tamamlayacak ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunacaklardır. 
Türkiye, Suriye ve Irak ilişkileri özellikle 1980’li yıllardan sonra barajlarda su tutulmasına bağlı 
olarak, zaman zaman sorunlarla karşılaşsa da, genelde uyumlu sayılabilir.  

Türkiye, Irak ve Suriye’deki hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan gıda gereksinimi 
sulu tarım alanlarının genişletilmesini zorunlu kılmıştır. Her üç ülkede de Tarım sektörü su 
kaynaklarının yaklaşık % 75’inden fazlasını kullanmaktadır. Dolayısı ile tarımda suyun etkin 
kullanımı önem kazanmaktadır. GAP bölgesinde yapılan araştırma sonuçları göstermiştir ki 
damla, yağmurlama ve hareketli yağmurlama sistemlerinde aynı miktarda ve optimum ürün 
almak için gereken sulama suyu miktarı karık sulamasına oranla %30-%50 daha az olmaktadır. 
Özellikle pamuk üretiminde lif kalitesi de değerlendirildiğinde damla sulama yönteminin en 
etkili yöntem olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sınırlı su kaynakları, artan işçilik maliyetleri, 
plastik endüstrisindeki gelişmeler, sulamayla gübrenin birlikte uygulanması yeni sulama 
teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Ancak bu konuda işletme sermayesi sınırlı 
olan küçük ve orta boy üreticilerin desteklenmesi gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Sınır aşan sular, Fırat, Dicle, etkili su kullanımı, damla sulama 
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ABSTRACT 

There are mainly two big transboundry rivers, Euphrates and Tigris rising from Turkey and 
flowing through Syria and Iraq. Both rivers are fed by snowpack and rainfall in eastern Turkey 
and in northwest Iran. The flow of the rivers varies considerably every year. So construction of 
storage dams are vital importance to prevent flood damage and to regulate the flow of these 
rivers. Meriç (Turkey-Greece), Kura, Aras, Arpacay (Turkey-Georgia-Armenia), Coruh (Turkey-
Georgia) and Asi (Syria-Turkey) rivers are other transboundry rivers between Turkey and 
neighbouring countries. 

Turkey started a very big integrated project called GAP (acronym for Southestern Anatolian 
Project) for the economic and social development of the region. The project covers the lower 
parts of the Euphrates and Tigris rivers and 9 provinces in the region. A total of 6.47 million 
people live in these provinces. 

Syria and Iraq have similar storage and irrigation projects. These projects will be 
complementary for each other and help the sustainable use of existing water resources. Despite 
cordial relations between Turkey, Syria and Iraq the issue of water allocation has continued to 
cause  some friction between the governments since late1980s. 

Rapid rise in population in Turkey, Syria and Iraq and increasing demand for agricultural 
production make it necessary to increase the area of irrigated land. Agricultural sector is th 
biggest user of the existing water resources (about 75%) in these countries. So effective use of 
water resources in agricultural sector has prime importance. Research results showed that, the 
quantity of irrigation water applied in drip, sprinkler and mobile sprinkler systems were 30 to 50 
percent less than furrow irrigation method in GAP area for about the same optimum yields. 
Especially in cotton growing when fiber quality is considered, drip irrigation method was the 
most effective one as compared with the others. 

On the other hand, limited water resources, increasing labor cost, development in plastic 
industry, fertigation applications cause expanding use of modern irrigation technologies. This is 
a very positive trend from the effective use of water resources, but not sufficient. It is urgent to 
take necessary measures to support small and medium size farmers who has limited financial 
resources to shift to water and energy saving irrigation technologies. 

 
Keywords: Transboundry waters, Euphrates, Tigris, effective water use, drip irrigation 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Su ve ekonomik gelişme birbiriyle çok yakından ilişkilidir.Tüm dünya ekonomilerinin 
üretim sektöründe su önemli bir girdidir. Suya ulaşmak da gelişmişliğin önemli bir sosyal 
göstergesidir. Bir toplumun yeterli su kaynaklarına sahip olması ve bu suyu toplum yararına 
kullanabilmesi o ülkenin alt yapısına ve doğal eko-sistemlerinin gelişmiş olmasına bağlıdır. 
Ancak bu hedefin sağlanması, ekonomik, bazen de ekonomik olmayan fakat toplum yararına 
olabilen, avantajların elde edilebilmesi büyük yatırımların yapılmasını gerektirir. Sınır aşan su 
havzalarının uyumlu yönetimi bu bölgede yaşayan insanların refahı ve bölge barışı için son 
derece önemlidir [Jogerskog vd., 2007]. 

 
Türkiye’nin en önemli sınır aşan akarsuları, Suriye ve Irak’a akan ve birleştikten sonra da 

Şat-ül Arap adını alarak Basra körfezine dökülen Fırat ve Dicle Nehirleridir. Her iki nehir de 
Türkiye’nin doğusundan ve Đran’ın kuzey batısından yağışlarla ve kar erimeleri ile beslenirler. 
Nehirlerin akım debisi her yıl önemli ölçüde değişir.Debinin düşük olduğu yıllarda sulama ve 
tarımsal üretim olumsuz etkilenir.Bu nedenle bu nehirlerin akımının regüle edilmesi ve taşkın 
zararlarının önlenmesi için yukarı havzalarda suyu depolayan ve taşkınları önleyen barajların 
yapılması hayati önem taşımaktadır. Her üç ülkede de su kaynakları sınırlı olup tarımsal üretim 
büyük çapta sulamaya bağımlıdır. 
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Bu iki nehrin dışında, Meriç (Türkiye-Yunanistan), Kura, Aras, Arpaçay (Türkiye-
Gürcistan-Ermenistan), Çoruh (Türkiye-Gürcistan) ve Asi (Suriye-Türkiye) Türkiye ve 
komşuları arasındaki sınır aşan diğer nehirlerdir. 

 
Türkiye Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması 

için çok büyük kapsamlı bir projeye başlamıştır. Bu proje Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı 
kısımlarını ve bölgede dokuz ili kapsamaktadır. Bu illerde toplam 6.47 milyon insan 
yaşamaktadır. Proje tamamlandığında Fırat Nehri üzerinde 14 baraj (Fırat üzerinde 6 baraj 
tamamlanmış, bir baraj inşaatı devam etmektedir), Dicle Nehri üzerinde 8 baraj (hale 3 baraj 
yapılmış ve işletmeye açılmış durumda) yapılmış olacak ve 1.82 milyon ha arazi sulamaya 
açılacaktır. Halihazırda 213 000 ha arazi sulamaya açılmış durumdadır (Anonim, 2005). Atatürk 
Barajı’ndan Harran, Şanlıurfa, Mardin ve Ceylanpınar Sulamalarına su taşıyan 328 m3s-1 
kapasiteli Şanlıurfa Tünelleri inşaatı tamamlanmıştır. Halen bu tünellerden Şanlıurfa ve Harran 
Ovalarında 130 000 ha alan sulanmaktadır. Mardin ve Ceylanpınar sulamaları tamamlandığında 
400 000 ha alanın sulanması sağlanacaktır [Soubrier vd., 2005]. 

 
Suriye ve Irak’ta da benzeri su depolama ve sulama projeleri vardır. Bu projeler birbirini 

tamamlayacak ve mevcut su kaynaklarının kulanılmasının sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunacaklardır. Türkiye, Suriye ve Đrak ilişkileri özellikle 1980’li yıllardan sonra barajlarda su 
tutulmasına bağlı olarak, zaman zaman sorunlarla karşılaşsa da, genelde uyumlu sayılabilir. 
Türkiye, Suriye ile aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak 500 m3s-1 suyu Fırat Nehrinden Suriye’ye 
sağlamaya gayret etmektedir [Tosun and Filiz, 2001]. Bu miktar yıllık olarak en az yaklaşık 16 
milyar m3 suyun sağlanması anlamına gelmektedir. Ancak küresel ısınma ve aşırı kuraklık 
nedeniyle Türkiye kendisi de -2008 yılında olduğu gibi- susuzluk ve kuraklığa maruz 
kalabilmektedir. 

 
Türkiye, Irak ve Suriye’deki hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan gıda gereksinimi 

sulu tarım alanlarının genişletilmesini zorunlu kılmıştır. Her üç ülkede de tarım sektörü su 
kaynaklarının yaklaşık 3/4’ünü kullanmaktadır. Dolayısı ile tarımda suyun etkin kullanımı önem 
kazanmaktadır. Diğer taraftan sınırlı su kaynakları, artan işçilik maliyetleri, plastik 
endüstrisindeki gelişmeler, sulamayla gübrenin birlikte uygulanması (fertigasyon),ve çiftçilerin 
kısmen iyileşen alım gücü su ve enerji tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojilerinin 
kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Bu trend olumlu bir gelişme olmakla birlikte yeterli değildir. 
Bu konuda özellikle küçük ve orta boy üreticileri destekleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir 
[Şener vd., 2005]. 

 
2. FIRAT VE DĐCLE NEH ĐRLERĐ 

2.1. Fırat Nehri 

Fırat Nehri 2 735 km uzunluğunda olup ortalama debisi 900 m3s-1 dir. Nehir yüzeyinin alanı 
450 000 km² dir. Fırat sularının % 90’ı Türkiye’den beslenen Karasu, Murat ve Habur Çayları 
gibi kollarından kaynaklanır. Oldukça düzenli bir akım rejimine sahiptir. Nisan ve Mayıs 
aylarında karların erimesiyle ortalama debisi en yüksek seviyeye çıkar, yağışın azalmasıyla, 
Temmuz ayından Şubat ayına kadar debi azalır. Yıllık toplam akım yıldan yıla değişir. Örneğin 
1957 Temmuz ayı ile 1963 Ocak ayları arasında ortalama akım uzun yıllar ortalamasının % 83 
altında gerçekleşmiştir. Ortalama kış akımları 200-300 m3s-1 arasında değişir. Şubat ayında alçak 
rakımlarda erken ilkbahar yağışlarıyla debisi artmaya başlar, Mart ayında da artış devam eder, 
karların erimeye başladığı Nisan ve Mayıs aylarında debisi 2000 m3s-1 özellikle yağışların ve 
karların erimesinin birlikte olduğu Nisan ortası ve Mayıs başlarında daha yüksek değerlere 
ulaşır. Akım debisi, Haziran’dan sonra hızla azalarak, Eylül’de bazı yıllar Ekim’de en düşük 
seviyeye iner. Suriye’nin Fırat’ın akımına katkısı yaklaşık % 10’dur. Türkiye-Suriye sınırında 
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Fırat’ın uzun yıllar ortalama yıllık debisi 29.8 milyar m³ tür. Nehrin doğal yıllık debisi 33.4 
milyar m³ olarak verilebilir. 

 
2.2. Dicle Nehri 

Dicle Nehri Güneydoğu Asya’da ikinci en uzun nehir olup 1 840 km uzunluktadır. Bağdat 
Şehri Dicle ve Diyala Nehirleri’nin birleştiği yerde kurulmuştur. Dicle üzerinde, Bağdat’ın 
mansabında nehir taşımacılığı yapılabilmektedir. Dicle tarih boyunca akımındaki düzensizlikler 
ve taşkınları ile ünlenmiştir. Hatta bazı tarihçiler Nuh Tufanı’nın bu bölgede olduğunu 
düşünmektedirler. Dicle Nehri’nin suları da (%51.8’i) Türkiye’de kar erimelerinden ve 
yağışlardan beslenir.Geri kalan % 48.2’si Irak’daki yan kollardan beslenir. Yıllık akımın % 53 ü 
Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşir. En düşük akımın olduğu Ağustos-Ekim ayları arasında 
ise yıllık akımın % 7’si gözlemlenmiştir. Fırat ile birleştiği yerde Dicle’nin yıllık ortalama akımı 
toplam olarak 48.7 x 109 m³ tür. Bu akıma 13.2 x 109 m³ olarak Büyük Zap, 7.2 x 109 m³ olarak 
Küçük Zap ve 5.7 x 109 m³ olarak Diyala dahildir [www.unu.edu/unupress/unupbooks]. 

 
2.3. Türkiye’nin Fırat ve Dicle Sularını Kullanımı 

Fırat üzerinde halen Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı işletmeye açılmıştır. Birecik barajı 
inşa edilmekte olup Karkamış Barajı inşaat aşamasındadır. Atatürk, Birecik ve Karakamış 
barajları GAP’a da su sağlayan tesisler olacaktır. Keban ve Karakaya barajları esas itibariyle 
enerji üretimi amacıyla yapılmışlardır. Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa Tünelleri vasıtasıyla 
Harran Ovasına su verilmektedir. Fırat sularının tam anlamıyla değerlendirilmesi GAP’ın 
tamamlanması planlanan 2020 yılından sonra mümkün olabilecektir. GAP, tarım ve enerji başta 
olmak üzere birçok sektörü ilgilendiren entegre bir projedir. Fırat, Dicle ve kolları üzerinde 22 
baraj ve 19 hidroelektrik enerji üretim tesisini hedeflemektedir. Tamamlandığında 1.82 milyon 
ha arazi sulamaya açılacak (Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir alanının 8.5 milyon ha’ın % 
21’i) ve Türkiye’nin ekonomik hidroelektrik üretim kapasitesinin %22 sine eşit olan 27 milyar 
kilowat-saat elektrik enerjisi üretilebilecektir. Bu gelişmeler, bölgede iş olanaklarının ve fert 
başına milli gelirin artmasını, sosyal barışı ve istikrarı sağlayacaktır [Anonim, 2005]. 

 
Türkiye bugün için Dicle Nehri sularının çok az bir kısmını kullanmaktadır. Kıralkızı ve 

Dicle Barajlarını yapımı devam etmektedir. Sekiz baraj daha planlama ve proje aşamasındadır. 
Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle Dicle sularının aşağı havzalarındaki kısmı sulama amacıyla 
kullanılacak olup, suyun büyük kısmı hidroelektrik enerji üretimi için kullanılması 
planlanmaktadır. Türkiye, Suriye ve Irak’ın nüfusu, yüzölçümü, tarım alanları ve sulu tarım 
arazileri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Türkiye, Suriye ve Irak’ın nüfusu, yüzölçümü ve sulu tarım alanları 

 
2.4. Suriye’nin Fırat ve Dicle Sularını Kullanımı 

Suriye yaklaşık 5.5 milyon ha olan tarım alanlarının 1 213 000 ha’ında (% 22) sulama 
yapmaktadır. 3 655 000 ha alanda (% 67) doğal yağışlarla tarım yapılmakta, 616 000 ha alanda 
(% 11) nadasa bırakılmaktadır. Sulu tarım alanlarının çoğu Fırat Nehri kıyısında, denize yakın 

 Türkiye Suriye Irak 

Nüfusu (x1000) 71 517 18 448 26 075 

Yüzölçümü (x1000ha) 78 356 18 518 43 832 

Tarım alanları (x1000 ha) 28 000 5 484 8 682 

Sulanan tarım alanları (x1000 ha) 5 170 1 213 3 400 
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kısımlarda ve ülkenin orta kesiminde yer almaktadır. Sulu tarım alanlarında  ortalama toprak 
mülkiyeti 3.6 ha olup, ülke ortalamasından (9.2 ha) oldukça düşüktür. Tabka Barajı’nın 
mansabında inşa edilen Esad Barajı Suriye’nin en önemli sulama amaçlı barajlarından olup 
yaklaşık 240 000 ha alanın sulanmasında kullanılmaktadır. Fırat havzası topraklarının büyük bir 
kısmı kireçli olup bilinçsiz sulama yapıldığında kabuk bağlamaya ve erozyona müsaittir, bu 
nedenle çok dikkatli sulama uygulamasına gereksinim vardır. Suriye’nin Dicle nehri sularından 
yararlanması daha çok özel arazi sahiplerinin geliştirdiği yerel küçük projeler bazında olup çok 
sınırlıdır. Ancak Suriye’nin bu nehir suları ile ilgili ileriye dönük projeleri vardır [Anonim, 2003]. 

 
2.5. Irak’ın Fırat ve Dicle Sularını Kullanımı 

Irak çok eski zamanlardan beri Fırat ve Dicle sularını kullanmaktadır. Halen Irak’ta Fırat 
üzerinde, işletmede olan 7 adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hidroelektrik enerji 
üretimi için kullanılmakta olup, diğerleri taşkın koruma ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. 
Fırat’ın sularından 1.2 milyon ha alanın sulandığı, ileride geliştirilecek projelerle bu rakamın 1.8 
milyon ha’a ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Dicle Nehri ve Şat-ül Arap Sulamaları 
eklendiğinde Irak’ta toplam sulanan alan 3.4 milyon ha’ı bulmaktadır. 

 
Dicle nehri üzerinde de hem Osmanlı döneminde hem de sonraki dönemlerde pek çok baraj 

yapılmıştır. Örneğin, Musul Barajı enerji üretimi, sulama ve taşkın kontrolu amaçlıdır. Samara 
ve El-Kut barajları sulama ve taşkın kontrolu işlevi görmektedirler. Ayrıca işletmede olan, 
Büyük Zap üzerinde Bekme Barajı, Küçük Zap üzerinde Dokan ve Dibis barajları, Diyala 
üzerinde Darbandikhan ve Hamrin barajları bulunmaktadır. Planlama aşamasında olan 4 baraj 
daha olduğu bilinmektedir. Ancak son yıllarda Irak’ta yaşanan savaşlar ve politik gerilimler, bu 
ülkede  sulama projelerinin ve sulama teknolojisinin gelişmesini önlemiştir [http://en.wikipedia. 
org/wiki/Euphrates]. 

 
Bu depolama olanaklarına karşın, Suriye ve Irak Türkiye’nin GAP’ini geliştirmesinden 

rahatsızlık duymakta, bunu uluslar arası platformlarda dile getirmektedirler. Bu projenin Suriye 
ve Irak’ın suyunu sırasıyla % 40 ve % 90 azaltacağını iddia etmektedirler. 

 
2.6. Türkiye’nin Konuya Yakla şımı 

Türkiye’nin 2875 km olan kara sınırlarının 615 km’si nehirlerden oluşmaktadır. Türkiye’nin 
bu suların komşuları ile birlikte kullanımını düzenleyen anlaşmalardan bir tanesi 1927 yılında 
Sovyetler Birliği ile imzalanan Sınır Sularının iki Ülke Yararına Kullanılması anlaşmasıdır. Bu 
anlaşmaya göre her iki ülke Çoruh, Arpa Çay ve Aras Nehri sularını eşit olarak (%50; %50) 
kullanmayı kabul etmişlerdir. 1973 yılında da her iki hükümet anlaşarak birlikte Arpaçay 
Barajı’nı yaparak iki ülkenin oluşturduğu bir komisyon tarafından işletilmesine karar 
vermişlerdir. Benzeri anlaşma Lozan Konferansı’nda ve daha sonra 1950’lerde Türkiye 
Yunanistan arasında Meriç Nehri sularından Türkiye 16 900 ha, Yunanistan 11 600 ha sulama 
yapacak şekilde yapılmıştır. Türkiye sınır oluşturan bu nehirleri uluslararası nehirler 
(international rivers) olarak kabul etmektedir. Fırat ve Dicle gibi sınırı geçen nehirleri ise sınır 
aşan nehirler (trans-boundry rivers) olarak tanımlamaktadır. 

 
Sonuç olarak Türkiye, Fırat ve Dicle nehirleri konusunda da, rasyonel, hakkaniyete dayalı 

ve mevcut su kaynaklarının her üç ülkenin de (Türkiye, Suriye, Irak) yararına olacak şekilde 
optimum kullanımının, yapılacak bilimsel araştırmalarla ülkelerin gerçek su gereksinimlerinin 
saptanmasıyla sağlanabileceğini düşünmektedir. 

 
2.7. Suriye’nin Konuya Yaklaşımı 

Suriye ile Türkiye arasında Asi Nehri ve Fırat-Dicle nehirleri sınır aşan nehirler konumundadır. 
Suriye ile Asi Nehri konusunda geçmişte iyi bir işbirliği yapılamamıştır. Fırat ve Dicle nehirleri 
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konusunda; Suriye bu nehirlerin uluslararası sular olduğunu ve tarihten gelen su hakkı olduğunu 
savunmaktadır. Suriye’nin önerdiği formüle göre, her su kullanıcı ülke (Türkiye, Suriye ve Irak) 
her iki nehirden de su taleplerini ayrı ayrı belirlemeli; her iki nehrin debisi her bir ülkede ayrı 
ayrı belirlenmeli, eğer her üç ülkenin toplam talebi, nehirlerin toplam kapasitesini aşmazsa, 
nehirlerin suları bu taleplere göre paylaşılmalı; eğer talep miktarı belirlenen nehrin 
kapasitesinden fazla ise, fazla olan miktar her ülkenin talebine orantılı olarak azaltılmalıdır. 
Suriye, ayrıca Birleşmiş Milletlerin görüşmelerde temsilci bulundurmasını ve Uluslararası 
Hukuk Komisyonu’nun sınır aşan sular ve uluslar arası sular konularındaki kurallar ve 
düzenlemelere ilişkin çalışmalarını bir an önce sonuçlandırmasını istemektedir. 

 
2.8. Irak’ın Konuya Yakla şımı 

Irak da her iki nehri de en çok kullanan ülkelerden biri olarak, Mezopotamya’da binlerce 
yıllık tarihi su hakları olduğunu ve menba tarafında bu nehirler üzerinde inşa edilen barajların 
eninde sonunda mansap ülkelerine zarar vereceğini iddia etmektedir. Irak’ın önerdiği su 
paylaşımı formülüne göre, her su kullanıcı ülke tamamlanan, inşaatı devam eden veya planlama 
aşamasında olan sulama veya su kullanım projeleri konusundaki su taleplerini, bu üç ülkenin 
birlikte oluşturduğu birleşik teknik komiteye bildirmelidir. Fırat ve Dicle havzalarına ilişkin 
hidrolojik veriler paylaşılarak, tüm ilgili veriler sağlandıktan sonra, Birleşik Teknik Komite 
(BTK), öncelikle işletmedeki projelerin su gereksinimini, daha sonra inşa halindeki projelerin ve 
son olarak da planlanan projelerin su gereksinimini hesaplamalı ve bu projelere su tahsisi ayrı 
ayrı yapılmalıdır. Bu öneriye ek olarak; Irak, Türkiye’nin Fırat Nehri’nden 500 m3s-1  den fazla, 
tercihen 700 m3s-1  su bırakmasını -Fırat sularının 2/3 ünden fazla- istemektedir. Ancak bu 
paylaşımın eşit ve hakkaniyetli sayılabileceğini savunmaktadır. [http://www.american.edu/TED 
/tigris.htm]. 

 
2.9. Dünya’dan Bazı Örnekler 

Uluslararası Su Yasaları (International Water Laws) uluslararası suların paylaşımında adil 
ve hakkaniyetli kullanım (Reasonable and Equitable Use) doktrinine vurgu yapmaktadır. Fakat 
bu adil ve hakkaniyetli kullanımın açık ve net bir tanımı yoktur. Örneğin Colorado Nehri suları 
için varılan anlaşmada, kirletici durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri, mansapta suyu 
kullanan Meksika’nın arıtma masraflarının tamamını ödemeyi kabul etmiştir. Đndus Nehri için 
yapılan anlaşmaya göre; Hindistan ve Pakistan Đndus Nehri sularını ve havzasını birlikte 
kullanmak yerine, kollarını paylaşmayı tercih etmişlerdir. 

 
Nil Nehri suları konusunda Mısır ve Sudan 1959’da yaptıkları bir anlaşmada Habeşistan’ın 

su kullanımını dikkate almazken; daha sonraki görüşmelerde, Habeşistan’da yapılan barajların 
mansap ülkelerinde su baskınlarını önlediği, Nil Nehri’nin akımını regüle ettiği ve havza bazında 
üç ülkenin işbirliği ile su yönetiminin daha yararlı olduğu görülmüştür [Scott, 2007]. 

 
Avrupa Birliği Su Yönetmeliği (EU Water Frame Work Directive-WFD) 2015 yılına kadar 

tüm AB ülkelerinin su kaynaklarının sürdürülebilir iyi su statüsüne (Good Water Status) 
ulaşmasını hedeflemektedir. WFD, AB’ye üye olmayan komşu ülkelerde iyi su statüsüne geçmek 
için belirli bir tarih öngörmemektedir. 1997 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Konvsiyonu 
(Helsinki Anlaşması) da bağlayıcı değildir. Örneğin 2860 km uzunluğu ile, Volga Nehri’nden 
sonra Avrupa’nın en uzun ikinci  nehri olan Tuna Nehri, tüm orta Avrupa’nın endüstriyel, evsel 
ve tarımsal kirleticilerini Karadeniz’e ve Đstanbul Boğazı kanalı ile Marmara Denizi’ne 
taşımaktadır. WFD uygulamalarının, Tuna Nehri gibi uluslar arası nehirlerde çevre kirlenmesine 
olumlu katkılarının 2015 yılından önce görülebileceği düşünülmektedir. 

 
Tarımsal üretiminin % 85’ini 1.4 milyon ha sulu tarım alanından elde eden Azerbeycan, 

tarımsal sulamada yıllık 14-15 milyar m3 su kullanmaktadır. Bu ülkenin en önemli su kaynakları 
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olan Kura (1515 km uzunlukta) ve Aras (1072 km uzunlukta) nehirleri de Türkiye, Đran, 
Gürcistan ve Ermenistan’ı ilgilendiren uluslararası sulardır. Her iki nehir de Türkiye’den 
doğarak ve kollar alarak Bakü’nün güney batısında birleşir ve Kura nehri olarak Hazar Denizi’ne 
dökülür. Bu nehirlerde de aşırı su kullanma, evsel, endüstriyel atıklardan ve tarımsal 
faaliyetlerden dolayı ciddi kirlenme sorunu yaşanmaktadır. Aras Nehri’nin bir kolu olan Razdan 
Çayı Ermenistan’nın Erivan, Razdan ve diğer şehirlerinin endüstriyel ve evsel atık sularının 
boşaltıldığı açık bir kollektör durumundadır. Azerbeycan’nın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti de 
Ermenistan’nın Arpaçay Nehri’nden Sevan (Gökçe) Gölü’ne su transferi nedeniyle ciddi 
susuzluk sorunu yaşamaktadır [Mustafaev, 2008]. 

 
Bir diğer uç örnek de; Antartika Kıtası’ndaki buzul altındaki göllerin (sub-glacial lakes) 

korunmasına ilişkin anlaşmalardır. Bu kıtadaki 140’dan fazla buzul altı gölleri arasında, en 
büyüğü olan, Vostok Gölü, 250 km uzunlığunda ve 50 km genişliğinde olup ortalama 344 m 
derinliği vardır. Antartik buz tabakasının 3700-4300 m derinliğinde yer almaktadır. 5 400 milyar 
m3 tatlı su hacmine sahiptir. Bu gölün yukarısında buzul üstünde Rusya’nın Vostok Araştırma 
Đstasyonu vardır. Buradaki doğal kaynakların korunması anlaşmaya taraf olan 28 ülkenin 
denetimi altındadır [Laborde, 2008]. 

 
3. SU VE ENERJĐ TASARRUFU SAĞLAYAN MODERN SULAMA TEKNOLJ ĐLERĐ 

KULLANARAK SUYUN ETK ĐN KULLANIMI 

Tarım, dünyanın birçok ülkesinde tatlı su kaynaklarını en fazla kullanan sektördür. Tarım 
sektörünün su kaynaklarını kullanma oranı dünyada ortalama % 70 iken, Türkiye Suriye ve 
Irak’ta bu oran % 75 - % 85 arasında değişmektedir. Bu nedenle tarım sektöründe, özellikle 
tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanılması son derece önemlidir. Tarımsal sulamada, suyun 
toprağa uygulanması esas itibariyle iki farklı yöntemle olmaktadır. Bunlar; (a) yüzey (cazibe) 
sulaması, (b) basınçlı sulamadır. Basınçlı sulama yöntemleri kullanılması durumunda su 
uygulama etkinliği yüzey sulama yöntemlerine göre oldukça yüksek olduğu gibi, toprak 
erozyonu, taban suyu yükselmesi ve tuzlanma gibi pek çok çevre sorunu da önlenebilmektedir. 
Su ve gübrenin birlikte uygulanabilmesi (fertigasyon), sulama işçiliğinden tasarruf edilmesi gibi 
diğer avantajları nedeniyle, basınçlı sulama yöntemleri uygulaması özellikle damla sulama 
(micro-irrigation) tüm dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşmaktadır (Đtalya ve Fransa’da 
sulamaların %50-70’i; Đsrail ve Kıbrıs’da %90-95’i). Oysa Türkiye, Suriye ve Irak’ta bu oran 
%5-12 arasında değişmektedir [Şener vd., 2005; Paola, 2005]. 

 
Hindistan’da meyve bahçelerinde damla sulamaya geçmeleri için üreticiye önemli ölçüde 

destek verilmektedir. Devletin sağladığı sübvansiyon miktarı üreticinin sahip olduğu toprak 
miktarına ve farklı ekolojik koşullarda yetiştirilen meyve ağaçlarının sıra aralıklarına göre 
değişmektedir. Bu şekilde üreticilerin damla sulama yöntemine geçmesiyle, % 25 su tasarrufu 
sağlanmakta sulama randımanı % 66 daha yüksek olmakta, meyve verimi % 10-45 artmakta, 
sulamanın çevreye olumsuz etkileri (tuzlanma, yüksek taban suyu, yabani ot vb.) azalmaktadır 
[Randev, 2006]. 

 
Çin 2002 yılında su yasasını yeniden düzenleyerek devletin su tasarrufunu çok güçlü bir 

şekilde desteklemesini sağlamıştır. Tarımda, sanayide ve evsel kullanımda en son su tasarruf 
teknolojilerini kullanmayı özendiren ve suyu tasarruflu kullanmayı amaçlayan bir toplumu 
hedeflenerek, merkezi hükümet, valilikler, yerel yönetimler su tasarrufu için ayrıntılı kurallar ve 
yönetmelikler geliştirip yasalaştırılmış, böylece yasal alt yapı oluşturulmuştur. Sulama 
yönetimine, sulayıcıların katılması, merkeziyetçiliğin azaltılması ve küçük sulama sistemlerinin 
özelleştirilmesine hız verilmiş, orta ve büyük sulama şebekelerinde Sulama Birlikleri kurulması 
desteklenerek 2005 yılı itibariyle toplam 6.67 milyon ha alanın su yönetiminden sorumlu olan 20 
000 sulama birliği kurulmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak, Çin’de su tasarrufu yöntemleri 
uygulayan sulanan alanlar 6.67 milyon ha artarak 21.3 milyon ha’a ulaşmıştır (Çin’in toplam 
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sulanan alanlarının % 36’sı). Bu sayede Çin, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının % 6’sına ve 
ekili arazilerin % 9’una sahip olmasına karşın dünya nüfusunun % 22’sini besleyebilmiştir. 
Diğer taraftan, su yönetimi için yapılan harcamalar azalmış, çiftçinin net yıllık geliri, üründe 
meydana gelen verim ve kalitedeki düzeltmeleri bağlı olarak % 280 artmıştır [Chen, 2006]. 

 
GAP Bölgesi’nde ve Ege Bölgesi’nde sulama yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda 

yapılan araştırmaların gösterdiğine göre, basınçlı sulama sistemleri ile sulama hem verim artışı 
hem de su tasarrufu sağlamıştır. Basınçlı sulama sistemleri arasında da özellikle pamuk, mısır, 
sebze gibi sıra bitkilerinde damla sulama kalite ve kantite yönünden en iyi sonuçları vermiştir. 
Damla sulama veya bitkiye uygun diğer modern sulama teknolojilerinin kullanılması halinde, 
GAP Bölgesi’nde yıllık 2000 mm’den fazla buharlaşma koşullarında, 600-800 mm su 
uygulaması optimal (bazı araştırmalarda en yüksek) verim alınmasına yeterli olabilmektedir. 
[Şener ve Çetin 2002; Sesveren ,2001]. 

 
Depolamada , su iletimindeki kayıpları ve diğer kayıpları da ekleyerek bu miktar 700-900 

mm (ortalama 800 mm) kabul edilebilir. Eğer Fırat ve Dicle havzasında sulamaların tamamı 
basınçlı sistemlerle yapılabilirse, Tablo 1’deki rakamlara göre; 

Suriye’nin sulama suyu gereksinimi: 1 213 000 ha x 9 000/ m3/ha = 10 917 000 000  m3/yıl 

Irak’ın sulama suyu gereksinimi:        3 400 000 ha x 9 000/ m3/ha = 30 600 000 000  m3/yıl 

Türkiye’nin GAP’da su gereksinimi:  1 812 000 ha x 9 000/ m3/ha = 16 308 000 000  m3/yıl, 

her üç ülkenin toplamı 57 825 000 000 m3/yıl olmaktadır. Fırat ve Dicle nehirlerinin uzun yıllar 
ortalama toplam debileri; 33.4x109 m3/yıl  + 48.7x109 m3/yıl  = 82.1x109 m3/yıl’dır. Dolayısı ile 
her iki nehrin suları tarımsal sulamada tasarruflu kullanıldığında bölgedeki diğer sektörler ve 
yeni tarımsal sulama projeleri için yaklaşık 25 milyar m3  su fazlası mevcuttur. Bu fazla suya 
ülkelerin diğer yüzey suları ve yer altı suları dahil edilmemiştir. 

 
Her üç ülkede de ortalama parsel boyutlarının küçük olması, büyük hareketli sulama 

makinelerinin kullanımını sınırlamaktadır. Ancak taşınabilir yağmurlama sulama ve damla 
sulama sistemleri her türlü toprak ve tarla koşullarında kullanılabildiği için bu ülkelerde 
yaygınlaştırılması desteklenmelidir ve gelecek çeyrek yüzyılda bölgede tarımsal sulamaların % 
90’ında yeni sulama teknolojilerinin kullanımına geçilmesi vazgeçilmez hedef olmalıdır [Şener, 
2008]. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Sınır aşan suların savaşa sebep olabileceği, savaş olmasa bile ciddi çatışmaları 
tetikleyebileceği her zaman söylenegelmiştir. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki taraflar karşılıklı yarara dayanan işbirliği ile su kaynaklarından yararlanma 
eğilimindedirler. Gerçekten sınır aşan sular uyumlu bir işbirliği içinde kullanıldığı zaman, dünya 
barışına, bölge barışına ve istikrarına, sürdürülebilir ekonomik gelişmeye önemli katkılar 
yapmaktadır [Jogerskog vd., 2007]. 

 
Su kaynaklarının planlı ve entegre yönetimi, sadece su kullanıcılar için değil kurumlar ve 

ülkeler için de bir temenni olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Burada iki önemli unsur 
su kaynakları yönetiminin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar; (a) adil ve hakkaniyetli, (b) 
sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçlara uygun olarak:  
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• Su tasarrufu sağlayan ve çevreyi kirletmeyen tarımsal uygulamalara (yeni sulama 
teknolojileri, organik tarım gibi) geçilmelidir. Suyu yoğun olarak kullanan sanayi 
sektöründe de su kullanım etkinliğini artırıcı önlemler alınmalıdır. 

• Akarsuların akım havzalarının ağaçlandırılarak erozyondan korunması, ıslak alanların 
korunması ve bu alanların devamlı izlenmesini sağlayacak bir network oluşturularak su 
kaynaklarının kalite ve kantitesinin devamlılığı sağlanmalıdır. 

• Nehirlerin doğal yataklarına fazla müdahale edilmemeli, eğer bu nehirlerde taşımacılık 
yapılıyorsa, taşımacılıkta kullanılan gemiler buna göre dizayn edilmelidir (Osmanlı 
dönemi Tuna Đnce Donanması örneği).  

• Su tüketimini azaltan alternatif enerjiler (rüzgar, güneş vb.) ve tatlı su kaynaklarına zarar 
verecek şekilde, bozulan ekosistemi restore edebilecek  teknikler geliştirilmelidir 
[Divrak, 2005]. 

 
Tarım sektörünün yenilenebilir toplam su kaynaklarının % 90’ından fazlasını kullandığı 

Ürdün, Oman, Tamil Nadu ve Hindistan gibi ülkelerde de su tüketiminin azaltılması için yoğun 
bir baskı olduğu görülmektedir [Stacey, 2005]. 

 
Bu nedenlerle, Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, su tasarrufu sağlamak 

amacıyla çiftçilerine yeni sulama teknolojilerine dönük yatırımlarında %50-%66 arasında 
karşılıksız mali destek vermektedirler [Chen, 2006; Randev, 2006]. 

 
Türkiye’de Tarım Bakanlığı da 2007 yılından itibaren benzeri teşviklere başlamıştır. Ancak 

bu teknolojilerin Fırat ve Dicle havzalarında yaygınlaştırılmasını sağlamak için, her üç ülkenin 
eş zamanlı olarak, sulama alt yapısını düzenleyen, kurumsal yapılarını yenileyen, su yönetimini 
güçlü ve etkili kılacak olan yasal düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. 

 
Su kaynaklarını en fazla kullanan sektör, tarım ve tarımsal sulama olduğundan, bu bildiri de 

su ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere vurgu yapılmıştır. Bu teknolojilerin kullanımının 
artması sadece çiftçilerin üretimlerini ve ürün kalitesini artırmakla kalmayacak, sağladığı su 
tasarrufu ve çevrenin korunmasına katkılarıyla, tüm toplumun yararına olacaktır. 
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ÖZET 

Küresel iklim değişiminin ülkemizi de etkileyeceği, özellikle Akdeniz ve Ege havzası 
içine giren bölgelerimizde daha fazla hissedileceği ön görülmektedir. Yağışların devamlılığını 
sağlayarak su arzını artırmak elimizde olmasa da, kuraklığın etkileri azaltacak talebi etkin olarak 
yönetmek elimizdedir. Burada amaç; açık sistem olan sulama şebekelerinin basınçlı sulama 
sistemine dönüştürülmesi beklentisi içinde bulunan yöre çiftçilerince; daha az su kullanılarak 
daha fazla fayda temin eden modern sulama sistemleri olan damla ve yağmurlama sulama 
sistemlerinin kullanımına bu revizyonu beklemeden zaman ve kaynak israfına meydan vermeden 
çiftçi koşullarında uygulamaya başlamalarını sağlamaktır. 
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1. GĐRĐŞ 

Bilindiği gibi küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikli ğinin en belirgin göstergesi 
olarak; ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yağış eksikliği ve kuraklık Bölge 
Müdürlüğümüzün bulunduğu coğrafyada da etkisini sürdürmektedir. Bu husus son yıllarda 
giderek artan bir şiddetle hissedilmeye devam etmektedir. 

 
Gediz Havzası Sulamalarında; son yıllarda yaşanan kuraklık(özellikle 2007-2008 yıllarında) 

nedeniyle su kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak maksadıyla; Bölgemizde işletmeye açılmış 
sulamaların %80 gibi önemli kısmını içeren ve şebekeleri açık sistem inşa edilmiş Gediz Havzası 
sulamalarında; aşırı su kaybına neden olan salma sulama metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu aşamada mevcut rezervuarlarımızda depolanan suyun bu yöntemle kullanılması sulama 
mevsiminin kısalmasına ve çiftçilerimizi başka su kaynakların arayışlarına yöneltmektedir. Bu 
durum; kaynak israfına verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. 

 
Havzalar arası su transferinin de gündeme geldiği bu günlerde havza içi su yönetiminin iyi 

yönetilmesi gerçeğinin bir kez daha öneminin vurgulanması gerekmektedir. Bu aşamada 
bölgemizde mevcut suyun hem tasarruflu hem de adaletli bir paylaşımla ürün kaybını minimuma 
indirerek ve tüm bu parametreleri göz önünde bulundurarak yapılacak bir Gediz Havzası sulama 
programı ile su dağıtımının gerçekleştirilmesi zorunluluğu aşikar olarak görülmektedir. 

 
Yapılan akılcı havza su planının yanında, modern sulama yöntemleri olan damla ve 

yağmurlama sulama sistemlerinin de yöre çiftçilerimize benimsetilmesi durumunda amaca 
ulaşılacağı kanaatini taşımaktayız. 

 
2. GEDĐZ HAVZASI YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARI ĐLE SULAMA 

ALANI GENEL DE ĞERLENDĐRĐLMESĐ VE KÜÇÜK MENDERES HAVZASI ĐLE 
MUKAYESESĐ 

Bölgemiz sulamalarında 1980’li yılların sonuna kadar su eksikliği yaşanmazken bundan 
sonraki yılların büyük bölümünde giderek artan oranlarda su yetersizliği yaşanmış bu nedenle de 
sulama sahalarını sulama mevsimi boyunca su verilmesi mümkün olmamıştır. Bölgemizin 
bulunduğu coğrafyada yağışlardaki gerçekleşmeyi temsil edebilecek olması nedeniyle Küçük 
Menderes Nehri’nin uzun yıllar akış değerleri incelenerek değerlendirildiğinde; nehrin yıllık akış 
rejimi 1950 ile 1971 arasındaki 21 yılın 3 yılında ortalama akış değerinin altında iken, 1971 ile 
1985 yılları arasında 14 yılın 5 yılında ortalama akış değerinin üzerinde bir akış gerçekleştiği 
görülmektedir. 1985 ile 2008 yılı arasındaki 23 yılda ise sadece 5 yıl ortalama akış değerinin 
üzerine çıkabilmiştir. Ayni coğrafyada bulunan ve Gediz Sulamalarının ana depolaması olan 
Demirköprü Barajı’na su girişleri (Şekil 1) de yıllara göre incelendiğinde Küçük Menderes’teki 
akış (Şekil 2) ve yağış (Şekil 3) grafiklerindeki görüntülerine yakın paralellikte bir durum 
görülmektedir. 

 
Yaşanan yağış eksikliği ve kuraklık 2007 ve 2008 yıllarında şiddetini daha da artırmış ve 

Demirköprü Barajında toplanabilen su ile 2007 yılında 28 gün, 2008 yılında da 25 gün sulama 
yapılabilmiştir. Çiftçilerimiz bu bölgede 100 gün olan sulama periyodunu önceki yıllarda açmış 
oldukları yeraltı suyu kuyularını kullanarak tamamlamışlardır. Böylece havzada olabilecek daha 
kötü yıllarda değerlendirilmesi gereken yeraltı suları da şimdiden tüketilmeye başlanmıştır. 
Gediz Havzasında yaşanan sıkıntıların benzeri Bakır Çay Havzasında da yaşanmaktadır. 

 
Dünya iklim kuruluşları ve çeşitli üniversitelerin; gelecekteki iklim değişiklikleri ve yağış 

rejimleri ile ilgili raporlarının basına yansıyan bölümlerinde ve internet kaynaklarından edinilen 
bilgilerde; içinde bulunduğumuz yağış periyodunun önümüzdeki uzun yıllar devam edeceği ifade 
edilmektedir.  
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DEMĐRKÖPRÜ BARAJI SU TEM ĐN TABLOSU
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Şekil 1. Gediz Sulamalarının ana depolama tesisi olan Demirköprü Barajına gelen akımlar 
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Şekil 2. Küçük Menderes Nehri’nin uzun yıllar akım grafiği 
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Şekil 3. Küçük Menderes Havzası yağış grafiği 

 

 

Şekil 4. Gediz Havzası barajlarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki doluluk oranları 

 
Bölge Müdürlüğümüz; yaşanan bu durum karşısında tarımsal faaliyetlerde kullanılan 

mevcut su kaynaklarımızın dengeli bir şekilde kullanılarak yetebilirliğinin önümüzdeki uzun 
yıllar sürdürülebilmesi için su tasarrufu konusunda çok yönlü bir çalışma başlatmıştır. Bu 
çalışmaların başında çiftçilerimize sulamalarda vahşi yöntemler yerine modern (damla ve 
yağmurlama) yöntemler kullandırılması gelmektedir. Bu gayretlerin başarıya ulaşabilmesi için 
sulama birliklerinin çalışmalarımıza azami katkı ve destek vermeleri büyük önem arz etmektedir. 
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Meteorolojik raporlarda 2008-2009 yağış yılının 2007-2008 yağış yılına benzer bir yıl 
olacağı ifade edilmektedir. Buna göre 2009 yılı sulama mevsimine girerken sulamalarımızdaki 
depolamaların su hacmi aşağıdaki (Tablo 1) gibi olacağı öngörülmektedir. 

 
Tablo 1. 2009 yılı için öngörülen su miktarı 

 
3. 2009 YILI GEDĐZ SULAMALARINDA MEVCUT SU ĐLE ĐHTĐYAÇ DUYULAN SU 

MĐKTARI MUKAYESES Đ 

Tablo 2’nin incelenmesinde; 2009 yılında rezervuarlarımızda öngörülen su; salma sulamada 
ihtiyaca kifayet etmediği halde, aynı su kaynağı ile damla sulama sisteminde sulama yapılması 
halinde sulama suyu ihtiyacımızın tamamını karşıladığı gibi 2010 yılına da su aktarma imkanı da 
sağlamaktadır. 

 
Tablo 2. 2009 yılında salma ve damla sulama için öngörülen su miktarı 

 
Bölge Müdürlüğümüz sulamaları toplam 136 000 ha olup, bu sulamaların 110 000 ha lık (% 

80) kısmını Gediz Havzası sulamaları teşkil etmektedir.  
 
Bu nedenle açık sistem şebekelerde damla sulama sistemi uygulanması ile ilgili 

çalışmalarımızın bu havzada başlatılması planlanmıştır. 
 
Planlama sahası olan Gediz Havzasına dahil olan ; Yukarı Gediz Havzası sulama alanları ile 

rezervuarları Şekil 5’te, Aşağı Gediz Havzasına ait sulama alanları ile rezervuarları Şekil 6’da ve 
damla sulama şebeke krokisi de Şekil 7’de verilmiştir. 

 
Mısır için damla sulama sisteminin uygun olmayacağı yönünde çiftçilerimiz arasında yaygın 

bir kanaat oluşmuş durumdadır. 
 
Bu tereddütü gidermek açısından aşağıda, mısır bitkisinin damla sulama sistemi ile 

sulandığına dair bir görüntü Resim 1’de verilmiştir. 

Baraj Adı 

2008 (Haziran) 
yılı aktif 
hacim         
hm3 

2008 (Ekim)yılı 
mevcut aktif 

hacim 
hm3 (A) 

2009 yılında 
gelmesi muhtemel 

su miktarı 
hm3 (B) 

2009 (Haziran) 
yılında öngörülen 

aktif hacim 
hm3 (A+B) 

Demirköprü 240 3 253 256 

Marmara 20 0 52 52 

Buldan 3 0 3,3 3,3 

Avşar 21 2 23 25 

Baraj Adı 

(2009 Haziran) 
yılında 

kullanılabilir 
(öngörülen) 
su miktarı 

hm3 (a) 

Salma sulamaya göre 
ihtiyaç olan su miktarı 

hm3 

Damla sulamaya göre ihtiyaç 
olan su miktarı 

hm3 

Su ihtiyacı 
hm3 (b) 

Su açığı         
hm3 (c) = a-b 

Su ihtiyacı  
hm3 (b) 

Su açığı        
hm3 (c) = a-b 

Demirköprü 256 600 -344 232 +24 

Marmara 52 155 -103 58 +6 

Buldan 3,3 15 -11,7 6 -2,7 

Avşar 25 92 -67 35 -10 
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BULDANBARAJI BULDANBARAJI 
35,5 hm35,5 hm 33

AVAVŞŞAR BARAJI AR BARAJI 
72,5 hm72,5 hm 33

SarSarııggööl Sulamasl Sulamas ıı 1 927  ha1 927  ha

AVAVŞŞAR SulamasAR Sulamas ıı
(Pompaj) 390 ha(Pompaj) 390 ha

SARIGSARIGÖÖLL

ALAALAŞŞEHEHĐĐRR

BULDAN, AVBULDAN, AV ŞŞAR, DEMAR, DEM ĐĐRKRKÖÖPRPRÜÜ BARAJLARI ile MARMARA BARAJLARI ile MARMARA 
GGÖÖLLÜÜNDEN SULAMA YAPAN  GEDNDEN SULAMA YAPAN  GED ĐĐZ OVALARI SULAMALARI ve Z OVALARI SULAMALARI ve 

SULAMA BSULAMA B ĐĐRLRL ĐĐKLERKLER ĐĐ (Toplam Sulama sahas(Toplam Sulama sahas ıı: 110 502 ha): 110 502 ha)
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AVAVŞŞAR BARAJIAR BARAJI

72,3 hm72,3 hm 33

AlaAlaşşehir Sulamasehir Sulamas ıı Sol Sahil Sulama   7 320  haSol Sahil Sulama   7 320  ha

AlaAlaşşehir Sulamasehir Sulamas ıı SaSağğ Sahil                 4 486 haSahil                 4 486 ha

A l a 
A l a şş e h i r  e h i r  

ÇÇ a y a y ıı

SarSarııggööl Sulamasl Sulamas ıı 1 927  ha 1 927  ha 

AlaAlaşşehir Sulamasehir Sulamas ıı 11 806  ha11 806  ha

ToplamToplam ıı 13 733  ha13 733  ha

YukarYukar ıı Gediz Toplam Sulama sahasGediz Toplam Sulama sahas ıı: 13 733 ha: 13 733 ha  
Şekil 5. Yukarı Gediz Havzası su kaynakları ile sulama alanları vaziyet planı 

 

DEMDEMĐĐRKRKÖÖPRPRÜÜ

BARAJI 1022 hmBARAJI 1022 hm 33

MARMARA MARMARA 
GGÖÖLLÜÜ 320 hm320 hm 33

Emiralem Emiralem ReReğğüüll ..

22 865 ha22 865 ha

AdalaAdala SaSağğ Sahil SulamasSahil Sulamas ıı 9 101 ha9 101 ha

Ahmetli Sol Sahil SulamasAhmetli Sol Sahil Sulamas ıı 23 013 ha23 013 ha

AdalaAdala Sol Sahil SulamasSol Sahil Sulamas ıı 13 696 ha13 696 ha

AdalaAdala RegRegüüll . . 

22 797  ha22 797  ha

BULDAN, AVBULDAN, AV ŞŞAR, DEMAR, DEM ĐĐRKRKÖÖPRPRÜÜ BARAJLARI ile MARMARA BARAJLARI ile MARMARA 
GGÖÖLLÜÜNDEN SULAMA YAPAN GEDNDEN SULAMA YAPAN GED ĐĐZ OVALARI SULAMALARI ve Z OVALARI SULAMALARI ve 

SULAMA BSULAMA B ĐĐRLRL ĐĐKLERKLER ĐĐ (Toplam Sulama sahas(Toplam Sulama sahas ıı: 110 502 ha): 110 502 ha)
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Menemen Sol Sahil  SulamasMenemen Sol Sahil  Sulamas ıı 16 500 ha16 500 ha

MANMAN ĐĐSASA
TURGUTLUTURGUTLU

Ahmetli Ahmetli RegRegüüll . . 

50232 ha50232 ha

SALSAL ĐĐHLHL ĐĐ

MENEMENMENEMEN

Ahmetli SaAhmetli Sa ğğ Sahil  SulamasSahil  Sulamas ıı 27 219  ha27 219  ha

Menemen SaMenemen Sa ğğ Sahil  SulamasSahil  Sulamas ıı 6 365 ha6 365 ha

BintepelerBintepeler 875 ha875 ha

AAşşaağığı Gediz Toplam Sulama sahasGediz Toplam Sulama sahas ıı: 96 000 ha: 96 000 ha  
Şekil 6. Aşağı Gediz Havzası su kaynakları ile sulama alanları vaziyet planı 
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DAMLA SULAMA KROKDAMLA SULAMA KROK ĐĐSSĐĐ

KanalKanal

FilitreFilitre

GGüübre bre 
TankTank ıı

MotopompMotopomp

TORTU     TORTU     
ÇÖÇÖKELTKELT ĐĐ HAVUZUHAVUZU
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Şekil 7. Damla sulama şeması 

 

MISIR BĐTKĐSĐNĐN DAMLA SULAMA ile 
SULANMASI

 
Resim 1. Mısır bitkisinin damla sulama ile sulanması 
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4. DAMLA SULAMA S ĐSTEMĐNĐN AVANTAJLARI 

1) Topoğrafik yönden düzgün olmayan tarım alanları tesviyeye gerek kalmadan bu 
yöntemle sulanabilir. Salma sulamaya bağlı erozyon önlenir. 

2) Geçirgenliği yüksek olan topraklarda karık akışına bağlı su kaybına neden olmaksızın 
tüm tarla alanında ekonomik ve üniform olarak yüksek randımanla sulama yapılır. 

3) Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde taban su seviyesini yükseltmeden sulama yapılır. 

4) Kanalet ve kapalı borulu sistemlerde sulama yapmak için gerekli tarla içi hendeklere 
gerek kalmadığından ekim alanı artmakta sulama işçiliği de azalmaktadır.  

5) Vahşi Sulamaya göre daha az su kullanıldığından sulamadaki enerji giderleri azalır. 

6) Ticari gübreler sulama suyuyla sadece bitki kök bölgesine verilebilir, böylece gübre ve 
işçilikten de tasarruf sağlanır. 

7) Bu sistemlerde bitki kök bölgesinde düşük gerilimle tutulan devamlı bir nem 
bulunduğundan bitki suyu topraktan fazla bir enerji harcamaksızın alır. Bu da ürün artışı 
sağlayan önemli bir faktördür. 

8) Tohum yataklarının hazırlanması, tohumların çimlendirilmesi fide seyreltmesi için 
homojen ve yeterli toprak nemi kontrollü bir şekilde sağlanabilir. 

9) Damla sulama yöntemi gece saatlerinde de yapılabileceğinden sulamadaki buharlaşma 
kayıpları azılır. 

10) Sulama suyu proje sahasına istenilen miktarda denetim altında verilir. Gerekirse bireysel 
olarak kullanılan su sayaç takılarak net olarak saptanıp miktarına göre kullanım bedeli 
tahsil edilebilir. Tesisin kontrolü kolaylaşır. 

11) Ayrıca bu tür tesisler modern kullanma yöntemlerine açıktır. 

12) Damla sulama yöntemi bitki gelişme dönemini kısaltarak , turfandacılığa büyük yarar 
sağlar. 

13) Alçak basınçta (0,6- 1 atü )çalışmanın yeterli olması enerji tasarrufu sağlar. 

14) Az debili sular (2 – 3 lt/sn) , tuzlu ve saf su ile destekli atık sular damla sulama 
yöntemiyle kullanabilmektedirler. 

15) Bitki sıra aralarının sulanmaması ve kuru kalması nedeniyle yabancı ot gelişimi 
azalmaktadır. Böylece beraberinde işçilikten ve ilaçlama masrafından da tasarruf edilmiş 
olunur.  

16) Sistemin birim alana düşen ilk yatırım bedeli diğer sistemlere göre ilk anda yüksek gibi 
düşünülebilir. 

17) Aynı suyla daha fazla alanın sulanabilir. 

18) Verim ve kalitede artış görülür. 

19) Drenaj sorununu azaltır.  

20) Tesviye yatırımına ihtiyaç duyulmaz.  

21) Çiftçilerin gelir artışı fazla olan ürünlerin ekilmesine yönelmesi nedeniyle yatırım 
maliyeti farkı kısa sürede kendini amorti edecektir. 

 
5. SULAMA ÇEŞĐTLER ĐNDE ENERJĐ GĐDERLERĐ HESABI 

2008 yılında Gediz Havzasında yaşanan sulama mevsimi örneği (1 ha alan için 25 gün 
kanaldan, 65 gün YAS kuyusundan yapılan salma (vahşi ) sulama enerji maliyeti hesabı: 

• Ürün olarak mısır bitkisi kullanılmıştır. 

• Sulama aralığımız 15 Haziran – 15 Eylül arası; toplam 90 gün kabul edilmiştir. 
• Mevsimde 15 gün ara ile 6 sulama yapıldığına göre; 2 sulama kanaldan 4 sulama 

kuyudan yapılıyor demektir. 
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• Salma sulamada sulama modülü 0,75’tir (750 kg /m2 su). 

• Her sulamada 0,75 / 6 = 0,125 (125 kg/m2 su), yani 10.000 m2 x 0,125 = 1250 (ton/ha) 
her bir sulama için gerekecektir. 

• Kuyunun debisini 8 lt/sn kabul edilerek; kuyudan, 

 4 x 1250 = 5000 ton/sezon (65 gün) su kullanılır. 
 8 x 3.600 = 28.800 lt/h = 28,8 ton/h su kullanılır. 

• Buda ; bir sulama mevsiminde toplam 5000 / 28,8 = 173,6 saat çalışma demektir. 
 

5.1. Enerji Olarak Elektrik Kullanılması 

• 8 Lt/sn debi için pompa motoru 8 kw olmalıdır. Bu durumda bir mevsimde harcanan 
elektrik 173,6 h x 8 kw = 1388,8 kwh tır. 

• Tarımsal sulama elektrik birim fiyatı = 0,168 TL / kwh olduğuna göre; bir mevsim 
sulama elektrik bedeli 1388,8 kwh x 0,168 TL = 233 TL/Mevsim dir. 

• 233 TL /ha. 65 gün elektrik gideri 
 

5.2. Enerji Olarak Dizel Motor Kullanılması 

• Motopomp olarak 10 hp’lik motor almalıyız. 

• Bu motor saatte 1 lt mazot tüketir. 1 lt mazot = 2,80 TL 

• 173,6 saat / sezon x 1 lt / saat x 2,80 TL / lt = 486,08 TL 

• 486,08 TL / ha. 65 gün mazot gideri 
 

6. KANALDAN VE KUYUDAN DAMLA SULAMA YAPILMASI HAL ĐNDE 1 HA 
MISIR ÜRET ĐMĐNE GÖRE ENERJĐ TÜKET ĐM HESABI (ÖNER ĐLEN SĐSTEM) 

Şekil 8’de görüldüğü gibi mısır üretilen bir arazide mevcut alanın yarısı sulanmaktadır. 

 

MISIR BĐTKĐSĐNĐN YETĐŞTĐRĐLDĐĞĐ ÖRNEK B ĐR 
ARAZ ĐDE SULANAN ALANLAR GÖRÜLMEKTED ĐR

140 cm

Yukarda da g örüldüğü gibi m ısır üretilen bir arazide

DAMLA SULAMA S ĐSTEMĐ
TARLA

 
Şekil 8. Mısır bitkisinin yetiştirildi ği örnek bir arazide sulanan alanlar 
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• Buna göre; 2008 yılında Demirköprü Barajı ile Marmara Gölü’nden, yatak kayıpları hariç 
fiilen sulamada kullanılan 200 hm3 su ile damla metodu kullanılması halinde 96000/2 = 
48000 ha alan (mısır kök bölgesi) sulanacaktır. 

• Mısırın günlük su ihtiyacı 7 lt/m2/gün kök bölgesi 

• Buna göre; 48000 ha alanın tüm sulama sezonu süresinde toplam su ihtiyacı 7 lt/m2/gün x 
480000000 m2 x 90 gün / 1000000 = 302 hm3 olacaktır. 

• 200 / 302 = 0.66 x 90 = 60 gün rezervuarlarımızdaki mevcut su ancak 60 günlük su 
ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

• Yani 2009 yılında sulama mevsiminde baraj ve gölde toplam 260 hm3 su ile yatak kaybı 
hariç 60 gün damlama sulama yapılabilecektir. 

• Geriye kalan 30 gün de kuyulardan sulama yapılacaktır. 
 
Mısırın günlük su ihtiyacı 7 lt/m2/gün kök bölgesidir, yani bir hektarda ıslanacak alan 5000 

m2 olacaktır. Buna göre günde 5000m2 x 7 lt/m2/gün =35000 lt/gün(35 m3/gün) su ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

 
Sisteme saatte 28,371 lt su verilebildiğine göre 1 ha alanda mısıra göre birer sıra (mısır 

bitkisi için sıra arası mesafe = 1,40 m), atlamalı olarak (100 m / 1,40 = 71 sıra) 71 sıra damlama 
hortumu bulunmaktadır. 100 m uzunluğundaki her damlama hortumunda 30 cm ara -sıra 
üstündeki delikler arası mesafe = 0,30 m’dir- ile 100 m/0,30m=333 adet damlatıcı bulunur. 1 ha 
alanda debisi 1,2 litre/saat olan damlatıcıdan 333*71=23643 adet bulunmaktadır. Buna göre: 

 23643 x 1,2 = 28371 lt/h, yani sistemin verimi 28 m3 / h su sağlamaktadır. 

Bu durumda 1 ha arazide; 35 m3/gün /28,371 m3/h = 1,23 h(saat)/gün sulama yapmayı 
gerektirir. Yani sistem bir günde 1,23 saat çalıştırılacaktır. Buna göre; 

• 60 gün kanaldan damlatılarak sulama halinde; toplam 1,23 x 60= 73,80 saat sulama 
yapılacaktır. 

• 30 Gün kuyudan damlatılarak sulama yapılması halinde; toplam 1,23 x 30 =36,90 saat 
sulama yapılacaktır. 

 
6.1. Enerji Olarak Elektrik Kullanılması 

• 60 günlük kanaldan sulama maliyetinde su kanaldan çekilerek pompalanacağı için 8 lt/sn 
lik bir debi için 4 kwa bir motor kafi gelecektir. Buna göre;  

 74 saat x 4 kwa = 296 kw saat kanaldan sulama süresidir. 

 296 kw x 0,168 TL = 50 TL / 60 gün/ha 

• 30 gün kuyudan sulama yapılması maliyetinde kuyu statik su seviyesinin 30 m olduğu 
düşünülürse 8 lt/sn debili bir kuyuya 8 kwa gücünde bir motor gereklidir. Buna göre 30 
günlük elektrik sarfiyatı; 

 37 h x 8 kw = 296 kwh,    296 kwh x 0,168 TL/ = 50 TL / 30 gün/ha 

 mevsim boyunca toplam harcanan elektrik; 50 + 50=100 TL /90 gün/ha dir. 

 
6.2. Enerji Olarak Motorin Kullanılması (Dizel Moto pomp) 

• 60 günlük kanaldan sulama maliyetinde 8 lt/sn su için kanaldan çekimde 5,5 beygir 
gücünde bir dizel güç yeterli olacaktır. Bu motorun 1 saatlik motorin sarfiyatı 0,55 lt dir. 
Mazotun Litresi 2,80 TL olduğuna göre; 
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 74 saat x 0,55 lt x 2,80 TL =  114 TL, 

 Yani, kanaldan sulama enerji maliyeti yıllık 114 TL / ha /60 gün 

• 30 gün kuyudan sulama maliyetinde; 8 lt/sn bir debi için 10 beygir bir güce ihtiyaç vardır. 
Bu motorun 1 saatlik motorin sarfiyatı 1 lt dir. 

 37 saat x 1 lt x 2,80= 103 TL.  

 Yani kuyudan 30 günlük sulama enerji maliyeti 103 TL dir. 

 Toplam enerji maliyeti 114 TL + 103 TL = 217 TL/ ha/90 gün 

Sonuç olarak, damla sulama yapılması halinde salma sulamaya göre enerji tasarrufu  

1) Elektrik kullanılması halinde; 

 233 TL –100 TL = 133 TL / ha/90 gün enerji tasarrufu. 

2) Motorin kullanılması halinde; 

 486 TL – 217 TL = 269 TL /ha/90 gün enerji tasarrufu. 

 
7. SALMA SULAMA ĐLE DAMLA SULAMA S ĐTEMLER Đ ARASINDA ENERJĐ, 

GÜBRE VE ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ ĐLE VER ĐM MUKAYESES Đ 

2 ha = 20 dekar mısır üretimi için; 

1- Elektrik enerjisi kullanılması halinde enerji tasarrufu 266 TL / 2 ha  

2- Motorin kullanılması halinde yakıt tasarrufu 538 TL / 2 ha 

3- Salma sulama yapılan mısırda gübre atma masrafı; 2 ha mısır alanı traktör ile 4 saate 
atılmaktadır. Traktör 1 saatte 5 litre mazot yakmaktadır. 4 h x 5 lt = 20 lt mazot 
harcanmaktadır. 20 Lt. x 3.2 YTL= 64 TL / 2 ha. Ayrıca ½ adet traktör sürücü yevmiyesi 
35 / 2 = 17,5 TL ilave ile gübre atma işçiliği 64 + 17,5 = 82 TL / 2 ha olmaktadır. 

4- Salma sulamada 2 ha mısıra bir defada 1000 kg (50 kg/da) % 33’lük amonyum nitrat 
verilmektedir. Damla sulama sistemlerinde ise gübre tankı vasıtası ile yılda üç defa 
olmak üzere toplam 35 kg/da verilmektedir. Bu da % 30 gübre tasarrufu 2 ha da 300 kg 
ve 300 kg x 1,16 TL / kg = 348 TL / 2 ha tasarruf (gübre) demektir. 

5- Salma sulama da suyun tutulması için 10 karıkta bir sed yapılması gerekmektedir. 2 ha 
mısır tarlasına 8 saatte traktör ile bu sedler yapılabilmektedir. 

8 h x 5 lt mazot = 40 lt mazot harcanmaktadır.  

 40 lt x 3,2 TL / lt = 128 TL / 2 ha harcama gerekmektedir. 

 Ayrıca 1 adet  traktör sürücü yevmiyesi 35 TL ilave ile sedde yapım masrafı 128 + 35 = 
163 TL/ 2 ha olmaktadır. 

6- Salma sulama yapılan mısır sulama mevsimi süresince 9 kere sulanmaktadır. Her 
sulamada 2 sulama işçi yevmiyesi ile 2 ha alan sulanabilmektedir. 

 Sulama işçisi yevmiyesi 35 TL. dir. 

 2 (işçi) x 9 defa = 18 yevmiye işçilik eder. 

 18 Yev. x 35 YTL= 630 TL/ 2 ha sulama işçiliği harcanmaktadır. 

7- Damlama sulamada salma sulamaya göre %25 verim artışı sağlanmaktadır. Salma sulama 
yapılan mısırda verim 20000 kg / 2 ha alınmakta iken damlama sulama yapılan mısırda 
ise verim 25000 kg / 2 ha olmaktadır. Arada 25000 – 20000 = 5000 kg/2ha farklı verim 
alınmaktadır. Mısırın 2008 yılı fiyatı 0,38 TL/kg dır. Sonuçta 5000 kg x 0,38 TL / kg = 
1900 TL / 2 ha verimden dolayı gelir artışı sağlanmaktadır. 
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Sonuç olarak; 2 ha mısırda damla sulama ile salma sulama arasında yukarıdaki 7 maddeden 
dolayı damla sulama lehine kar oluşmakta başka bir ifade ile salma yapılan mısır da zarara 
uğranmaktadır. Bu zarar-kar miktarları aşağıda verilmiştir. 

  A) Elektrik enerjisine göre; 
   1- Enerji tasarrufu    266 TL / 2ha 
   2- Gübre atma masrafı    82 TL/2ha 
   3- Gübre kaybı   348 TL/2ha 
   4- Sed yapımı masrafı 163 TL/2ha 
   5- Salma sulama işçiliği    630TL/2ha 
   6- Damlamadaki ürün artışı           + 1900 TL/2ha 
   TOPLAM                                    3389 TL/2ha/90gün 

  B) Motorine göre; 
   1- Enerji tasarrufu    538 TL/2ha 
   2- Gübre atma masrafı    82 TL/2ha 
   3- Gübre kaybı   348 TL/2ha 
   4- Sed yapımı masrafı 163 TL/2ha 
   5- Salma sulama işçiliği    630TL/2ha 
   6- Damlamadaki ürün artışı           + 1 900 TL/2ha 
   TOPLAM                                     3661 TL/2ha/90 gün 
 
Salma sulamaya göre Damla sulamada (2 hektar alanda); 

  A- Elektrik enerjisi kullanılması halinde 
  Toplam 3389 YTL/2ha/90 gün,  
 
  B- Motorin kullanılması halinde  
  Toplam 3661 YTL/2ha/90 gün, gelir artışı sağlanacaktır. 
 
  A- Açık kanalda damlama sulama sistemi kuruluş maliyeti (2 ha) 
   1- Filitre ve Gübre Tankı Ünitesi  2 080 TL. 
   2- Motopomp Sistemi      2 650 TL. 
   3- Damlama Boru Teşkilatı                    +  6 000 TL.  
       TOPLAM     10 730 TL.  

B- Borulu(Basınçlı) Sistemde damlama sulama sistemi kuruluş maliyeti (2 ha)  
   1- Filitre ve Gübre Tankı Ünitesi  2 080 TL. 
   2- Motopomp Sistemi             0 TL. 
   3- Damlama Boru Teşkilatı                    +  6 000 TL. 
       TOPLAM       8 080 TL.  
 
Açık ve kapalı sistem arasında 2 ha alanın damla sulama sistemi tesis maliyeti farkı 10730-

8080 = 2650 TL’dır. Bu fark kapalı basınçlı sistemde pompa ünitesinin bulunmamasından 
kaynaklanmaktadır. Buna karşılık 2 ha alanın damla sulama sistemi ile sulanmasında her yıl 
salma sulama sitemine göre 3389 veya 3661 TL kar elde edilmektedir. Sadece 1. yılda 3661-
2650 = 1011 TL / 2 ha kar elde edilmekte. Sonraki yıllar için 3389 veya 3661 TL / 2 ha kar elde 
edilmektedir. 

 
8. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

1) Sistemin kapalıya dönüştürülmesi için uzun vadeli bir beklentiye girmeksizin zaman 
kaybetmeden damla sulama sistemine geçilerek yukarıda hesap edilen gelir artışlarından 
bir an evvel yararlanmaya başlanmalıdır. Böylece; havza bazında çiftçilerimizin cebine 
6,4 milyon TL gelir ilavesi olacaktır. 
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2) Aynı zamanda; damlama sulama sistemi uygulamasının sağladığı tasarruf ile ülke 
ekonomisine de yılda 38 Gwh enerji katkısı elde edilmiş olacaktır. Bu enerji Demirköprü 
Barajının yıllık üretiminin % 20’sine eşittir. 

3) Bunlara ilaveten; damla sulama sistemine geçilerek tasarruf edilen su ile 120 hm3 
hacminde sanal bir baraj kazanılmış olacaktır. 

 
KAYNAKLAR 

• DSĐ kaynakları. 

• DSĐ II. Bölge  Müdürlüğü Kaynakları (Đzmir). 

• Meteoroloji Đzmir Bölge Müdürlüğü Kaynakları. 

• E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri ve Su yapıları Bölümü Kaynakları. 

• Elit Plastik Kaynakları. 

• Koç, C., ve Akar, D., (2007). “Kurak süreçlerde su kaynakları yönetimi”, III. Ulusal Su 
Mühendisliği Sempozyumu, DSĐ, TAKK Dairesi Başkanlığı, Gümüldür/Đzmir. 
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1. GĐRĐŞ 

Tabii kaynaklara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta olduğu halde, kaynakların yanlış 
kullanılmasıyla tahrip, israf ve kirlenme de artmış olup, kaynakların miktarı ve verim gücü gün 
geçtikçe azalmaktadır. Bu çelişkili durum tabii kaynakların optimum kullanılmasıyla 
düzeltilebilecektir. Mühendisliğin birçok dallarında kullanıldığı gibi, su ve toprak kaynaklarının 
planlanmasında da sistem mühendisliği kullanılmaktadır. Bugün hiçbir kaynak bir diğerinden 
ayrı düşünülmediği gibi kaynakların kullanılma planlarında tek gayeli değil çok gayeli 
yapılmaktadır. Çok gayeli birçok kaynağın bir anda kullanma planlaması ancak sistem 
mühendisliği metotlarıyla mümkün olmaktadır. En hassas bölge olan yukarı yağış havzaları 
kaynakların en dikkatlice kullanılacağı ve planların yapılacağı yer olup, yukarı havza da yapılan 
yanlış arazi kullanma aşağı havza ve taban arazideki diğer kaynakların tahribine, sel ve erozyon 
olaylarına ve çevrenin kirlenmesine sebep olmaktadır. Yapılan tahripler, genellikle, dönüşü 
olmayan, tahribi mümkün olmayan, insanlığın yaşayış ve hayatına kötü etkiler yapan neticeler 
doğurmaktadır. 

 
Bu tebliğde yukarı yağış havzalarının ehemmiyeti göz önüne alınarak, barajlarımızın su 

toplama bölgesinde arazinin sistem mühendisliği yaklaşımlarıyla en iyi kullanma planlama 
esasları verilecektir. En geçerli optimizasyon metotlarının arazi kabiliyet sınıflarına en uygun 
kullanma şekillerinin bulunmasında nasıl faydalı olabilecekleri tartışılacaktır. Netice olarak, 
bilgisayar yardımıyla yukarı havzalarda arazi kullanma planlaması nasıl yapılabileceği araştırılıp 
esasları gösterilmeye çalışılacaktır. 

 
2. ARAZĐ VE TABĐĐ KAYNAKLARIN KULLANMA GAYE VE ÇE ŞĐTLER Đ 

Arazi en önemli tabii kaynaklardan biridir. Toprağı araziden, araziyi topraktan ayırmak çok 
zordur. Su ve bitki kaynaklarıyla iç içe olan arazi bir üretim vasıtasıdır. Her üretimin gayesi 
insan ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

 
Arazi kullanma planlamasında ana gayesi ve esas maksadı insanların ihtiyaç ve taleplerinin 

mevcut kaynakların geliştirilmesiyle karşılanmasıdır. Arazi yeryüzünde toprak, su, bitki ve 
hayvan topluluklarını taşıyan ve tesirlerini gösteren bir alandır. Toprak bir arazi üzerinde oluşur 
ama arazi her zaman toprak taşımayabilir. Arazi ile toprak ayrı şeylerdir. Arazi, toprak ve tarla 
kavramından daha geniştir. Arazi, fiziki çevreyi yani, iklimi, jeolojiyi, hidrolojiyi, bitki örtüsünü 
ve toprağın tesirini de içine alır. Bir alanda oluşan toprakla kaplı arazi üretimin cinsine göre üç 
ana kullanma çeşidine ayrılır: 

1. Orman arazileri 

2. Mera arazileri 

3. Ziraat arazileri (Tarım, bağ, bahçe, sebze ve meyva gibi) 
 
Arazinin üzerinde yapılan faaliyet şekline göre ise, araziler çok çeşitli gayelere hizmet 

ederler. Arazinin diğer kullanma şekilleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Av ve yaban hayvanlarının barınağı, 

2. Dinlenme, turizm, park ve eğlence yeri, 

3. Đskân, şehirleşme ve yerleşme alanı, 

4. Sanayi, endüstri ve fabrika alanları, 

5. Alt yapı, hava alanı ve diğer yol, köprü, bina, kanal ve baraj gibi inşaat alanı, 

6. Su toplama, gölet, göl ve bataklık alanları, 

7. Madencilik, taş ocağı, kireç ocağı ve işletme alanı. 
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Kullanma çeşitlerinin, araziye ihtiyaçları vardır. Bu faaliyetler gayelerini arazi üzerinde bir 
alanda gerçekleştirebilirler. Arazinin ana kullanma şekillerinde ormanlarda bugün artık çok 
gayeli kullanılmaktadır. Ormanların çok gayeli kullanma şekilleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Ormanlar odun üretimi için kullanılır. Sanayi ve yakacak odunu üretiminin ana kaynağı 
ormanlardır. 

2. Yem bitkisi ve hayvan yemi üretiminde kullanılır. 

3. Su toplama ve üretimi için kullanılır. 

4. Orman tali ürünleri denen, kauçuk, sığla yağı, reçine, kimya ve ilaç sanayi bitkileri 
üretiminde kullanılır. 

5. Yaban ve av hayvanları üretiminde kullanılır. 

6. Dinlenme, eğlence ve turizm gayeleriyle kullanılırlar. 
 
Ormanların kullanılması çok gayeli olup bu gayelerin birkaçı veya hepsi bir anda 

gerçekleştirilebilir. 
 
Orman arazilerinde olduğu gibi meralar ve ziraat arazilerinde çok gayeli olarak bir anda 

veya ayrı zamanlarda çeşitli gayelere göre kullanılmaktadır. 
 
Bir havza amenajmanında kullanılan en önemli tabii kaynakları; toprak, su, bitki örtüsü ve 

madenlerdir. Toprak, su ve bitki kendini yenileyebilen, kullanılmasında ekolojik ve biyolojik 
özelliklerine uyum sağlanması gereken tabii kaynak kabul edilebilirler. Madenler ise depolanmış 
ve bir defa tüketildiğinde yerine gelmeyen kaynaklardır. Eğer kaynaklar özelliğine uygun 
kullanılmazsa, israf edilebilir ve tahrip edilebilirse erozyon, sel, kirlenme ve dönüşü olmayan, 
çözümü mümkün olmayan problemlere sebep olur. Tahrip ve israf ya kaynağı tamamen 
üretimden kaldırır ya da üretim verimliliği çok düşer ve artık ekonomik olmaz. 

 
Çeşitli araziler çok gayelerle kullanıldığı gibi toprak, su ve bitki kaynakları da bugün çok 

gayeli kullanılmaktadır. Bu çok çeşitli kullanma ve gayeler arasında optimum oranların 
bulunması en mühim mühendislik faaliyetlerinden biri olup, kaynakların en verimli ve devamlı 
üretimde tutarak ve çevreyi tahrip etmekten koruyacak bir planlama gerektirmektedir. Bilhassa 
barajlarımızın yukarı havzalarındaki araziler çok yönlü kullanma çeşitlerine göre planlanarak, 
hem havzadan optimum fayda sağlanacak hem de baraj ömrü artırılacak, çünkü sedimantasyon 
hızı azalacaktır. Gaye devamlı bir üretim ve sağlıklı bir yaşama ortamı meydana getirerek 
kaynakları en faydalı bir şekilde insanlığın hizmetine kullanmaktır. Đnsanlığın en zaruri 
ihtiyaçları kaynakların devamlı üretimiyle mümkündür. Çünkü insanlık devamlılığı gerektirir. 
Bizden sonraki nesillerde bizlerin kullandığı kaynakları kullanacağına göre, bu kaynakları tahrip 
etmeden, kirletmeden ve yok etmeden kullanıp verimlili ğini artırıp gelecek nesillere sağlıklı 
olarak devretmek insanlık görevimizdir. 

 
Tabii kaynaklar çok çeşitli gayeler için kullanılmaktadır. Topraklar, gıda, hayvan yemi, 

odun ve sanayi ürünleri yetiştirmeye kullanılmaktadır. Sular, sulama, elektrik üretimi, ulaşım, 
sanayi, maddeleri üretimi, balıkçılık, hayvancılık gibi gayeler için kullanılmaktadır. Bitkiler, 
gıda, yem, odun olarak kullanıldığı gibi ilaç ve diğer sanayide ve benzeri gayeler için 
kullanılmaktadır. 

 
3. MÜTEKÂM ĐL HAVZA PLANI VE ESASLARI 

Bir havzanın tamamının planlanması için aşağıdaki işlerin yapılabilmesine esas olacak 
bilgilerin elde edilmesi gereklidir. Envanter çalışmaları yapılarak planda kullanılacak veri ve 
bilgiler hazırlanmalıdır. Bir planlamanın genel olarak aşağıdaki çalışma safhaları vardır. 
Planlama safhaları şöyledir: 
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1. Kaynaklarının tamamının potansiyellerinin tayini, 

2. Çevrenin taşıma kapasitesinin tayini, 

3. Mahalli halkın ihtiyaçlarının tayini, 

4. Bölgesel kalkınma ve gelişme stratejisinin, uygulama metotlarının tespiti ve genel 
havzada alınacak tedbirlerin listesinin çıkarılması. 

 
Yukarıdaki planlama safhaları tek tek açıklanmadan önce bu işlerin yapılması ve 

planlamanın sağlıklı, gerçeğe uygun bir şekle sokulması için aşağıda sıralanan meslek ve 
uzmanlık dallarına ihtiyaç vardır. Uzmanlık dalları şunlardır: 

1. Su mühendisliği dalı, 

2. Ormancılık uzmanı, 

3. Ziraatçılık uzmanı, 

4. Arazi planlama uzmanı, 

5. Mera amenajmanı uzmanı, 

6. Toprak ilmi ve amenajmanı uzmanı, 

7. Kırsal alan planlama uzmanı, 

8. Ekolojist, 

9. Biyolojist, 

10. Jeolojist, 

11. Hidrolojist, 

12. Hayvan yetiştirme uzmanı, 

13. Ekonomist, 

14. Yol mühendisi, 

15. Sosyolojist, 

16. Diğer (ahlak ve din uzmanı gibi). 
 
Bilindiği gibi her proje aşağıdaki safhaların gerçekleştirilmesiyle tamamlanmış olur. Bu 

safhalar genel olarak şunlardır: 

1. Planlama, 

2. Fizibilite (olurluluk) 

3. Projelendirme 

4. Đnşaat ve yapıların gerçekleştirilmesi 

5. Đşletme ve bakım 
 

3.1. Kaynakların Tamamının Potansiyelinin Tayini 

Kaynaklar, bilhassa toprak, su ve bitki gibi en önemli tabii kaynakların miktar, kalite ve 
verim güçleri, en iyi kullanma şekilleri tespit edilmelidir. Kaynakların mevcut durumları tayin 
edildiği gibi, bu kaynakların geliştirilmesiyle gelecekteki miktar ve verimlerinin artırılma 
imkânları bilinmelidir. Böylece kaynakların gelecekteki güçleri ve potansiyelleri ortaya 
çıkarılmış olacaktır. Planlamada kaynakların mevcut durumlarının yanında ilerideki gelişme 
imkânları, miktar, kalite ve kabiliyetlerindeki artma durumları ortaya çıkarılması ve ona göre 
planlanması gerekir. 

 
Kaynakların envanterlerinin çıkarılması yer ve hava metodlarıyla kolayca yapılabilir. Hava 

fotoğrafları ve landsat uydu fotoğraflarıyla yerden toplanan bilgiler karşılaştırılarak topografik 
haritalarında kullanılmasıyla, su, toprak ve bitki örtüsünün mevcut durumları kolayca ortaya 
çıkarılarak rapor halinde toplanabilir. Mevut durumdan gelecek için nasıl geliştirilerek 
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potansiyelleri ortaya çıkarılabilir. Kaynakların bilhassa toprak ve arazinin potansiyelleri 
bilinmeli ki geleceğe dönük plan ve projeler yapılabilsin. Kaynakların gelecekteki verim güçleri 
ve gerekli işlemler böylece ortaya konmuş olacaktır. 

 
3.1.1. Çevrenin taşıma kapasitesinin tayini 

Kaynakların potansiyeli bulunduktan sonra planlaması düşünülen havzanın ve ona bağlı 
çevrenin taşıma kapasitesi bulunur. Yani ne kadar insanın hangi üretim şekliyle geçinebileceği 
ve insanların faaliyet sahaları ve her sahanın ne kadar insanı taşıyabileceği hesaplanır. Arazinin 
orman, ziraat, hayvancılık ve sanayi faaliyetlerinde kullanılacak kısımlarıyla, her kısım 
verimlilik durumuna göre ne kadar insanı rahatça geleceğe dönük olarak barındırabileceği 
kapasiteleri tayin edilir. Arazinin faaliyet sahalarına göre ayrılmasından sonra su kaynağının da o 
havzada hangi gayelere uygun kullanılacağı ve ne kadar insana geçim kaynağı olabileceği tespit 
edilir. Toprak ve su kaynağı gibi havzadaki diğer kaynaklarda aynı şekilde bulunduğu çevrede 
taşıma kapasiteleri tahmin edilir ve geleceğe dönük hesapları çıkarılır. 

 
3.1.2. Mahalli halkın ihtiyaçlarının tayini 

Kaynakların potansiyelinin tespiti ve çevrenin taşıma kapasitelerinin tayininden sonra, o 
havzada ve o çevrede yaşayan halkın ihtiyaçlarının tayini gerekir. Mahalli halkın ihtiyaçları, 
bilhassa gelecekteki halkın çoğalmasına göre ihtiyaçlarının karşılanması lazımdır. Geleceğe 
dönük halkın talepleri ve kaynakların bu talepleri karşılayıp karşılamayacağı hesaplanıp tayin 
edilmesiyle, böylece arz talep analizinin yapılması sağlanır. 

 
3.1.3. Bölgesel gelişme ve kalkınma stratejisinin tespiti ve tedbirlerin tayini 

Her bölgenin özellikleri diğerinden farklıdır. Her ne kadar aynı kaynaklar ve aynı özellikler 
her havza ve bölge için geçerli ise de, bölgenin kendine has gelişme ve kalkınma planı gerekir. 
Bu plan içinde her bölgeye has uygulama metotları ve tatbikat şekilleri çıkarılması ve bulunması 
lazımdır. Çünkü her bölge coğrafik yerleşim, topografik durum, sosyal ve ekonomik şartlar 
bakımından birbirinden farklıdır. Her bölgenin insanları fiziki ve sosyal şartlara göre ayrı 
tecrübe, gelenek ve yaşama şartlarına sahiptir. Bu şartların yapılacak plan ve projelere göre yeni 
gelişme ve kalkınma şartlarına uyması, uyum sağlaması ve halkın, bölgenin özelliğine göre yeni 
uygulamaları başarıyla tatbik etmesi çok dikkatle ve marifetle seçilmiş, tayin edilmiş stratejiye 
bağlıdır. Kalkınma stratejisi bu bölgedeki bütün kaynakların ve halkın durumuna göre plan ve 
projelerin nasıl uygulanacağının, işletileceğinin metodlarının bulunmasıdır. Kalkınma ve gelişme 
planlarının uygulamaya ve tatbikata koyma metotlarının çıkarılması, bölgenin özelliklerine en 
uygun ve bölge ihtiyaçlarına en faydalı planlamanın yapılması başarı için gereklidir. Mesela 
Adana ile Bitlis bölgesinde yapılacak kalkınma planlaması değişik uygulama ve stratejiyi 
gerektirecektir. Çünkü her bölgede ihtiyaçların öncelik sırasına ve zaruretlere göre değişik 
stratejiyi gerektirmektedir. 

 
Planlamada yapılacak işler ve safhaları anlatıldıktan sonra, planlama safhasında havzada 

arazinin korunması ve kullanılması için alınması lazım olan tedbirlerinde listesinin çıkarılması 
uygun olacaktır. 

 
Bu tedbirler havzaya göre değişir ve bazıları gerekmeyebilir. Bilhassa erozyon ve 

sedimantasyonun azaltılması ve müsaade sınırına indirilmesi için değişik tedbirler vardır. Bu 
tedbirler teknik veya bitkisel olabilir. Tedbirler orman, mera ve ziraat sahalarında farklı olduğu 
gibi, problemin taban, yamaç ve dere yatağında olduğuna göre de farklı olacaktır. Her havzanın 
erozyon, sel ve sedimantasyon problemi farklı olduğu için tedbirlerin çeşidi, boyutu ve sayısı da 
farklı olur. Đleride projelendirmeye esas olması için planlama safhasında tedbirlerin sıralanması 
faydalı ve lüzumludur. Her ne kadar değişik havzalarda tedbirler ve uygulamalar farklı ise de 
genel olarak tatbikatı yapılan tedbirleri gerektiren işleri aşağıdaki, gibi sıralayabiliriz: 
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1. Ziraat sahalarındaki toprak ve su muhafaza metodları ve uygulamaları, yani tavsiyede 
işleme, münavebe, şerit ekimi, teras ve diğerleri gibi tedbirler. 

2. Oyuntu ve sel kontrolü: Kuru duvar eşikler, kargir duvarlar, sel kapanları, rusubat 
bentleri, su çevirme hendek ve kanalları gibi tedbirler ve yapılar. Daha birçok yeni yapı 
çeşitleri geliştirilmi ştir. ( ahşap, çatı demeti ve çit seddeler gibi) 

3. Yamaç arazisi stabilizasyonu, dengelenmesi, örme çitler, çalı demetleri, ekim ve dikim ve 
ağaçlandırma gibi tedbirler. 

4. Dere ve nehir kıyılarının canla ve cansız iksa metoduyla kontrolü: Yan derelerin sedde, 
bent ve eşik inşaatlarıyla ıslahı. 

5. Orman amenajmanı metodlarıyla muhafaza ve faydalanma. 

6. Mera ıslahı, mera amenajmanı ile meraların erozyona karşı tedbirlerin alınması ve 
meralardan faydalanma metodlarının geliştirilmesi. 

7. Havzada su ve toprak muhafazası için baraj ve göletlerin inşaatının yapılması. 

8. Havzadaki yol şebekelerinin ve yolların stabilizasyonu ve erozyonun önlenmesi. 

9. Diğer gerekli görülen idari, bitkisel ve teknik tedbirleirn alınması. 
 
Havzaya yapılan müdahale ve tedbirler üç ana gayeye hizmet etmelidir: 

1. Havzada devamlı bir bitki örtüsünü getirebilmek ve muhafaza edebilmek, 

2. Havzada infiltrasyonu artırıcı yönde faaliyetle selleri azaltmak, 

3. Havzada sel meydana gelmemesi için su çevirme yapılarının yapılması. 
 

4. PLANLAMADA GAYE VE YÖNTEMLER 

Planlamanın gayesi projelerin uygulamasının mümkün olmasının sağlamak ve projedeki 
kalkınma gayelerine göre tespit edilmiş ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanabilmesini 
gerçekleştirebilmektedir. Öyle bir plan yapılmalı ki, gerekli görülen işler en doğru zaman ve 
sıraya göre birbirini takip ederek birbirleriyle uyum sağlayacak hale gelmelidir. Planların 
başarısı, projelerin planlama safhasından itibaren halkla temas ederek, halkı tanıyıp ihtiyaçlarının 
gerçeğe uygun tespitiyle ve bu ihtiyaçlara göre geçim kaynağını sağlamak ve bu kararları halkla 
beraber, halkın menfaatine uygun almakla sağlanır. 

 
Planlama deyince, organize, düzenli ve sıralı teşebbüsler akla gelir. Đstanilen gayeye veya 

gayelere en uygun çözüm, en uygun seçenekleri bulmak için yapılan düzenli işler ve teşebbüslere 
planlama denir. “Planlama yapılacak işleri öncelik sıralamasına göre sıralamalıdır” diye kısaca 
tarif edilebilir. Planlamada gaye kalkınma ve gelişme olduğuna göre kalkınmayı da tarif 
edebiliriz. Kalkınma halkı, daha düşük bir ekonomik, teknik, sosyal ve ahlaki seviyeden daha 
yüksek maddi ve manevi seviyeye çıkarma planıdır. Diye tarif edebiliriz. Bu tebliğde yukarı 
baraj havzaları arazi planlamasından bahsettiğimize göre havza amenajmanının da kısaca tarifini 
yapabiliriz. Havza amenajmanı araziyi en iyi kullanma olup, havzanın su verimini ve kalitesini 
artıran, akımları düzenleyen, toprağı koruyan ve diğer kaynaklarla uyum sağlayan faaliyetler 
topluluğudur. Kaynakların en iyi kullanılmasıdır diye de tarif edebiliriz. Planlamamaya da 
amenajmanın bir safhası diyebiliriz. 

 
Teklif edilen plana çözüm getiren seçeneklerden birine proje denir. Projelendirme ise 

planlanan projeye ait işlerin boyutlandırılmasıdır. 
 
Genel olarak planlama yöntemi ve planlamanın düzeni aşağıdaki sıraya göre yapılır: 

1. Gayenin ifadesi ve tespiti, 

2. Bilgi ve veri toplama (envanter), 

3. Geleceğin tahmini ve planların geleceği yansıtması, geleceğe dönük planlaması, 
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4. Projenin düzenlenip formüle edilmesi, 

5. Projenin sorumlu ve yetkililerinin tespiti. 
 
Planlama bir düzen içinde yürütülerek en uygun yöntem ve tarzda yapılır. Her projede 

olduğu gibi bir havzanın arazi kullanma planlamasında da belli gaye ve gayelerin tespiti 
lazımdır. Bir proje bu gayelere göre yapılır ve alternatifler bulunur. Genel olarak aşağıdaki 
kalkınma gayeleri her proje için geçerlidir. Bu gayeler şöyle sıralanabilir. 

1. Milli verimlilik ve milli gelirin artırılması, 

2. Bölgesel halkın kalkınması, erozyon ve tahribe karşı koruma gayesi, 

3. Çevreyi her türlü kirletme, erozyon ve tahribe karşı koruma gayesi, 

4. Halkın refah seviyesini artırma gayesi. 
 
Bu gayelerin bir veya birden fazlasını aynı anda gerçekleştirmek üzere havza planlanabilir. 

Kalkınma gayeleri, daha planlama safhasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olur. Planlama 
her safhayı içine alan en mühim safhadır. Đşletmesi mümkün olmayan bir proje planlama 
safhasında vazgeçilmelidir. Bunun kararı da daha planlama safhasında kolayca alınabilir. 

 
Planlama, fizibilite, projelendirme, inşaat ve işletme-bakım safhaları ayrı ayrı ekonomik 

analize tabi tutulur. Her safhadaki kararlar ya ekonomik analiz neticesine veya sistem analizine 
göre alınabilir. Sistem analizi her safhadaki seçenekler arasında en iyisini seçmeye yardım eder, 
kararın daha sağlıklı olmasını kolaylaştırır. 

 
Modern matematik metotları kullanıp en iyi alternatifi, çözüm seçeneğini seçmeye yarayan 

tatbikata sistem analizi denir. Bilhassa bilgisayarların gelişmesiyle sistem analizi her dalda 
kullanılan kuvvetli bir yöntem oldu. Sistem analizi bir yöntem, bir alettir; eğer yerinde 
kullanılmazsa çok hatalı sonuçlar verir. Kararı verecek insandır, sistem analizi doğru ve en iyi 
kararı vermeye yardımcı olur. 

 
Sistem birimlerin bir araya gelmesiyle takımları oluşturması ve bu birimler takımının 

birbirine bağımlı bir biçimde davranışıdır. Bir araya gelmiş uygun ve düzgün birbirine tesir eden 
birleşik cisimler topluluğuna sistem denir. Herhangi bir sistemde girdiler vve çıktılar vardır. 
Nehir havzası, sisteme bir misaldir. Bir baraj gölü de sistemdir. Sisteme misal olarak aşağıdaki 
şekiller verilebilir (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3). 

 

 

Şekil 1. Sistem kavramı ve elemanları 

SĐSTEM 

Kontrollü 

Kısmen Kontrollü 

Kontrolsüz 

Đstenen 

Đstenmeyen 

Tabii 

GĐRDĐLER ÇIKTILAR ÇEVRE 

Geri Besleme 
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Şekil 2. Yağış havzası sistemi 

 

 
Şekil 3. Baraj gölü sistemi 

 
5. ARAZĐ VE SU KULLANMA PLANLAMASI VE OPT ĐMĐZASYONU 

5.1. Genel Bilgiler ve Planlama Esasları 

Çok yönlü ve çok gayeli arazi ve su kullanma planlaması çok sayıda seçenekleri ortaya 
çıkarmaktadır. Alternatifler çeşitli kombinasyonlardan meydana gelmektedir. Çok sayıda çözüm 
bulmak ve bu çözüm seçenekleri arasında gayeye en uygun, ihtiyaçları en çok tahmin eden, 
çevreyi en iyi koruyan, en karlı ve en ucuz seçeneği elde etmek ancak sistem analizi yaklaşımı ve 
optimizasyon metotlarıyla olabilir. Dinamik ve doğrusal programlama bilgisayar yardımıyla su 
ve toprak kaynaklarının optimizasyonunda veya diğer tabirle en iyilemesinde en çok kullanılan 
metotlardır. Sistem analizi metotları bilgisayar vasıtası ile kolayca tatbik edilebilmektedir. 

 
Planlama safhalarında elemanlar öncelik ve tesirlilik özelliklerine göre rakamsal olarak 

değerlendirilir. Böylece parametreler ağırlık kazanır, yani her eleman ağırlıklı birimler haline 
dönüşerek programlamaya uygun hale getirilir. 

 
Ağırlıklı sayısal değerler iyi tespit edilebilirse optimizasyonda sağlıklı olur. Eğer 

parametrelerin birbirine olan ağırlıklı değerleri nümerik hale doğru olarak çevrilemezse netice de 
yanıltıcı olur. Değerler bulunduktan sonra çok gayeli ve çok kullanmalı kaynakların 
kombinasyonunda, bilgisayar ağırlıklarını göz önüne alarak, en iyi çözümleri bize sıralar ve 
karar vermemizi çok kolaylaştırır. Kaynağın ve kullanma şeklinin özelliğine ve problemi 
formüle ediş şeklimize göre doğrusal, dinamik veya daha uygun bir metod seçilerek gaye 
fonksiyonumuz yani elde etmek istediğimiz neticeler, en iyi çözümü verir. Mesela arazi kabiliyet 
sınıflandırmaları, ilgili parametreleri sayıya, miktara çevirerek gayeye uygun bir şekilde 
bilgisayara yaptırılabilir. Kabiliyet sınıfları esas alınarak her sınıf ve sınıfların kombinasyonu en 
iyi kullanma şekline ve gayesine göre yine sayısal değerlerle planlanabilir. Bilgisayarla ve 
doğrusal programlama vasıtası ile arazinin korunması da esas alınarak en iyi kullanma 
planlaması yapılabilir. Bilhassa baraj yukarı havzalarında, arazi kullanmada erozyon kontrol 
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yapıları ve bitkisel tedbirle aynı anda düşünülerek, erozyonu azaltan en az masraflı tedbirlerle en 
fazla hâsıla alacak üretim şekilleri optimizasyonu elde edilebilir. Burada en mühim mesele birim 
fiyatların iyi bilinmesi ve programa girecek parametrelere en doğru sayısal ağırlıkların 
verilebilmesidir. Bu tip örnek çalışmalar başlatılmıştır ve özellikle tatbikatlarda neticeler 
alınmıştır. Bu aşamada örnek çalışmalar genelleştirmeye doğru gidebilir ve bazı genel 
programlar hazırlanabilir. Bu yönde çalışmalar devam etmektedir. 

 
Arazinin mera, orman, ziraat veya başka kullanım şeklerine en uygun olup olmadığının 

bulunması ve alınacak tedbirlerin çeşitlerinin tayin edilmesi bilgisayarla yapılabilmektedir. Sulu 
ziraatta bitki deseninin seçiminde, sulu ve kuru ziraat oranının bulunmasında doğrusal 
programlama kullanarak optimizasyon yapabiliyoruz. Bu konuda ayrı programlar var. Bu 
programlar bir bütün içinde bir araya getirilip yeni bir havza modeli oluşturmak ikinci safha 
olarak düşünülüyor. Gerçi bu konuda çalışmalar başlamıştır ancak tam değildir. Arazide olduğu 
gibi suyunda çeşitli kullanma şekilleri optimize edilebilmektedir. Zaten su ve toprak arazi içinde 
beraber düşünülerek optimizasyonu yapılması gerekmektedir. 

 
Arazinin kullanma şekillerine göre hangi tip koruma tedbirleri gerektirdiği sıralanarak, ne 

miktar arazinin hangi kullanma şekline ayrılması lazım geldiği, tedbirlerin masrafına ve arazinin 
çeşitli kullanımdaki birim hasılatına göre optimize edilebilir. Böylece yukarı havzalardaki 
araziler en iyi bir şekilde orman, ziraat, mera ve diğer kullanma şekillerine ayrılarak, her 
kullanma şekline en uygun teknik ve kültürel tedbirlerde bulunulmuş olacaktır. Bulunan 
çözümler daha önce koyduğumuz şartları (kısıtları) yerine getiren çözümler olmalıdır. Aksi 
takdirde en iyi çözüm değildir. Yani özet olarak hem arazi en iyi kullanma şekline göre 
planlanmış olacak, hem en az erozyon meydana gelecek hem de verim ve hasılat en fazla olmuş 
olacaktır. 

 
5.2. Optimizasyon ve Doğrusal Programlama 

Optimizasyonda doğrusal programlama kullanılması için bazı özel şartların var olması veya 
var sayılması gerekir. Doğrusal programlama gaye fonksiyonu içindeki ve kısıtları (uyulması 
gerekli şartlar) ifade eden denklemlerdeki değişkenlerin birbiri arasındaki ilişkileri doğrusal 
olması lazımdır. Lineer olarak programlanmış bir problem m doğrusal eşitsizlik veya r değişkenli 
denklemlerden oluşur. Genel olarak burada istenen çözüm kısıtları (şartları) tatmin eden ve bazı 
doğrusal fonksiyonların değişkenlerini maksimize (en büyükleme) veya minimize (en 
küçükleme) eden değişkenlerin negatif olmayan değerlerini bulmaktır. 

 
Matematiksel olarak bu ifadelerin manası; m eşitsizlik veya r değişkenli denklemler (m, r 

den büyük, küçük veya eşit olabilir):  

 m: denklem sayısı, r: değişken sayısı 
 m > r veya m < r veya m = r 

ai1X1+ ai2X2+………..+ airXr ( ≥, =, ≤ ) (i=1,………m) (1) 

X i değişkeni Eşitlik 1’i tatmin edecek ve 

X j > 0,  j = 1,……….r (2) 

olacak ve aşağıdaki doğrusal fonksiyonu da minimize veya maksimize edecek yani; 

Z=C1X1 +………….+ CrXr  (3) 

Burada Z gaye fonksiyonu olup aij , bi , cj ler bilinen katsayılardır. 
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Burada doğrusallık kabul edilmesi demek X1, X2, X3
 veya a1x1 + a2logx2 gibi çarpım ve 

birleşmelere müşaade edilmeyeceği demektir. Yani bazı toplam ve çarpımsal karakterler 
doğrusallığın işaretidir. 

 
Herhangi bir xj takımı kısıtları tatmin ediyorsa doğrusal programlanmış problemin çözümü 

kabul edilir. Herhangi bir çözüm negatif olmayan şartı yerine getirirse ona da fizibil geçerli 
çözüm diyoruz. Herhangi bir geçerli çözüm gaye fonksiyonunu optimize ediyorsa ona da optimal 
geçerli çözüm diyoruz. Buradaki maksat zaten optimal geçerli çözümü bulmaktır. Normal olarak 
sonsuz sayıda geçerli çözüm olabilir. Bu geçerli çözüm içinde en optimal olanını yani gaye 
fonksiyonunu optimize (maksimize veya minimize) eden çözümü seçmek doğrusal 
programlamanın maksadıdır. 

 
Yukarıda özetlenen doğrusal programlama su ve toprak kullanmanın optimizasyonunda bazı 

faraziyelerle kullanılmaktadır ve faydalı neticeler alınmaktadır. Planlama safhasında da bu 
metodlar bizler için kuvvetli ve kolaylaştırıcı aletlerdir. 

 
6. ÖNERĐLER 

1. Türkiye arazileri kabiliyetlerine ve potansiyellerine göre en uygun sınıflandırmaya 
tutulmalıdır. 

2. Baraj yukarı havzalarında arazi muhakkak kabiliyetine göre kullanılmalıdır. Arazi 
kabiliyet sınıflarına yeni yorumlar getirilmelidir. 

3. Baraj projeleri planlamadan itibaren ve bilhassa fizibilite safhasında ağaçlandırma, 
erozyon ve sediment kontrol tedbirlerini de içine almalıdır. Bu masraflar barajın inşa 
masrafı içinde düşünülmelidir. Đş sıralamasında baraj inşaatı başlamadan koruyucu 
tedbirlere başlanmalıdır. 

4. Yukarı havzalarda topraklar erozyon riskine göre ve mevcut duruma göre ayrıca 
sınıflandırılmalıdır. 

5. Yukarıdaki işleri ve yukarı havzalardaki faaliyetleri üstlenecek yeni bir teşkilat kurulmalı 
veya mevcutlardan biri bu yönde tekrar düzenlenmelidir. 

6. Bu sempozyumun gaye ve neticeleri ve karara varılan öneriler ilgili makamlara, basına ve 
ilgili şahıslara iletilmelidir. 

7. Her proje için ÇED raporu hazırlanmalıdır. 
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GELECEK YILLAR ĐÇĐNDE SU KAYNAKLARI, BARAJLAR VE 
HĐDROELEKTR ĐK ENERJĐ DÜNYA VE TÜRK ĐYE GENEL ĐNE BAKI Ş 

Süleyman BOZKURT* 

ÖZET 

Dünya üzerindeki yaşam ve ekonomik gelişme için beklentiler, nüfustaki muazzam artıştan 
etkilenen mevcut su ve enerji kaynakları tarafından belirlenmektedir. Küresel ısınma sonucu 
meydana gelecek kuraklık ve ekolojik dengenin değişmesi ve dünya nüfusunun hızla artması, 
dünyanın birçok bölgelerinde su sıkıntısını giderek arttırmakta ve belirginleştirmektedir. Zaman 
ve mekan olarak su kaynaklarının düzensiz dağılımı sebebiyle taşkın sularının daha fazla 
yakalanarak depolanması, bu suların daha sonradan dağıtımı ile asgari nehir akımlarının 
arttırılması için gereklidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de önemli miktarda hidroelektrik enerji kaynakları 
mevcuttur. Sürdürülebilir bir dünya ve ülkemiz için elektrik enerjisinin temininde temiz ve 
yenilenebilir hidrolik enerji önemli bir yer tutmaktadır. Barajların ve hidrolik santrallerin daha 
fazla geliştirilmesi için birçok engeller uygun şekilde aşılmalıdır. Mümkün olduğunca olumsuz 
çevresel ve sosyal etkiler azaltılmalıdır. 

Türkiye bakımından değerlendirme yapıldığında ülkemizdeki toplam su potansiyelinin ve 
yerüstü su kaynaklarımızın henüz istenilen seviyede kullanılamadığı göz önüne alındığında, bu 
kullanım oranının en yüksek düzeye çıkarılmasının en önemli kalkınma hedeflerimizden birisi 
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Gerek sosyal bakımından ve gerekse ekonomik bakımından 
su ve toprak kaynaklarımızın geliştirilmesine ve hidroelektrik enerji üretilmesine daha çok imkan 
sağlamak ve öncelik vermek ve ileride olası kuraklıklara karşı tedbir almak bakımından barajlara 
(depolama tesislerine) önem vermek, barajların yapımına öncelik vermek kaçınılmazdır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Su kaynakları, barajlar, hidroelektrik enerji 

 
 

ABSTRACT 

Developments in economy and living standards in the world are dependent on existing water 
and energy resources which are affected by population growth. Global warming and consequent 
changes in ecology, and rise of world’s population are causing increasing and evident deficiency 
of water. Seasonal and geographically irregular distribution of water resources should be 
improved by storing. By this way, controlled distribution of these resources and minimum 
sufficient flow can be achieved. 

In Turkey and other developing countries considerable amount of hydro-electric power 
plants are present. For sustainable life in Turkey and the World as well, clean and renewable 
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energy production play important roles. For development of dams and hydro-power plants many 
current problems should be removed properly. Negative environmental and social effects should 
be reduced as much as possible. 

Evaluations of Turkey reveal that surface water resources and total water potential are not 
used efficiently. Therefore, one of the progress targets should be to raise water usage potential to 
desired level. It is inevitable that water and soil resources should be improved and hydroelectric 
energy production should be increased. More dams should be constructed to take measure 
against drought. 

 
Keywords: Water resources, dams, hydroelectric energy 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Su yer küresindeki canlı hayatın en önemli ihtiyacı, ekonomik ve sosyal gelişmenin önemli 
bir unsuru ve yeryüzünün dörtte üçünü kaplamakla dünya çevresinin de bir parçasıdır. Diğer 
önemli bir husus, suyun sınırlı ve her türlü kirlenmeye açık olması nedeniyle, nüfus artışına ve 
kalkınmaya paralel olarak gittikçe daha çok hayati bir unsur haline geldiğidir. Yerküresindeki 
suların %97’sini tuzlu sular (denizler ve okyanuslar), %3’ünü tatlı sular (buzullar, yeraltı suyu, 
göller, akarsular) teşkil etmektedir. Tatlı suların %2’si Buzullar, %1’i ise yeraltı suyu, göller ve 
akarsulardan meydana gelmektedir. %1’lik bölümü teşkil eden bu tatlı suların yeryüzünde 
coğrafi olarak dağılımı homojen değildir. Ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler 
bu konuda şanslı iken bazı ülkeler ise su kıtlığı çekmektedir. Tatlı suyun azlığı ve kalitesinin 
gittikçe bozulması birçok ülkeyi ve özellikle dünyanın bazı bölgelerini olumsuz olarak 
etkilemektedir. Birçok ülke, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alanlar, önemli su 
sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

 
Susuzluk ve kuraklık 21. yüzyılın en büyük sorunu olarak görünmektedir. Dünyada birçok 

ülke sel felaketine maruz kalırken, bazı ülkelerde temiz içme suları olmadığı için yüzlerce çocuk 
yaşama veda etmektedir. Eldeki veriler yeryüzündeki sulak alanların %50’sinin yok olduğunu, 
Ortadoğu’daki sulak alanlarının %97’sinin insan etkinliklerini desteklemek amacıyla 
kurutulduğunu, su talebinin son 25 yıl içerisinde %60 arttığını göstermektedir. Yılda kişi başına 
düşen kullanılabilir tatlı su varlığı Asya ülkeleri için 3000 m3, Batı Avrupa ülkeleri için 5000 m3, 
ABD için 18000 m3’tür. Bu değer Türkiye için 1500 m3 civarındadır. Ülkelerin su potansiyeli 
bakımından durumları yılda kişi başına düşen kullanılabilir tatlı su potansiyeli ile ölçülmektedir. 
Uluslararası kriterlere göre yılda kişi başına düşen su potansiyeli 10000 m3 den fazla olan ülkeler 
su zengini, 3000-10000 m3 arasında olan ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, 1000-3000 m3 
arasında olan ülkeler su kısıtı bulunan, 1000 m3 den az olan ise su fakiri ülkeler olarak 
değerlendirilmektedir. Türkiye’nin sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığı, aksine su kısıtı 
olan bir ülke olduğu görülmektedir. (Türkiye için 1480 m3 / kişi / yıl) 

 
Dünyada her yıl 250 milyon insan, sudan kaynaklanan salgın hastalıklara yakalanmakta, 

bunların 10 milyonu ise ölmektedir. Susuzluktan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle 3,5 milyon 
insan hayatını kaybetmektedir. Hiç tükenmeyecekmiş gibi kullandığımız su kaynaklarının 
korunması ve içme-kullanmada ve tarım alanlarının sulanmasında ihtiyaç olan suyun temininde, 
hidroelektrik enerji üretiminde yararlanmak üzere yeni barajlar (depolama tesisleri) yapımı 
kaçınılmazdır ve bu konuda önlemler alınmazsa, önümüzdeki yıllarda Türkiye de su sıkıntısı 
çeken ülkeler arasına girebilir. 

 
Bu yazıda su kaynakları ve problemleri, su kullanımları, barajların önemi ve hidroelektrik 

enerji üretiminin arttırılması konu edilmektedir. 
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2. SU TEMĐNĐ KAYNAKLARI VE PROBLEMLER Đ 

Son 40 yıldır dünyanın su kaynakları üzerindeki baskı aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı 
önemli ölçüde artmıştır. 

• 1960’da 3 milyar kişi olan dünya nüfusunun, 2000 yılında 6,25 milyar kişiye ulaşması ve 
şehirleşmedeki dev artış, 

• Ekonomik kalkınma için artan beklentiler, 

• Yaşam koşullarının iyileştirilmesi (örneğin güvenilir bir su temini), 

• Tarım alanlarındaki sulamalarda büyük yayılma ve sulama sistemlerinin verimsizliği, 
• Doğal kaynakların artan kullanımı ve artık maddelerin boşaltılması, 

• Su kaynaklarının korunmasına gerekli önemin verilmemesi. 
 
Global ölçekte dünyada yaklaşık 1385 milyon km3 su bulunmaktadır. Bu miktar ABD’yi 

148 km derinliğinde örter. Bununla beraber, bu miktarın %97’den fazlası deniz suyu olup 
tuzludur ve sadece %2,665’i tatlı sudur ki bu 37 milyon km3 suya karşı gelir. Bu tatlı su miktarı 
dünya kara topraklarını 250 m derinliğinde örter. Bu miktarın %76,5’i kutup buzları ve buzulları 
şeklinde saklıdır. Diğer %22,3’lük kısmı yeraltı suyu şeklinde bulunur ve sadece %0,004’lük 
1500 km3’e tekabül eden kısmı nehirlerde görülür. Her hangi bir yıl boyunca dünyadaki toplam 
akış miktarı 38820 km3/yıl, Türkiye’de ise toplam akış miktarı 186 km3/yıl’dır. 

 
Büyük miktarlarda tatlı su bulunmasına rağmen, yerel olarak bu suyun bulunmasında 

belirgin sorunlar vardır. 

• Bölgeler arasında büyük dengesizlik mevcuttur. Dünyadaki nehirlerdeki toplam akışın 
altıda biri amazondadır ve kişi başına yıllık akış miktarı Kanada’da 100.000 m3’den, 
Mısır’da 1000m3’e kadar değişen bir aralıkta bulunmaktadır. Bu değer Türkiye için 2700 
m3 civarındadır. 

• Bölgesel yağış ve akışlar arasında belirgin farklılıklar vardır. 

• Su, çoğu kez ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda bulunamamaktadır. Örneğin Hindistan’da 
muson yağmurları üç ay sürmekte, bunu takip eden dokuz ay kurak geçmektedir. 

• Taşkınların kontrolü genellikle ekonomik olamamaktadır. Çünkü kısa sürede büyük ve 
ani olarak meydana gelmektedirler. 

• Yeraltı suyunun büyük kısmı ya çok derinlerde ya da nüfusun az olduğu bölgelerde 
bulunmaktadır. 

• Nüfusun arttığı ve kalkınmanın gerçekleştiği bölgelerdeki kolaylıkla kullanılabilir su 
kaynakları ihtiyaca cevap verememektedir. Nüfus en hızlı şekilde, suyun en az bulunduğu 
yerlerde artmaya devam etmektedir [2]. 

 
3. SU KULLANIMLARI 

Dünyada su kullanımı 1700 yılında 100 km3 iken, 1975 yılında 3528 km3, 2000 yılında 
4640 km3’e ulaşmış olup bunun %60’ı tüketilmiş, geri kalan %40’ı ise kullanılmış su olarak geri 
dönmüştür.  

 
Global ölçekte, toplam su tüketiminin %70’i tarla sulaması, %23’ü sanayi ve kalan %7’si 

ise içme ve kullanma amaçlıdır. Türkiye için toplam fiili su tüketiminin %75’i tarla sulaması, 
%25’i içme, kullanma ve sanayi amaçlıdır. Su kullanımı ülkeler arasında doğal iklim koşullarına, 
suyun bulunmasına, erişilebilir olmasına, su kaynaklarının kalitesine, ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Suyun dağıtılması, en fazla sulu tarımın 
ülke ekonomisindeki önemine bağlıdır. 2000 yılına kadar dünyadaki sulanabilir alanlar 290 
milyon hektara ulaşmış ve gıda üretiminin 1/3’ünü sağlamıştır. Üçüncü dünyanın büyük 
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çoğunluğu tarım ülkesi olup, buralarda sulu tarım, geliştirilmi ş su kaynaklarının %80-90’nını 
kullanmaktadır. Türkiye’de ise sulanan alan 2007 sonu itibarıyla 4.6 milyon ha olup sulama ve 
içme, kullanma, sanayi suyu ile birlikte toplam tüketilen su miktarı 40 milyar m3’tür. Bu da 
tüketilebilecek toplam su miktarının %37’sini teşkil etmektedir. 

 
Sulama uygulamalarının daha iyi idaresi sızma kayıplarının azaltılması, çiftçiler arasında su 

dağıtımının geliştirilmesi ile tarlaya verilen suyun zamanlamasının ve miktarının kontrolü için 
gereklidir. Dünyada her yıl 200 000 ila 300 000 ha sulanılabilir alan tuzlanma ve bataklaşma 
neticesinde ziyan olmaktadır [1]. Đşletme verimlilikleri %30-40’dan %75’e çıkarılabilir. 

 
4. ARTAN SU TEMĐNLERĐ 

1960’lardan beri, su teminini arttırmak için yapısal olmayan tedbirler üzerinde daha fazla 
durulmaktadır. Toplumsal olarak kabul edilebilir modellerdeki değişiklikler, teknoloji ve çevre 
görüşleri arasında daha iyi bir uyuma olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Su kullanımındaki 
verimliliğin arttırılması, suyun depolanması ve korunması, artık suların tekrar değerlendirilmesi, 
deniz suyunun arıtımı ve yer altı suyunun pompalanması başlıca taleplerdir. Kutup bölgeleri 
dışında, bütün tatlı suyun %94’ü yeraltı suyu olarak depolanmaktadır. Buharlaşmanın yağıştan 
fazla olduğu kurak bölgelerde, yeraltı suyu genellikle tek başına daimi ve lokal tedarik 
kaynağıdır. Uygun akiferlerin suni olarak beslenmesi ilgi görmektedir. Bu konularda belirgin 
teknolojik ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemlerin bir araya gelmesi değişik sonuçlar ortaya 
koyabilir, fakat yakın gelecekte gerçekleşmesinden endişe edilen su sıkıntısı ve artan talebin 
durmak bilmeyen yükselişi sorunların sadece bu yapısal olmayan yöntemlerle çözülemeyeceğini 
göstermektedir. 

 
Ayrıca küresel ısınma sonucunda meydana gelecek kuraklık ve ekolojik dengenin değişmesi 

birçok ülkeyi su sıkıntıları ile karşı karşıya getireceği kaçınılmazdır ve ülkeler kendi başlarının 
çaresine bakmak durumunda kalacaklardır. 

 
5. BARAJLARIN ÖNEM Đ 

Gelecekte suya olan talepleri karşılayabilmek için, daha fazla rezervuarlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu rezervuarlar yağışın zaman ve yer olarak düzgün olmayan dağılımını 
düzenlerler. Barajların pek çok amacı vardır. Suyu insan ihtiyacı ve ziraat için depoladığınızda, 
barajlarda aynı zamanda hidroelektrik enerji üretimi için düşü, taşkın sularını depolamak için 
hacim, derinleştirilmi ş kanallarda su yolu taşımacılığı ve rezervuar gölleri ile rekreasyon ve 
balıkçılık için imkan sağlanmış olunur. 

 
En azından 5000 yıldan beri, barajlar kullanma ve sulama için güvenilir su temini garanti 

ederek uygarlıkların refahını mümkün kılmışlardır. Birçok uygarlık baraj yapım, bakım ve 
onarım kabiliyetlerini kaybettiklerinden dolayı yok olup gitmişlerdir. Son 100 yıldır, 
mühendisler suyun kullanımı, taşınması ve temizlenmesi ile elektrik enerjisi temini ve iletimi 
kabiliyetlerini arttırmak için ileri ve yeni teknolojiler ortaya koymuşlardır. Bu teknolojiler: 
yüksek düşülerle enerji üretimi; uzak mesafelere enerji iletimi; baraj inşası için beton ve 
takviyeli çeliğin geliştirilmesi; inşaat malzemesi olarak kullanmak amacı ile ileri toprak ve kaya 
bilgisine sahip jeoteknik mühendisliğindeki gelişmeler; kanal, hendek, boru hattı, gölet ve büyük 
toprak dolgu barajların yapımı için mekanik toprak taşıma makinelerinin kullanımı; derin 
akiferlerin açılması için kuyu delme makineleri ve pompaların kullanımı; uzak mesafelere suyun 
taşınması için metal ve plastik boruların kullanımı; su ve atık sular için kimyasal proseslerin 
geliştirilmesi ve suyun temizlenmesi için filtre ve diğer cihazların geliştirilmesi ve yüksek su 
kalitesi standartlarının korunmasıdır. 
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Barajların projelendirilmesi ve inşaasında son 100 yılda belirgin ilerlemeler sağlanmıştır. Bu 
ilerlemeler başarılı şekilde işletilen barajlardan elde edilen tecrübelerden, yıkılmış veya kısmen 
yıkılmış barajların tahkiklerinden, fakat özellikle de jeoloji, hidroloji ile doğal ve suni 
malzemelerin özelliklerinin bilimsel yönden geliştirilmesi, aynı zamanda barajın maruz kaldığı 
yüklerin daha iyi anlaşılması, yeni analitik yöntemler, güçlü bilgisayarlar, inşa sırasında kalite 
kontrolü ve barajların yapısal hareketlerinin cihazlarla gözlenmesi sonucu elde edilmiştir. 
emniyet faktörleri daha hassaslaştırılmış, insan hataları azaltılmış ve dizayn kriterlerinde uluslar 
arası fikir biriliğine varılmıştır. Projelerin rutin olarak yeniden tetkikleri yapılmakta ve barajların 
hareketlerinin gözlenmesi standart bir pratik haline gelmiştir. Eski barajları deprem ve sel sonucu 
yıkılmaya karşı sağlamlaştırmak amacı ile tedbirler alınmaktadır. 

 
Yukarıda sayılanlara ilaveten, özellikle beton ve dolgu barajların dinamik analizi, barajlar 

için daha yüksek beton üretim hızı, rolkrit beton uygulaması ve jeotekstilin kullanımı gelişme ve 
ilerlemelerden sayılabileceğimiz birkaç tanesidir. 

 
Bugün dizayn ve inşa edilen barajların, şimdiye kadar yapılanlardan daha emniyetli olduğu 

şüphesizdir ve üstelik barajların nasıl emniyetli tutulabileceği artık daha fazla bilinmektedir. 
Modern olarak iyi dizayn ve inşa edilmiş bir baraj insanların hayatı için ihmal edilebilecek kadar 
çok az bir risk taşır.  

 
1984 yılında Dünyadaki Kayıtlı Barajlar [10] listesinde, 1900 yılından önce 1 000 den fazla 

baraj olduğu kaydedilmiştir. 20.yüzyılın ortalarından sonra dünyadaki barajların sayısında büyük 
bir artış olmuştur. Mevcut 36 000 barajın %85’inden fazlası son 50 yılda inşa edilmiştir. Tablo 
1’de kıtalara göre, Tablo 2’de ise Türkiye’deki baraj sayıları verilmektedir. 

 
Tablo 1. 1986 yılındaki 15 m’den yüksek barajların sayısı 

 
Tablo 2. Türkiye’de işletmeye açılan 15 m’den yüksek barajların sayısı [11] 

 

Bu 36 327 barajın %78’inden fazlası 15-30 m yüksekliğinde, %0,1’ine karşı gelen 26 
barajın yüksekliği ise 200 m’yi geçer. Şu anda barajların arkasındaki rezevuarlarda 5 500 km3 
kadar su depolanmıştır [4]. Bu suyun 2/3’ü kullanım içindir, geri kalan 1/3’ü ise ölü hacimde 
bulunmaktadır. 3 660 km3’lük hacme sahip kullanılabilir depolanmış bu su, bütün dünyadaki 14 
010 km3’lük yıllık nehir akışına ilave edildiğinde %26’lık bir artış sağlar.  

Kıta 1950 1982 31 Aralık 1986 Đnşa Halinde 

Afrika 133 665 763 58 

Asya 1554 4194 4569 430 
Avusturalya Okyanusya 151 448 492 25 

Avrupa 1323 3961 3982 204 
Kuzey ve Orta Amerika 2099 7303 6595 39 

Güney Amerika   884 69 
Rusya   132 18 

Alt Toplam 5260 16571 17417 843 
Çin 8 18595 18820 183 

Dünya 5268 35166 36327 1026 

1950 1980 2000 2007 Toplam 

3 121 392 112 628 
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Yeryüzünde hayatın daha verimli ve konforlu hale gelmesinde oldukça önemli bir rolü 
bulunan barajlar, aynı zamanda tabiatta cereyan eden olayların insanlığın yararına 
yönlendirilmesini mümkün kılan ve insan eliyle gerçekleştirilen yapılardır. Barajlar su 
havzalarının kontrolünü, suyun depolanmasını sağlayan yapılar olarak insanoğlu tarafından 
uygun arazilere yapılırlar. 

 
Dağlardan gelen suların aşağı doğru akıp gittiği ve denize ulaştığı ya da yeraltına sızdığı 

bilinen bir durum olup, bu şekilde taşınan su miktarı her yıl veya yılın her mevsimi aynı değildir. 
Kurak geçen yıllarda bazı akarsular tamamen kuruyabilir ya da ıslak yıllarda akarsular yatağına 
sığmayarak taşabilir. Aynı şekilde yılın farklı mevsimlerinde farklı miktarda su gelebilir. Yazın 
suya en fazla ihtiyaç duyulan zamanda nehirlerde su miktarı çok azalabilir, kışın ise suya fazla 
ihtiyaç duyulmayan dönemde nehirler çok miktarda su taşıyabilir. 

 
Bu şekilde taşınan suyu tutmanın bir yolu olarak baraj ismindeki dev engeller nehir sularını 

tutmakta ve arkalarındaki göllerde suyu biriktirmektedir. Đhtiyaç duyulmayan zamanda gelen 
hazır suyu tutan ve ihtiyaç duyulan zamanda onu insanın hizmetine sunan barajlar vasıtasıyla 
insanlar içme, kullanma suyu ihtiyacını karşılayabilir veya depolanan suyu zirai sulamada 
kullanabilir. Barajlar aynı zamanda elektrik üretmektedir. Baraj göllerinde biriken ve yükselerek 
potansiyel enerji kazanan suların bu enerjisi önce kinetik enerjiye sonra da elektrik enerjisine 
çevrilmektedir. Barajlarla yerleşim yerleri ve arazileri taşkınlardan korunmaktadır. Bunun 
yanında, barajların rekreasyon maksatlarla, sportif faaliyetlerde, su ürünleri yetiştiricili ği vb. 
alanlarda kullanımı da her geçen gün yaygınlaşarak devam etmektedir.  

 
6. HĐDROELEKTR ĐK ENERJĐ 

Hidroelektrik enerji iyi tesis edilmiş bir teknolojiye sahip olup, mevcut enerjiler içinde en 
temiz kaynaklardan biridir. Gelişmekte olan ülkelerde büyük bir potansiyel kaynak olup, 
görmemezlikten gelinemez. Fabrikaların çalıştırılması ve şehirlerin aydınlatılması için gerekli 
olan büyük miktarlardaki elektriği temin edebilir. Küçük ve mikro hidroelektrik santraller 
dağınık nüfuslu yerleşim yerlerine, zirai üretim yapan tesislere ve tecrit edilmiş bölgelere 
elektrik sağlayabilir. 

 
Enerji eksikliklerini azaltmak için, çevre açısından en kabul edilebilir çözümler: 

yenilenebilir kaynakların korunması, verimliliklerin arttırılması ve genişletilmesidir. Hidrolik 
güç yenilenebilir, çünkü gücünü hidrolik çevrimden alır. Public Citizen’ın ABD’de yaptığı bir 
araştırmada, biyomass ve hidrolik enerji yenilenebilir kaynakların başında gelmiştir. (Bütün 
yenilenebilir enerji üretimlerinin sırasıyla %50 ve %45’ini sağlarlar) [7]. Suda karbon olmadığı 
için havayı kirletmez ve uzun ömürlü bir maddedir. Hidroelektrik santraller, termik santrallerinin 
iki misli olan %85–90 verimlilikle çalışırlar. Hidroelektrik santraller tek başlarına kömür yakıtlı 
termik santrallerin her yıl ürettiği 587 milyon ton karbon curufun oluşmasını önlerler ki, bu 
miktar 1987 yılında kullanılan bütün katı yakıtların oluşturduğu curufun %10’undan fazladır [8]. 

• Ayrıca; belirli zaman sonra petrol tükenecektir. Đstatistiklere göre 2004 yılı sonu itibariyle 
dünya petrol rezervleri 36 yıl yeterlidir. Yakın gelecekte, petrol hemen ve tamamen 
tükenmese bile o kadar pahalı olacaktır ki, kimse petrol ve doğal gazı elektrik üretiminde 
kullanamayacaktır.  

• Doğalgazlı santraller teknik ömrünü tamamlamış veya bugüne göre iki misli pahalı 
üretim yapar olacaktır.  

• Yeni enerji türleri hizmete arz edilse bile bunların yatırım bedeli ve üretim maliyeti 
hidroelektrik enerjiye göre çok yüksek olacaktır.  

• Özellikle ülkemiz için endüstri, tarım, turizm ve dış ticaret sektörlerinin rekabet edebilir 
konumu muhafaza edebilmesi ve sürdürülebilmesi için elektrik fiyatında ucuzluk 
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sağlamak gerekir ki bu durumda hidroelektrik enerji; en etkin, en ucuz, dışa bağımsız ve 
yenilenebilir bir güç kaynağı olacaktır. 

 
Hidroelektrik enerjinin geliştirilmesi için gelecekteki imkânlar gerçekten fazladır, çünkü 

bugüne kadar teknik olarak kullanılabilir potansiyelin %10’undan azının geliştirildi ği 
kalkınmakta olan ülkelerde hidroelektrik enerji, istifade edilmemiş çok büyük potansiyeli ile 
tümüyle tecrübe sahibi olunan bir kaynaktır. Tablo 3’te gösterildiği gibi 1988 yılında %13,5’u 
(1989 yılında %14,5) geliştirilmi ştir [6]. Bu değer Türkiye için %35’tir (Tablo 7). 

 
Tablo 3. 1988 yılındaki hidroelektrik üretim potansiyeli 

1 GWh = 106KWh  

 
Özellikle üçüncü dünyadaki birçok ülke, kırsal yörelerde enterkonnekte sistemle bağlantısı 

olmayan küçük santralleri (15 MW ve altı) sürekli olarak enerji elde etmek için inşa 
etmektedirler. Küçük ölçekli hidrolik santraller lokal işçilik ve malzeme kullanma avantajına 
sahip olup, gelişmekte olan ülkelere yoksulluk ve bağımlılıklarının azaltılmasında yardımcı 
olmaktadır. 1980 yılından beri, uygun yerel yaklaşımların geliştirilmesi için ilerlemeler 
sağlanmıştır. Bu açıdan, yukarıdaki faydaları yanında kendi sermaye ve teknolojisini kullanarak 
onbinlerce küçük hidrolik santral inşa etmiş olan Çin’in bu konudaki deneyimi başka hiçbir 
ülkede yoktur. 

 
Sayılan faydaları yüzünden, küçük hidrolik santrallerin gelecekte (özellikle Türkiye’de) 

daha geniş ilgi ve daha fazla sermaye çekmesi beklenmektedir.  
 

7. BARAJ PROJELERĐNĐN UYGULANMASI 

Yeni baraj ve santrallerin inşaasını çoğu kez çeşitli kısıtlamalar engellemektedir. 

• Fiziki kısıtlamalar: baraj için topografik ve jeolojik açıdan en uygun yerlerin kullanım 
alanları olması; buharlaşma; verimli ziraat alanlarının sele maruz kalması ve insanların 
başka yerlere yerleştirilmesi için uygun alanların bulunamaması. 

• Hidrolik potansiyelin enerji sektörünün talebinden fazla olduğu yerlerde piyasa 
kısıtlamaları mevcuttur. 

• Barajların çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri barajların inşaasını 
sınırlamaktadır. 

• Büyük çaplı sermaye ihtiyacından dolayı mali engeller mevcuttur. 

Bölge Potansiyel 
(GWh/yıl) 

1988 Yılı Üretimi 
GWh/yıl) 

Üretimin Potansiyele 
Yüzde Oranı 

Rusya 3 831 000 219 800 5,74 
Güney Amerika 3 189 000 330 558 10,36 
G. Asya/Orta Doğu 2 280 700 170 937 7,49 
Çin 1 923 304 109 177 5,68 
Afrika 1 153 600 35 775 3,10 
Kanada ve ABD 968 982 536 177 55,33 
Batı Avrupa 910 000 436 269 47,94 
Orta Amerika 346 000 32 242 9,32 
Avustralya 202 000 36 945 18,29 
Doğu Avrupa 163 000 49 107 30,13 
Japonya 130 524 57 354 66,95 
Dünya Toplam 15 099 310 2 044 296 13,54 
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• Ulusal bazda farklı çıkar gruplarının mücadelesi, uluslar arası bazda ise ülkelerin ortak 
nehir havzalarına sahip olmaları politik sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

• Halk ve hükümet kurumlarının hazır teknolojik çözümlerin uygulanmasına karşı isteksiz 
olmaları durumunda oluşan kurumsal engeller. 

• Uluslar arası kredi kuruluşlarının kalkınma yaklaşımları barajlar, limanlar vs.den sağlıklı, 
eğitimli insanlar yetiştirmeye doğru kaymaktadır. 

• Gelişmekte olan ülkelerdeki bilgi ve tecrübe noksanlığı, sanayileşmiş ülkelerin elde ettiği 
deneyimlerin yerel şartlara adapte edilmesine engel olmaktadır. 

 
Yukarıdakilerin her birinde kısıtlama iyi teşhis edilmeli ve üstesinden gelinmesi için 

mücadele verilmelidir. 
 
Farklı amaçları olan insan grupları arasındaki mücadelelerde artan bir bilinçlenme vardır. 

Bir çok kimse barajların çevre üzerinde olumsuz etkilerinden endişe duymaktadır. Bunun 
sonucu, toplumun öncelikleri değişmiştir. Baraj mühendisleri ile sulama için daha fazla su 
talebinde bulunanlar, projenin planlanmasına başlandığı zaman projenin faydaları ile çevreye ve 
topluma olumsuz etkileri arasındaki dengeyi dikkatlice incelemenin gerekli olduğunun bilincine 
varmışlardır. Projenin çevreye ve topluma karşı olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi 
gerekmektedir; ancak bu takdirde projenin ekonomik değerlendirilmesinde göz önüne 
alınabilirler. 

 
8. MÜHENDĐSLER ĐÇĐN FIRSATLAR 

Mühendisler, bilim adamları ve diğer disiplinlerdekiler için dünya üzerindeki ve 
Türkiye’deki su kaynaklarını ve hidroelektrik projelerin dengeli geliştirilmesine katkıda 
bulunmak için birçok fırsatlar mevcuttur. 

 
9. SU KAYNAKLARI 

• Baraj mühendisliği ve inşaası, çevresel problemlere çözüm bulunan yerlerde devam 
edecektir. Tecrübe ve deneyimlerin gelişmekte olan ülkelere transferi önemli bir 
husustur. 

• Mevcut sulama sistemlerindeki su kullanımının iyileştirilmesine sızma kayıplarının 
azaltılması, dağıtımdaki kısıntıların en aza indirilmesi ile suyun zamanında ve ihtiyaç 
duyulan miktarda dağıtımının düzenlenmesi için acil ihtiyaç vardır. 

• Yer altı sularının ortaya çıkarılması, alçalma ve beslenmeleri daha fazla araştırma 
gerektirmektedir. Jeolojik ve hidrolojik şartların değerlendirilmesi, akiferlerin 
beslenmelerinin arttırılması gerekmektedir. 

 
10. HĐDROELEKTR ĐK ÜRET ĐMĐNĐN GELĐŞĐMĐ 

Çok sayıda santrallin yaşlanması ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması sebebi ile mevcut 
barajların yükseltilmesi, hidroelektrik santrallerin yenilenmesi ve onarımı artan şekilde önem 
kazanmaktadır. Bazı mevcut barajlar güç üretimlerinin arttırılması için yükseltilmektedirler. 

• Tesislerin pik güce iştirakleri, yeni ünitelerin ilavesi veya pompaj biriktirmeli projeler ile 
arttırılabilir. 

• Küçük ölçekli santral yerleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin tecrit edilmiş yörelerinde 
bulunup, ortaya çıkarılmalıdır. Standartlaştırılmış teçhizat ve makinenin daha fazla 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
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11. UZMANLAR ĐÇĐN FAAL ĐYET PROGRAMI 

Bir baraj projesinin amacı ondan faydalanacak insanların refah düzeylerini arttırmak, onlara 
hizmet götürmek ve baraj inşaatının çevre ve diğerleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmektir. Barajların ve hidroelektrik santrallerin daha fazla geliştirilmesini kolaylaştırmak için 
aşağıdaki konuların mühendislerce dikkate alınması gerekmektedir. 

• Önerilen projeden doğrudan etkilenenler proje fikirlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmalıdırlar. 

• Proje planlaması disiplinler arası koordinasyon sağlanarak yürütülmelidir. 

• Mühendisler projenin hem olumlu, hem olumsuz çevre ve sosyal etkilerini anlamaya 
çalışmalıdır. 

• Proje planlamacısı aynı zamanda bir uzlaştırıcı ve eğitici olmalı, sosyal ve politik 
mevzuatları bilmelidir. 

• Su kaynakları planlaması ayrıcalıklı bir ilgi grubunun kazanacağı savaş değil, fakat 
problemin ortak olarak çözülmesi meselesidir. 

• Fiziki çevre, kaçınılabilecek zarar ve rahatsızlıklardan korunmalıdır. 

• Proje planlamasında olumsuz etkileri azaltıcı önlemlerle birlikte, altenatif projelerin 
değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

• Önerilen projelerin ekonomik yapılabilirliklerine, bütün olumsuz çevre ve sosyal etkileri, 
ölçülemeyen değerlerle birlikte dahil edilmelidir. 

• Her proje geniş bir sistemin parçası olarak ve kendine has özellikleriyle 
değerlendirilmelidir. 

 
12. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĐRME 

12.1. Genel Değerlendirme 

Dünya üzerindeki yaşam ve ekonomik gelişme için beklentiler, nüfustaki muazzam artıştan 
etkilenen mevcut su ve enerji kaynakları tarafından belirlenmektedir. 

 
Küresel ısınma sonucu meydana gelecek kuraklık ve ekolojik dengenin değişmesi ve dünya 

nüfusunun hızla artması, dünyanın birçok bölgelerinde su sıkıntısını giderek arttırmakta ve 
belirginleştirmektedir. Zaman ve mekân olarak su kaynaklarının düzensiz dağılımı sebebi ile 
taşkın sularının daha fazla yakalanarak depolanması, bu suların daha sonradan dağıtımı ile asgari 
nehir akımlarının arttırılması için gereklidir. 

 
1989 yılında dünyada hidrolik enerji, toplam elektrik enerji üretiminin %21’ini sağlamıştır. 

Fakat dünya hidrolik enerji potansiyelinin sadece %14,5’u geliştirilmi ştir. Bu değerler Türkiye 
için sırasıyla %25 ve %35’tir. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de büyük hidroelektrik 
kaynaklar mevcuttur. Sürdürülebilir bir dünya ve ülkemiz için elektrik enerjisinin temininde 
temiz ve yenilenebilir hidrolik enerji önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Büyük, yüksek düşülü hidrolik projeler, küçük ve alçak düşülü projelerden daha ekonomik 

olup, çok amaçlı barajların faydaları ortaya çıkarılmalıdır. Küçük boyutlu hidrolik santraller 
özellikle tecrit edilmiş yörelere elektrik temininde uygundurlar. 

 
Barajların ve hidrolik santrallerin daha fazla geliştirilmesi için birçok engeller uygun şekilde 

aşılmalıdır. Mümkün olduğunca olumsuz çevresel ve sosyal etkiler azaltılmalıdır. 
 
Hem su kaynaklarının, hem de hidroelektrik enerjinin geliştirilmesine mühendislerin 

katkıları için birçok fırsatlar mevcuttur. Barajlar ve hidrolik projelerin gelecekteki gelişmelerini 
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sağlamak için uzmanlar olumsuz çevresel ve sosyal etkilerle ilgili toplumun endişelerini ortaya 
koyan, projeden etkilenecek bütün kesimlerin projeye katkılarını sağlayacak ve zıtlaşmadan 
ziyade işbirliği üzerinde duracak faaliyet programını uygulamalıdırlar. 

 
12.2. Türkiye Bakımından Değerlendirme 

Türkiye su ve toprak kaynakları ile nüfus potansiyeli ve ihtiyaçların karşılanması yönünden 
bir değerlendirmeye tabi tutulursa Tablo 4 ila Tablo 8 karşımıza çıkmaktadır [11]. 

 
Türkiye’nin yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1480 m3 olup Türkiye su kısıtı 

olan ülkeler arasında yer almaktadır. Su kaynakları potansiyelinin Türkiye genelindeki 
dağılımına bakıldığında bazı havzalar (örneğin Batı Akdeniz, Antalya, Doğu Akdeniz, Seyhan, 
Ceyhan, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Fırat, Dicle vb.) hariç genel olarak iç bölgelerimizi 
kaplayan havzalarda su potansiyeli oldukça düşüktür [11]. 

 
Tablo 4. Türkiye’nin su ve toprak kaynakları potansiyeli 

1 km3 = 1 milyar m3 

 
Tablo 5. Türkiye’de tüketilebilecek su potansiyeli ve fiili tüketim 

 
Tablo 6. Türkiye’de yıllık ortalama su tüketimi dağılımı (2007) 

Toprak Kaynakları: 
Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) 
Tarım arazileri 
Sulanabilir arazi 
Ekonomik olarak sulanabilecek alan 
DSĐ’ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2007 yılı başı) 

Su Kaynakları: 
Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 
Türkiye’ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 

Yerüstü Suları: 
Yıllık akış (ortalama) 
Yıllık akış/yağış oranı 
Tüketilecek yıllık su miktarı (ortalama) 
Fiili yıllık tüketim (ortalama) 

Yeraltı Suları: 
Çekilebilir yıllık su potansiyeli 
Tahsis edilen miktar 
Fiili yıllık tüketim (ortalama) 

 
77,95 milyon ha 
28,05 milyon ha 
25.85 milyon ha 
8,50 milyon ha 
2,6 milyon ha 

 
642,6 mm 
501,0 km3 

 
186,05 km3 

0,37 
95,00 km3 
33,90 km3 

 
13,66 km3 
11,88 km3 
6,00 km3 

 Tüketilebilecek 
ort. su miktarı (m 3/yıl) 

Ortalama fiili 
tüketim (m3/yıl) (2007) 

Yerüstü suları 95x109 34x109 

Yeraltı suyu 13x109 6x109 

Yılda kişi başına düşen 1480  

Sulama suyu 30 km3 

Đçme-kullanma ve Endüstri suyu 10 km3 

Toplam 40 km3 
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Tablo 7. Türkiye hidroelektrik enerji potansiyeli ve gelişme durumu [11] 

  1 MW = 1000 kw           1 GW = 1 milyon kw          1 GWh = 1 milyon kwh 

 
Tablo 8. Türkiye’de işletmeye açılan 15 m’den yüksek barajların sayısı (2007 yılı sonu) [11] 

 
Atmosfere atılan sanayi gazlarının sera etkisi yaratması sonucu küresel ısınmaya neden 

olduğu ve bununda dünya için ileride sıcaklığın artmasına ve kuraklığa neden olacağı, bundan da 
ülkemiz dahil dünyadaki birçok ülkenin etkileneceği, su sıkıntılarının baş göstereceği konusu 
günümüzün en önemli konularındandır ve buna karşı ne gibi tedbirler alınması gerektiği üzerine 
her ülkenin münferiden ve birlikte çözümler üretmesine ihtiyaç vardır. 

 
Kendi ülkemiz açısından baktığımızda bu konunun olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini 

daha çok yaşayacağımız ve hissedeceğimiz muhakkaktır. 
 
Ülkemizdeki toplam su potansiyelinin ve yerüstü su kaynaklarımızın henüz istenilen 

seviyede kullanılamadığı göz önüne alındığında, bu kullanım oranının en yüksek düzeye 
ulaştırılmasının en önemli kalkınma hedeflerimizden birisi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Bu görev, 1954 yılından günümüze değin bu hedefe ulaşmak gayesiyle faaliyetlerini sürdüren 
DSĐ Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. DSĐ 53 yılın sonunda yapımını gerçekleştirdiği toplam 628 
depolama tesisini işletmeye açmıştır. Bu depolamalı tesislerden sağlanan su ile yaklaşık 2,6 
milyon hektar alana sulama suyu verilmekte, 46 milyar kwh enerji üretilmekte 35 şehre içme, 
kullanma ve sanayi suyu olarak 2,5 milyar m3 su temin edilmektedir. Aynı zamanda işletmeye 
açılan barajlarla tabii olarak bu barajların bulunduğu havzalarda düzenli akış sağlanarak taşkın 
kontrolü ve yönetimi sağlanmış olmaktadır [11]. 

 
Ancak gerek sosyal bakımdan ve gerekse ekonomik bakımından su ve toprak 

kaynaklarımızın geliştirilmesine ve hidroelektrik enerji üretilmesine daha çok imkân sağlamak 
ve öncelik vermek ve ileride olası kuraklıklara karşı tedbir almak bakımından barajlara 
(depolama tesislerine) önem vermek, barajların yapımına öncelik vermek kaçınılmazdır. 

Hidroelektrik Santral 
Projelerinin Durumu 

HES 
Adedi 

Toplam Kurulu 
Gücü 
MW  

Ortalama 
Yıllık Üretim 

GWh/yıl 

Yüzde 
Oranı 

% 

Ardı şık 
Oran 

% 

1- 2007 yılı başı 
      itibariyleişletmede olan 
2- 2007 programında olan 
      inşaatı devam eden 
3- Gelecek yıllar  
       programına teklif  
       edilecekler 

137 
 

39 
 

540 
 
 

12 846 
 

3 004 
 

20 847 
 
 

46 191 
 

9 770 
 

73 972 
 
 

35 
 
8 
 

57 
 
 

35 
 

43 
 

100 
 
 

Toplam 716 36 697 129 933 100  

 1950 
(1950’den önce) 

1980 
(1950-1980) 

2000 
(1981-2000) 

2007 
(2001-2007) 

TOPLAM  

A. Büyük Su Đşleri 
Programında Đnşa Edilenler 

3 67 129 29 228 

B. Küçük Su Đşleri 
Programında Đnşa Edilenler 

------- 54 263 83 400 

Toplam 3 121 392 112 628 



 

 322

Türkiye’nin su ve toprak kaynaklarını geliştirmesi ve hidroelektrik enerji üretmesi için 
Büyük su işleri kapsamında 500 adet civarında daha baraj (depolama Tesisi) yapması 
gerekmektedir. 

 
Su yaşam için elzemdir. Yaşam koşullarını iyileştirmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Mal ile 

can güvenliği için taşkın kontrolü faydalıdır. Bütün bunlar depolama gerektirdiği için barajlara 
ihtiyaç vardır. Dengeli baraj projelerinin sağladığı hayati faydaları dolayısı ile toplumumuzun 
barajlar konusunda ikna edilmesi ve merkezi yönetimin barajların yapımına imkân sağlaması ve 
öncelik vermesi çok yararlı ve gerekli görülmektedir. 
 

KAYNAKLAR 

1. Falkenmark, M., and Lindh, G., (1976).“Water for a Starving World , Westview Pres., 
Boulder, Colorado, USA (translation from 1975 Swedish edition). 

2. Postel, S., (1984). “Water, rethinking management in an age of scarcity”, Worldwatch Paper 
62, December 1984. 

3. ICOLD, (1984). “World Register of Dams – 1984”, International Commision on Large 
Dams, ICOLD Central Office, Paris, France. 

4. ICOLD, (1989). “World Register of Dams – 1988 Updating”, International Commission on 
Large Dams, ICOLD Central Office, Paris, France. 

5. Handbook, Water Power and Dam Construction, 1990. 

6. The World’s Hydro Resources, Water Power&Dam Construction, September 1989. 

7. “Biomass, Hydropower Top Renewables List”, Engineering Times, September 1990. 

8. Pollock S.C., (1988). “Renewable energy: Today’s contribution, tomorrow’s promise”, 
World Paper 81; June 1988. 

9. Flavin, C., (1986). “Electricity for a developing world: New directions”, Worldwatch Paper 
70, June 1986. 

10. DSĐ, (2006). “DSĐ Genel Müdürlüğü AJANDA 2008 ve Su Dünyası 2006”. 

11. Bozkurt, S., (2004). “22 Mart Dünya Su Günü anlam ve önemi ve Antalya kenti çevresindeki 
su kaynakları ve kent’e içme suyu temin eden yeraltı suyu kaynaklarının korunması”, Mart – 
Nisan 2004, ĐMO Antalya Bülteni, Antalya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDĐMENT TAŞINIMI 
 
 
 
 
 

 
 





 

 325

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 

 
 
 
 
HAREKETL Đ TABANLI AKARSULARDA LAB ĐRENT YAN SAVAK 

BÖLGESĐNDE OLUŞAN YEREL OYULMALAR 

Nihat KAYA1, M. Emin EMĐROĞLU1, Hayrullah AĞAÇCIOĞLU2 

ÖZET 

Yan savaklar, herhangi bir kanaldan ihtiyaç duyulan debinin temin edilmesi veya fazla suyun 
uzaklaştırılması için sulama, arazi drenajı ve kanalizasyon sistemlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Doğal akarsular genellikle hareketli tabanlı olup, bu akarsularda inşa edilen yan 
savaklardan su alma maksadı için yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, hareketli tabana sahip kıvrımlı bir 
kanal boyunca yan savak mansabında oluşan yerel oyulma derinlikleri, nehir rejimli akım şartlarında 
ve yan savaktan serbest savaklanma durumları için, deneysel olarak incelenmiştir. Kayma gerilmesi 
ve hız alanlarındaki değişmelerden dolayı yan savağın mansap bölgesinde ana kanal ekseni civarında 
boyuna bar ve bu bar ile dış kıyı arasında bir oyulma çukuru oluşmaktadır. Temiz su oyulması halinde 
akım şiddetine bağlı olarak oyulma derinliği zamanla lineer olarak artmakta ve belli bir süre sonra 
asimptotik olarak devam etmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Yan savak, temiz su oyulması, labirent savak, hareketli taban oyulması 

 
 

ABSTRACT 

Side-weirs, also known as lateral weirs, are widely used in irrigation; land drainage, urban 
sewage systems by flow diversion or intake devices. It is known that the rivers in nature have movable 
beds; it is utilized to supply water from lateral intake on these rivers. An experimental investigation of 
the local depth of scour around the side-weirs located on the curved part of an alluvial channel, for 
sharp crested side weirs under subcritical flow condition is presented in this paper. At the downstream 
end of the side weir, a longitudinal bar in middle of the channel and a scour hole close to the outer 
bank are formed because of the changes in the shear stress field and velocities. The depth of clear-
water scour approaches asymptotically to equilibrium with time depending on the flow intensity. 

 
Keywords: Side weir, clear-water scour, labyrinth weir, live bed scour 

                                                 
 

1 Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ,                              
Tel: 0-424-237 00 00/5429, Faks: 0-424-218 19 07, e-posta: nkaya@firat.edu.tr 

 
 Doç. Dr., e-posta: memiroglu@firat.edu.tr 
 
2 Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 34349 Đstanbul,                  

Tel: 0-212-383 29 26, Faks: 0-212-236 41 77, e-posta: agacci@yildiz.edu.tr 



 

 326

1. GĐRĐŞ 

1.1. Yan Savak Üzerinde Akım 

Yan savaklar; bir kanaldaki fazla debinin azaltılması veya herhangi bir kanaldan ihtiyaç 
olan debinin alınması için kullanılan bir hidrolik yapıdır. Bu savaklar kanalların yan duvarlarına 
akıma paralel olarak inşa edildiklerinden bu ismi almışlardır [Ağaçcıoğlu, 1995]. 

 
Yan savaklar birçok mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır. Yan savaklar herhangi 

bir kanaldan ihtiyaç duyulan debinin temin edilmesi veya fazla suyun uzaklaştırılması için 
sulama, arazi drenajı ve kanalizasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birleşik 
kanalizasyon sistemlerinde ana kolektördeki temiz sayılan fazla yağmur suları, yan savaklar 
yardımıyla alıcı ortama direkt olarak verilmektedir. Böylece arıtma tesisinin yükü azaltılmakta 
ve yan savağın mansap tarafındaki iletim hattının kesiti küçültülmektedir. 

 
Ayrıca, vadi yamaçlarından geçirilen kanallarda yüzeysel akış etkisiyle meydana gelecek 

fazla debi de yan savaklar yardımıyla uzaklaştırılmaktadır. Yine, sulamada dağılım ve kayıpların 
kontrolü yapılırken de yan savaklardan faydalanılır. Düşük randımanla yapılan sulama işlemi 
sonucu ortaya çıkan su kayıplarının önüne geçmek için yan savak kullanılarak bu kayıpları en 
düşük seviyeye indirmek mümkün olmaktadır. 

 
Yan savakların farklı enkesit tipleri mevcuttur. Yan savaklar dikdörtgen, trapez veya 

dairesel kanalların yan duvarlarına farklı enkesitlerde inşa edilirler. Bunları dikdörtgen, üçgen, 
trapez ve dairesel yan savaklar olarak saymak mümkündür. Bu yan savaklar ana kanalın yanına 
inşa edilirken ana kanal ekseni ile belirli bir açı yapacak şekilde inşa edilebileceği gibi ana 
kanala paralel olarak da inşa edilebilmektedir. 

 
Yerleştirme yapılırken kullanılacak yan savak tipi, kanal enkesiti ve yerleştirme açısı 

savaklanacak debinin miktarını değiştirmektedir. 
 
Labirent yan savaklar Emiroğlu vd. (2009) tarafında deneysel olarak incelenmiştir. Yazarlar, 

labirent yan savakların klasik yan savaklara göre çok büyük debi katsayısı değerlerine sahip 
olduklarını ifade etmişlerdir [Emiroğlu vd., 2009]. Şekil 1’de labirent yan savak üzerindeki akım 
ve labirent yan savağın kanala yerleşimi görülmektedir. 
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Şekil 1. Labirent yan savak (a) Üçgen labirent savak üzerinde akım                                  
(b) Labirent yan savağın plan görünümü 
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1.2. Konu Đle Đlgili Çalı şmalar 

Tsujimato ve Mizukami (1986), köprü ayakları etrafındaki yerel oyulmayı incelemişler ve 
temiz su oyulması durumunda oyulma derinliğinin zamanla arttığını ve belli bir zamandan sonra 
asimptot olarak devam ettiğini tespit etmişlerdir. 

 
Yanmaz ve Altınbilek (1992), temiz su oyulması için köprü ayaklarında deneylerini 240-

300 dakika aralığında yapmışlar ve bu süreler sonunda denge oyulma derinliğinin zamana bağlı 
olarak devam ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca denge zamanının %33 ile %67’lik kısımlarında 
denge oyulma derinliklerinin %87 ile %95’lik kısmına ulaşıldığını ifade etmişlerdir. 

 
Melville ve Chiew (1999), köprü ayaklarında temiz su oyulması halinde, Hd/Hde-t/te 

değişimini farklı V/V kr dğerleri için incelemişlerdir. Yazarlar, önceki araştırmacıların temiz su 
oyulması hali için köprü ayaklarında denge oyulma derinliği için elde ettikleri denge 
zamanlarının az olduğu ve denge oyulma derinliğine ulaşma sürelerinin çok daha fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. Yazarlar, V/Vkr’e (bağıl hız) bağlı olarak denge zamanının %0.1 ile %10’luk 
kısımlarında denge oyulma derinliğinin %50’lik kısmına ulaştığını ve benzer şekilde denge 
zamanının %5 ve %40’lık kısımlarında denge oyulma derinliğinin %80 civarında olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca denge zamanı 3 gün (72 saat) olan bir deney 4 saat sonunda durdurulursa 
denge oyulma derinliğinin yaklaşık %50 ile %80’lik kısmına ulaşıldığını ifade etmişlerdir. Yine 
yazarlar V/Vkr ve t/te’ye bağlı olarak boyutsuz denge oyulma derinliği Hd/Hde’nin değişimi ile 
ilgili üstel bir ifade (Eşitlik 1) sunmuşlardır.  
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Önen (2005), hareketli tabanlı akarsularda yanal akımın hidrodinamiğini deneysel olarak 
incelemiştir. Hem doğrusal kanalda ve hem de kıvrımlı kanalda farklı kıvrım açılarında 
dikdörtgen yan savakların taban topoğrafyasına etkisini araştırmıştır. Bu çalışmada, nehir rejimli 
akım şartlarında ve serbest savaklanma durumunda hareketli tabanlı 180°’lik kıvrımlı bir kanal 
boyunca, dikdörtgen kesitli ve keskin kenarlı yan savaklar için gerçekleştirilmi ştir. Boyut analizi 
sonucunda rölatif denge oyulma derinliği Hd/p’nin; rölatif akım şiddeti V1/Vkr, savak kret 
yüksekliği h1/p, yan savak uzunluğu L/b ve α boyutsuzlarına bağlı olduğu bulunmuştur. 
Araştırmacı, hem doğrusal kanalda ve hem de kıvrımlı kanalda temiz su oyulması (0.5< 
V1/Vkr<0.95∼1.0) ve hareketli taban oyulması (0.95∼1.0< V1/Vkr<2.5) hallerinde Hd/p’nin V1/Vkr 
ile değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Yazar tarafından sunulan Şekil 2’de temiz su 
oyulması için deney süresi maksimum 12 saat olarak seçilmiştir. 12 saat sonra oyulmanın denge 
haline geldiği kabul edilmiştir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. L/b=1 ve p=7 cm’lik yan 
savakta temiz su 
oyulmasının zamanla 
değişimi
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Ağaçcıoğlu ve Önen (2005), bir kanal boyunca dikdörtgen yan savakların su alma 
bölgesinde oluşan oyulmaları incelemişlerdir. Bu çalışmada, nehir rejimli akım şartlarında ve 
yan savaktan serbest savaklanma halinde, hareketli tabanlı kıvrımlı bir kanala yerleştirilen 
dikdörtgen enkesitli ve keskin kenarlı yan savaklar için gerçekleştirilmi ştir. Hareketli tabanlı 
kıvrımlı bir kanal boyunca rölatif denge oyulma derinliği Hd/p nin V1/Vkr ile değişimi temiz su 
oyulması ve hareketli taban oyulması için incelemişlerdir. Temiz su oyulmasında, oyulma 
derinliğinin (H) zamana bağlı olarak lineer arttığı ve belli bir süre sonra asimtotik olarak denge 
konumuna ulaştığını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar tarafından, V1/Vkr=0.5-1.0 arasında temiz 
su oyulması gözlemiş ve oyulmanın hız ile hemen hemen lineer olarak arttığı belirlenmiştir. 
θ=30° kıvrım açısında en büyük oyulmayı gözlemişlerdir. 

 
Bu çalışmada labirent yan savakların α=150° kıvrım açısı ve 90° labirent yan savak tepe 

açısı için yan savak bölgesinde ve mansabında oluşan temiz su oyulması incelenmiştir. Labirent 
yan savakların debi katsayısı klasik yan savakların debi katsayısının birkaç katı olmaktadır. Bu 
durumda özellikle kıvrımlı kanallarda, daha fazla debi geçiren labirent yan savak akımı 
nedeniyle sekonder akımın şiddeti daha da artmaktadır. Hareketli tabanlı akarsulardan labirent 
yan savaklar ile su alırken, bu bölgede oluşacak oyulma problemini incelemek amacıyla bu 
çalışma yürütülmüştür.  

 
2. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

2.1. Deney Düzeneği ve Deneylerin Yapılışı 

Bu çalışma 3 m eksen eğrilik yarıçapına sahip bir kıvrımlı kanalda, J bölgesinde (α=150°) 
yapılmıştır. Kıvrımlı kanal genişliği 100 cm’dir. Bunun 50 cm’lik kısmı ana kanal, diğer 50 
cm’lik kısmı ise toplama kanalının genişliğidir. Ana kanal derinliği 50 cm, toplama kanalının 
derinliği ise 70 cm’dir (Şekil 3). 

 
Ana kanal ve toplama kanalı taban eğimi % 0.1’dir. J bölgesine tepe açısı 90° olan üçgen 

labirent yan savak yerleştirilmi ştir. Deneyler, yan savak uzunluğu L=25 cm, kum tabanından 
itibaren p=7, 12 ve 16 cm kret yükseklikli yan savaklar için yapılmıştır. 

 
Ana kanalın memba ve mansap uçlarına Şekil 3’te gösterilen 20 cm yüksekliğinde birinci 

eşik ve ikinci eşik yerleştirilmi ştir. 1. eşik’ten önce ve 2. eşikten sonra kanal tabanına kadar açılı 
olarak bir sac levha yerleştirilmi ştir. Bu şekilde oluşturulan kum tabanının bozulmaması temin 
edilmiştir. Kararlı akım koşullarını temin etmek için kanalın memba kısmına delikli tuğlalar ve 
ızgaralar yerleştirilmi ştir. Aynı şekilde toplama kanalının sonuna L ve M noktalarının önüne 
tuğlalar yerleştirilmi ştir. Bunun nedeni N noktasındaki dikdörtgen savak üzerinde kararlı akım 
koşullarını sağlamaktır (Şekil 3). 

 
Kanal tabanına yerleştirilen kumun d50=1.16 mm ve γs=2.65 kg/m3’tür. Ana 

kana1.üzerindeki 1. eşik ve 2. eşik arasına 20 cm yüksekliğinde kuvars kumu yerleştirilmi ştir. 
Her deneyden önce kum karıştırılarak taban düzlenmiştir. Taban düzlenmesini aynı seviyede 
düzgün olarak serebilmek için, raylar üzerinde hareket eden araba üzerine bir aparat 
yerleştirilerek taban düzlemesi yapılmıştır. 

 
Deneye başlarken vana çok az açılarak kanala su yavaş bir şekilde verilmeye başlanmıştır. 

Su, kanalın memba ucundaki eşiğin önündeki rampadan yavaş yavaş yükselerek kum üzerinde 
akarken, mansap taraftaki eşiğin üzerine tekrar ikinci bir 20 cm yüksekliğinde bir eşik 
yerleştirilmi ştir. Böylece, tabandaki kumun bozulmaması sağlanmıştır. Ana kanalın 2. eşikten 
sonraki kısımdaki su derinliği ile ana kanal üzerindeki su derinliği eşit oluncaya kadar 
beklenilmiştir. Bütün kanal boyunca su seviyesi eşit olduktan sonra ihtiyaç debisine ulaşılması 
sağlanmış ve daha sonra tabandaki kumun bozulmaması için kanala bırakılan ikinci eşik 
kaldırılmıştır. 
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Şekil 3.  Deney düzeneği 

 
Deneyler nehir rejimli ve kararlı akım şartlarında ve serbest savaklanma durumları için 

gerçekleştirilmi ştir. Vkr değerleri Eşitlik 4’ten hesaplanmıştır. V1 ana kanalın yan savak memba 
ucunda kanal eksenindeki ortalama hız olarak alınmıştır. Deneyler V1/Vkr<1 alınarak temiz su 
oyulması deneyleri yapılmıştır. 

 
Kıvrımlı kanalda yapılan deneylerde, L=25 cm uzunluklu, ve p=7, 12, 16 cm kret 

yükseklikli ve θ=90° tepe açılı labirent yan savakta temiz su oyulması hali için oyulma derinliği 
Hd’nin zamanla değişimi incelenmiştir. Temiz su oyulmasında deneyler, 1080 dakikaya kadar 
yapılmıştır. Bu süreye birkaç deneme deneyi neticesinde karar verilmiştir. Deneylerde, ilk bir 
saatte 15 dakikada bir, ikinci saatte 20 dakikada bir, üçüncü saatte 30 dakikada bir ve sonraki 
sürelerde 60’şar dakikada bir oyulma derinlikleri ölçülmüştür. Denge oyulma süresi olarak 
oyulma derinliği değişiminin birbirini takip eden bir saatte savak kret yüksekliğinin %1’inden 
küçük olması halinde denge oyulma derinliğine ulaşıldığı kabul edilmiştir. Tüm deneyler 1080 
dakika süresinde gerçekleştirilmi ştir. Yaklaşık 600 dakikadan sonra oyulma derinlikleri 
arasındaki değişim milimetre mertebesinde olduğu gözlenmiştir. 

 
Bu çalışmada hareketli taban oyulması deneyleri yapılmamıştır. Bu çalışmanın ayrı bir 

çalışma altında yürütülmesi daha doğru olacağı düşünülmüştür. Çok kapsamlı ve uzun deney 
süreleri olan bir konudur. Đleriki çalışmalarda gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. 

 
2.2. Deneyde Kullanılan Taban Malzemesinin Özellikleri 

Taban malzemesi olarak kuvars kumu kullanılmıştır. Kumun granülometrisi ve özgül 
ağırlığı deneyleri Fırat Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı laboratuarında yapılmıştır. 
Kumun özgül ağırlığı γs=2.65 kg/m3 tür. Yapı laboratuarında elde edilen granülometri eğrisi 
Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’ten d10=0.56 mm, d50=1.16 mm, d60=1.35 mm, d90=1.94 mm olarak 
belirlenmiştir. Seçilen granülometriye bakıldığında üniform malzeme kullanıldığı görülmektedir. 
U=d60/d10=2.41<3’tür. Burada, U üniformluk katsayısını göstermektedir. 

 
2.3. Taban Malzemesi Kritik Hızların Tayini 

Taban malzemesini harekete geçirecek kritik akım hızları Vkr, logaritmik formdaki Eşitlik 
2’den hesaplanmıştır [Melville ve Chiew, 1999; Önen, 2005].  
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Şekil 4. Taban malzemesinin granülometri eğrisi 
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50kr*
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53.5log75.5
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V
 (2) 

Burada kr*u kritik kayna hızı (m/s), h su derinliği (m) ve d50 malzemenin %50’sini geçiren elek 

çapıdır. Kayma hızları Shields Diyagramı kullanılarak bulunmuştur. 20 °C’de kuvars kumu için 
Shields diyagramı kullanılarak aşağıdaki ifade yazılabilir [Melville ve Chiew, 1999; Önen, 
2005]. 

1
50

5.0
050kr* d0065.0d0305.0u −−= ,       1 mm<d50<100 mm (3) 

d50=1.16 mm için Eşitlik 2 ve Eşitlik 3’ten, akımın çeşitli derinlikleri için taban malzemesini 
hareket ettirebilecek kritik hızlar için Eşitlik 4 elde edilmiştir.  

)h.4767log(.1557.0Vkr =  (4) 

Bu eşitlik deney kanalında test edilerek de doğrulanmıştır. 
 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTI ŞMA 

Savak uzunluğu L=25 cm ve labirent yan savak kret uzunluğu∑l =35,36 cm olan θ=90° 
labirent yan savakta, p=7, 12 ve 16 cm kret yükseklikleri için temiz su oyulması deneyleri 
yapılmış ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur. Deneyler 150 derece kıvrım merkez açısında 
gerçekleştirilmi ştir. 

 
Şekil 5’te L/b=0.50, p/b=0.14, α=150° ve θ=90° için V/Vkr’lerin zamanla oyulma 

derinliklerinin değişimi verilmiştir. Benzer şekilde oyulmanın büyük kısmının 200 dakikanın 
alıntında gerçekleştiği görülmektedir. V/Vkr=0.6043 ve V/Vkr=0.7951’in değerleri birbirine yakın 
çıkmıştır. Benzer şekilde V/Vkr değerlerinin artmasıyla oyulma derinlikleri de artmıştır. 

 
Önen (2005), tarafından dikdörtgen yan savaklar için yaptığı deneylerde elde ettiği oyulma 

derinlikleri bu çalışmada bulunan Hd derinliklerinden daha küçüktür. Bunun nedeni labirent yan 
savakların dikdörtgen savaklara göre daha büyük debi geçirmesi ve bu savaklarda sekonder 
akımın şiddetinin daha fazla olmasıdır. 
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Şekil 5. Kıvrımlı kanalda α=150° ve θ=90° labirent yan savakta temiz su oyulmasının 

zamanla değişimi 

 
Şekil 6’da L/b=0.50, p/b=0.24, α=150° ve θ=90° için V/Vkr’lerin zamanla oyulma 

derinliklerinin değişimi verilmiştir. Diğer test edilen savak tipleri ile benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. p/b oranının azalması ile daha büyük oyulma derinlikleri elde edilmiştir. Bunun 
nedeni savaklanma esnasında oluşan vortekslerin düşük kret yüksekliklerinde daha etkili 
olmasındandır. Bir başka değişle, kret yüksekliğinin artmasıyla vortekslerin kum tabanına 
ulaşma şiddeti azalmaktadır. 
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Şekil 6. Kıvrımlı kanalda α=150° ve θ=90° labirent yan savakta temiz su oyulmasının 

zamanla değişimi 
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Şekil 7’de L/b=0.50, p/b=0.32, α=150° ve θ=90° için V/Vkr’lerin zamanla oyulma 
derinliklerinin değişimi verilmiştir. Maksimum oyulma derinlikleri 240 dakikadan önce meydana 
gelmiştir. Bu süreden sonra oyulma derinlikleri oldukça az artış göstermiştir. Önen (2005) 
tarafından elde edilen oyula derinliği grafikleri ile aynı eğilime sahiptirler. Labirent savakların 
oyulma derinlikleri dikdörtgen savakların oyulma derinliğinden daha fazla olmuştur. Labirent 
savakların su yüzeyinde meydana getirdiği çevrintiler daha büyük oyulma çukurlarının 
oluşmasına neden olmuştur. 
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Şekil 7. Kıvrımlı kanalda α=150° ve θ=90° labirent yan savakta temiz su oyulmasının 
zamanla değişimi 

 
4. SONUÇLAR 

Hareketli tabanlı 180° kıvrımlı bir kanal boyunca nehir rejimli ve kararlı akım şartlarında 
serbest savaklanma durumunda L=25 cm uzunluklu, kum tabanından itibaren 7, 12 ve 16 cm kret 
yükseklikli θ=90° labirent yan savak tepe açısına haiz yan savaklarda α=150° kıvrım merkez 
açısında temiz su oyulması deneyleri yapılmış, taban topografyasındaki değişimler ve rölatif 
denge oyulma derinlikleri incelendiğinde bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Hareketli tabanlı kıvrımlı kanala yerleştirilen labirent yan savaklar civarında oluşan 
rölatif denge oyulma derinliğine etki eden parametreler boyut analizi ile belirlenmiş ve 
rölatif denge oyulma derinliğinin, Hd/p = f(V1/Vkr, h1/p, L/b, α, θ) boyutsuzlarına bağlı 
olduğu tespit edilmiştir. 

2. V1/Vkr>0.50’den sonra oyulma görülmeye başlanmıştır. 

3. Oyulma çukurunun dengeye ulaşma süresi yan savak kret (eşik) yüksekliği ve V1/Vkr ile 
yakından ilgilidir. Büyük V1/Vkr değerlerinde dengeye ulaşma süresi artmaktadır. Kret 
yüksekliğinin artması ile süre azalmaktadır. 

4. Oyulma çukurunun yeri yan savak civarında ve çoğunlukla mansap ucu yakınında 
oluşmaktadır. 

5. Yanal akımın fazlalığı daha büyük oyulma derinlikleri oluşmasına sebep olmaktadır. 
Böylece büyük L/b oranlarında oyulma derinliği de artacaktır. 
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6. V1/Vkr değerlerinin artmasıyla oyulma çukurunun yeri labirent yan savağın mansap 
ucundan biraz daha mansaba doğru kaymaktadır. 

7. p/b oranının azalmasıyla denge oyulma derinliği büyümektedir. 
 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma TÜBĐTAK 104M394 No’lu proje ile desteklenmiştir.  
 

SEMBOLLER 

b Ana kanal genişligi (m) 
d50 Malzemenin yüzde ellisini geçiren elek çapı (Medyan çap, mm) 
g Yerçekimi ivmesi (m2/s) 
Hd Oyulma derinliği (m) 
Hde Denge zamanındaki oyulma derinliği (m) 
h Herhangi bir kesitteki akım derinliği (m) 
h1 Yan savak membasında ana kanal eksenindeki su derinliği (m) 
hkr Kritik akım halinde su derinliği (m) 
L Yan savak uzunluğu (m) 
l  Yan savak kret uzunluğu (m) 
u*kr Kritik kayma hızı (m/s), 
p Yan savak kret yüksekliği (m) 
t zaman (dakika) 
te Denge zaman 
V Ana kanaldaki ortalama akım hızı (m/s) 
V1 Yan savak membasında ana kanal eksenindeki ortalama akım hızı (m/s) 
Vkr Kritik akım hızı (m/s) 
α Kıvrım merkez açısı (°) 
θ Labirent yan savak tepe açısı (°) 
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IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuzu 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

KARARLI AKIM REJ ĐMĐNDE TABAN MALZEMES Đ HAREKET ĐNĐN 
VE YÜKÜNÜN DENEYSEL VE TEOR ĐK ĐNCELENMESĐ 

M. Şükrü GÜNEY∗, Gökçen BOMBAR, Erdi AYDÖNER 

ÖZET 

Bu çalışma kapsamında, DEÜ Hidrolik Laboratuvarında mevcut 18,6 m uzunluğundaki 
kanalda kararlı akım rejiminde altı farklı debide taban malzemesinin hareketi incelenmiştir. 
Kanal tabanına D50=4,8 mm, standart sapması σg=1,4 olan üniform malzeme serilmiştir. 
Literatürde verilen taban malzemesinin harekete başlaması ile ilgili kriterler, deneysel sonuçlar 
ile karşılaştırılmıştır. Kanal mansabında toplanan malzeme tartılarak taban malzemesi yükü 
belirlenmiş ve bu değerler literatürde verilen ampirik denklemler kullanılarak hesaplananlar ile 
karşılaştırılmıştır. Deneysel bulguların, konuyla ilgili literatürde yer alan denklemlerden Meyer, 
Peter ve Müller (1948), Rottner (1959) ve Parker (1990) tarafından verilen ampirik bağıntılar ile 
daha çok uyumlu olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler:  Katı maddenin harekete başlaması, katı madde hareketi, katı madde yükü 

 
 

ABSTRACT 

In this study, experiments are carried out in the flume designed and built in Hydraulics 
Laboratory of DEU, involving a rectangular flume of 18.6 m length. The bed load is measured in 
steady flow conditions with six different discharges. The sediment median size D50 and the 
standard deviation σg are 4.8 mm and 1.4, respectively. The criteria for the inception of the 
motion given in the literature are compared with the experimental findings. The sediment is 
collected at the downstream end of the flume and weighed. The measured bed load values are 
compared with those calculated from the empirical relations given in the relevant literature. It is 
found that the measured bed load values are better compatible with those calculated from the 
expressions given by Meyer, Peter and Müller (1948), Rottner (1959) and Parker (1990). 

 
Keywords: Inception of movement, sediment transport, bed load 
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1. GĐRĐŞ 

Literatürde taban malzemesinin harekete başlaması ve sürüntü maddesi yükü konusunda 
mevcut ampirik bağıntılar ile bulunan değerler, Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği 
Bölümü Hidrolik Laboratuvarında bulunan düzenek üzerinde gerçekleştirilen deneylerle elde 
edilen bulgular ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, 6 farklı debide taban malzemesinin harekete 
başlaması gözlenmiş ve sürüntü maddesi yükü ölçülmüştür. Ampirik denklemler MKS birim 
sisteminde verilmiş şekilleri ile kullanılmıştır. 

 
2. TABAN MALZEMES ĐNĐN HAREKETE BA ŞLAMASI ÜZER ĐNE MEVCUT 

YAKLA ŞIMLAR 

Hareketli tabana sahip bir açık kanalda, bazı parametrelerin kritik değerlerinin aşılması 
durumunda, taban malzemesi hareket etmeye başlar. Bu çalışmada en çok kullanılan üç 
yaklaşıma yer verilmektedir. 

 
2.1. Shields Yaklaşımı (1936) 

Danelerin harekete başladığı kritik noktayı belirlemek için Shields, kendi adıyla anılan ve 
Şekil 1’de verilen Shields eğrisini geliştirmiştir. Bu şeklin yatay ve düşey eksenlerinde sırasıyla 
Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 ile verilen tane Reynolds sayısı, *Re  ile boyutsuz kayma gerilmesi, *τ  

bulunmaktadır. Kayma hızı, *u  Eşitlik 3 ile ifade edilebilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Shields eğrisi 

 

υ
sdu*

*Re =  (1) 

ss dg

u

d ∆
=

∆
=

2
*0

* γ
ττ  (2) 

0* gHSu =  (3) 

Burada, g yerçekimi ivmesi, γγγ )( −=∆ s
, 

sγ  ve γ  sırasıyla taban malzemesinin ve suyun özgül 

ağırlığı, sd  dane çapı, υ  kinematik viskozite, H akım derinliği, 0S  taban eğimidir. Eşitlik 4 ile 

tanımlanan parametre kullanılarak Shields eğrisinin kullanımı kolaylaştırılmıştır (Vanoni, 2006). 
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[ ]s
s dg

d
p ∆= 1,0

υ
 (4) 

 
2.2. Yang Yaklaşımı (1973) 

Yang (1973) farklı araştırmacıların laboratuvar verilerini toplayarak danelerin harekete 
başlaması hızı crV  (m/sn) ile fv  (m/sn) çökelme hızı arasında aşağıdaki bağıntıları 

oluşturmuştur. Bu denklemlerde metrik sistemdeki birimler kullanılmaktadır. 

( ) 06,0
06,0log

5,2

*

+
−

=
υsf
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duv

V
 ise   702,1 * <<

υ
sdu

    (5a) 

05,2=
f

cr

v

V
 ise   

υ
sdu*70≤  (5b) 

Yang (1996) çökelme hızının Eşitlik 6 ile belirlenebileceğini ifade edilmiştir. 
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Burada boyutsuz F katsayısı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 
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2.3. Meyer, Peter ve Müller Yaklaşımı (1948) 

Danelerin hareketinin başladığı sınır durumdaki dane çapı için denklem (8) ile verilen 
bağıntıyı önermişlerdir. 

2/36/1
901

0

)/( dnK

HS
ds =  (8) 

Burada 1K  değeri 0,058 alınan sabit bir katsayı, n Manning pürüzlülük katsayısı, d90 yüzde 90’ı 
elekten geçen çap (m)’tır. 

 
3. SÜRÜNTÜ MADDESĐ YÜKÜ ĐLE ĐLGĐLĐ AMPĐRĐK BAĞINTILAR 

Katı madde hareketi hem taban malzemesinin (sürüntü maddesi) hem de askıdaki 
malzemenin hareketi şeklinde oluşabilmektedir. Bu çalışmada sadece sürüntü maddesinin yükü 
ele alınmakta olup, tabanla temas halinde olan bir katı madde hareketi söz konusu olduğunda bu 
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durum sürüntü maddesi hareketi olarak adlandırılmaktadır [Özbek ve Özcan, 2001]. Katı madde 
taşınımı, birim zamanda, birim genişlikte taşınan sürüntü maddesi ağırlığı, gs (kg/sn/m) veya 
hacimsel boşluksuz sürüntü maddesi debisi qs (m

3/sn/m) ile ifade edilebilmekte olup aralarındaki 
bağıntı Eşitlik 9 ile verilmiştir. 

sss qg γ=  (9) 

Sürüntü maddesi yükü için konuyla ilgili literatürde mevcut ve bu çalışmada kullanılan 
ampirik denklemler aşağıda verilmektedir. 

 
3.1. DuBoys Eşitli ği (1879) 

Danelerin hareketinin üstüste tabakaların kayması şeklinde olduğunu kabul eden DuBoys’un 
önerdiği bağıntı Eşitlik 10 ile verilmiştir.  

).(. 001 csg τττψ −=  (10) 

Burada 1ψ sediment katsayısıdır (m3/kg/sn), 0τ  ve cτ  sırasıyla taban ve kritik kayma gerilmeleri 

(kg/m2) olup 0τ  Eşitlik 11 ile hesaplanabilmektedir. 

2
*... uSH oo ργτ ==  (11) 

Burada ρ  suyun yoğunluğu (kg/m4.s2)’dir. 1ψ  ve cτ değerlerinin çeşitli çaplardaki taban 

malzemesi için değerleri Şekil 2’de verilen abak kullanılarak bulunabilmektedir. 

 

 

Şekil 2. DuBoys eşitli ğindeki sediment katsayısı, ψ1 ve kritik kayma gerilmesi, τc 
[Simons, Şentürk, 1992] 

 
3.2. Meyer Peter Eşitli ği (1948) 

Meyer Peter (1948) dane çapı 3 mm’den büyük malzemeler için Eşitlik 12 ile verilen eşitli ği 
önermiştir [Vanoni, 2006].  

[ ] 23
0

32 5,42250 ss dSqg −=  (12) 

Burada q birim genişlik debisi (m3/sn /m)’dır. Üniform olmayan malzeme için sd = 35d  alınır. 
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3.3. Schoklitch Eşitli ği (1935) 

Schoklitch (1935) tarafından taban malzemesi debisi için önerilmiş olan iki bağıntıdan ilki 
Eşitlik 13 ile verilmiştir [Graf, 1971].  

)(7000
21

2/3
0

c

s

s qq
d

S
g −=  (13) 

Burada, cq harekete başlama kritik birim genişlik debisidir ve Eşitlik 14 ile verilmiştir.  

3/4
0

.01944,0

S

d
q s

c =  (14) 

Schoklitch tarafından önerilen ikinci denklem Eşitlik 15 ile, bu denklemde geçen cq  Eşitlik 

16 ile verilmiştir [Graf, 1971]. 

).(.2500 2/3
0 cs qqSg −=  (15) 

6/7
0

2335

26,0
S

d
q s

c

∆
=  (16) 

 
3.4. Shields Eşitli ği (1936) 

Shields (1936) taban malzemesi debisi için Eşitlik 17 ile verilen bağıntıyı önermiştir 
[Vanoni, 2006]. 

( )
s

c
s

d

Sq
g

2
0010

∆
−

=
ττ

 (17) 

 
3.5. Meyer, Peter ve Müller Eşitli ği (1948) 

Meyer, Peter ve Müller (1948) taban malzemesi debisi için Eşitlik 18 ile verilen bağıntıyı 
önermiştir [Vanoni, 2006]. 

3/23/23/1
0

2/3 25,0)(047,0)( ∆+−= ssS
r

s gdSR
K

K ργγγ  (18) 

Burada R hidrolik yarıçap (m) oluprK  ve sK  katsayıları şöyle ifade edilmektedir. 

61
90

26

d
K r =  (19) 

nK s 1=  (20) 

Boşluksuz sürüntü maddesi debisi, sq  Eşitlik 21’de verildiği şekilde boyusuzlaştırılarak da 

kullanılabilmektedir.  

3
s

S

gd

q

∆
=Φ  (21) 
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Eşitlik 21 ile verilen boyutsuz boşluksuz sürüntü maddesi debisi kullanıldığında Eşitlik 18 
aşağıdaki ifadeye dönüşmektedir. 

( ) 23**8 crττ −=Φ  (22) 

Bu denklemde *
crτ =0,047 olarak alınmaktadır. 

 
Wong (2003) yaptıkları çalışmalarda Meyer, Peter ve Müller’in kullandıkları verileri tekrar 

incelemiş ve Eşitlik 23 ve Eşitlik 24 ile verilen bağıntıları önermişlerdir. Eşitlik 23 ve Eşitlik 24 
için sırasıyla *

crτ =0,047 ve *
crτ =0,0495 olarak alınması gerektiği belirtilmiştir. 

( ) 6,1**93,4 crττ −=Φ  (23) 

( ) 23**97,3 crττ −=Φ  (24) 

 
3.6. Rottner Eşitli ği (1959) 

Rottner (1959) Eşitlik 25 ile verilen eşitli ği önermiştir. 
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Hgg ss γ  (25) 

Burada V akımın ortalama hızı (m/sn), sd  = 50d ’dir. 

 
3.7. Parker Eşitli ği (1990) 

Parker (1990) üniform olmayan taban malzemesi için taban yüzeyindeki malzemenin 
özelliklerini dikkate alan aşağıdaki bağıntıları kullanarak Eşitilk 33’ü vermiştir. 

g
g D∆

=
γ

ττ 0*  (26) 

0386,0

*
g

sgo

τ
φ =  (27) 

[ ]1)(
)(

1 −+= sgoo
sgoo

s φω
φσ

σω  (28) 

Bu denklemler içinde geçen 0ω  ve 0σ  parametreleri Şekil 3 yardımıyla ve Eşitlik 27 ile 

hesaplanan 0sgφ  kullanılarak belirlenmektedir.  

 
Burada gD  üniform olamayan malzemenin geometrik ortalama çapı, *

gτ  gD  kullanılarak 

hesaplanan boyutsuz kayma gerilmesi, 0ω , 0σ  ve 0sgφ sabit, sσ  üniform olmayan malzemenin 

standart sapmasıdır. Üniform olmayan malzeme i = 1,…N’e kadar olan kısımlara ayrılır. Her bir 
kısım için yük bulunur ve toplam yük için kısımlara ait yükler toplanır. 
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Şekil 3. ω0, σ0 ve φsg0 parametreleri arasındaki ilişki 
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( )ii GW φ00218,0* =  (31) 

Burada i kısımlara ayrılan malzemenin altindisi, iD  i kısmına ait ortalama çap, ( )iG φ  i kısmına 

ait φ ’ye bağlı bir fonksiyon, *W  Parker’ın boyutsuz taban yükü parametresidir. 
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γ
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3.8. Ashida ve Michue Eşitli ği (1972) 

Ashida ve Michue (1972) Eşitlik 34 ile verdikleri bağıntıda, *
cτ =0,05 olarak alınması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

( ) 23*
*17 crττ −=Φ  (34) 

 
3.9. Engelund ve Fredsoe Eşitli ği (1976) 

Engelund ve Fredsoe (1976) Eşitlik 35 ile verdikleri bağıntıda, *
cτ =0,05 olarak alınması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

( )( )crcr **** 7.074.18 ττττ −−=Φ  (35) 

 
3.10. Fernandez Luque ve Van Beek Eşitli ği (1976) 

Fernandez Luque ve Van Beek (1976) Eşitlik 36 ile verdikleri bağıntıda, *
cτ =0,037 – 0,0455 

arasında alınabileceğini belirtmişlerdir. 
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( ) 23
**7.5 crττ −=Φ  (36) 

 
3.11. Einstein (1950) Bağıntısına Uyarlanmış Parker (1979) Eşitli ği 

Parker (1979), Einstein (1950) tarafından verilen bağıntıları yorumlamış ve Eşitlik 37 ile 
verildiği gibi tek bir denklem haline getirmiştir. Bu denklemde, *

cτ =0,03 olarak alınması 
gerektiğini belirtmiştir. 

( ) [ ] 5.4
**

5.1
* 12.11 τττ cr−=Φ  (37) 

 
4. DENEY DÜZENEĞĐ 

Deneyler, DEÜ Hidrolik Laboratuvarında mevcut 18,6 m uzunluğunda, 80 cm 
genişliğindeki kanalda gerçekleştirilmi ştir (Resim 1a). Kanal taban eğimi 0,005 olarak 
sabitlenmiştir. Kanal tabanına serilen malzemenin medyan çapı D50 = 4,8 mm, geometrik 
ortalama çapı Dg = 4,5 mm, geometrik standart sapması gσ =1,4’dir. Sürüntü maddesi, kanal 

mansabında bulunan sepetler ile toplanarak, kurutulduktan sonra tartılmıştır (Resim 1b). Debi 
kanal sonunda bulunan yan büzülmesiz dikdörtgen savak ile ölçülmüştür. 

 

      
(a)                                                                      (b) 

Resim 1. (a) Deney düzeneğinin genel görünümü, (b) kanal mansabında bulunan sepetler 

 
5. DENEYSEL SONUÇLAR 

Zamanla değişmeyen akım şartlarında yapılan deneylere ait parametreler Tablo 1’de 
verilmektedir. 

 
Tablo 1. Zamanla değişmeyen akım şartlarında yapılan deneylere ait parametreler 

Deney no 1 2 3 4 5 6 
Q (lt/sn) 12,0 24,7 36,0 46,7 56,3 68,0 
H (cm) 4,0 5,9 7,2 8,3 9,3 10,2 

V (cm/sn) 37,5 52,3 62,5 70,3 75,7 83,3 
q (m3/sn/m) 0,015 0,031 0,045 0,058 0,070 0,085 

*u  (cm/sn) 4,43 5,38 5,94 6,38 6,75 7,07 

0τ  (kg/m2) 0,200 0,295 0,360 0,415 0,465 0,510 
*τ  0,026 0,038 0,046 0,053 0,060 0,066 

*Re  213 258 285 306 324 340 
*

crτ  0,0383 0,0397 0,0404 0,0409 0,0414 0,0417 

crτ  0,303 0,315 0,320 0,324 0,328 0,330 

υsdu*  212 257 284 305 323 338 
Fr 0,60 0,69 0,74 0,78 0,79 0,83 

Re 107 0,6 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 
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2. bölümde verilen taban malzemesinin harekete başlaması ile ilgili kriterler, deneysel 
sonuçlar ile birlikte Tablo 2’de sunulmuştur. Harekete geçme olması durumu (+) işaretiyle, 
olmaması durumu ise (-) işaretiyle belirtilmiştir.  

 
Tablo 2. Taban malzemesinin harekete başlaması ( + : hareket var,  - : hareket yok) 

Deney no 1 2 3 4 5 6 

Q (lt/sn) 12,0 24,7 36,0 46,7 56,3 68,0 

Deney sonucu hareket - - + + + + 

Shields kriterine göre hareket - - + + + + 

Yang kriterine göre hareket, Vcr=0,47 m/sn - + + + + + 

MPM kriterine göre hareket - - - - - + 

 
3. bölümde verilen ampirik bağıntılar kullanılarak elde edilen taban malzemesi yükleri 

deneylerde ölçülenlerle beraber Tablo 3’te verilmektedir.  

 
Tablo 3. Deneysel olarak elde edilen taban malzemesi yükler ile literatürde verilen ampirik 

bağıntılar kullanılarak hesaplananlar  

Deney no   1 2 3 4 5 6 

Q (lt/sn)   12,0 24,7 36,0 46,7 56,3 68,0 

Deney, Sg  (gr/sn/m)   - - 0,2 7,8 25,1 40,7 

Du Boys (1879) (10) Şekil 4.a - - - - 3,5 15,3 

Meyer, Peter (1948) (12) Şekil 4.b - - - 4,5 12,0 23,1 

Schoklitch,a (1935) (13)  - - - - - - 

Schoklitch,b (1935) (15)  - - - - - - 

Shields (1936) (17) Şekil 4.c - - 6,9 20,2 36,7 58,5 

Meyer, Peter, Müller, a (1948) (22) Şekil 4.d - - - 13,2 42,0 74,3 

Meyer, Peter, Müller, b (1948) (23) Şekil 4.e - - - 4,9 16,8 30,8 

Meyer, Peter, Müller, c (1948) (24) Şekil 4.f - - - 2,9 15,1 29,8 

Rottner (1959) (25) Şekil 4.g - - 0,9 6,3 13,6 33,2 

Ashida, Michue (1972) (34) Şekil 4.h - - - 11,8 58,5 117,3 

Engelund, Fredsoe (1976) (35) Şekil 4.i - - - 16,7 57,3 103,1 

Fernandez Luque, van Beek, a (1976) (36) Şekil 4.j - 0,6 18,1 42,3 69,6 97,7 

Fernandez Luque, van Beek, b (1976) (36) Şekil 4.k - - 0,5 14,1 34,6 57,5 

Parker (1979) Einstein (1950) için (37) Şekil 4.l - 0,1 1,0 3,4 7,1 12,0 

Parker (1990) (33) Şekil 4.m - 0,4 3,3 11,5 23,3 37,8 

 
Tablo 3’te verilen taban malzemesi yükleri , Sg  (gr/sn/m) grafik haline getirilerek Şekil 4’te 

sunulmuştur. 



 

 344

Duboys (1879)
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Meyer Peter (1948)
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Shields (1936)
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Meyer,Peter,Müller (a), (1948)
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Meyer,Peter,Müller (b), (1948)
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Meyer,Peter,Müller (c), (1948)
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Rottner, (1959)
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Ashida, Michue, (1972)
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Şekil 4. Deneylerden elde edilen taban malzemesi yükünün ampirik bağıntılarla karşılaştırılması 
(a) Du Boys (1879), (b) Meyer, Peter (1948), (c) Shields (1936), (d) Meyer, Peter, 
Müller, a (1948), (e) Meyer, Peter, Müller, b (1948), (f) Meyer, Peter, Müller, c (1948), 
(g) Rottner (1959), (h) Ashida, Michue (1972) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Engelund Fredsoe, (1976)
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Fernandez Luque,van Beek,a (1976)
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Fernandez Luque,van Beek,a (1976)
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Parker(1979) Einstein (1950)
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Parker (1990)
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Şekil 4. Deneylerden elde edilen taban malzemesi yükünün ampirik bağıntılarla karşılaştırılması 
(i) Engelund, Fredsoe (1976), (j) Fernandez Luque, van Beek, a (1976), (k) Fernandez 
Luque, van Beek, b (1976), (l) Parker (1979) Einstein (1950), (m) Parker (1990) 

 
6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında mevcut 
kanalda kararlı akım rejiminde özellikleri Tablo 1’de verilen altı farklı debide taban 
malzemesinin hareketi incelenmiştir. Literatürde verilen taban malzemesinin harekete başlaması 
ile ilgili kriterler, deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Tablo 2’den görülebileceği gibi dane 
hareketi 36 lt/sn debiden büyük debilerde gözlenmiştir. Shields kriterine göre bu sonuçlar 
uyumlu olmakla birlikte, Yang kriterine göre hareket çok daha düşük debide başlamakta, MPM 
kriterine göre ise çalışılan en büyük debide gerçekleşmektedir. Hareketin oluştuğu debilerde 
kanal mansabında toplanan malzeme kurutulduktan sonra tartılarak birim zamanda gelen taban 
malzemesi yükü elde edilmiş ve bu değerler ile literatürde verilen ampirik bağıntılar kullanılarak 
hesaplanan değerler Tablo 3’te ve Şekil 4‘te karşılaştırılmıştır. Literatürde yer alan denklemlerle 
elde edilen yüklerin deneysel çalışma sonucu elde edilenler ile uyumları farklılık göstermektedir. 
Meyer, Peter, Müller, b (1948), Rottner (1959) ve Parker (1990) tarafından önerilen bağıntılar 
deney sonuçlarına dah yakın sonuçlar vermektedir. 

(i) (j ) 

(k) (l) 

(m) 
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IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
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KARARSIZ AKIMLARDA TA ŞKIN DALGASI YAYILIMI VE TABAN 
MALZEMES Đ HAREKET ĐNĐN DENEYSEL VE SAYISAL ANAL ĐZĐ 

M. Şükrü GÜNEY1, Gökmen TAYFUR2, Şebnem ELÇĐ2, 

Gökçen BOMBAR1, Aslı BOR2, Erdi AYDÖNER1 

ÖZET 

Bu çalışmada, taban malzemesi ünform ve D50=4,8 mm olan kumdan oluşan bir kanalda 
simetrik üçgen şekilli hidrograf ile hem beslemesiz hem de sedimetograf şeklinde beslemeli 
olarak oluşturulan taşkın hidrografının oluşturduğu katı madde hareketi deneysel ve teorik olarak 
araştırılmıştır. Deneyler DEÜ Đnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında mevcut 
18,6 m uzunluğunda, 80 cm genişliğinde, 75 cm yüksekliğinde ve taban eğimi 0,005 olan bir 
kanalda gerçekleştirilmi ştir. Debi, pompaya bağlı bir hız kontrol cihazı ile ayarlanarak istenilen 
hidrograf tipi üretilebilmiştir. Kanalda hızın zamana bağlı değişimi UVP ile ölçülmüştür. Katı 
madde kanal mansabında bulunan sepetler ile her 15 sn’de bir toplanarak, kurutulmuş ve 
tartılmıştır. Deneysel bulgular bir boyutlu kararsız ve dengede olmayan katı madde taşınımı ile 
ilgili diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü ile elde edilen teorik sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır. Deneysel bulgular ve sayısal çözümlerle elde edilen teorik sonuçlar uyum 
içinde olup oluşan farklılıkların kabul edilebilir mertebede olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler:  Katı medde hareketi, taşkın hidrograf, kinematik dalga, Lax metodu 

 
 

ABSTRACT 

In this study, the sediment transport is investigated experimentally and theoretically by 
means of the experimental system designed and built in the Hydraulics Laboratory of Civil 
Engineering Department of Dokuz Eylül University. The experiments are carried out in a flume 
with a bed consisting of uniform sand of 50D =4.8 mm. The bed load transport experiments are 
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performed by generating triangular shaped hydrographs with clear water and also those 
combined with sedimentograph. The experimental set-up contains a rectangular channel 80 cm 
wide, 18 m long and 75 cm high with a bottom slope of 0.005. The flow rate is controlled by a 
pump with rotational speed control unit allowing generation of desired hydrographs by adjusting 
the pump speed. The velocities are measured by using UVP. The transported bed load is 
collected by sediment baskets located at the downstream part of the flume, and each basket is 
replaced with an empty one every 15 seconds during the hydrograph.  Upon drying of the 
sediments in the baskets, the collected material is weighed. The experimental findings are 
quantitatively evaluated and compared with the results obtained from the one dimensional 
unsteady and non-equilibrium numerical sediment transport model. Experimental results are 
compatible with theoretical ones obtained from numerical solution of the relevant differential 
equations. Some observed discrepancies are in acceptable level. 

 
Keywords: Sediment transport, flood hydrograph, kinematic wave, Lax method 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Taban malzemesinin hareketi çoğunlukla zamanla değişmeyen üniform akım koşullarında 
incelenmiş ve zamanla değişen akım durumlarında taban malzemesi yükü genellikle bu üniform 
akımlar için türetilen ampirik bağıntılar kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada Dokuz Eylül 
Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında bulunan açık kanalda taşkın 
hidrografının yayılması ile ilgili deneyler gerçekleştirilmi ş ve elde edilen bulgular uygun 
başlangıç ve sınır şartlarıyla yapılan sayısal çözüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

 
Deney düzeneği kapsamında kullanılan kanaldan taşkın hidrografının geçirilmesi ile 

harekete geçen ve kanal mansabına kadar taşınan sürüntü maddesi, kanal mansabında bulunan 
sepetler ile her 15 saniyede bir toplanarak, kurutulmuştur. Daha sonra tartılarak taban malzemesi 
yükünün zamana bağlı değişimi elde edilmiştir. Đkizkenar üçgen şeklindeki taşkın hidrografları 
kanalı besleyen pompaya bağlı bir hız kontrol cihazı ile kanal girişinde hem beslemesiz hem de 
beslemeli olarak oluşturulmuştur. Beslemeli hidrograf (sedimentograf) durumunda, beslemesiz 
hidrograftan elde edilen taban malzemesi yükünün 3 katı kadar katı madde 5 sn zaman aralıkları 
ile kanal girişinde verilmiştir.  

 
Her deneyde, taban malzemesi yükünün yanı sıra, hız ve akım derinliği ölçülmüş ve debinin 

zamanla değişimi belirlenmiştir. Tüm deneylerden sonra kanal boyunca taban kotları okunarak 
deney öncesi ve sonrasına ait değerler karşılaştırılmıştır. Deneysel bulgular katı maddenin bir 
boyutlu, kararsız ve dengede olmayan hareketi ile ilgili diferansiyel denklemlerin çözülmesiyle 
elde edilen teorik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Lax metodu kullanılarak gerçekleştirilen sayısal 
çözümde kararlılığın sağlanması için uyarlamalı zaman aralığı uygulanmıştır.  

 
2. DENEY DÜZENEĞĐ 

Deneyler, DEÜ Hidrolik Laboratuvarında mevcut 18,6 m uzunluğunda, 80 cm genişliğinde 
ve 75 cm yüksekliğindeki kanalda gerçekleştirilmi ştir (Resim 1a). Kanalın ilk 3 m’si sabit 
yataktır. Kanal taban eğimi 0,005 olarak sabitlenmiştir. Sürüntü maddesi yükü, kanal 
mansabında bulunan sepetler ile toplanarak, kurutulduktan sonra tartılmıştır (Resim 1b). Kararlı 
akım şartlarında, kanal sonunda bulunan yan büzülmesiz dikdörtgen savak ile debi ölçülmüştür. 
Deney düzeneği, kanalda kullanılan ekipmanlar ile birlikte Şekil 1’de verilmiştir. Kanal tabanına 
8 cm’lik bir tabaka halinde serilen malzemenin çapı D50 = 4,8 mm, standart sapması σg=1,4’dir. 

 
Maksimum kapasitesi 100 lt/sn olan pompa bir hız kontrol cihazı ile bağlantılıdır. Bu cihaza 

bir bilgisayar programı ile bilgi yüklenmekte ve pompa devir sayısı istenilen değerden istenilen 
başka bir değere istenilen sürede çıkartılabilmekte ve tekrar eski konumuna istenilen sürede 
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getirilebilmektedir. Bu çalışmada, cihaza verilen program ile 12 lt/sn den 68 lt/sn pik debiye 300 
saniyede çıkan ve tekrar 12 lt/sn ye 300 saniyede inen simetrik üçgen şeklindeki bir hidrograf 
kullanılmıştır. Beslemeli hidrografta (sedimentograf), beslemesiz hidrograftan elde edilen taban 
malzemesi yükünün 3 katı kadar katı madde miktarı 5 sn zaman aralıkları ile kanal membasından 
verilmiştir. 

 

    
Resim 1. (a) Deney düzeneğinin genel görünümü, (b) kanal mansabında bulunan sepetler 

 

 
Şekil 1. Deney düzeneği 

 
Ultrasonik yöntemle çalışan UVP DUO-MX (Met-Flow SA) isimli cihaz ile hız ölçümleri 

gerçekleştirilmi ştir. UVP yüksek frekanslı ses dalgalarının su içindeki parçacıklara çarptıktan 
sonra yansıyarak geri dönen ses dalgalarının frekanslarındaki değişimini (Doppler prensibi) 
kullanarak akım hızını bulmaktadır. Bu cihaz serbest yüzeyli açık kanal veya basınçlı akım 
koşullarında enkesit içerisinde noktasal hızları ölçüp hız profili çıkartabilmektedir. Cihaz, 
kendisine bağlanan algılayıcılar (transducerlar) vasıtası ile 0,5 – 1 – 2 ve 4 MHz frekansları 
yayabilmekte, kullanıcıya ait bir bilgisayara bağlanarak değerleri bilgisayara aktarabilmektedir. 
UVP’nin çalışma prensibi Şekil 2’de verilmiştir. Bu çalışmada 4 MHz frekanslı transducer ile 
hız ölçümü yapılmıştır. 
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Şekil 2. UVP’nin çalışma prensibi 

 
Suya parçacık eklemek literatürde kullanılan ve tarafımızdan denenmiş bir yöntem olmakla 

birlikte, suyu bulanıklaştırması yöntemin dezavantajıdır. UVP gibi ultrasonik yöntem kullanan 
hız ölçüm cihazlarının sudaki parçacıkları arttırmak için yeni yeni kullanılmaya başlanan bir 
yöntem de suda elektroliz gerçekleştirmektir. Deneyler sırasında kanal ortasında hız ve akım 
derinliği okumaları gerçekleştirilmi ştir. Deneylerden önce ve sonra 50 cm’de bir kanal ekseninde 
ve kanal eksenine 26 cm uzaklıktaki kenarda kotlar okunmuştur. 

 
3. SAYISAL ÇÖZÜM 

Katı madde taşıma kapasitesi akımın değişkenleri cinsinden ifade edilebilmekle beraber, 
önceleri katı madde dalga hareketi difüzyon dalga hareketi olarak tanımlanabiliyorken Langbein 
ve Leopold (1968), yaptıkları araştırmalarda katı madde hareketinin aslında kinematik dalga 
özelliklerine sahip olduğunu görmüşlerdir. 

 
Kinematik dalga yaklaşımına göre katı madde konsantrasyonu ve katı madde taşınım oranı 

birbirleriyle ilişkilidir. Alüvyal nehirlerde katı madde taşıma sistemini iki ayrı bölüme ayırarak, 
katı madde parçacıklarının askıda bulunduğu akım tabakası ve çökelmiş halde bulunduğu 
hareketli taban tabakası ayrı ayrı matematiksel olarak ifade edilebilmektedir. Dikdörtgen kesitli 
bir kanalın herhangi bir yerinde katı madde taşınımı su, akım tabakası ve taban tabakası için 
süreklilik denklemi sırası ile aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir [Tayfur ve Singh, 2007]: 
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Burada, h akım derinliği (L); u akım hızı (L/T); c askıda katı madde konsantrasyonu (L3/L3); z 
hareketli tabanın kalınlığı (L); p porozite (L3/L3); qbs hareketli tabandaki birim katı madde debisi 
(L2/T), q1sus hareketli tabanda yanal askı maddesi birim debisi (L/T), q1bed hareketli tabanda yanal 
katı madde birim debisi (L/T), sρ katı madde kütle yoğunluğu (M/L3), Dc birikme oranı (M / 

L2/T) ve Ez  erozyon oranı (M / L2/T). Bu denklemler onbir adet bilinmeyen içermektedir: h, u, c, 
z, p, qbs, q1bed, q1sus, Dc, Ez ve ρs. Porozite ve yoğunluk deneyler sonucu elde edilebileceğinden ve 
yanal askıda ve katı madde debileri ihmal edilebilecek kadar küçük olduğundan dört adet eşitli ğe 
daha ihtiyaç duyulmaktadır. Kinematik dalga yaklaşımı kullanarak akım hızı aşağıdaki gibi ifade 
edilebilmekte ve böylece ilave denklemlerden ilki; 
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1−= βαhu  (4) 

şeklinde yazılabilmektedir. Buradaki değişkenler: u, h, α  ve β  katsayılardır. Chezy formülü 

kullanıldığında; β  = 1.5 ve 5.0
fzSC=α  şeklinde ifade edilebilmektedir (Cz pürüzlülük katsayısı; 

Sf enerji çizgisi eğimi). Kinematik dalga yaklaşımına göre Sf =So alınabilmektedir. Langbein ve 
Leopold (1968), katı madde taşınım oranını katı madde konsantrasyonuna bağlı olarak ifade 
etmişlerdir. Kinematik dalga yaklaşımına göre katı madde taşınım oranı aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir. 












−=

max

1
b

b
bsst C

C
Cvq  (5) 

Eşitlik 5’teki değişkenler; qst katı madde taşınım oranı (M/L/T); vs katı madde tanecik hızı (L/T); 
Cb alan ağırlıklı katı madde konsantrasyonu (M/L2); ve Cbmax alan ağırlıklı maksimum katı madde 
konsantrasyonudur (M/L2).  

 
Katı madde parçacık hızı için, Chien ve Wan (1999) aşağıdaki formülü önermiştir. 

2

3)4,1/(

u

u
uv c

s −=  (6) 

Burada uc katı madde hareketine neden olan kritik akış hızıdır.  
 
Bridge ve Dominic (1984) katı madde parçacık hızı için,  

)( ** cs uuv −= δ  (7) 

formülünü önermişlerdir. Burada 0* ghSu = şeklinde yazılabilen kayma hızı, u*c kritik kayma 

hızı, δ  8 ile 12 arasında değer alan bir katsayı olup bu çalışmada 10 alınmıştır. 
 
Katı madde parçacık hızı için bir diğer formül Kalinske (1947) tarafından verilmiş olup,  

)( cs uubv −=  (8) 

şeklinde yazılan bu bağıntıda b 1’e yakın bir sabit olmaktadır. 
 
Katı madde taşınım oranı ve hareketli tabandaki birim katı madde debisi birbirleri cinsinden 

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir: 

qst = ρ s qbs (9) 

Diğer taraftan, alan ağırlıklı katı madde konsantrasyonu (Cb), taban tabaka yüksekliğiyle (z) 
aşağıdaki şekilde ilişkilendirilebilmektedir (Tayfur ve Singh 2006): 

Cb =(1-p) z ρ s (10) 

Ayrıca Eşitlik 9 ve Eşitlik 10 ile verilen ifadeler Eşitlik 5’te yerleştirilirse ihtiyaç duyulan 
ikinci denklem elde edilmiş olur:  
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( ) 
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max

11
z

z
zvpq sbs  (11) 

Eşitlik 11’de  zmax maksimum taban yüksekliği (L) olup, erozyon oranı zE  için kayma 
gerilmesi yaklaşımı kullanılmıştır (Yang, 1996); 

( )[ ]k
crcz TE ττσσ −Φ==  (12) 

owhSγτ =  (13) 

( ) swscr dγγκτ −=  (14) 

Eşitlik 12, Eşitlik 13 ve Eşitlik 14’de yer alan ( )h71=σ  transfer oranı katsayısını (1/L ), cT  

akım taşıma kapasitesini (M/L/T), Φ  0 ile 1 arasında toprak kayma katsayısı = 0.5, τ  kayma 
gerilmesini (M/L2), crτ  kritik kayma gerilmesini (M/L2), k  üssü 1 ile 2.5 arasında değer almakta 

olup burada 2.5, sw γγ ,  sırasıyla suyun ve sediment parçacığının özgül ağırlıklarını (M/L3), κ = 

sabit = 0.047, sd  sediment parçacık çapını (L) simgelemektedir. 

 
Birikme oranı cD  Yang (1996) formulüyle ifade edilirse,  

[ ]hucqD ssssc ρσσρ ==  (15) 

Burada ssq  askıdaki madde birim debisini(M/L/T) temsil etmektedir. Eşitlik 1, Eşitlik 2, Eşitlik 

3, Eşitlik 4, Eşitlik 11, Eşitlik 12 ve Eşitlik 15 birleştirildi ğinde sayısal çözümleri gerçekleş-
tirilecek kısmi diferansiyel denklemler elde edilmektedir:  
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Yapılan çalışmalar sonucunda Lax metodunun daha kararlı sonuçlar verdiği görülmüştür. 
Eşitlik 16, Eşitlik 17 ve Eşitlik 18’e Lax metodu uygulanıp ifade edildiğinde: 
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i konum düğüm noktasının numarasını gösterirken j zaman indisini ifade etmektedir. t∆  
zaman aralığını, x∆ ise mesafe aralığını göstermektedir. Eşitlik 19, Eşitlik 20 ve Eşitlik 21’de 
bilinmeyenler, gelecekteki zaman adımını gösteren (j+1)  üst indisli değişkenlerdir. Zaman indisi 
j olarak ifade edilen değişkenler bilinen değerleri ifade etmektedir. Modelde kullanılan deneysel 
parametreler Tablo 1’de özetlenmiştir. Eşitlik 19, Eşitlik 20 ve Eşitlik 21 için başlangıç ve sınır 
koşulları Tablo 2’de verilmiştir. Burada ho başlangıç akım derinliğini (L); co başlangıç katı 
madde konsantrasyonunu )/( 33 LL ; zo başlangıç taban seviyesini (L) göstermektedir.  

 
Tablo 1. Sayısal çözümde kullanılan parametreler 

Sayısal çözümde mesafe adımı x∆ =10 cm alınmış olup zaman adımı t∆ =0,01sn’dir 

 
Tablo 2. Başlangıç ve sınır koşulları 

 
4. DENEYSEL BULGULAR ĐLE SAYISAL ÇÖZÜM SONUÇLARININ 

KARŞILA ŞTIRILMASI 

Tabanı 600 sn (yükselme ve alçalma süreleri 300 er saniye) olan ikizkenar üçgen 
hidrografların geçirilmesi ile beslemesiz ve beslemeli olarak elde edilen taban malzemesi 
yüklerinin zamana bağlı değişimi Şekil 3’te sunulmuştur.  

 

 
Şekil 3. Üçgen hidrograf geçirildiğinde kanal mansabında elde edilen sürüntü malzemesi 

yükleri 

Kanal Uzunluğu   
(m)                          

Kanal  
Enkesiti                           
(m x m) 

Kanal  
Taban  
Eğimi 

Porozite 
Katı madde 
Yoğunluk  
(kg/m3) 

Parçacık Ds  
(mm) 

18,6 0,8 x 0,75 0,005 0,5 2650 4,8 

 h(x,t) c(x,t) z(x,t) 

başlangıç h(x,0)=h0 c(x,0)= co =0 z(x,0)= zo = 8 cm 

sınır 
membada giriş hidrografı 
mansapta serbest dökülme 

askı maddesi yoktur 
z(0,t)=z0(t) 
z(L,t)=zL(t) 
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Üçgen hidrograf geçirildiğinde kanal ortasında (x=10m) gözlemlenen ve sayısal çözümden 
elde edilen akım derinlikleri Şekil 4’te, kesitsel ortalama hızın taban genişliği ve akım derinliği 
ile çarpılarak elde edilen debinin zamana bağlı değişimi ise Şekil 5’te sunulmuştur. 

 

 
Şekil 4. Üçgen hidrograf geçirildiğinde kanal ortasında (x=10m) gözlemlenen ve sayısal 

çözümden elde edilen akım derinliğinin zamana bağlı değişimi 

 

 
Şekil 5. Üçgen hidrograf geçirildiğinde kanal ortasında (x=10m) gözlemlenen ve sayısal 

çözümden elde edilen ortalama kesitsel hızın zamana bağlı değişimi 

 
Üçgen hidrografın geçirilmesi ile gözlemlenen ve sayısal çözümden elde edilen taban 

malzemesi yüklerinin kümülatif toplamının zamana bağlı değişimi beslemsiz durum için Şekil 
6’da, beslemeli durum için ise Şekil 7’de sunulmuştur.  

 
Deneylerden önce ve sonra 50 cm’de bir kanal ekseninde ve kanal eksenine 26 cm 

uzaklıktaki kenarda kotlar okunmuştur. Deney öncesinde ve üçgen hidrografın beslemesiz ve 
beslemeli olarak geçirilmesinden sonra eksende okunan taban kotları Şekil 8’de, kenarda okunan 
taban kotları ise Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 6. Beslemesiz üçgen hidrograf sonucu elde edilen taban malzemesi yüklerinin 
zamana bağlı olarak değişimi 

 

 
Şekil 7. Beslemeli üçgen hidrograf sonucu elde edilen taban malzemesi yüklerinin 

zamana bağlı olarak değişimi 

 

 
Şekil 8. Deney öncesinde, beslemeli ve beslemesiz üçgen hidrograf sonrasında kanal 

tabanında okunan eksen kotları 

D50 = 0,48 cm 
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Şekil 9. Deney öncesinde, beslemeli ve beslemesiz üçgen hidrograf sonrasında kanal 
tabanında eksenden 26 cm mesafeli kenarda okunan kenar kotları 

 
Deneyler askı maddesi ile gerçekleştirilmediğinden dolayı, c konsantrasyonu ile ilgili 

deneysel ve teorik eğriler verilmemektedir. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmada, taşkın dalgasının yayılması ve taban malzemesi üniform olan bir kanalda 
ikizkener üçgen şekilli hidrograf ile hem beslemesiz hem de sedimentograf şeklinde beslemeli 
olarak oluşturulan taşkın hidrografının oluşturduğu katı madde hareketi deneysel ve teorik olarak 
araştırılmıştır. Kinematik dalga yaklaşımı ile geliştirilen diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm 
sonuçları ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır.  

 
Sayısal model sonuçları deney sonuçları ile karşılaştırılırken katı madde parçacık hızı için, 

Chien ve Wan (1999) yaklaşımı ile çalıştırılan modelin sonuçlarının deney sonuçlarıyla en fazla 
uyumlu olduğu gözlenmiştir.  

 
Beslemeli yapılan deneyde, besleme miktarı, beslemesiz deneyde taşınan madde miktarının 

üç katı beslemeli olarak yapıldığında taşınan madde miktarının özellikle tepe noktasının (pik 
değeri) ve alçalma eğrisinin değişmediği gözlemiştir. Bu sonuç, kanalın başında eklenen katı 
maddenin kanal boyunca taşınamadığına ve kanal boyunca biriktiğine işaret etmektedir. 
Gerçekten de deney öncesi ve sonrası okunan kanal taban kotlarından: besleme yapılan noktadan 
itibaren biriken malzeme kalınlığının başlangıçta 2 cm yüksekliğindeyken 2 m’lik bir mesafe 
boyunca sürekli azalarak dane boyutu mertebesine (yaklaşık 0.5 cm) düştüğü görülmüştür. Bu 
kesitten sonra taban kotunda meydana gelen değişimlerin taban malzemesi dane boyutu 
mertebesinde olduğu gözlenmiştir.  

 
Deneysel bulgular ve sayısal çözümlerle elde edilen teorik sonuçlar uyum içinde olup 

oluşan farklılıkların kabul edilebilir mertebede olduğu söylenebilir.  
 
Deneysel sonuçlarla uyum gösteren bu matematiksel model doğal kanallarda taşkın 

dalgasının yayılması ile oluşan katı madde hareketinin değerlendirilmesinde uygulanabilecektir.  
 
Farklı taşkın hidrografları ile ve farklı özellikteki taban malzemeleri kullanılarak deneylere 

devam edilmesi ve taban malzemesi hareketinin köprü ayakları vb. su yapıları üzerlerindeki 
etkilerinin araştırılması planlanmaktadır. 

D50 = 0,48 cm 
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BARAJ GÖLLER ĐNDE DEPREM SIRASINDA OLU ŞAN  YÜZEY 

DALGALARININ BENZET ĐMĐ 

Ender DEMĐREL1, Đsmail AYDIN2 

ÖZET 

Bu çalışmada, deprem sırasında baraj göllerinde oluşan yüzey dalgalarının iki boyutlu 
benzetimi yapılmıştır. Sayısal hesaplamalarda boyutsuz Navier-Stokes denklemleri ve sıkışır 
süreklilik denklemi sonlu hacim metodu ile çözülmüş, serbest yüzeydeki dalgalanmalar hacim 
korunumunu sağlayan derinlik-entegralli süreklilik denklemi ile hesaplanmıştır. Baraj gölünde 
oluşan yüzey dalgalarının gölün uzak kenarında yansıyarak geri dönmesini önlemek için, 
Sommerfeld yansımayan sınır şartı ve sönümleyici bölge metotlarının birleşiminden oluşan bir 
karma sınır şartı kullanılmıştır.  Sayısal sonuçlar ile literatürdeki analitik ve deneysel sonuçlar 
karşılaştırıldığında, kullanılan sayısal model ve bilgisayar kodunun deprem sırasında baraj 
gölünde meydana gelen yüzey dalgalarını doğru ve hassas olarak hesapladığı görülmüştür. 
Periyodik ve doğal deprem ivmesi kullanılarak göldeki yüzey dalgalarının zamanla değişimi elde 
edilmiş, deprem sırasında baraj gövdesinde meydana gelen en büyük dalga tırmanması 
hesaplanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler:  Baraj gölü, deprem, serbest yüzey, sonlu hacim, yansımayan sınır 

 
 

ABSTRACT 

In this study, two dimensional simulation of free surface waves was performed in dam 
reservoirs during earthquake. In numerical computations dimensionless Navier-Stokes equations 
and compressible continuity equation are discretized using finite volume method, free surface 
waves are computed using depth-integrated continuity equation satisfying volume conservation. 
The combination of Sommerfeld non-reflecting boundary and dissipation method is applied at 
far-end to prevent the waves reflecting from the boundary back into the domain. It has been 
shown that the proposed computational model and the computer code can predict the free surface 
waves in dam reservoir accurately from the comparison of present result with the analytical and 
experimental results. Free surface profiles are obtained for periodic and actual ground 
accelerations and maximum run-up on dam face is computed. 

 
Keywords: Dam reservoir, earthquake, free surface, finite volume, non-reflecting boundary 
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1. GĐRĐŞ 

Barajlar arkalarında büyük miktarda su tutan yapılardır. Ülkemizde inşaatı tamamlanmış ve 
inşa edilmesi planlanan pek çok baraj vardır. Barajların tüm doğal risklere karşı doğru bir şekilde 
projelendirilmesi yaşamsal önem taşır. Barajların projelendirilmesinde, maruz kaldıkları statik 
yüklerin yanında deprem, toprak kayması gibi olası dinamik etkilerin de dikkate alınması 
zorunludur. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu göz önüne alındığında, barajların öngörülen 
kullanım ömrü içinde bir veya birden fazla büyük depreme maruz kalması olasılığı oldukça 
yüksektir. Depremin gerçekleşmesi halinde baraj yapısının nasıl davranacağı ve hasar görme 
olasılıklarının önceden bilinmesi yakın çevrenin güvenliği bakımından önemlidir. Barajın 
yıkılması sadece yapının kaybına değil, baraj mansabındaki yerleşim alanlarını beklenmedik bir 
taşkınla karşı karşıya bırakması nedeniyle çok daha büyük mal ve can kayıplarına neden olabilir. 
Baraj göllerinde çok büyük miktarlarda su biriktiğinden, gövdenin yıkılması durumunda, doğal 
koşullarda beklenmeyecek büyüklükte ani taşkınlara neden olabilir. 
 

Deprem sırasında baraj gövdesinde meydana gelebilecek hidrodinamik etkileri tahmin 
edebilmek ve barajı bu etkilere karşı güvenli tasarlayabilmek için birçok hesaplama modeli 
geliştirilmi ştir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda göl içindeki taşınım, viskozite ve su 
yüzeyindeki dalgalanma etkileri ihmal edilerek baraj gövdesindeki basınçlar akustik basınç 
denklemi olarak bilinen denklem çözülerek elde edilmiş, bu denklemin analitik ve sayısal 
çözümü üzerine birçok çalışma yapılmıştır [Chopra, 1967; Chwang, 1978; Liu, 1986; Lee ve 
Tsai, 1991; Tsai, 1992; Lee ve Yang, 1992]. Deprem etkisindeki baraj-göl problemi için yapılan 
analitik çözümlerde, sonsuz uzunlukta göl kabulü yapılmakta ve bu kabule göre akustik basınç 
denkleminin analitik çözümleri elde edilmektedir [Sharan, 1985; Sharan, 1987; Yang vd., 1993; 
Maity, 2005; Küçükarslan, 2005].  

 
Deprem sırasında baraj gölündeki suyun dinamik davranışının belirlenmesinde taşınım, 

viskozite ve serbest yüzey etkilerini dikkate alarak hesaplama yapan çalışmalar rapor edilmiştir 
[Hung ve Wang, 1987; Hung ve Chen, 1990; Chen, 1994; Chen, 1996; Chen vd., 1999]. Bu 
çalışmalarda Navier-Stokes denklemleri sonlu fark metodu ile çözülmüş, serbest yüzey hareketi 
kinematik sınır koşulu kullanılarak hesaplanmıştır. Literatürdeki çalışmalarda, deprem 
etkisindeki baraj gölünde meydana gelen serbest yüzey dalgalarının baraj gövdesinde meydana 
gelen hidrodinamik basınçları etkilemediği ve analizlerde serbest yüzey etkilerinin ihmal 
edilebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak baraj göllerinde deprem sırasında meydana gelen 
serbest yüzey dalgaları ile ilgili kapsamlı bir çalışma günümüze kadar rapor edilmemiştir.  

 
Bu çalışmada deprem etkisindeki baraj gölünde meydana gelen serbest yüzey dalgalarının 

sayısal benzetimi yapılmıştır. Serbest yüzeydeki dalgalar, göl içindeki toplam su hacmini 
koruyan derinlik entegralli-süreklilik denklemi ile hesaplanmıştır [Demirel ve Aydın, 2007]. 
Deprem sırasında göl içinde oluşan ve gölün uzak kenarına doğru ilerleyen doğrusal olmayan 
yüzey dalgalarının ve basınç dalgalarının uzak-kenar sınırından yansıyarak geri dönmesini 
önlemek için Sommerfeld yansımayan sınır şartı ve sönümleyici bölge metotlarının 
birleşiminden oluşan bir karma sınır şartı kullanılmıştır [Demirel ve Aydın, 2008]. Kullanılan 
sayısal model ve bilgisayar kodunun serbest yüzey çözümleri literatürdeki deneysel ve analitik 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Farklı deprem ivmeleri kullanılarak baraj gölünde meydana gelen 
serbest yüzey görüntüleri elde edilmiştir.  

 
2. MATEMAT ĐK MODEL VE SAYISAL ÇÖZÜM 

Deprem etkisindeki baraj-göl sistemi Şekil 1’de gösterilmiştir. Baraj gölü içindeki sıvının 
hareketi düşey düzlemdeki 2 boyutlu sıkışabilir boyutsuz Navier-Stokes denklemleri, süreklilik 
denklemi ve serbest yüzey denklemi ile ifade edilmiştir [Demirel, 2008]. 
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Burada u ve w akışkanın sırayla x- ve z- yönündeki hız bileşenleri, u0 ve w0 yatay ve düşey 

yöndeki yer hızları, V
ur

 hız vektörü, t zaman, ∇
ur

 del operatörü, CV kontrol hacmi, CS kontrol 
yüzeyi, ∀d  hücrenin hacmi, dA ilgili yüzey alanı, p basınç, St Strouhal sayısı, Fr Froude sayısı, 
Re Reynolds sayısı ve Fa akustik Froude sayısıdır. Hesap alanının ve referans koordinat 
sisteminin yer ile birlikte hareket ettiği düşünülerek yer hızları hareket denklemlerine katılmıştır.  
Buradaki tüm büyüklükler boyutsuz büyüklüklerdir. Denklemlerdeki boyutsuz sayılar aşağıda 
tanımlanmışlardır. 
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Fa =  (5) 

Burada vm deprem sırasında meydana gelen en büyük yer hızı, T deprem ivmesinin periyodu, h0 
depremden önce göldeki su derinliği, g yer çekimi ivmesi, ρ suyun yoğunluğu, µ dinamik 
viskozite katsayısı ve a (=1438 m/s) su içindeki ses hızıdır. Hareket denklemleri kaydırılmış 
hesaplama ağı üzerinde ayrıklaştırılarak sayısal çözüm gerçekleştirilmi ştir [Demirel ve Aydın, 
2007]. 

 
Deprem sırasında serbest yüzeyde oluşan yüzey dalgalarının ve göl içindeki basınç 

dalgalarının gölün uzak-kenarında yansıyarak geri dönmesini önlemek için Sommerfeld 
yansımayan sınır koşulu ve sönümleyici bölge metodu eş zamanlı uygulanmıştır [Kleefsman vd., 
2005; Westhuis, 2001]. 
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Şekil 1. Deprem etkisindeki baraj-göl sisteminin görünüşü 
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Burada φ dalga formunda ilerleyen yatay ve düşey hız bileşeni, aφ hız yönündeki deprem ivmesi 
ve c dalganın hızıdır. Buradaki φ  fiziki büyüklüğü hesaplama bölgesinde c dalga hızı ile seyahat 
etmekte ve bu hızla bölgeyi terk etmektedir. Derin denizlerde ve sığ sularda ilerleyen düzenli 
dalgaların dalga hızları için analitik formüller vardır [Rahman, 1995]. 

 
Eşitlik 1-4’ün sayısal çözümü sonlu hacim metodu ile yapılmış ve hesaplamalarda 

yazarların FORTRAN90 programlama dili ile geliştirdikleri NASSLARD (Navier-Stokes Solver 
for Large Domains)adındaki bilgisayar programı kullanılmıştır. 

 
3. MODELĐN TEST EDĐLMESĐ 

Deprem sırasında baraj gölünde oluşan yüzey dalgaları ve bu dalgaların baraj gövdesinde 
oluşturduğu dinamik etkileri ile ilgili detaylı bir çalışma günümüze kadar rapor edilmemiştir. 
Hesaplama sonuçlarını test edebilmek için deprem etkisindeki baraj-göl problemi idealize 
edilerek, durgun suya doğru hızlandırılmış plak problemine benzetilebilir. Durgun suya doğru 
hızlandırılmış plak problemi şematik olarak Şekil 2(a)’da gösterilmiştir [Chwang, 1983]. Şekil 
2(a)’da görüldüğü gibi kanal içindeki su başlangıçta durağan ve düşey plak x = 0 konumundadır. 
Daha sonra plak sağa doğru sabit ax ivmesiyle hızlandırıldığında kanal içindeki durağan haldeki 
su plak yüzeyine doğru tırmanmakta ve t anında plağın konumu S(t) = axt

2/2 olduğunda kanal 
içindeki su derinliği h = h0 + η(x,t) olmaktadır. Hızlanan plak probleminde (x,z) koordinat 
sistemi sabittir ve düşey plak durağan bir kanalın içinde hareket etmektedir. Aynı problem 
hareketli koordinat sistemi seçilerek Şekil 2(b)’de gösterilen hızlanan baraj-göl sistemi 
problemine dönüştürülebilir. Şekil 2(b)’de görüldüğü gibi baraj-göl sistemi sağa doğru ax ivmesi 
ile hızlanmakta, (x,z) koordinat sistemi barajın topuğuna yapışık şekilde baraj gölü ile birlikte 
hareket etmektedir. Baraj gölü sağa doğru ivmelendiği için, göl içindeki su tanecikleri sola doğru 
aynı ivme ile ivmelenmekte ve böylece göl içindeki su baraj yüzeyine doğru tırmanmaktadır. 
Sonuç olarak Şekil 2(a) ve Şekil 2(b)’de gösterilen birbirinden farklı iki problem eşdeğer 
problemlerdir ve Şekil 2(a)’da gösterilen durgun suya doğru hızlanan plak problemi için elde 
edilen analitik ve deneysel sonuçlar Şekil 2(b)’deki hızlanan baraj gölü problemi için 
kullanılabilir.  

 

 
Şekil 2. a) Hızlanan plağın görünüşü, b) Hızlanan baraj-göl sisteminin görünüşü 

 
Chwang, bir dalga kanalında durgun halde bulunan suya doğru hızlanan plak üzerinde 

meydana gelen dalga tırmanması için potansiyel akım teorilerini kullanarak analitik çözüm elde 
etmiştir [Chwang, 1983]. Plak suya doğru sabit ax ivmesi ile hızlanırsa, kanal içindeki su yüzeyi 
profilinin zamanla değişimi aşağıdan formülden hesaplanmaktadır:  
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Burada ( ) ( )02/12 hmkm π−=  , ( )02/ hat x∈= olarak tanımlanır.  

 
Sayısal örnekte, depremden önce göl içindeki su derinliği h0 = 30.48 m (100 ft), baraj 

gölünün uzunluğu 120 m alınmış ve baraj gölüne sabit ax = 0.4g yatay deprem ivmesi 
uygulanmıştır. Farklı zamanlarda göl içinde oluşan serbest yüzey görüntüleri Şekil 3’te 
karşılaştırılmıştır. Đçi boş daireler analitik sonuçları, sürekli çizgi NASSLARD ile elde edilen 
sayısal sonuçları göstermektedir. Sayısal çözümlerde boyutsuz denklemler kullanıldığı için rapor 
edilen büyüklükler boyutsuzdur. Şekilde görüldüğü gibi sayısal sonuçlar ile analitik sonuçlar 
yeteri kadar uyumludur. Analitik sonuçlar viskozite etkileri ihmal edilerek elde edildiği için baraj 
gövdesine yaklaştıkça sayısal sonuçlar ile analitik sonuçlar arasındaki uyum azalmaktadır. Bu 
sonuçlardan baraj gövdesine yakın yerlerde viskoz etkilerin serbest yüzey çözümlerini etkilediği, 
viskoz olmayan çözümlerde baraj gövdesindeki dalga tırmanmasının daha büyük olduğu 
görülmektedir.  
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Şekil 3. Deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması 

 
Yang ve Chwang, hızlandırılmış plak üzerinde oluşan doğrusal olmayan yüzey dalgaları ile 

ilgili deney sonuçları rapor etmişlerdir [Yang ve Chwang, 1992]. Deneyde kanaldaki su derinliği 
h0 = 0.1 m alınmış ve düşey plak aşağıdaki zamana bağlı ivme ile hızlandırılmıştır:  

taaax 21 2+=  (9) 

Zaman parametresi aşağıdaki eşitlik kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır: 

0

1

2h

a
t∈=  (10) 

071.0∈=  224.0∈=  

316.0∈=  447.0∈=  
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Eşitlik 9’daki ivme parametreleri a1 = 1.04 ve a2 = -0.96 alınarak elde edilen deney sonucu 
ile NASSLARD kullanılarak elde edilen sayısal çözüm 387.0∈=  için Şekil 4’te 
karşılaştırılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi sayısal sonuçlar ile deneysel sonuçlar uyumludur. Bu 
sonuçlardan, baraj göllerinde deprem sırasında oluşan yüzey dalgalarının NASSLARD 
kullanılarak başarılı bir şekilde hesaplanabildiği görülmektedir.  
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Şekil 4. ∈ = 0.387 için sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması 

 
4. BARAJ GÖLÜNDEK Đ YÜZEY DALGALARININ HESAPLANMASI 

Yukarıda test edilen hesaplama modeli ve bilgisayar programı kullanılarak öncelikle 
periyodik deprem ivmesi etkisinde baraj gölünde oluşan yüzey dalgalarının sayısal benzetimi 
yapılmıştır.  Baraj gölünün uzak sınırında kullanılan yansımayan sınır şartının performansını 
görebilmek için doğal deprem kaydı yerine periyodik deprem ivmesi kullanılmıştır.  Depremden 
önce göldeki su derinliği h0 = 25 m, gölün uzunluğu L = 100 m alınmıştır. Periyodik deprem 
ivmesinin periyodu T = 3 s ve en büyük yer hızı 1 m/s alınarak en büyük deprem ivmesi 0.21g 
olarak hesaplanmıştır. Gölde oluşan yüzey dalgalarının hızı 4.69 m/s hesaplanmış, baraj 
gövdesine çarparak oluşan ilk dalga yaklaşık 7T sonra gölün uzak sınırına ulaşmaktadır. Baraj 
gölünde oluşan yüzey dalgalarının gölün uzak kenarına ulaştığında meydana gelebilecek 
yansımaların baraj gövdesindeki dalga tırmanmasına etkisini görebilmek için benzetim süresi 
30T alınmıştır.  

 
Deprem sırasında baraj gövdesinde oluşan dalga hareketinin zamanla değişimi Şekil 5(a)’da 

gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi baraj gövdesindeki dalga tırmanması ve dalga çökmesi 
hareketi periyodiktir. Gölün uzak kenarına ulaşan yüzey dalgaları yansıma olmadan hesap 
alanını terk ettiği için dalgaların geri dönmesi engellenmiş ve deprem benzetiminin süresi yeteri 
kadar uzun alınabilmiştir. Baraj gölünün uzak sınırında bir yansıma olsaydı, burada yansıyan 
dalgalar geri dönerek baraj gövdesinde oluşan dalga hareketini etkileyecekti. Kullanılan 
yansımayan sınır şartı dalgaların yansımadan dışarı atılmasını sağladığı için baraj gövdesindeki 
dalga hareketinde bir bozulma olmamıştır.  

 
Baraj gölünde t = 29.5 anındaki su yüzeyi görüntüsü Şekil 5(b)’de gösterilmiştir. Şekilde 

görüldüğü gibi baraj gövdesine çarparak gölün uzak kenarına doğru ilerleyen dalgalar 
sönümleme bölgesi içine girince enerjisi sönümlendiği için dalga yüksekliği tedricen azalmakta, 
enerjisi sönümlenen dalga yansımadan hesap alanını terk etmektedir. Şekil 5(a) ve (b)’de 
görüldüğü gibi kullanılan yansımayan sınır şartı sayesinde baraj gölünün uzunluğu kısa alınarak 
bilgisayar hesaplama sürelerinden tasarruf edilmiş ve uzun deprem benzetimleri başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmi ştir.  
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Şekil 5. (a) Baraj yüzeyindeki su derinliğinin zamanla değişimi, (b) t = 29.5 anında göl 
içindeki su yüzeyi görüntüsü 

 
Gerçekte doğal deprem ivmeleri periyodik değildir.  Yukarıda periyodik deprem ivmesi 

kullanılarak test edilen hesaplama modeli doğal deprem ivmesi etkisindeki baraj gölü problemine 
uygulanmıştır. Depremden önce göldeki su derinliği h0 = 180 m alınmış ve 1999 Kocaeli 
depreminin doğu-batı yönündeki ivme kaydı kullanılmıştır (Şekil 6 (a)). Deprem sırasında baraj 
gövdesi üzerindeki dalga hareketi Şekil 6 (b)’de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi baraj 
yüzeyindeki en büyük dalga tırmanması 0.48 m, su derinliğindeki en büyük dalga alçalması da 
0.52 m olmaktadır.  Böylece gerçek deprem ivmesi etkisinde bir barajda meydana gelecek yüzey 
dalgaları NASSLARD ile hesaplanarak deprem sırasında meydana gelen dalgaların baraj 
üzerinden taşıp taşmayacağı incelenebilir,  barajda olması gereken emniyet payı belirlenebilir. 
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Şekil 6. (a) 1999 Kocaeli depremi doğu-batı yönündeki ivme kaydı, (b) baraj gövdesindeki 
dalga yüksekliğinin zamanla değişimi 
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5. SONUÇLAR 

Deprem sırasında baraj göllerinde oluşan yüzey dalgalarının sayısal benzetimi yapılmıştır. 
Sayısal hesaplamalarda boyutsuz Navier-Stokes denklemleri ve sıkışır süreklilik denklemi sonlu 
hacim metodu ile çözülmüş, serbest yüzeydeki dalga hareketi derinlik-entegralli süreklilik 
denklemi kullanarak hesaplanmıştır. Deprem sırasında baraj gövdesine çarparak gölün uzak 
kenarına doğru ilerleyen doğrusal olmayan yüzey dalgalarının bölgeyi yansımadan terk etmesi 
için yansımayan sınır şartı kullanılmıştır. Hesaplama modeli ve bilgisayar programı durgun suya 
doğru hızlanan plak problemi üzerinde test edilmiş, sayısal sonuçların literatürdeki analitik ve 
deneysel sonuçlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sürtünme etkilerinin baraj gövdesine yakın 
bölgedeki dalga hareketini etkilediği, potansiyel akım kabulü yapılarak elde edilen analitik 
sonuçlar ile sayısal sonuçlar arasındaki farkın baraj gövdesine yakın yerlerde arttığı görülmüştür. 
Periyodik ve gerçek deprem ivme kayıtları kullanılarak deprem sırasında baraj gövdesi üzerinde 
meydana gelen dalga tırmanması hesaplanmıştır. Su derinliğinin 180 m olduğu baraj gölüne 
1999 Kocaeli depremi doğu-batı yönündeki ivme kaydı uygulanmış, baraj gövdesi üzerinde 
meydana gelen en büyük dalga tırmanması 48 cm olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan 
NASSLARD bilgisayar programı kullanılarak deprem sırasında baraj gövdesi üzerinde meydana 
gelecek dalga tırmanması doğru ve hassas bir şekilde hesaplanabilir, barajın kretinde olması 
gereken emniyet payı güvenli bir şekilde belirlenebilir.  
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YAPAY SĐNĐR AĞI VE L ĐNEER MODEL ĐLE KÖPRÜ 
AYAKLARINDA R ĐPRAP KORUMASI DURUMUNDA  

OYULMA DER ĐNLĐĞĐNĐN TAHM ĐNĐ 

Fikret KOCABAŞ∗, Murat AY, Nihan GÜLMEZ 

ÖZET 

Ayakları akarsu içerisine yerleştirilen köprülerin ayak temelleri etrafında oyulma çukurları 
oluşur. Ayakların varlığı nedeniyle oluşan güçlü girdap hareketleri, ayağın temeli etrafındaki 
sedimenti sürükler. Sürüklenen taban malzemesini engelleme konusunda en alışılagelen teknik, 
yatak üzerinde riprap gibi koruma malzemeleri kullanmaktır. Riprap gelen akımın sürükleyici 
etkisine karşı bariyer gibi fiziksel bir koruma sağlar. Bu çalışmada köprü ayaklarında oyulmayı 
engellemede riprap kullanımına ait deneysel çalışma verileri kullanılarak yapay sinir ağları 
(YSA) ve genel lineer model (GLM) teknikleri ile oyulma derinliğini tahmin modelleri 
geliştirilmi ştir. Yapılan laboratuar verilerinden türetilen akım hızı, riprap taşların ortalama çapı, 
riprap tabakasının üzerindeki sediment yüksekliği ve oyulma derinliği verileri kullanılmıştır. 
Kurulan modellerden YSA’nın GLM’ e göre çok daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler:  Genel lineer modeli, köprü ayaklarında riprapla koruma, yapay sinir ağları 

 
 

ABSTRACT 

Scour holes form around the base of bridge piers in many river environments. The strong 
vortex motion induced by the presence of the pier entrains bed sediments from around the base 
of the pier. The most commonly employed technique to combat the erosional action is to use 
some form of armoring device on the bed, such as riprap. The riprap provides a physical barrier 
to withstand the erosive powers of the flow. In this study an artificial neural networks and the 
general linear model (GLM) techniques were used to estimate the depth of the riprap scouring. 
Flow velocity, the average diameter of riprap stone, placement depth and depth of the riprap 
scouring were used in the models. Artificial neural networks results is more suitable than GLM 
models to estimate of the depth of the riprap scouring. 

 
Keywords: General linear model, riprap protection at brigde piers, artificial neural network 
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1. GĐRĐŞ 

Üzerinde taşıt veya yaya trafiği taşıyan ve diğer yapılara oranla rüzgar ve taşkın gibi bazı 
dinamik yüklemelere daha savunmasız bir şekilde maruz kalan köprülerin tasarımı hidrolik, 
yapısal ve geoteknik faktörlerin etkileşimi nedeniyle oldukça karmaşıktır.   

 
Yapıların su altında kalan ayak veya temellerindeki sediment malzemesinin akım tarafından 

taşınması oyulma, ayaklar etrafında oluşan çevrintilerin sebep olduğu oyulma ise yerel oyulma 
olarak adlandırılır. Şekil 1’de görüldüğü gibi bir köprü açıklığındaki toplam taban oyulması 
akarsu morfolojik rejiminden etkilenen uzun dönemli taban seviyesi alçalması, köprü 
açıklığındaki daralma nedeniyle oluşan daralma oyulması ile orta ve kenar ayaklar etrafındaki 
çevrintilerden kaynaklanan yerel oyulmalardan oluşmaktadır [Kocabaş vd., 2009].  

 

 
Şekil 1. Köprü açıklığında taban oyulması [Yanmaz, 2002] 

 
Akarsu köprülerinde alt yapı elemanlarının akım alanı içinde konuşlanması nedeniyle yapı-

su-zemin etkileşimi artmaktadır. Bu nedenle geniş akarsuları geçmesi planlanan köprülerin 
tasarımı, bu etkileşimin derecesine göre karmaşık olmaktadır. Klasik köprü tasarımı anlayışında 
öncelikle yapısal etkenler düşünülmüş, hidrolik detaylar üzerinde fazla durulmamıştır. Oysa son 
yıllarda yürütülen istatistiksel araştırmalarda büyük taşkınlar esnasında köprü yıkılmalarının ana 
nedenlerinin hidrolik etkenlere bağlı olduğu gözlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
Karayolları Birliğince bu ülkede her yıl ortalama 50 köprünün hidrolik etkenlerle yıkıldığı 
belirtilmektedir. Shirhole ve Holt (1991) tarafından yürütülmüş bir çalışmada 1950 yılından 
itibaren A.B.D’de yıkılan 823 köprüden %60’ının hidrolik etkenlerle yıkıldığı belirtilmiştir. Bu 
etkenlerin başında ayaklar etrafındaki aşırı taban oyulmaları, ayaklar arasındaki açıklığın akımla 
taşınan malzemeyle birikmesi sonucunda membada ve köprü açıklığında su seviyesinin artması, 
akımla taşınan kaba malzemenin köprü alt yapı elemanlarına uyguladığı dinamik itki, köprü 
açıklığının yeterli genişlikte olmaması nedeniyle açıklıkta oluşabilecek hidrolik sıçrama, basınçlı 
ve savak tipi akımların oluşması, insan kaynaklı problemler vb. gelmektedir [Yanmaz, 2002].  

 
Ülkemizde genellikle aşırı taşkınlar sonrasında yıkılmaları veya ağır hasara uğramalarıyla 

gündeme gelen akarsu köprülerine karşın, bu konu gelişmiş ülkelerde sürekli araştırma konusu 
halinde olup, uluslararası su mühendisliği kongrelerinin önemli oturumlarını teşkil etmektedir. 
A.B.D.’de 1991 yılından itibaren akarsu köprülerinin durumları incelenmektedir. Şubat 1998 
itibariyle 66000 akarsu köprüsünün orta ve kenar ayaklar etrafındaki oyulma problemine karşı 
hassas olduğu, 17000 kadarının ise oyulma problemine karşı kritik durumda olduğu tespit 
edilmiştir. Hasara duyarlı köprülerin temelleri sürekli gözlem altında tutulmakta, köprü ve 
çevresinde gerekli onarım çalışmaları sürdürülmektedir [Lagasse; Byars; Zevenbergen, 1998]. 

 
Günümüzde yapı civarındaki oyulmalara karşı en sık kullanılan yöntem, gelen akımın 

sürükleyici etkisine karşı fiziksel bir koruma sağlayarak yapı etrafında, tabana akımın hareket 
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ettiremeyeceği büyüklükteki taşların dökülerek yapı etrafına bir koruma tabakası oluşturulması 
ya da diğer adıyla riprap taşları kullanılmasıdır. En iyi riprap malzemesi, yüzeysel dalga 
hareketine etkili şekilde karşı koyabilen, düzgün şekilli fakat kaba olanıdır. Aynı zamanda riprap 
malzemesinin sert, yoğun, duraylı ve istenilen boyutlarda derecelenmiş olması istenir. Chiew 
(1995) ve Chiew-Lim (2000) riprap korumasının zayıflayan durumlar ve koruma tabakasının 
dağılmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukları kapsayan ve engelleyebilecek bir konu olduğunu 
belirtmişlerdir [Chiew,1995; Chiew-Lim,2000]. Temiz su şartlarında riprap tabakasındaki 
bozulma; riprap taşlarının direkt olarak akım tarafından sürüklenmesi, türbülans etkisindeki 
riprap taşları arasından aşağı sızan akım dolayısıyla ince yatak malzemesinde oyulma ve riprap 
tabakası sınırlarında meydana gelen oyulma şeklinde görülür. 

 
Bu çalışmada riprap uygulamasının oyulma derinliği tahminine ait modeller kurulmuştur. 

Modellerde  Lauchlan ve Melville tarafından yapılan deneysel çalışmaya ait veriler kullanılmıştır 
[Lauchlan; Melville, 2001]. Söz konusu araştırmacılar, ortalama partikül boyutunu d50 =0.95 mm 
seçtikleri hareketli yatak koşulları altında 0.44 ve 1.52 metre genişlikteki devir daimi olan 
kanallarda çapı 70 mm olan silindirik ayak kullanarak deneyler yapmışlardır. Çalışmalarında 
riprap tabakaları ayak etrafında dairesel bir tasarım düzeninde ve hareketli ortalama taban 
seviyesinde ve altında yerleştirilmi ş olup çalışmalarında kullanılan parametreleri ifade eden 
taslak Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Köprü ayağı ve riprap ile ilgili sembollerin gösterimi [Lauchlan; Melville, 2001] 

 
Oyulma derinliğinin belirlenmesine ait kurulacak modelde temel amaç, girdi-çıktılar 

(bağımlı-bağımsız değişkenler) arasındaki bağıntıyı bulmak ve böylece problemin girdilere bağlı 
olarak değişimini elde etmektir. Doğrusal olmayan sistemlerin davranışını tahmin etmek için en 
çok kullanılan yöntemlerden biri de yapay sinir ağı (YSA) uygulamasıdır. Bu çalışmada YSA ve 
genel lineer model (General Linear Model – GLM) işlemleri kullanılarak riprap uygulamasının 
oyulma derinliği tahminine ait modeller kurulmuştur. 

 
2. METOTLAR 

Bu çalışmada kullanılan deneysel verilere ait oyulma derinliğinin tahmininde yapay sinir 
ağları (YSA) ve genel lineer model (GLM) kullanılmıştır. 
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2.1. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağlarının temel mantığı, biyolojik sinir hücresi yapısından yola çıkarak 
problemin girdi ve çıktıları arasındaki ağırlık katsayılarının bulunması ve her girdi-çıktı için bu 
işlemin öğrenen bir sistem ile yapılması üzerine dayanmaktadır. 

 
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. Şekil 3, bu çalışmada kullanılan üç tabakalı bir 
yapay sinir ağını göstermektedir. 

 

U

D

Y/D

OYULMA DERĐNLĐĞĐ (dr)

 Girdiler i Aij j ÇıktıkAjk

 
Şekil 3. Oyulma derinliğinin tahmininde kullanılan YSA yapısı 

 
Yapay sinir ağları, temel olarak üç tabakadan meydana gelmektedir (Şekil 3). Đlk tabaka (i 

tabakası), girdi değişkenleriyle bağlantılı olan işlem elemanlarından (hücre veya nöron) oluşur 
ve girdi tabakası adı verilir. Girdi tabakasının tek görevi ağda girdi tabakasından sonra gelen 
gizli tabakaya girdi değişkenlerini aktarmaktır. Son tabaka (k tabakası), çıktı değişkenlerinden 
oluşur ve çıktı tabakası adı verilir. Girdi tabaka ve çıktı tabakaları arasındaki işlem 
elemanlarından oluşan tabakaya da gizli tabaka (j tabakası) adı verilir [Demirpençe, 2005; Kişi, 
2005]. 

 
2.2. Çoklu Lineer Regresyon 

Regresyon analizi Đstatistik biliminin en önemli ve temel konularından birisidir. Birden fazla 
bağımsız değişkenin kullanıldığı regresyon analizi çoklu lineer regresyon (ÇLR) analizi olarak 
adlandırılır. Çoklu lineer regresyonda amaç, bağımlı değişkeni etkilediği belirlenen bağımsız 
değişkenler yardımıyla bağımlı değişkenin değerinin tahmin edilmesi ve bağımlı değişkeni 
etkilediği düşünülen bağımsız değişkenlerden hangisi ya da hangilerinin bağımlı değişkeni daha 
çok etkilediğini bulmaktır. 

 
Çoklu regresyon çözümlemesinde, bağımlı değişken y, bağımsız değişkenler x1, x2,...., xp ile 

gösterildiğinde aralarındaki ilişki; 

ppjj xxxxy βββββ ++++++= ......22110
 (1) 
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olarak yazılabilir. Burada; β0, β1, β2, ..., βj, ... βp bilinmeyenlerine regresyon katsayıları denir. 
Herhangi bir βj regresyon katsayısı, diğer değişkenler sabit tutulduğunda (diğer değişkenlerin 
etkisi ortadan kaldırıldığında) xj değişkeninde ortaya çıkan bir birimlik değişmeye karşılık y 
değişkenindeki beklenen değişiklik miktarını vermektedir. βj (j=1, 2, ..., p) parametreleri kısmi 
regresyon katsayıları β0 ise kesim noktası veya sabit olarak adlandırılır [Taşdemir, 2004; Ağar, 
2004; Ercan, 1997]. Tüm etkilerin dikkate alındığı tam model olarak adlandırılan modele ait 
denklem aşağıdaki gibidir. 

DYDUDDYUDdr /*.*./... 505504325010 ββββββ +++++=  

 DYUDDYU /**./*. 5076 ββ ++  (2) 

SPSS (Statistical package for social sciences) [SPSS Inc., 2003] paket programı yardımıyla 
genel lineer model (General Linear Model – GLM) işlemleri kullanılarak kovaryans analizi 
yapılmış ve oyulma derinliğinin tespiti için model kurulmuştur. GLM işlemleri, Tip I ve Tip III 
hipotez testlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Tip III hipotez testindeki Pr>F değerleri modeldeki 
etkili ve etkili olmayan faktörleri vermektedir. Tip III hipotez testinde, %95 güven düzeyinde, 
0.05’ten küçük Pr>F değerine sahip olan faktörler kurulan modelde etkili, büyük olan faktörler 
ise etkisizdir. Tip I hipotez testinde, bir faktör veya etkileşimin değişimi incelenirken, diğer 
faktörler veya etkileşimler modelde durmaktadır. Aksine, Tip III hipotez testinde, bir faktör veya 
etkileşimin değişimi incelenirken, diğer faktörler veya etkileşimler modelden çıkarılmaktadır. 
Yani incelenen faktör veya etkileşimin modele etkisi belirlenmektedir [Kocabaş; Ardıçlıoğlu, 
2007]. 

 
3. ANALĐZ  

Modelleme çalışmaları iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama eğitme, ikinci aşama ise 
öğrendiklerinin sonucunun alındığı test aşamasıdır. Eğitmede kullanılan veriler, daha sonra test 
aşamasında kullanılmazlar. Yani elde yer alan veriler, eğitme ve test diye ikiye ayrılır. Bu 
çalışmada rasgele alınan 30 veri eğitme ve kalan 15 veri ise test için, hem YSA hem de GLM 
modellerinde kullanılmıştır.  

 
3.1. YSA Modeli 

Şekil 3’te yer alan Aij ve Ajk, 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 3’te sağdan sola) yayılır. Ağırlıkları ayarlamak 
için diğer tekniklerden daha güçlü ve hızlı olan Levenberg-Marquardt metodu kullanılmıştır 
[Ki şi, 2007].  

 
Uygun YSA modelinin belirlenmesi gizli tabaka sayısı ve bu tabakalardaki nöron sayısı gibi 

yapısal parametrelerin ve aktivasyon fonksiyonunun belirlenmesine dayanır. Çalışmada gizli 
katmandaki birimlere ve çıkışa ait aktivasyon fonksiyonu logsig olarak seçilmiştir. Yapılan çok 
sayıda deneme neticesinde en uygun modele ait iterasyon sayısı 30 ve ara tabaka hücre sayısı 5 
olarak belirlenmiştir. Eğitme aşaması bittikten sonra, daha önce kullanılmamış olan test verileri 
ile modelin performansı test edilmiştir. 

 
3.2. GLM Modeli 

Modelin içerdiği faktörlerde Tip III hipotez testinde tüm faktörleri için Pr < F değeri 0.05’ 
ten küçük ve tamamının etkili olduğu belirlenen model, Eşitlik 2’deki gibi oluşturulmuştur. 

 
Kovaryans analizi sonucunda bulunan oyulma derinliği modelinde yer alan regresyon 

katsayıları, Tablo 1’de verilmiştir. Regresyon denklemindeki βi katsayıları modellemenin eğitme  
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safhasında hesaplanır ve test verilerindeki bağımsız değişkenlerin kullanılmasıyla oyulma 
derinliklerinin elde edilmesinde kullanılır. 

 

Tablo 1. Modele ait regresyon katsayıları 

 
4. UYGULAMA 

Kurulan modeller ve gözlem değerleri arasındaki lineer ilişkinin tahmininde Belirginlik 
katsayısı ( 2R ) ve uyumluğu için de Ortalama karesel hata (OKH) ve Mutlak hata (MH)’dan 
faydalanılmıştır. 2R  ve MH istatistiksel bilgileri aşağıdaki denklemlerle ifade edilmektedir. 
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Burada, n  deney sayısı ve gözlemrd )(  gözlem oyulma derinliklerinin [ jgözlemrd ,)( ] aritmetik 

ortalamasıdır. MH değerinin 0 (sıfır) olması modelin mükemmel olduğu anlamına gelir ki, 
modellerin performansları karşılaştırılmasında daha küçük MH’ nin, daha iyi olduğunu ifade 
eder.  

 
Eşitlik 2’nin Tablo 1’de yer alan regresyon katsayılarının kullanılmasıyla elde edilen GLM 

model sonuçları ile Tablo 2’de yer alan denemeler sonrası en yüksek belirginlik katsayısı 
( 2R =0.9391) olan 30 iterasyon ve 5 ara tabaka hücre sayısı kullanılarak oluşturulan YSA 
modeline ait sonuçlar, gözlem sonuçları ile birlikte Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 2. YSA modeli için oluşturulan modellere ait belirginlik katsayısı (R2) değerleri 

P
A

R
A

M
E

T
R

E
 

βo D50 U Y/D D50*U D50*Y/D U*Y/D D 50*U*Y/D 

βi 189.1246 -8.4885 5.7665 -90.7998 3.4761 3.5623 26.2859 -2.2889 

Ara Tabaka 
Hücre Sayısı 

Đterasyon Sayısı 

10 20 30 40 50 60 

1 0.2562 0.6277 0.6185 0.6185 0.6185 0.6185 

2 0.6165 0.6612 0.7117 0.5977 0.504 0.5 

3 0.8435 0.8117 0.8072 0.803 0.8105 0.8179 

4 0.8837 0.9185 0.9102 0.9014 0.8996 0.8985 

5 0.6254 0.9271 0.9391 0.9377 0.9383 0.9358 

6 0.3823 0.3476 0.3379 0.3431 0.3475 0.3529 
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Tablo 3. Test verilerine ait gözlem ve modellerle bulunan tahmini oyulma derinlikleri 

 
Tablo 3’te yer alan gözlem ve modellerle tahmin edilen oyulma derinlikleri değerlerinin 

kullanılması ile bulunan istatistiklerden 2R  ve mutlak hataların toplamı sırasıyla YSA modeli 
için 0.9349 ve 186.24 (ortalaması 12.4), GLM modeli için ise 0.5802 ve 274.60 (ortalaması 18.3) 
olarak hesaplanmıştır. Aynı istatistikler 30 adet eğitme verileri için ise sırasıyla YSA modeli için 
0.8081 ve 249.17 (ortalaması 8.3), GLM modeli için ise 0.6144 ve 396.70 (ortalaması 13.2) 
olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda Tablo 3’ te yer alan Mutlak hata grafiği oluşturulduğunda 
Şekil 4 elde edilmiştir. 
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Şekil 4. Kurulan modellere ait mutlak hata grafiği 

Test 
No U D50 Y/D dr SAS YSA Mutlak Hata, 

SAS 
Mutlak Hata, 

YSA 

1 0.25 16.00 0.00 0.00 32.2675 3.262397 32.2675 3.262397 

2 0.25 7.80 0.00 0.00 70.2286 4.839887 70.2286 4.839887 

3 0.43 16.00 0.00 13.00 41.4562 8.329912 28.4562 4.670088 

4 0.85 7.80 0.00 124.00 95.0163 174.66655 28.9837 50.66655 

5 0.85 7.80 0.29 131.00 76.2281 174.666428 54.7719 43.666428 

6 0.77 16.00 0.00 57.00 58.8126 58.746751 1.8126 1.746751 

7 0.77 16.00 0.86 11.00 1.8844 7.027199 9.1156 3.972801 

8 0.85 16.00 0.86 16.00 4.841 15.070939 11.159 0.929061 

9 1.10 16.00 0.00 90.00 75.6584 78.919817 14.3416 11.080183 

10 1.29 16.00 0.29 68.00 69.4993 69.81046 1.4993 1.81046 

11 1.29 22.00 0.57 25.00 31.5856 12.20105 6.5856 12.79895 

12 1.29 22.00 0.86 14.00 5.7199 6.283493 8.2801 7.716507 

13 1.07 22.00 0.00 50.00 52.1918 80.949145 2.1918 30.949145 

14 1.07 22.00 0.57 20.00 22.8563 22.595762 2.8563 2.595762 

15 0.77 22.00 0.57 13.00 10.9527 7.469404 2.0473 5.530596 
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Görüldüğü üzere oyulma derinliğinin tahmininde her iki model için de R2 ve mutlak 
hataların toplamı değerleri karşılaştırıldığında, daha yüksek R2 ve daha düşük MH değerlerine 
sahip olan YSA modeli GLM modelinden daha iyi sonuçlar vermektedir. Tablo 3’te yer alan 
gözlem ve tahmin değerlerinin kullanılmasıyla Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7 elde edilmiştir. 
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Şekil 5. Gözlem ve GLM modeline ait saçılma diyagramı 
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Şekil 6. Gözlem ve YSA modeline ait saçılma diyagramı 
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Şekil 7. Gözlem ve modellere ait tahmin edilen oyulma derinlikleri 

 
5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada riprap koruması var iken köprü ayaklarında oyulma derinliğinin tespiti, YSA 
ve GLM yaklaşımı ile modellenmiştir. YSA ve GLM modellerinin karşılaştırılması sonucu 
YSA’nın, GLM’den daha iyi tahmin yaptığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla YSA yaklaşımı ile oyulma 
derinlikleri modellenerek, belirli bir yakınlıkla tahmin edilebileceği sonucuna varılmıştır.  
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AKARSU H ĐDROGRAFININ GA KULLANILARAK 
TAHM ĐN EDĐLMESĐ 

Gökmen TAYFUR∗ 

ÖZET 

Standard anahtar eğri metodu (standard rating curve method, RCM) mansaptaki kesit 
verisini, Ad(t), ve membadaki kesit, Au(t-TL), ve debi, Qu(t-TL),verisini kullanarak mansaptaki 
debinin, Qd(t) kestirimini ampirik formül ile yapabilmektedir. Bu formüldeki TL menba ile 
mansap arasındaki dalga varış zamanını ve α ile β ise model parametrelerini göstermektedir. Bu 
parametreler, her bir taşkın olayı için, mevcut taban akımı, pik seviye, ve yanal akım 
verilerinden faydalanılarak hesaplanabilmektedir. Gerek duyulan bu veriler, meydana gelmekte 
olan herhangi bir taşkın debisi kestirimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışma, söz konusu eksikliği 
gidermek için, ampirik formulun prametrelerini genetik algoritma (GA) metodu ile elde 
etmektedir. GA metodunda, klasik RCM in, parametrelerin değerlerini bulmak için, ihtiyaç 
duyduğu ekstra verilere gerek yoktur. Sadece error fonksiyonunu minimize ederek, 
parametrelerin optimum değerlerini bulmaktadır. GA tabanlı RCM metodu ile klasik RCM 
metodu, Đtalyanın iç kesiminde bulunan Tiber Nehri üzerindeki 3 farklı istasyonda gözlenen 
gerçek hidrografların tahmininde kullanılmıştır. Dalga varis zamanları bu 3 istasyon için, 
sırasıyla, 4-, 8- ve 12- saattir. Herbir segment için; 7 hidrografın 4 ü parametrelerin optimum 
değerlerinin bulunmasında, geri kalan 3 hidrografta modellerin performansının testinde 
kullanıldı. Test sonuçları, GA ile optimize edilen RCM metodunun, her üç istayonda gözlenen 
hidrografları oldukça başarılı bir şekilde tahmin ettiğini göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hidrograf, kestirim, genetik algoritma, anahtar eğri metodu 

 
 

ABSTRACT 

The rating curve method (RCM) uses information of cross-section Au(t-TL) and discharge 
Qu(t-TL) a wave travel time earlier at upstream station and information of cross-section Ad(t) at 
downstream station to predict the discarge Qd(t) at the later station by the empirical formula 
where TL is the wave travel time and α and β are the model coefficients. Classical RCM reqires 
extra information on lateral flows, base flow and peak level to obtain the model prameters. This 
inhibits its ability to do real time forecasting. In order to overcome this shotcoming, this study 
employed the genetic algorithm (GA) to obtain the optimal values of parameters of the 
empiricial equation by minimizing the error objective function. Single set of optimum α and β 
values were obtained for every segment and an average wave travel time was employed for every 
event observed in the same river reach. The classical RCM and GA_optimized RCM models 
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were used to predict hydrographs observed at three different stations on the Tiber River located 
in central Italy. The wave travel time for each reach were 4 h, 8 h and 12 h, respectively. For 
every reach, 4 hydrographs were used for obtaining optimal values of the model parameters 
while 3 were used for testing.Test results revealed that GA_optimized RCM model sucessfully 
predicts the observed hydrographs. 

 
Keywords: Hydrograph, prediction, gentic algirithm, rating curve method 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Taşkın kontrolu çalışmaları ve su kaynakları planlaması ve yönetimi için debi tahmini önem 
taşımaktadır. Debi tahmini için zor nümerik metodlar-ki oldukça yoğun veri gereksinimine 
ihtiyaç duyarlar- kullanılabileceği gibi daha basit ve uygulaması kolay metodlar tercih 
edilmektedir. Bu metodlardan biri olan anahter eğrisi metodunu (rating curve method) 
Moramarco vd. (2005)’de geliştirdiler. Geliştirilen bu RCM metodu yanal akımların etkisinide 
göz önüne alabilmektedir. Daha önce geliştirlen modeller yanal akımların etkili olduğu 
durumlarda geçerlilik göstermemekteydi [Moramarco and Singh, 2001; Franchini vd., 1999]. 
RCM modeli memba ve mansaptaki değişkenler arasında lineer bağıntı olduğunu kabul 
etmektedir. Bu metod özelliklede mansaptakı sınır koşulunun bilinmemsi halinde veya düşük 
akımlarda hız ölçümlerinin mevcut olması halinde faydalıdır. Model mansap pik depisini; 
memba debisi ve yanal akımların katkısını kullanarak parametre değerlerini hesaplamaktadır. 
Model aynı segmenteki her olay için farklı model katsayılarını hesaplamak vede her olayın dalga 
varış zamanını kulanmak zorundadır. 

 
Moramarco vd. (2005) geliştirdikleri RCM modelini gerçek hidrograflar ile test etmiş aynı 

zamanda Muskingum metoduylada karşılaştırmışlardır. Tayfur vd. (2007) ise YSA ile RCM 
modelinin performanlarını karşılaştırmış ve YSA nın üstünlüğünü ortaya koymuşlardır. Ancak 
bilindiği üzere YSA metodunda herhangi bir denklem olmadığı için olayın fiziği hakkında görüş 
sahibi olmak zordur. Ayrıca, Tayfur vd. (2007) YSA nın ekstrapolasyon özelliğinin oldukça 
zayıf olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 
RCM metodu, model parametrelerinin kalibrasyonu için, gözlenen seviye hidrografın 

yükselme eğrisine, taban akımı ve pik seviye gibi özel noktasal bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu 
nedenle, klasik RCM gerçek zamanlı taşkın tahmininde kullanılamamaktadır. Bu eksikliği 
giderebilmek için, bu çalışma bu modelin parametrelerinin tahminini GA ile yapmaktadır. Klasik 
RCM in aksine, GA tabanlı RCM modeli herbir segment için tek set parametre değerleri ile 
ortalama bir dalga varış zamanı kullanmaktadır. 

 
2. GENETĐK ALGOR ĐTMA (GA) 

GA doğal ayıklama ve en uyumlunun yaşadığı gibi biyolojik işlemlerden esinlenerek 
geliştirilmi ş bir optimizasyon (en iyileme) yöntemidir. Lineer olmayan mühendislik 
problemlerinde kullanılır. Türev, integral, ve fonksiyonun sürekliliği gibi kısıtlayıcılara ihtiyaç 
duymaz. GA in temel taşlarını gen -ki 0 ve 1 gibi bit lerden oluşur-, kromozom, ve kromozom 
havuzu oluşturur. Gen modelin prametresidir ve genler kromozomları oluşturur. Çözüme aday 
kromozomlarda gen havuzunu oluşturur. 

 
GA in temel işlemlerini başlangıç kromozom havuzunun oluşturulması, kromozomların 

uygunluk değerlerinin hesaplanması, kromozom seçimi, çaprazlama ve mutasyon 
oluşturmaktadır. Başlangıç havuzunun oluşturulması için, örneğin, uniform veya normal dağılım 
fonksiyonları kullanılabilir. Herbir kromozomun amaç fonksiyonundaki değeri önce hesaplanır, 
daha sonra aşağıdaki bağıntı ile uygunluğu belirlenir. 
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Burada Ci = kromozom i; F(Ci) = kromozomun uygunluk değeri; f(Ci) = amaç fonksiyonun 
kromozom i için değeridir. Seçim rastgele yapılabilir veya en iyiden aşağıya doğru sıralama 
yapılabilir ve iyi olanlar zayıf olanların üstüne kopyalanır. Yeni nesil oluşturmak için seçilen 
kormozomlar eşleştirlir ve çaprazlamaya tabi tutulur. Ayrıca, lokal minimuma düşmemek için 
bazı bit lerde mutasyon uygulanabilir. Şekil 1 çaprazlama ve mutasyona bir örnektir. Genetik 
algoritmaların detayı Sen (2004) de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Çaprazlama ve mutasyona örnek 

 
3. ANAHTAR EĞRĐSĐ METODU 

Moramarco vd. (2005) nin geliştirdikleri RCM modeli Eşitlik 2 ile ifade edilmiştir.  
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α  ve β  parametreleri aşağıdaki denklemlerden elde edilir [Moramarcove Singh, 2001]: 
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Burada Qd(tb) = mansaptaki taban akımı debisi; Qd(tp) = mansaptaki pik debi; tp ve tb = mansapta 
pik seviyenin ve taban debisinin meydana geldiği zamanaları sırası ile göstermektedirler. Qd(tb) 
hız ölçümlerinden Qd(tp) de memba debi ve yanal akımların katkılarının toplanmasından bulunur. 
Bu metodun detayları Moramrco ve Singh (2001) ve Moramarco vd. (2005) den elde edilebilir. 
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4. UYGULAMA 

GA metodu ile, Eşitlik 2’deki α ve β katsayılarının optimum değerleri aşağıdaki error 
fonksiyonunun minimize edilmesi ile bulunmaktadır.  

∑
=

−=
N

i
pm QQ

N
MAE

1

1
 (4) 

Burada N = gözlem sayısı; Qm = ölçülen debi; ve Qp = modelin tahmin edilen debisidir. 
Başlangıçta 100 kromzom kabul edilmiştir. %75 çaprazlama oranı, %5 mutasyon oranı ve 1000 
iterasyon kullanılmıştır. Palaside Corporation’ın denemede olan ve Excel ortamında çalışan GA 
paket programı kullanılmıştır [Palaside Corporation, 2001]. 

 
Yukarı Tiber nehri üzerindeki 3 istayonda ölçülen hidrografalar modelin kalibrasyonu ve 

uygulanması için kullanılmıştır (Şekil 2). Tablo 1, Tablo 2, ve Tablo 3’te istasyonlarda ölçülen 
hidrografların bazı özellikleri ile GA ile optimize edilen parametrelerin değerleri özetlenmiştir. 
Herbir tablodaki 4’er olay (* ile gösterilenler) modelin kalibrasyonunda geri kalanlar ise 
uygulanmasında kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 2. Yukarı Tiber Havzası ve ölçüm sstasyonları 
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Tablo 1. Santa Lucia and Ponte Felcino istasyonlarında gözlenen hidrografların ana özellikleri ve 
GA ile tahmin edilen optimum parametre değerleri 

Date 
Santa Lucia  Ponte Felcino 

TL 

(h) α β 
Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 
V 

 (106m3) 
Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 
V  

(106m3) 

December  
1990 

9 394.7 46.5 5 404.2 56.8 

4 1.20 5.96 

January 
 1994 

40 112.0 9.2 50.8 240.7 17.8 

May  
1995* 

4.4 79.4 13.1 10 138.7 19.1 

January  
1997* 18.8 

121.8 
25.2 36.2 

225.1 
51.8 

142.1 359.3 

June  
1997* 

4.4 327.2 27.2 10.8 449.6 49.1 

January 
 2003 25.7 

45.6 
14.5 49.3 

113.4 
38.2 

65.9 223.8 

February  
2004* 24 

98.5 
14.2 55.3 

277.6 
43.6 

54.8 153.2 

 
Tablo 2. Santa Lucia and Ponte Nuovo istasyonlarında gözlenen hidrografların ana özellikleri ve 

GA ile tahmin edilen optimum parametre değerleri 

Date 
Santa Lucia station Ponte Nuovo station 

TL 

(h) α β 
Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 
V 

 (106m3) 
Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 
V  

(106m3) 

December  
1996 

14 268.9 21.2 58.9 730.4 64.7 

8 1.02 36.99 

April 
 1997* 

3.4 346.1 31.0 16.5 500.5 67.1 

December 
1998* 

26 56 8.3 77.8 716.8 52.4 

February  
1999 

16 219.1 14.9 42.6 763.8 68.4 

March 
2000* 

5.6 61.6 11.8 34 370.7 85.7 

December  
 2000* 

4.7 
202.5 

51.3 24.3 
451.5 

198.8 
330.5 879.2 

January  
2001* 22 

72 
14.2 106 

404.5 
67.5 

72.6 312.1 

 
Şekil 3, Şekil 4, ve Şekil 5 herbir istasyonda gözlenen hidrografların simulasyonunu 

göstermektedir. Makaleyi kısa tutmak amacı ile, herbir istasyonda gözlenen ve test aşamasında 
kullanılan diğer 2’şer hidrografın simulasyonları burada gösterilmemiştir. Ancak, belirtmek 
gerekir ki, diğer hidrografların simulasyonunuda GA tabanlı RCM gayet başarılı bir şekilde 
simule etmiştir. Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü üzere her üç istasyondaki hidrografların 
benzetimi gayet başarılı bir şekilde yapılmıştır. GA klasik RCM in performansını önemli ölçüde 
arttırmıştır. 
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Tablo 3. Santa Lucia and Monte Molino istasyonlarında gözlenen hidrografların ana özellikleri ve 
GA ile tahmin edilen optimum parametre değerleri 

Date 

Santa Lucia station Monte Molino station 
TL 

(h) α β 
Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 

V 
 

(106m3) 

Qb 

(m3/s) 
Qp 

(m3/s) 
V  

(106m3) 

April 
 1997 

3.2 346.1 32.6 29.4 572.0 96.80 

12 1.08 21.50 

December 
1998* 

26.3 56.0 7.2 85.7 769.8 59.65 

February  
1999* 

11 229 15.2 45 754 80.7 

December  
 2000 

3.4 
202.5 

53.1 26.4 
507.2 

224.4 
330.5 850.1 

January  
2001 

23 
72.0 

15.9 120 
397.3 

84.8 
72.6 364.1 

April  
2001* 

24 143 9.6 50 272 21.4 

May  
2004* 10 

121.8 
45.6 70 

544.4 
188.5 

239.1 536.5 

 

Event: January 1994
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Şekil 3. Ponte Felcino istasyonunda Ocak 1994’de gözlenen taşkın hidrografının simulasyonu 
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Şekil 4.  Ponte Nuovo istasyonunda Ocak 2001’de gözlenen taşkın hidrografının simulasyonu 
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April 1997
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Şekil 5. Monte Molino istasyonunda Nisan 1997’de gözlenen taşkın hidrografının simulasyonu 

 
5. SONUÇ 

Klasik RCM metodu, model parametrelerinin kalibrasyonu için, gözlenen seviye hidrografın 
yükselme eğrisine, taban akımı ve pik seviye gibi özel noktasal bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu 
nedenle, klasik RCM gerçek zamanlı taşkın tahmininde kullanılamamaktadır. Ayrıca, klasik 
RCM, herbir olay için, α ve β değerlerine ve herbir segmentteki olayın dalga varış zamanına 
ihtiyaç duymaktadır. Klasik RCM in aksine, GA tabanlı RCM modeli herbir segment için tek set 
parametre değerleri ile ortlalama bir dalga variş zamanı kullanmakatadır. GA tabanlı RCM, 
klasik RCM in ihtiyaç duyduğu ekstra bilgilere gerek duymadan, farklı istasyonlarda gözlenen 
hidrografaların benzetimini oldukça başarılı bir şekilde yapmıştır. Bu sebeple, uygulaması kolay 
olan GA tabanlı RCM modelin mühendisler tarafından taşkın tahmininde kullanılması 
mümkündür. 
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ÇORUH HAVZASINDAK Đ AYLIK NEH ĐR AKIMLARININ ARMA 
VE YAPAY SĐNĐR AĞLARIYLA STOKAST ĐK MODELLEMES Đ 

Đbrahim CAN1, Ercan KAHYA2, Cahit YERDELEN3, Fatih TOSUNOĞLU1, Hilal ERDEM1  

ÖZET 

Bu çalışmada, Çoruh Havzası’nda 9 adet akım gözlem istasyonunda ölçülen aylık nehir 
akımlarının stokastik modelleri otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ve yapay sinir ağları 
(YSA) yöntemleri ile ayrı ayrı elde edilmiştir. Modellerin elde edilmesinde, Elektrik Đşleri Etüt 
Đdaresi (EĐE) Akım Gözlem Yıllıklarındaki veriler kullanılmıştır. Elde edilen modeller 
kullanılarak tarihi seriler ile aynı uzunlukda 100 adet sentetik seri türetilmiştir. Türetilen sentetik 
serilerin hem aylık ortalamaları hemde aylık standart sapmaları %95 güven düzeyinde tarihi 
serilerin aynı özelliklerini muhafaza ettiği görülmüştür. Bu nedenle, elde edilen modellerden 
Çoruh Havzası’ndaki su kaynakları sistemlerinin planlanması ve işletilmesi çalışmalarında 
yararlanılabilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Çoruh Havzası, ARMA, yapay sinir ağları, stokastik modelleme 

 
 

ABSTRACT 

In this study, stochastic models were obtained by applying autoregressive moving average 
(ARMA) and artificial neural networks (ANN) methods using monthly streamflow observations 
at 9 stations located in Çoruh basin. Studies were carried out by using data from the water 
yearbooks published by EĐE. By using these models, 100 synthetic streamflow series were 
generated each being same long as historic time series were found to have the same statistical 
parameters (monthly mean, monthly standart deviation) as the generated time series within 95% 
confidence intervals. Therefore, these models may be used in the planning and management of 
water resources systems in Çoruh Basin. 

 
Keywords: Çoruh Basin, ARMA, artificial neural networks, stochastic modeling 
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1. GĐRĐŞ 

Bir rastgele değişkenin zaman içinde ardı ardına aldığı değerler birbirinden bağımsız değilse 
bu değerlerden meydana gelen zaman serisine stokastik süreç denir. Bir stokastik süreci 
belirlemek için rasgele değişkenin olasılık dağılımından başka stokastik bağımlılığını, yani 
serinin ardışık elemanları arasındaki içsel bağımlılık yapısını da ifade etmek gerekir [Bayazıt, 
1981; 1996]. Bir akarsuyun günlük (aylık, yıllık) debileri ondan önceki günlerin (ayın, yılın) 
debilerinden bağımsız olmadıklarından bunlar birer stokastik süreç olan zaman serileri olarak ele 
alınırlar. Stokastik süreçlerin modellenmesi ile ilgili çalışmalar, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve 
küresel ısınma tehdidi altında bulunan su kaynaklarının planlanması ve işletilmesi açısından 
özellikle önemlidir. Mevcut örnekler (gözlenmiş veriler), genellikle stokastik sürece ait toplumu 
tam olarak yansıtamadığından, daha güvenilir kararlar alabilmek için eldeki sürecin 
modellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Daha sonra bu modeller, planlama ve tasarım için veri 
türetmek ya da süreçlerin gelecekteki değerlerinin tahmini için kullanılmaktadır [Salas vd, 1980; 
Hipel ve McLeod, 1994]. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan ve 19748 
km2 lik drenaj alanına sahip olan Çoruh Havzası’ndaki (Şekil 1) 9 adet akım gözlem istasyonuna 
(Tablo 1) ait aylık akımların stokastik modellerini otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ve 
yapay sinir ağları (YSA) yöntemleri ile ayrı ayrı elde etmektir. Literatürde aylık nehir 
akımlarının modellenmesinde ARMA modelleri ve Yapay Sinir Ağları kullanımına sıkça 
rastlanmaktadır[Can ve Yerdelen, 2005; Can, 2006; Can vd, 2007; Karabörk ve Kahya, 1998; 
Karabörk ve Kahya, 1998a; Mondal ve Wasimi, 2006; Keskin ve Taylan, 2007; ]. 

 
2. OTOREGRESĐF HAREKETL Đ ORTALAMA (ARMA) MODELLER 

Periyodik olmayan otoregresif hareketli ortalama (ARMA) modeller aşağıdaki şekilde ifade 
edilir.  

( ) ( ) tt ByB εθ=φ  (1) 

 

 

Şekil 1. Çoruh Havzası ve çalışmada kullanılacak akım gözlem istasyonları 
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Tablo 1. Akım gözlem istasyonlarına ait özet bilgi 

 
Burada, ( ) p

p
2

21 B....BB1B φ−−φ−φ−=φ , otoregresif operatördür; aynı şekilde, 

( ) p
p

2
21 B....BB1B θ−−θ−θ−=θ , hareketli ortalama operatörüdür; B isegeri kaydırma 

operatörüdür ve mtt
m yyB −= şeklinde tanımlanır. tε  ise modelin rastgele bileşenini 

göstermektedir. Aylık akımları modellerken sürecin parametrelerindeki peryodikliği giderip 
stasyoner hale getirmek için  

j

jij
ij s

xx
y

−
=  (2) 

 
dönüşümü uygulanabilir. Burada, 12,...,2,1j = olmak üzere jx  ve js  i-inci yılın j-inci ayının 

debilerinin ortalama ve standart sapmasını gösterir. Aylık akımlarda ( ) j1i12t +−×=  olmak 
üzere (1) denklemi açık şekilde yazılacak olursa: 

qtq1tttptp1t1t ..............y.......yy −−−− εφ−εφ−ε+φ++φ=  (3) 

denklemiyle ifade edilen bu modele ARMA (p,q) modeli denmektedir. ARMA modelleri 
oluşturulacak AGĐ lerdeki aylık akımların çarpıklık katsayısının yüksekliği aylık akım serilerinin 
normal bir dağılıma sahip olmadığını göstermektedir. Bu nedenle aylık akım serileri logaritması 
alındıktan sonra yukarıda gösterildiği şekilde peryodikliği giderilip stasyoner hale getirilerek 
Kolmogorov-Smirnov testi ile normalite kontrolü yapılmıştır. 
 

Her bir AGĐ’na ait logaritması alınmış ve peryodikliği giderilmiş aylık ortalama debilerin 
korelogramı ve kısmi otokorelasyon fonksiyonu sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir. 

 
ARMA modelinin rastgele bileşeni (artık terim) ε nin içsel bağımlılığı hem artık terimlerin 

korelogramları çizilerek (Şekil 4) hem de Box-Pierce portmanto testi ile kontrol edilmiştir. Aylık 
akımların potansiyel ARMA modellerinin φ  ve θ  katsayıları stasyonerlik ve tersinirlik 
şartlarının sağlanması için  

0B....BB1 p
p

2
21 =φ−−φ−φ−   (4) 

AGĐ No. Yağış Alanı 
(km2) 

Yaklaşık 
Kot 
(m) 

Gözlem 
Süresi 

Ortalama 
(m3/s) 

Standart 
sapma 
(m3/s) 

Çarpıklık 
Katsayısı 

2304 1734 1545 1942–2004 15,03 16,32 2,29 

2320 4759.2 1365 1971–2004 69,08 73,41 1,72 

2316 5505.2 1170 1965–2004 206,91 187,35 1,87 

2325 1762 1129 1974–2004 38,43 43,12 1,83 

2321 586 705 1972–2004 28,57 32,66 1,94 

2305 7272 654 1963–2004 13,76 13,04 1,32 

2323 7069.8 580 1965–2004 158,63 159,05 1,73 

2322 18753.3 201 1972–2000 33,25 35,32 2,75 

2315 20127 57 1965–2001 7,00 8,39 2,75 
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Şekil 2.  Akım gözlem istasyonlarındaki logaritması alınmış ve peryodikliği giderilmiş aylık ortalama debilerin korelogramları 
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Şekil 3.  Akım gözlem istasyonlarındaki logaritması alınmış ve peryodikliği giderilmiş aylık ortalama debilerin kısmi otokorelasyon fomksiyonları 
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Şekil 4.  Gözlem istasyonlarındaki logaritması alınmış ve peryodikliği giderilmiş aylık ortalama debiler için arma modellerinin artık terimlerinin  

               korelogramları 
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0B....BB1 p
p

2
21 =θ−−θ−θ−  (5) 

denklemlerinin kökleri birim çember içine düşecek şekilde belirlenmiştir (Tablo 2).  

 
Tablo 2. Çoruh Havzası’ndaki AGĐ’larının aylık akımları için ARMA modelleri 

 
3. YAPAY SĐNĐR AĞLARI 

Yapay Sinir Ağları ya da kısaca YSA; insan beyninin çalışma sisteminin yapay olarak 
benzetimi çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapay sinir ağları, giriş ve çıkış veri 
kümelerini kullanarak sistem davranışını öğrenebilen esnek bir matematik modelleme 
yöntemidir. En genel anlamda bir YSA, insan beynindeki birçok nöronun, ya da yapay olarak 
basit işlemcilerin birbirlerine değişik etki seviyeleri ile bağlanmasıyla oluşan karmaşık bir sistem 
olarak düşünülebilir. Geleneksel programlama yöntemleri ile çözülemeyen bir dizi problem YSA 
ile çözüm bulabilmektedir [Anderson, 1995]. Genellikle bir YSA da girdi, gizli ve çıktı 
tabakaları olmak üzere üç farklı birim bulunmaktadır. Her tabakada birçok nöron bulunmakta ve 
her tabakadaki nöronlar diğer tabakadaki nöronlar ile ağırlık sayıları ile bağlanmaktadırlar. Tipik 
bir üç tabakalı yapay sinir ağı Şekil 5’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 5. Yapay sinir ağlarının yapısı 

 
Yapay sinir ağlarının eğitilmesinde genellikle hata geri yayma (backpropagation) 

algoritması kullanılmaktadır. Şekil 5’teki y çıktısının hesabı şöyle yapılmaktadır. Önce Xi 
girdileri Wij ağırlık sayıları ile çarpılarak toplanır ve bunlara jφ eşik değeri (bias) eklenerek 

aktivasyon fonksiyonu denen bir F fonksiyonundan geçirilir. Aktivasyon fonksiyonu türevi 
alınabilen bir fonksiyondur. Sigmoid veya hiperbolik tanjant fonksiyonu gibi basit bir fonksiyon 
olabilir. Bu çalışmada aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant fonksiyonu kullanılmıştır. 
Böylece gizli tabakadaki nöronların girdileri elde edilmiş olur. Gizli tabakadaki nöronlar için 
elde edilen bu girdilerde Wjk ağırlık sayıları ile çarpılarak toplanır ve yine  kφ eşik değeri 
eklenerek y çıktısı elde edilir. 

AGĐ No Model 1φ  1θ  2θ  AIC 2
εσ  

2304 ARMA(1,0) 0.68 - - -345.96 0.51 
2305 ARMA(1,2) 0.88 0.17 0.23 -325.32 0.52 
2315 ARMA(1,2) 0.87 0.30 0.21 -185.79 0.65 
2316 ARMA(1,2) 0.89 0.26 0.21 -294.11 0.54 
2320 ARMA(1,2) 0.85 0.18 0.17 -279.60 0.50 
2321 ARMA(1,2) 0.87 0.32 0.22 -139.13 0.69 
2322 ARMA(1,2) 0.91 0.31 0.21 -158.31 0.62 
2323 ARMA(1,2) 0.86 0.28 0.15 -271.17 0.56 
2325 ARMA(1,2) 0.88 0.33 0.18 -186.51 0.60 
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( ) kjiijjk XWFWy φ+φ+= ∑  (6) 

Burada, F aktivasyon fonksiyonu, Xi girdiler, Wij girdi tabakası ile gizli tabaka arasındaki ağırlık 
sayıları, jφ  gizli tabakadaki eşik değerleri, Wjk gizli tabaka ile çıktı tabakası arasındaki ağırlık 

sayıları ve  kφ çıktı tabakasındaki eşik değeridir. Aylık akımların YSA modelini elde etmek için 
aylık akım serilerinin logaritması alındıktan sonra periyodikliği giderilip stasyoner hale 
getirilmiştir. En iyi YSA modelinin belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri (AIC) esas alınmıştır. 
Girdi tabakasındaki girdilerin sayısı ve gizli tabakadaki nöron sayısı (NS) AIC’ni minimum 
yapacak şekilde tespit edilmiş ve Tablo 3’te verilmiştir. Örneğin 2304 nolu AGĐ için minimum 
AIC’ni veren girdiler 3t2t1t y,y,y −−−  olduğundan girdi tabakasında 3 nöron vardır. Buna göre 

2304 nolu AGĐ’nun aylık akımlarının YSA modelinin matematiksel ifadesi; 

t

3t

2t

1t

T

t 6.0

04.18

32.0

69.1

73.0

y

y

y

85.678.182.9

56.048.035.0

43.067.094.0

26.044.043.0

tanh
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96.0

79.2

y ε++
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 (7) 

şeklinde elde edilmiştir. Benzer şekilde diğer AGĐ’larına ait YSA modellerinin matematiksel 
ifadeleri mevcuttur. Bu matematiksel ifadelerdeki tε  artık terimlerin korelogramları Şekil 6’da 

verilmiştir. 

 
Tablo 3. Aylık akımların YSA model bilgileri 

 
4. SONUÇ 

Çoruh Havzası’nda 9 adet akım gözlem istasyonunda ölçülen aylık nehir akımlarının 
stokastik modelleri otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ve yapay sinir ağları (YSA) 
yöntemleri ile ayrı ayrı elde edilmiştir. Elde edilen modeller kullanılarak her bir akım gözlem 
istasyonunun tarihi serisi ile aynı uzunlukda 100 adet sentetik seri türetilmiştir. Bu sentetik 
serilerin istatistik değerlendirilmesi yapılmış ve %95 güven düzeyindeki güven aralıkları 
belirlenmiştir (Şekil 7, Şekil 8). Tarihi aylık akım serilerinin ortalamalarının ve standart 
sapmalarının elde edilen ARMA ve YSA modeli ile üretilen sentetik aylık akım serilerinin %95 
güven seviyesinde güven aralıkları içinde yer alması elde edilen ARMA ve YSA modellerinin 
geçerliliklerini göstermektedir. 

AGĐ No  NS AIC 2
εσ  

2304 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  4 -361.96 0.462 

2305 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  5 -346.85 0.460 

2315 )y,y,y,y(fy 4t3t2t1tt −−−−=  6 -232.55 0.512 

2316 )y,y,y,y(fy 4t3t2t1tt −−−−=  4 -297.47 0.482 

2320 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  4 -284.97 0.455 

2321 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  3 -145.71 0.636 

2322 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  4 -177.31 0.542 

2323 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  4 -282.94 0.515 

2325 )y,y,y(fy 3t2t1tt −−−=  4 -224.93 0.496 
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Şekil 6.  Gözlem istasyonlarındaki logaritması alınmış ve peryodikliği giderilmiş aylık ortalama debiler için YSA modellerinin artık terimlerinin 

               korelogramları 
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Şekil 7.  ARMA modelleri ile türetilen zaman serileri kullanılarak hesaplanan aylık ortalama akımların ortalamalarının değişimi (%95 güven aralığı ile) 
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Şekil 8.  YSA modelleri ile türetilen zaman serileri kullanılarak hesaplanan aylık ortalama akımların standart sapmalarının değişimi (%95 güven aralığı ile) 



 

 400

TEŞEKKÜR 

Bu araştırma tamamı TUBĐTAK 107Y162 nolu projesinin kapsamında gerçekleştirilmi ştir. 
 

KAYNAKLAR 

• Bayazıt, M., (1981). Hidrolojide Đstatistik Yöntemler, ĐTÜ Yayınları, Đstanbul. 

• Bayazıt, M., (1996). Đnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri, ĐTÜ Yayınları, 
Đstanbul. 

• Salas, J. D., Delleur, J.W., Yevjevich, V. ve Lane, W.L., (1980). Applied Modeling of 
Hydrologic Time Series, Water Resources Publications, Littleton, Co. 

• Hipel, K.W. ve McLeod A.I., (1994). Time Series Modeling of Water Resources and 
Environmental Systems, Elsevier, Amsterdam. 

• Can, Đ. ve Yerdelen, C., (2005). “Susurluk Havzası’nda M. Kemal Paşa Çayı’nın aylık 
akımlarının otoregresif hareketli ortalama (ARMA) modeli”, Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (3), 25-34. 

• Can, Đ., (2006). “Karasu’nun aylık akımlarının yapay sinir ağları ile zaman serisi modeli”, 7. 
Uluslararası Đnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Đstanbul. 

• Can, Đ., Yerdelen, C. ve Kahya, E., (2007). “Stochastic modeling of Karasu River (Turkey) 
using the methods of artificial neural networks”, Hydrology Days 2007, 138-144. 

• Karabörk, M.Ç. ve Kahya, E., (1998). “Sakarya Havzasındaki aylık akımların çok 
değişkenli stokastik modellemesi”, Tr. J. Of Engineering and Environmental Science 23, 
133-147. 

• Karabörk, M.Ç. ve Kahya, E., (1998a). “Göksu Nehri’nin yıllık ve aylık akımlarının 
stokastik modellenmesi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, 13 
(1), 23-36. 

• Keskin, E.M. ve Taylan, D.E., (2007). “Orta Akdeniz Havzasındaki akımların stokastik 
modellemesi”, ĐMO Teknik Dergi, 282, 4271-4291. 

• Mondal, M. S. ve Wasimi S. A., (2006). “Generating and forecasting monthly flows of the 
Ganjes River with PAR model”, Journal of Hydrology, 232, 41-56. 

• Anderson, J. A. (1995), An Introduction to Neural Networks , A Bradford Book, MIT 
Press, Cambridge, MA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 401

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

ÇÖZÜNMÜŞ OKSĐJEN TAHM ĐNĐ ĐLE YAPAY SĐNĐR AĞLARINDA 
ÇARPIKLIK KATSAYISI ETK ĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ 

Kerem CIĞIZOĞLU*, Ahu DEDE 

ÖZET 

Bu çalışmada amaç yapay sinir ağlarında verilerdeki çarpıklığın tahmin performanslarını ne 
ölçüde etkilediğini değerlendirmektir. Verileri normal dağlıma yaklaştırmak için farklı dönüşüm 
metotları uygulanmıştır. Bu farklı modelleri değerlendirmek için Đznik Gölündeki derinlik 
boyunca değişen çözünmüş oksijen ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Çözünmüş oksijen sıcaklık 
ve derinlik değerlerini kullanarak tahmin edilmiştir. Çarpıklığı azaltılmış ve azaltılmamış 
verilerin karşılaştırılması sonucu çarpıklığı gidermenin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. 
En iyi tahmin, karekök dönüşümü uygulanarak çarpıklığı azaltılan verilerde elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Đleri beslemeli geri yayınımlı yapay sinir ağı, çözünmüş oksijen, çarpıklık 

katsayısı 
 
 

ABSTRACT 

In this study the main purpose is the evaluation of the effect of the skewness of the data on 
the neural network estimation performance. Different transformation methods are employed in 
order to convert the data into normal distribution. For this study the dissolved oxygen and 
temperature data which change along the depth of the Đznik Lake are employed. In the light of 
the comparison between the data of which the skewness is decreased and the data of which the 
skewness is preserved it can be concluded that the results for decreased skewness were more 
promising. The best estimation is obtained for the data where the skewness is decreased with the 
squareroot transformation. 

 
Keywords: Feed forward back propagation neural networks, dissolved oxygen, skewness coefficient 
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1. GĐRĐŞ VE YÖNTEM 

1.1. Yapay Sinir Ağları (YSA) 

Đnsan beynindeki doğal sinir ağlarının matematiksel işlevlerle bilgisayar ortamında 
modellenmesiyle oluşturulmuş bir yöntem olan YSA 1943’te Warren McCulloch (nörobiyolojist) 
ve Walter Pitts’in (istatistikçi) yapay sinir hücrelerine dayanan bir hesaplama teorisini ve eşik 
değerli mantıksal devreleri geliştirilmesi ile doğmuştur. Amacı insanın öğrenebilme ve 
yorumlayabilme yapısını bilgisayar işleriyle taklit etmek olan YSA modeli programlanmış bir 
bilgisayarın düşünme girişimi olarak tanımlanabilir. Doğal sinir hücrelerinden esinlenerek 
oluşturulan ve doğal sinir ile benzerlikleri Şekil 1’de gösterilen yapay sinir ağlarında doğal sinir 
ağlarının aksine hücreler birbirlerine düzgün bir geometri ile bağlanır [Şen, 2004]. Ayrıca nano 
saniyeler bazındaki işlem hızları ile YSA'lar, mili saniyeler mertebesindeki hızları ile işlem 
yapan insan beyninin işlevselliğinin çok uzağındadır. Bunun yanında insan beynindeki yaklaşık 
100 milyar sinir hücresini bilgisayar ortamında modellenmesi şu an için mümkün 
görünmemektedir. Fakat karar hızı açısından insan beyni ile yarışamasalar bile, yapısallıkları ve 
hassas eşleştirmelerin başarı ile gerçekleştirebilmeleri ile gün geçtikçe daha fazla uygulama alanı 
bulmaktadır. Bilgiler Paralel taşındığı için birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden bir hücrede olan 
hata hücrenin ağırlığı oranında etki yapar. Sonuçta genel sistem yerel hatalardan en az etkilenir. 
Ayrıca bilgiler paralel taşındığından eş zamanlı çalışır. Dolayısıyla akış hızı artar. Ayrıca YSA 
bir kural tabanı ya da ön kabul gerektirmeyen bir yöntemdir. 

 

Şekil 1. Doğal sinir hücresi ve yapay sinir hücresi ile benzerlikleri 

 
Yapay hücre modeli bir ya da birden çok skaler girişe ve bir çıkışa sahip olan bir hesaplama 

elemanıdır. Şekil 2’de tek girişli tek hücrede toplama fonksiyonu ve transfer fonksiyonu bir 
hücreyi gösterir. Bilginin değeri ağırlık değeridir. p skaler girişi önce w ağırlığı ile çarpılır. 
Ardından b (bias) değeri ile toplanır ve transfer fonksiyonundan geçirilerek a çıkışı hesaplanır. 
Transfer fonksiyonu doğrusal ya da doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Matlab YSA kutusunda 
12 adet yerleşik fonksiyonun yanında yeni fonksiyonlar da yazılarak kullanılabilir. Çok girişli 
tek hücrede R nöronun giriş sayısıdır. Giriş sayısı kadar da w ağırlık değeri vardır. Birden çok 
skaler giriş önce w ağırlığı ile çarpılır. Ardından b (bias) değeri ile toplanır ve transfer 
fonksiyonundan geçirilerek a çıkışı hesaplanır. Şekil 2’de çok girişli, çok hücreli ağ yapısı 
katmanlar şeklinde organize edilmiştir. Tüm girişler ilk katmandaki nöronlara bağlantı içerir. Her 
bir katmanda en az bir nöron bulunur. Bu şekilde arzu edildiği kadar katman oluşturulabilir. Bu 
katmanlara saklı, ara ya da gizli katman denilebilir. Bir önceki katmandaki tüm nöronlar bir 
sonraki katmandaki nöronlara bağlantı içermektedir. Bilginin akışı ileri yönlüdür. En sondaki 
çıkış ya da çıkışlar hariç her çıkış bir giriştir. Böylece her giriş çıkışındaki hücrelere  bilgi taşır. 
Hücredeki bilgi uyarılma eşiğini aştığında diğer hücrelere sinyal gönderir. 

 
YSA’nın arzu edilen çıkışı verebilmesi için w ve b ağırlık değerlerinin optimum olacak 

şekilde ayarlanması gerekmektedir. Öğrenme ve eğitme algoritması olarak genelde türeve dayalı 
geriye yayılım algoritmaları tercih edilir. Öncelikle eğitim amaçlı veriler ağa girer. Bunlara 

SĐNĐR SĐSTEMĐ  YSA SĐSTEMĐ  

Neuron  Đşlem elemanı  

Dendrit  Toplama fonksiyonu  

Hücre gövdesi  Transfer fonksiyonu  

Aksonlar  Eleman çıkışı  

Sinapslar  Ağırlıklar  
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dayanarak ağırlıklar güncellenir. Daha sonra test verileri verilir ve çıkışlar hesaplanır. Seçilen ağ 
yapısı üzerinde kullanılabilecek öğrenme algoritmasının seçimi ağ yapısına bağlıdır. Burada 
kullanılan ağ yapısı ileri beslemeli geri yayınımlı YSA’dır. Öğrenme fonksiyonu olarak en dik 
eğim azalımı yöntemi kullanılmıştır. Bu çıktı ve gerçek arasında hata karelerinin ortalamasının 
en küçüklenmesi ilkesine dayanır. Eğitim fonksiyonu olarak Levenberg – Marquardt geri yayılım 
fonksiyonu kullanılmıştır [Demuth vd., 2008; Elmas, 2003; Şen, 2004; mathworks.com]. 
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Şekil 2. Tek girişli tek hücre; çok girişli tek hücre; çok girişli, çok hücreli, çok katmanlı ağ ve 
matematiksel ifadeleri 

 

2. UYGULAMA BÖLGES Đ VE VERĐLER 

2.1. Đznik Gölü 

Türkiye’de 200 göl bulunur. Bunların toplam yüz ölçümü 9000 km2’dir. Bunun % 75’ini 
Van, Tuz, Beyşehir; Eğridir ve Đznik Gölü oluşturur. Đznik Gölü Marmara Bölgesinin en büyük, 
Türkiye’nin ise beşinci büyük gölüdür. Marmara Bölgesinin güney doğusunda, Bursa’da 
Orhangazi ve Đznik ilçelerinde konumlanmıştır. Gemlik Körfezinin doğusunda, kuzeyde Đzmit 
kıyı dağları, güneyde Gürle – Avdan dağları Đzmit çukurluğundadır. Doğu – Batı ekseninde 
uzunluğu: 40 km, Kuzey – Güney eksenindeki genişliği: 12 km’dir. Yüzey alanı 298 km2’dir. 
Gölün su yüzeyinin denizden yüksekliği 85 m’dir. Tektonik bir tatlı su gölüdür. Bölgede akdeniz 
iklimi hüküm sürmektedir. Bu bölge 1990 yılında Sit Alanı ilan edilmiştir. 1963’te gölün 
batısındaki sedde yapılmıştır. Bu gölü kısmen bir rezervuara dönüştürmüştür. Seddelemelerin su 
seviyesini yükseltmesi sonucu sazlık ve bataklık alanlarda azalma olmuştur. Bitki örtüsü az 
olmasına karşın Đznik ve Orhangazi’ye yakın kıyılar sazlıktır. Sazlıkların arasında koloniler 
kuran kuşlar Đç Anadolu gölleri donduğunda önemli bir sığınak olur. Đznik göl havzası kuzey 
anadolu fayı üstündedir. Bu bölgede oluşan depremlerin Gölün güneyindeki Gürle Dağı’ndan 
geçen fay hattını tetiklediği ve Gölyaka Köyü’nün alt tabakasını dağ ile birbirinden ayırdığı 
ortaya çıkmıştır. Gürle Dağı’nın bulunduğu yerden geçen fay hattının, Gölkaya Köyü’nü Đznik 
Gölü’ne ittiği ve giderek köyün alt tabakasının göle doğru ilerlediği ortaya çıkmıştır. Gölün 
doğusunda Đznik Ovası, batısında Orhangazi Ovası ve Gemlik  köfezinin doğusunda Gemilk 
Ovası bulunur. Bu tarım alanları için gölden su alınır. Sulama suyu temini DSĐ sulama projeleri 
kanalı ile ya da çiftçinin kendi imkanları ile yapılır. Gölden özellikle Gemlik Körfezindeki 
sanayi kuruluşları için de su temin edilir. Ayrıca gölün su ürünlerinden faydalanılır. Ekonomik 
değere sahip balık türlerinin (ilik, sazan, akbalık, gördek ve yayın) yanında dünya kerevit 
üretiminin % 20 - 30 karşılamaktadır [Budakoğlu, 2000; Bursa il çevre durum raporu, 2004; 
Türkiye Çevre Atlası, 2004; cevreorman.gov.tr; tr.wikipedia.org; bursacevreorman.gov.tr; 
tumgazeteler.com]. 
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Şekil 3. Đznik Gölü lokasyon haritası [Akbulak, 2007] 

 
2.2. Veri Analizi 

DSĐ Đznik gölünde bulunan 9 gözlem noktasından 2003’te kalite izleme çalışmaları 
yapmıştır. 2., 5., 6., 7., ve 9. noktaların verileri kullanılarak yapılan çalışmada gözlem 
noktalarının konumları, alınan verilerin adetleri, alınma tarihleri ve derinlikleri Şekil 4’te 
görülmektedir. Gölün ortalama derinliği 40 metre civarındadır. Ölçümlerde genelde bu aralıkta 
yapılmıştır. Ölçümler göl içinde belirlenen koordinatlara kayıkla giderek yapılmıştır [DSĐ I. 
Bölge Müdürlüğü, 2003]. 

 

 

Şekil 4. Đznik Gölündeki gözlem noktalarının konumları, alınan verilerin adetleri, tarihleri ve 
derinlikleri [DSĐ I. Bölge Müdürlüğü, 2003; Budakoğlu, 2000] 
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5 
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7 

44m 

43m 

53m 

41m 

43m 

1 Ekim 2003  
12.42  13.03 

 4 saniye arayla  
alınmış 202 adet 

10 Şubat 2003  
10.45  10.57 

 4 saniye arayla  
alınmış 186 adet 

10 Şubat 2003  
11.26  11.35 

 4 saniye arayla  
alınmış 132 adet 

1 Ekim 2003  
13.34  13.47 

 4 saniye arayla  
alınmış 207 adet 

10 Şubat 2003  
12.17  12.26 

 4 saniye arayla  
alınmış 137 adet 
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Beş gözlem noktasından farklı aylarda değişik adetlerde alınan ölçümler her 4 saniyede bir 
biraz daha derine inerek o derinlikteki parametreleri hesaplamaktır. Zaman değiştikçe derinlikte 
değişmektedir. Gözlem noktalarından belirtilen günlerde ve zaman aralıklarında alınmış su 
kalitesi parametreleri Şekil 5’te gösterilmiştir. Yılın farklı aylarında farklı gözlem noktalarındaki 
ölçümlerde sıcaklık parametresi derinlikle birlikte bir düşüş gösterir. Sıcaklık ilk 10 metrede 
durağandır. Yaklaşık 20 metreye kadar bir geçiş tabakası bulunmakta ardından 7oC civarında 
sabitlenmektedir. Çözünmüş oksijen ise 2., 5. ve 9. gözlem noktalarında derinlikle arttıkça ufak 
artışlar gösterse de  genellikle derinlik arttıkça azalır. ÇO ilk 10 metreye kadar yavaş bir düşüş 
gösterir. 10 – 15 metre arası hızlı bir şekilde azalır ve sonra 30 metreye kadar kararlı bir durum 
izler, daha sonra yüksek bir hızla düşmeye başlar [Dede, 2009]. 
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Şekil 5. Gözlem noktalarından belirtilen günlerde ve zaman aralıklarında alınmış su kalitesi 

parametreleri [DSĐ I. Bölge Müdürlüğü, 2003] 
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3. UYGULAMA 

Yapay sinir ağlarında verilerin çarpıklığı giderilince performanslarındaki değişim 
incelenmiştir. Đznik Gölündeki çözünmüş oksijen verisini tahmin modellemesinde ĐBGYSA 
kullanılmıştır. Gözlem noktalarından alınan derinlik ve sıcaklık giriş verileri olarak, çözünmüş 
oksijen ise tahmin amaçlı çıkış verisi olarak kullanılmıştır. Verilerin Tablo ’de gösterildiği gibi 
ilk % 80’i eğitim amaçlı, son % 20’si test amaçlı değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan toplam veri adetleri, test verisi adetleri ve eğitim verisi adetleri 

 
Ağ mimarisinin seçilmesi ve yapı özelliklerinin belirlenmesi aşamasında saklı katman sayısı 

genellikle su kaynakları çalışmalarında kullanıldığı gibi bir adet alınmıştır. Değişkenler arasında 
etkileşim ne kadar karmaşıksa, o kadar çok saklı tabakaya ihtiyaç duyulur. ÇO ile derinlik ve 
sıcaklığın aralarındaki doğrusal ilişkinin büyüklüğü sebebiyle bir saklı katman kullanımını 
doğrulamaktadır. ÇO ile derinliğin çapraz korelasyon katsayısı - 0.97 ile - 0.87 arasında, ÇO ile 
sıcaklığın 0.85 ile 0.72 arasında bulunmuştur. Katmandaki nöron sayısı ise Matlab’ta yazılan bir 
program vasıtasıyla iterasyon sayısını 1’den 100’de kadar 5’er 5’er arttırarak bir den dokuza 
kadar her saklı hücre sayısı için denemiş ve geçek değere en yakın tahmini veren iterasyon ve 
onun saklı katman hücre sayısı kullanılmıştır. Hücrelerdeki fonksiyonlar en sık kullanılan 
fonksiyon olan logaritmik sigmoid fonksiyonu seçilmiştir. Doğrusal olmayan bu fonksiyonda 
giriş değerleri hangi aralıkta olursa olsun, çıkış 0 ile 1 arasında olmaktadır. Türevlenebilir olduğu 
için geriye yayılım algoritmaları ile kullanılabilir. Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde 
tercih edilmektedir. Matematiksel ifadesi Eşitlik 1 ile ifade edilmiştir. 

)e  (1

1
 y

x-+
=  (1) 

YSA’larda verilerin çarpıklığının etkisinin tahmin performansları üzerinde ne kadar etkili 
olduğunu gözlemlemek için verilere 0.1 -0.9 arası ölçeklemeden önce farklı dönüşümler 
uygulanmıştır. Girişleri ve çıkışı normal dağılıma yaklaştırmak için kullanılan bu dört farklı 
dönüşüm; verilerin doğal logaritmasını (ln) alma, karekökünü alma, bir bölüsünü alma ve box-
cox dönüşümüdür. Box-cox’ın formülü (Eşitlik 2) verilmiştir. Buradaki lamda değeri her veri 
sütunu için ayrı ayrı olmak üzere Matlab’daki fminsearch komutuyla hesaplanır. 

 

(2) 

Böylece verilerin çarpıklık katsayılarında değişim gözlenmiştir. Bazı verilerde Tablo 2 ve 
Tablo 3’te gösterildiği gibi dönüşüm çarpıklığı azaltırken bazılarında artırmıştır. En düşük 
çarpıklıklar koyu renkli gösterilmiştir. 

 
Ham verilerin çarpıklık katsayısı +1.26 ile -0.75 arasında olup genelde +0.50 ile -0.50 

civarında toplanmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi derinlik için 7. ve 9. gözlem noktalarında box-
cox çarpıklığı en iyi azaltan dönüşüm formülü olmuştur. Diğer noktalarda hiçbir dönüşüm 
çarpıklığı azaltmamıştır. Sıcaklık için 2. ve 5. gözlem noktalarında 1/y dönüşümü çarpıklığı en 

Gözlem Noktası 2 5 6 7 9 

Veri Adeti 207 137 132 186 202 

Eğitim Verisi Adeti 166 110 106 149 162 

Test Verisi Adeti 41 27 26 37 40 
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iyi azaltan dönüşüm formülü olmuştur. 6. gözlem noktasında box-cox dönüşümü çarpıklığı en iyi 
azaltan dönüşüm formülü olmuştur. Diğer noktalarda hiçbir dönüşüm çarpıklığı azaltmamıştır. 
Çözünmüş oksijen için tüm gözlem noktalarında box-cox çarpıklığı en iyi azaltan dönüşüm 
formülü olmuştur. 

 

Tablo 2. Eğitim verilerinin çarpıklık katsayıları 

 

Tablo 3. Test verilerinin çarpıklık katsayıları 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi derinlik için 9. gözlem noktasında 1/y çarpıklığı en iyi azaltan 
dönüşüm formülü olmuştur. Diğer noktalarda box-cox çarpıklığı en iyi azaltan dönüşüm formülü 
olmuştur. Sıcaklık ve çözünmüş oksijen için tüm gözlem noktalarında box-cox dönüşümü 
çarpıklığı en iyi azaltan dönüşüm formülü olmuştur. 

 
Eğitim işleminde, Tablo 2’deki çarpıklığı azaltılmış veriler dönüştürülmüş olarak, çarpıklığı 

azaltılamamış veriler ham olarak kullanılmıştır. Verilere 4 faklı dönüşüm uygulandığında eğitim 
verilerinin çarpıklık katsayılarını gösteren Tablo 2’ye göre derinlik parametresi fazla dönüşüme 
uğramamıştır. Derinlik için sadece 9. gözlem noktasında box-cox ve karekök dönüşümü, 7. 
gözlem noktasında sadece box-cox dönüşümü uygulanmıştır. Sıcaklık için 7. ve 9. gözlem 
noktaları hariç tüm gözlem noktalarında 4 dönüşümün hepsi uygulanmıştır. ÇO için 9. gözlem 
noktasında 4 dönüşümün hepsi uygulanırken, 2, 5 ve 7’de sadece box cox dönüşümü, 6 ise hem 
box-cox hem de 1/y dönüşümü uygulanmıştır. 

 
Bir ağın eğitildi ği şekilde test edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden test simülasyonunda 

kullanılan veriler Tablo 3’te hesaplanan test verilerinin çarpıklığına göre değil Tablo 2’deki 
eğitim verilerinin çarpıklığına göre dönüştürülmüştür. Eğitimde, eğitim verileri için hangi 
dönüşümler uygulanmışsa testte de, test verilerinin çarpılığına bakılmaksızın aynı dönüşümler 

  Eğitim Verilerinin Çarpıklık Katsayıları 
  Derinlik Sıcaklık ÇO 

Gözlem 
Noktası 2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 

Ham Veri 0.13 0.19 0.15 0.42 0.40 0.54 0.28 0.21 
-

0.20 
-

0.19 
-

0.31 
-

0.17 0.41 
-

0.11 0.46 
ln  
dönüşümü -2.35 

-
1.85 

-
2.11 

-
1.77 

-
1.47 0.39 0.16 0.06 

-
0.34 

-
0.35 

-
1.48 

-
0.46 0.25 

-
0.16 0.38 

Karekök  
dönüşümü -0.60 

-
0.49 

-
0.59 

-
0.39 

-
0.36 0.47 0.22 0.14 

-
0.27 

-
0.26 

-
0.83 

-
0.31 0.33 

-
0.13 0.42 

1/y  
dönüşümü 12.42 5.99 6.32 5.34 5.07 

-
0.21 

-
0.02 0.10 0.51 0.52 2.95 0.79 

-
0.06 0.22 

-
0.30 

box cox  
dönüşümü -0.32 

-
0.27 

-
0.24 

-
0.18 

-
0.21 0.23 0.11 0.04 

-
0.22 

-
0.21 

-
0.09 

-
0.12 0.03 

-
0.10 0.24 

  Test Verilerinin Çarpıklık Katsayıları 
  Derinlik Sıcaklık ÇO 

Gözlem 
Noktası 2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 

Ham Veri 
-

0.75 
-

0.28 
-

0.35 0.16 0.26 0.75 
-

0.22 1.26 
-

0.07 0.49 1.03 0.26 0.59 0.65 
-

0.66 
ln  
dönüşümü 

-
0.79 

-
0.33 

-
0.41 

-
0.29 0.13 0.75 

-
0.23 1.26 

-
0.08 0.48 0.69 

-
0.08 0.16 0.18 

-
0.91 

karekök 
dönüşümü 

-
0.77 

-
0.31 

-
0.38 

-
0.22 0.20 0.75 

-
0.23 1.26 

-
0.07 0.48 0.86 0.10 0.38 0.42 

-
0.77 

1/y 
dönüşümü 0.83 0.38 0.48 0.42 0.00 

-
0.74 0.23 

-
1.25 0.08 

-
0.47 

-
0.35 0.47 0.28 0.26 1.26 

box cox 
dönüşümü 

-
0.39 

-
0.10 

-
0.12 

-
0.09 0.04 0.71 0.00 1.17 0.00 0.43 0.10 

-
0.03 0.06 0.07 

-
0.52 
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uygulanmıştır. Örneğin Tablo 2’de 5. gözlem noktası için sıcaklık eğitim verisinin çarpıklığı ln 
dönüşümüyle azalmış ve 0.28’ten 0.16’a düşmüştür. Bu sebeple bu veri programda 
ölçeklemeden önce dönüştürmüştür. Bu şekilde eğitim ve simülasyonlardan geçmiştir. Fakat 
Tablo 3’e göre aynı parametrenin aynı gözlem noktasındaki test verisinin -0.22’den -0.23 doğru 
giderek negatif çarpıklığı artmıştır. Ama ağın eğitim ve test aşamasının homojen olması 
açısından, eğitim verisinin 0.28’ten 0.16’a düşmesi göz önünde tutularak bu veriye de test 
simülasyonuna girmeden önce ‘In’ dönüşümü yapılmıştır. Tahminler hesaplandıktan sonra 
sonuçlar önce geri ölçeklendirilmiş, sonra geri dönüşüm yapılmıştır [Dede, 2009]. 

 
4. SONUÇLAR 

ĐBGYSA modellerinde verilerin çarpıklığının etkisinin tahmin performansları üzerinde ne 
kadar etkili olduğunu gözlemlemek için ölçeklemeden önce uygulanan farklı dönüşümlerin YSA 
performansını doğrudan etkilediği görülmüştür. Tablo 4’te en iyi sonuçlar koyu renkte 
gösterilmiştir. Dönüşüm yapılmış sonuçlar dönüşümsüz sonuçlara göre R2 bazında en fazla 
iyileşme 6., 7. ve 9. noktalarda olmak üzere karekök dönüşümünde görülmüştür. Ortalama 
karesel hatalar (OKH) bazında ise 1/y dönüşümü 5. ve 9. noktalarda iyileştirme 
gerçekleştirmiştir. ln dönüşümü, karekök dönüşümü ve bir bölüsünü alma dönüşümü arasında 
büyük bir fark olmamakla birlikte 9. gözlem noktası dikkate alındığında en iyi değeri karekök 
dönüşümü vermiştir. 

 

Tablo 4. Çarpıklık azaltma dönüşümleri yapılmış verilerin ve yapılmamış verinin performansları 

* Çıkış değerleri karmaşık sayı olarak çıkmış ve sadece reel kısmı dikkate alındığı için bu değer kullanılmamıştır.  

 

Burada tüm gözlem noktaları göz önüne almak gerektiğinden karekök dönüşümünü seçmek 
daha doğru bulunmuştur. Box-cox’ın 5. ve 7. gözlem noktalarındaki OKH diğerlerine göre daha 
büyük çıkmıştır. Ayrıca Box-cox’ın 9. gözlem noktasındaki tahmini ise geri ölçeklendirmede 
verdiği negatif sonuçları, lamdanın çift olması durumunda çift kuvvetli bir kök içinde negatif 
değer hatası vermektedir. Dolayısıyla bu değer karekökün içinden karmaşık sayı olarak çıkmış 
bu sayının da sadece reel kısmı dikkate alınmıştır. Bu şekilde hesaplanan değer dikkate 
alınmamıştır. Aşağıdaki şekillerde en iyi dönüşüm metodu seçilen karekök dönüşümü yapılmış 
verilerin kullanıldığı tahminler gösterilmiştir [Dede, 2009]. 

Dönüşüm ln 1/y box-cox 
Gözlem 
Noktası 

2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 2 5 6 7 9 

R² % 89 97 93 86 49 91 97 93 86 42 93 94 94 80 94* 
OKH 0.01 0.2 0.1 0.4 2.5 0.008 0.2 0.1 0.4 2.3 0.01 0.65 0.1 0.6 0.18 
Optimum  
saklı tabaka  
hücre sayısı   

1 1 3 1 8 1 1 3 1 2 1 1 3 1 8 

Optimum  
iterasyon  
sayısı 

91 11 31 91 61 61 11 81 91 71 91 11 31 11 71 

Dönüşüm Dönüşümsüz Karekök      
Gözlem 
Noktası 

2 5 6 7 9 2 5 6 7 9      

R² % 91 97 93 86 50 90 97 94 89 66      

OKH 0.008 0.3 0.1 0.4 3.3 0.01 0.3 0.1 0.4 2.1      

Optimum  
saklı tabaka  
hücre sayısı   

9 1 2 1 5 9 1 7 1 9      

Optimum  
iterasyon  
sayısı 

11 11 51 91 91 21 11 21 11 81      
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Şekil 6. Karekök dönüşümlü verilerinin tahmin grafikleri, eğilimleri, performansları (devam) 
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KENTSEL SU TÜKET ĐMĐNĐN YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TAHM ĐNĐ 

Mehmet Ali YURDUSEV1, Mahmut FIRAT2, Mustafa Erkan TURAN1 

ÖZET 

Bu çalışmada, aylık kentsel su tüketiminin tahmininde Yapay Sinir Ağları (YSA), 
Genelleştirişmiş Regresyon Sinir Ağları (GRSA) ve Đleri Beslemeli Sinir Ağları (ĐBSA), 
uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Bunun için su tüketiminde etkili olduğu düşünülen, ekonomik 
ve iklim şartları gibi faktörler dikkate alınarak tahmin modeli kurulması amaçlanmaktadır. Bu 
amaçla, toplam 108 adet veri toplanmış ve eğitim ve test olarak iki gruba ayrılmıştır. Çeşitli giri ş 
değişkenlerin değişik bileşenlerinden oluşan modeller kurulmuş ve aylık su tüketiminin tahmini 
için en uygun model yapısı araştırılmıştır. Kurulan her bir model GRSA ve ĐBSA yöntemleri ile 
eğitilerek test edilmiş ve gözlem değerleri ile karşılaştırılarak en uygun model yapısı 
belirlenmiştir. Bu amaçla, Korelasyon Katsayısı (CORR), Verimlilik (E) ve Karesel Hataların 
Ortalamasının Karekökü (RMSE) gibi çeşitli performans değerlendirme ölçütleri hesaplanmıştır. 
Daha sonra, daha doğru ve güvenilir bir karşılaştırma ve değerlendirme yapmak için, en uygun 
model aynı veri seti kullanılarak Çoklu Regresyon Yöntemi ile çözülmüş ve test edilmiştir. Her 
iki yöntem sonuçları karşılaştırılarak performansları değerlendirilmiştir. Elden edilen sonuçlar, 
YSA yönteminin aylık su tüketimi tahmininde regresyon yöntemine göre daha iyi sonuçlar 
verdiğini ve su tüketimi tahmininde etkili bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Su tüketimi, su tüketim tahmini, uyarlamalı sinirsel bulanık mantık, 

genelleştirişmiş regresyon sinir ağı 
 
 

ABSTRACT 

In this study, the applicabiliy of Artificial Neural Networks techniques such as Generalized 
Regression Neural Networks (GRNN) and Feed Forward Neural Networks (FFNN) for 
prediction of municipal water consumption are investigated based on several socio-economic and 
climatic factors, which affect water use. Total 108 data records are collected and then divided 
into two subsets for training and testing purposes. The models consisting of the combination of 
the independent variables are constructed and the best fit input structure is investigated. The 
performance of ANN models in training and testing stages are compared with the observed water 
consumption values to identify the best fit forecasting model. For this purpose, some 
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performance criteria such as Normalized Root Mean Square Error (NRMSE), efficiency (E) and 
correlation coefficient (CORR) are calculated for all models. The best fit models are also trained 
and tested by Multiple Linear Regression (MLR). The results indicated that GRNN outperforms 
all other methods in modeling monthly water consumptions. 

 
Keywords: Water consumption, demand prediction, water management, ANN, GRNN, FFNN 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Kentsel su tüketimi, artan nüfus, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, ekonomik, teknolojik 
ve ticari şartlardaki değişiklikler ve yağış gibi birçok parametreye bağlı olarak değişmekte ve 
etkilenmektedir. Su tüketiminin tahmin edilmesi, gelecekte ekonomik ve iklim koşulları gibi 
birçok faktöre bağlı olarak değişen su ihtiyacının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Đklim 
değişikli ğinin oldukça yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönemde, su tüketiminin tahmin 
edilmesi ve modellenmesi, su kaynaklarının planlanması ve yönetimi, hazne işletme çalışması, 
pompa istasyonu ve borular gibi su dağıtım elemanlarının planlanması-tasarımı ve yönetilmesi 
için oldukça büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bakıldığında, su tüketiminin/talebinin 
tahmininde, regresyon, Box-Jenkins ve ARIMA zaman serileri gibi birçok yöntem 
kullanılmaktadır [Babel vd., 2007]. Lahlou ve Colyer (2000) tarafından yapılan çalışmada 
sürdürülebilir su yönetimi için çoklu regresyon su tüketim modeli önerilmiştir. Froukh (2001) 
matematiksel yaklaşım ile karar verme-destek sitemi geliştirerek uzun dönemli su tüketim 
tahmin modeli geliştirmiştir. Wong ve Mui (2007) yüksek katlı binalarda su talebinin 
belirlenmesi için matematiksel model geliştirmiştir. Babel vd. (2007)’de yaptığı çalışmada, iklim 
şartları, politik ve çeşitli sosyo-ekonomik faktörleri dikkate alarak evsel su talebi için çoklu su 
tüketim tahmin modeli önermiştir. Evsel su tüketimi-talebi kentsel su tüketiminin en önemli 
bileşeni olduğundan, su talebinin-tüketiminin doğru ve güvenilir yöntemlerle tahmin edilmesi 
gereklidir. Zhou vd. (2000) yaptığı çalışmada, günlük su tüketimi tahmini için zaman serileri 
modellerini kullanılmış ve önermiştir. Son yıllarda, Yapay Sinir Ağları (YSA) su kaynakları ve 
hidrolojik problemlerin modellenmesinde etkili ve alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. 
YSA ile yağış-akış modellemesi  [Kumar vd., 2005], hidrolojik zaman serilerinin modellenmesi 
[Jain ve Kumar, 2007; Komornik vd., 2006], akış ve katı madde modellemesi [Agarwal vd., 
2006] gibi çalışmalar yapılmıştır. ASCE Task Committee (2000), hidrolojik olayların tahmin 
edilmesinde YSA yönteminin uygulamalarını detaylı bir rapor ile yayınlamıştır. Bougadis ve diğ. 
(2005) tarafından yapılan çalışmada, regresyon ve YSA yöntemlerinin kısa süreli maksimum su 
tüketiminin tahmin edilmesinde uygulanabilirliğini araştırmıştır.   

 
Bu çalışmanın amacı, kentsel su tüketimi tahmininde YSA yaklaşımının 

uygulanabilirliliğini araştırmaktır. Bunun için, aylık su faturası, nüfus, hane sayısı, enflasyon, 
Gayri Safi Milli Hasıla, aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama yağış ve aylık ortalama nem gibi 
birçok parametre dikkate alınmıştır. Bu parametrelerin değişik bileşenleri dikkate alınarak 
modeller kurulmuş ve modeller YSA yöntemi ile eğitilerek test edilmiştir. YSA modellerinin 
sonuçları gözlem değerleri ile karşılaştırılarak performansları değerlendirilmiştir.  

 
2. YAPAY SĐNĐR AĞLARI (YSA) 

Bu çalışmada, Genelleştirilmi ş Regresyon Sinir Ağı (GRSA) ve Đleri Beslemeli Sinir Ağları 
(ĐBSA) yöntemlerinin kentsel su tüketimi tahmininde uygulanabilirliği araştırılmaktadır. GRSA, 
radial tabanlı sinir ağın bir değişimi olup kernel regresyon sinir ağlarını temel almaktadır 
[Cigizoglu ve Alp, 2006; Cigizoglu, 2005; Celikoglu ve Cigizoglu, 2007]. Bir GRSA, giriş 
tabakası, model tabakası, toplam tabakası ve çıkış tabakası olmak üzere dört temel tabakadan 
oluşmaktadır. Giriş tabaka model tabakasına bağlı olup bu tabakada her bir nöron bir eğitim 
örneğini ve onun çıkışını temsil etmektedir. Model tabakası ise toplam tabakasına bağlıdır. 
Toplam tabakası, tek bölümlü birim ve toplam birimler olmak üzere iki farklı tipte toplam 
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birimine sahip olup, toplam tabakası ve çıkış tabakası çıkış setinin normalize işlemini birlikte 
gerçekleştirmektedir. Model tabakasında, her bir birim toplam tabakasındaki S ve D olmak üzere 
iki nöron ile bağlantılıdır. S toplam nöronu model tabakasının ağırlıklandırılmış toplam tepkisini 
hesaplarken, D toplam nöronu ise model tabakasının ağırlıklandırılmamış tepkisini hesaplamak 
için kullanılmaktadır [Kim vd., 2004].  
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Burada, iy  S toplam nöronu ve model tabakasındaki i’ inci  nöron arasındaki ağırlık bağlantısı,   
n eğitim örneklerinin sayısı, D Gaussian fonksiyonu, m giriş vektöründeki elemanları 
sayısı, ikk xvex ; ixvex ’nin j’inci elemanları σ  yayılma parametresidir. 

 
Bir ĐBSA, giriş, çıkış ve gizli katman olmak üzere en az üç katmandan oluşmaktadır. Giriş 

katmanındaki nöron sayısı, problem üzerindeki etkili parametreler dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Literatürde gizli katman sayısı ve bu katmandaki nöron sayısı için kesin bir 
yöntem yada kural bulunmamakta olup deneme yanılma yoluyla belirlenmektedir [Bougadis vd., 
2005]. Nöron girdileri sinaptik bağıntılar üzerindeki ağırlıklar ile çarpılarak bir toplayıcıya 
uygulanmakta ve elde edilen toplam, nöronun aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıkışlar 
hesaplanmaktadır.  
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Burada Yj ağın ürettiği sonuç, f(Sj) aktivasyon/transfer fonksiyonu, Sj ağırlıklandırılmış girişlerin 
toplamı, Xi giriş nöronu, wi her bir giriş nöronu için ağırlık katsayısı, w0 bias. 

 
3. UYGULAMA  

3.1. Uygulama Alanı ve Kullanılan Veriler 

Đzmir, sanayi ve nüfus gelişimi bakımından Türkiye’nin üçüncü en büyük şehridir. Şehir, 
hızlı bir şekilde gelişmekte ve mevcut alt yapı yıldan yıla eklenen sanayi ve yerleşim yerleri ile 
yetersiz duruma gelmektedir. Şehrin gelişimi özellikle şehrin uygun iklim özelliğinden dolayı 
başka kentlerden gelen göçlerden dolayı oldukça hızlıdır. Diğer taraftan, şehir su kaynakları 
açısından zengin bir şehir olmayıp, ortalama sıcaklık oldukça yüksek seviyede iken, yağış 
miktarı düşük seviyededir. Şehrin mevcut su kaynakları, uzun bir isale hattı ile getirilen Manisa 
Sarıkız ve Göksu yeraltı suları, Đki adet baraj (Tahtalı ve Balçova) ve bazı mahalli yeraltı su 
kaynaklarını içermektedir. Su kaynakları planlaması sağlıklı su ihtiyacı tahminlerini 
gerektirdiğinden bu çalışmada Đzmir için aşağıda açıklanacak parametrelere bağlı olarak çok 
değişkenli bir su kullanım modellemesi sunulmaktadır.  

 
3.2. Đzmir Su Tüketimi Tahmini  

Su tüketimi WD, aylık su faturası SF, nüfus P, hane sayısı H, Gayri Safi Milli Hasıla 
GSMH, aylık ortalama sıcaklık T, aylık toplam yağış R, aylık ortalama nem N ve enflasyon E 
gibi birçok değişken ile karakterize edilebilir. 
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),,,,,,,( ENRTGSMHHPSFfWD =  (5) 

Su tüketimi/talebi tahmininde, Eşitlik 5’te verilen değişkenler tahmin modeli performansı 
üzerinde oldukça etkilidir. Sistemin oldukça karmaşık yapısından dolayı, tahmin ve 
modellemede kullanılan çoğu geleneksel yöntemler, güvenilir sonuçların elde edilmesinde 
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, aylık su tüketiminin tahmininde YSA yöntemi 
önerilmektedir. Bunun için, Đzmir’e ait 1997–2005 yılları arasında gözlenmiş 108 veri 
toplanmıştır. Eğitim seti 1997–2004 yılları arasında gözlenmiş ve toplam veri setinin % 80’ini 
temsil eden 84 adet veriden oluşmaktadır. Test seti ise toplam veri sayısının % 20’sini oluşturan 
ve 2004–2005 yılları arasında gözlenmiş 24 veriye sahiptir. Güvenilir ve etkili bir tahmin modeli 
geliştirmenin en önemli adımlarından biri giriş değişkenlerinin ve giriş yapısının belirlenmesidir. 
Çünkü girişi değişkenleri, model yapısını ve sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 
yapılan bu çalışmada, modeller kurulurken iki aşamalı bir yol izlendi. Birinci aşamada ilk olarak, 
daha önceden verilen sekiz adet değişken ayrı ayrı kullanılarak tek değişkenli tahmin modelleri 
kurulmuş ve Tablo 1’de verilmiştir. Her bir modelin performansını değerlendirme için, 
Korelasyon Katsayısı (CORR), Verimlilik (E) ve Normalize Edilmiş Karesel Hataların 
Ortalamasının Karekökü (NRMSE) gibi ölçütler hesaplanmıştır.   
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Burada, WDY tahmin edilen su tüketimi, WDD gözlenmiş su tüketimi, yWD  tahmin edilen su 

tüketim değerlerinin ortalaması, DWD  gözlenmiş su tüketimi değerlerinin ortalamasını 
göstermektedir. Şekil 1’de tek değişkenli GRSA ve ĐBSA tahmin modellerinin aylık kentsel su 
tüketimi için performansları gösterilmektedir.  

 
Tablo 1. I. tip su tüketim tahmin modelleri 

 
Şekil 1’den de görüldüğü gibi GRSA ve ĐBSA modelleri genel olarak performans 

değerlendirme ölçütlerinde önemli değişimler göstermiştir. Grafikler incelendiğinde, M1 olarak 
tanımlanan tek değişkenli model diğer modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. 
M1 GRSA ve M1 ĐBSA modellerine ait CORR ve E ölçütleri diğer modellere göre daha yüksek 
iken, bu modellere ait NRMSE hata ölçütü de diğer modellere göre daha düşük seviyededir. 
Ayrıca, diğer model performanslarına bakıldığında, M2 ve M5 olarak tanımlanan modellerin de 
iyi bir performansa sahip olduğu söylenebilir. Grafikler incelendiğinde, aylık su faturası, aylık 
toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık ve nüfus gibi parametrelerin tahmin modellerinin 
performansında etkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, M1 GRSA ve ĐBSA modelleri için 
hesaplanan performans ölçütleri Tablo 2’de verilmektedir.  

Model  Giriş  Çıkış Model Giriş Çıkış 
M1 SF  WD  M5 T  WD  
M2 P  WD  M6 R  WD  
M3 H  WD  M7 N  WD  
M4 GSMH  WD  M8 E  WD  
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Şekil 1. Tek değişkenli modeller için GRSA ve ĐBSA performanslarının karşılaştırılması 

 

Tablo 2. Tek değişkenli model için GRSA ve ĐBSA performanslarının karşılaştırılması 

 
Tablo 2 incelendiğinde, NRMSE ölçütü için, en düşük değeri M1 GRSA modelinden elde 

edildiği görülmektedir. Ayrıca, CORR ve E değerleri karşılaştırıldığında, M1 GRSA modeline 
ait değerler daha yüksek seviyededir. Sonuç olarak, hesaplanan bu ölçütlere göre tek değişkenli 
tahmin modelleri için, M1 GRSA modelin en iyi performansa sahip olduğu söylenebilir. Bu 
çalışmada, ikinci olarak, tek değişkenli modellerin performansları temel alınarak, farklı giriş 
değişkenlerine sahip çoklu değişkenli tahmin modelleri kurulmuş ve model yapıları Tablo 3’te 
verilmiştir. Tablo 3’teki modeller eğitilerek test edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir (Şekil 2). 

 
Tablo 3. Çoklu değişkenli modellerin genel yapısı 

Model 
GRSA Test Veri Seti  ĐBSA Test Veri Seti  

NRMSE E CORR NRMSE E CORR 

M1 0.124 0.783 0.898 0.134 0.776 0.873 

Model Giriş Yapısı Çıkış Model Giriş Yapısı Çıkış  

  M9 PSF,  WD    M18 RTP ,,  WD  

  M10 TSF,  WD    M19 NTP ,,  WD  

  M11 RSF,  WD    M20 NRTP ,,,  WD  

  M12 TP,  WD    M21 RTPSF ,,,  WD  

  M13 RP,  WD    M22 NTPSF ,,,  WD  

  M14 HPSF ,,  WD    M23 NTHSF ,,,  WD  

  M15 TPSF ,,  WD    M24 NRTPSF ,,,,  WD  

  M16 THSF ,,  WD    M25 ENRTPSF ,,,,,  WD  

  M17 THP ,,  WD     
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Şekil 2. Çoklu değişkenli modeller için GRSA ve ĐBSA performansları 

 
Şekil 2’de verilen sonuçlar karşılaştırıldığında, genel olarak M15 model performansının 

diğer modellere göre daha iyi olduğu görülmektedir. Hesaplanan ölçütlerine bakıldığında, M15 
modeline ait CORR ve E değerleri diğer modellere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 
NRMSE değerleri karşılaştırıldığında, M15 modeline ait değerin diğer modellere göre daha 
düşük seviyededir. Şekil 5’deki sonuçlara göre, aylık su faturası, nüfus ve aylık ortalama sıcak 
değişkenlerinden oluşan M15 model su tüketimi tahmininde en iyi performansı göstermiştir. Bu 
sonuçlara göre, aylık su faturası, nüfus ve aylık ortalama sıcak değişkenlerinin su tüketimi 
tahmin modelleri performansları üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Tablo 4’te GRSA 
ve ĐBSA yöntemlerinin performansları gösterilmektedir. 

 
Tablo 4. Çok değişkenli model performanslarının karşılaştırılması 

 
Şekil 2 ve Tablo 4 incelendiğinde, çoklu değişkenli modellerin performanslarının tek 

değişkenli model performanslarına göre daha iyi olduğu görülmektedir. Şekil 2 ve Tablo 4’de 
verilen ölçütlere göre, çoklu değişkenli GRSA ve ĐBSA modelleri karşılaştırıldığında, M15 
GRSA olarak tanımlanan modelin daha iyi bir performansa sahip olduğu söylenebilir. CORR ve 
E ölçütleri incelendiğinde, M15 GRSA modeline ait değerlerin daha yüksek seviyede olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, bu modelden elde edilen NRSME hata ölçütünün diğer modellere göre 
daha düşük seviyededir. Şekilde verilen değerlendirme ölçütleri temel alınarak M15 GRSA 
modelinin en iyi performansa sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak aylık su tüketiminin 
tahmini için M15 GRSA model en iyi model seçilmiştir. Burada ayrıca, GRSA ve ĐBSA 
modellerinin sonuçlarını değerlendirmek ve daha doğru bir değerlendirme yapmak için çoklu 
değişkenli M15 modeli çoklu regresyon yöntemi ile de çözülerek test edilmiştir. M15 Regresyon 
modeline ait sonuçlar Tablo 4’te verilmektedir. GRSA, ĐBSA ve çoklu regresyon yöntemlerine 
ait sonuçlar Şekil 3’te karşılaştırılmalı olarak gösterilmektedir. 

Model 
Test Veri Seti Eğitim Veri Seti 

NRMSE E CORR NRMSE E CORR 
M15 GRSA 0.068 0.889 0.933 0.049 0.853 0.907 
M15 ĐBSA 0.0720 0.877 0.906 0.0714 0.883 0.908 

M15 Regresyon 0.093 0.755 0.828 0.066 0.685 0.825 
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Şekil 3. GRSA, ĐBSA ve çoklu regresyon sonuçlarının karşılaştırılması 

 
Tablo 4 ve Şekil 3’te verilen sonuçlar karşılaştırıldığında, M15 GRSA modelinin çoklu 

regresyon modeline göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. M15 GRSA modeline ait 
CORR ve E değerlerinin çoklu regresyon modeline ait değerlere göre daha yüksek seviyededir. 
Elde edilen sonuçlara göre, YSA yönteminin su tüketimi tahmininde çoklu regresyon yöntemine 
göre daha iyi bir performansa sahip olduğu söylenebilir.  
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4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, YSA yöntemlerinin, GRSA ve ĐBSA, aylık su tüketimi tahmininde 
uygulanabilirliliği araştırılmıştır. Bunun için toplam 108 adet veri toplanarak eğitim ve test 
olarak iki gruba ayrılmıştır. Đki farklı tipte modeller, tek değişkenli ve çoklu değişkenli, kurulmuş 
ve eğitilerek sonuçları gözlem sonuçları karşılaştırılmıştır. Tek değişkenli model sonuçları 
karşılaştırıldığında, performans ölçütleri önemli değişimler göstermiştir. Genel olarak, M1 
GRSA modelinin diğer modellere göre daha iyi bir performansa sahip olduğu görülmüştür. Elde 
edilen bu sonuçlara göre, aylık su faturası, aylık ortalama sıcaklık ve nüfus değişkenleri model 
performansı üzerinde oldukça etkilidir. Çalışmada ikinci olarak, tek değişkenli modellerin 
sonuçları dikkate alınarak çoklu değişkenli tahmin modelleri kurularak aynı veri setleri ile 
eğitilmi ş ve test edilmiştir. Model performansları karşılaştırıldığında, çoklu değişkenli modeller 
tek değişkenli modellere göre daha iyi sonuç vermiştir. Çoklu değişkenli modellerin sonuçlarına 
bakıldığında, aylık su faturası, aylık ortalama sıcaklık ve nüfus değişkenlerini içeren M15 GRSA 
model performansının diğer modellere göre daha iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca, M15 GRSA 
modeline ait CORR ve E değerleri diğer modellere göre daha yüksek seviyededir. Sonuç olarak, 
verilen ölçütlerine göre, M15 GRSA su tüketimi tahmini için en uygun model seçilmiştir. Bu 
çalışmada ayrıca, daha güvenilir ve etkili bir karşılaştırma ve değerlendirme yapmak amacıyla en 
uygun yapıya sahip M15 modeli çoklu regresyon yöntemi ile çözülerek test edilmiştir. GRSA ve 
çoklu regresyon sonuçları karşılaştırıldığında, GRSA yönteminin çoklu regresyon yöntemine 
göre daha iyi bir performansa sahip olduğu görülmüştür. Sonuçlar, YSA yönteminin su tüketimi 
tahmininde başarılı ve etkili bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.  
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DALGACIK DÖNÜ ŞÜMÜ TEKN ĐĞĐ ĐLE ÇATALAN BARAJINA 
GĐREN AYLIK AKIMLARIN TAHM ĐNĐ 

Murat ÇOBANER1, Burhan ÜNAL1, Özgür KĐŞĐ2 

ÖZET 

Bu çalışmada, aylık ortalama nehir akımlarının tahmini için dalgacık dönüşümü (DD), 
yapay sinir ağları (YSA) ve otoregresif AR teknikleri kullanılmıştır. Çatalan Barajına giren aylık 
akım verilerinin bir kısmı kullanılarak modeller kalibre edilmiş, diğer bir kısmı ile de test 
edilmişlerdir. Önceki aylara ait akım verilerinden oluşan farklı girdi kombinezonları denenerek 
bugünkü akım miktarını en iyi tahmin eden DD, YSA ve AR modelleri elde edilmiş ve test 
sonuçları ortalama mutlak hata ve ortalama mutlak göreceli hata kriterlerine göre 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında, dalgacık dönüşümü tekniğinin YSA ve AR 
modellerine göre daha iyi olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler:  Dalgacık dönüşümü, yapay sinir ağları, otoregresif model, akım tahmini 

 
 

ABSTRACT 

In this study, wavelet transform (WT), artificial neural networks (ANN) and autoregressive 
model (AR) techniques are used for forecasting monthly inflows of the Çatalan Dam. Different 
input combinations of previous discharges are tried to forecast the current streamflow discharge 
by WT, ANN and AR models. The model results are compared using the mean absolute error 
and mean absolute relative error criteria. The results of the comparison reveal that the WT model 
gives better estimations than the ANN and AR models. 
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1. GĐRĐŞ 

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/veya sulama suyunun dağıtımı ve akarsularda 
ulaşımın planlanması açısından önem taşır [Bayazıt, 1998]. 

 
Akım gözlemleri, su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılan temel 

parametrelerden biridir. Herhangi bir akarsu üzerinde bir baraj haznesinin planlanması, 
işletilmesi ve optimizasyonun da akarsuyun o kesitindeki günlük debilerin gelecekte alacağı 
değerlerin tahmin edilebilmesi gerekir. Gözlem istasyonlarının genellikle kayıt uzunluklarının 
kısa olması nedeni ile, gözlemlerden faydalanılarak hesaplanan istatistikler ve bu istatistikler 
kullanılarak elde edilen belirli güven düzeyindeki popülasyon parametreleri yeterli derecede 
sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle, mevcut kısa süreli verilere dayanarak nehir 
akımlarını temsil eden bir model kurmak ve bu modele ilişkin parametreleri tahmin ederek yeni 
zaman dizileri türetmek sureti ile gözlem süresince elde edilemeyen kritik değerlerin izlenmesi 
mümkün olabilir [Çobaner vd., 2005]. 

 
Akımın tahmin edilmek istendiği süre uzadıkça tahminlerden beklenen hatalar büyür. 7 

günden kısa süre sonrası için yapılan tahminlere kısa süreli tahmin, daha uzun süreler için 
yapılan tahminlere de uzun sureli tahmin denilir. Uzun süreli tahminler akarsuların 
sağlayabileceği su miktarının belirlenmesi ve kurak dönemlerde su kısıtlama planlarının 
uygulanması bakımından önemlidir [Bayazıt, 1998]. 

 
Bu çalışmada, Çatalan Barajına giren aylık akımlar dalgacık dönüşümü yöntemi ile tahmin 

edilmiş ve sonuçlar yapay sinir ağları ve otoregresif modellerle karşılaştırılmıştır. 
 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

Çatalan Barajı, Adana’da, Seyhan Nehri üzerinde, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1982-
1997 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Çalışmada 1966-2000 yılları arasında gözlemlenen 
35 yıllık baraj gölüne giren aylık nehir akımları kullanılmıştır [EĐE, 1966 – 2000]. 

 
2.2. Metod 

2.2.1. Otoregresif model 

Otoregresif (AR(p)) modellere ait metodoloji ilk olarak Box ve Jenkins [1970] tarafından 
geliştirilmi ştir. Bu yüzden, AR(p) modeller literatürde Box-Jenkins modeller olarak da 
adlandırılmaktadırlar. Genel bir AR(p) modelinin, yani p dereceden otoregresif yapısına sahip bir 
genel AR(p) modelinin fonksiyonel gösterimi aşağıdaki gibidir. 

Y t=φ1Y t-1+ φ2Yt-2+…….+ φpY t-p+εi (1) 

Burada Yt-1, Yt-2,…,Yt-p geçmiş gözlem değerlerini, φ1, φ2,…,φp modelin regresyon 
katsayılarını ve εi ise hata terimidir. 

 
2.2.2. Yapay sinir ağları 

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]. 
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Şekil 1, 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 Levenberg-Marquardt metodu kullanılmıştır [Marquardt, 1963]. 

 
 

i j k 

Girdi Çıktı 

Aij 

Ajk 

Đleri Besleme 

Hata Yayılımı 
 

Şekil 1. Üç tabakalı bir yapay sinir ağı 

 
j ve k tabakalarındaki her bir hücre, önceki tabakadan NET ağırlıklı toplam çıktılarını girdi 

olarak alır. NET değeri Eşitlik 2 ile hesaplanır. 

∑
=

+=
L

i
jpiijpj ÇANET

1

θ  (2) 

Burada L 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 
hücre, NET değerini doğrusal olmayan bir tasvir fonksiyonundan geçirerek f(NET) çıktısını 
üretir. Yaygın şekilde kullanılan bu tasvir fonksiyonu, 

( )
NETe

NETf −+
=

1

1
 (3) 

şeklinde ifade edilir. Eğitme aşamasında, p örneği için toplam hata Hp, tahmin edilen ve gerçek 
çıktılar arasında kareler farkına bağlı olarak Eşitlik 4 ile hesaplanır. 

( )∑
=

−=
N

k
pkpkp ÇGH

1

2  (4) 

Burada N iterasyon sayısı olmak üzere Gpk ve Çpk sırası ile p örneği için gerçek ve tahmin edilen 
çıktı değerleridir. Eğitme işleminin asıl amacı toplam hatayı, H, minimum yapan bir ağırlıklar 
kümesi üretmektir. 

∑
=

=
p

p
pHH

1

 (5) 

Her bir bağlantı ağırlığı, Aij, Eşitlik 6 ile yenilenir. 
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[ ] p
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yeni
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1−
+−= µ  (6) 

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 [Kişi, 2004]. 

 
2.2.3. Ayrık dalgacık dönüşümü  

Dalgacık dönüşümü, işaretleri analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir, yüksek 
frekanslarda yüksek zaman çözünürlüğü ve düşük frekans çözünürlük özelliğine sahipken alçak 
frekanslarda ise yüksek frekans çözünürlüğü ve düşük zaman çözünürlüğünü sağlar. Dalgacık 
dönüşüm taban fonksiyonlarına ‘dalgacık’ denir. Dalgacık, sınırlı süresi olan ve ortalaması sıfır 
olan bir dalga şeklidir [Strnag ve Nguyen, 1996]. 

∫ =ψ
+∞

∞−
0dx)x()t(x  ve (j=0,…,k) (7) 

şeklinde tanımlanır. Dalgacık ile sayısal filtreler arasında yakın bir bağ mevcuttur. Dalgacık 
dönüşümünün iki temel parametresi vardır; dilasyon parametresi veya ölçek (a), öteleme 
parametresi (shift) (b). a ve b sürekli veya ayrık olabilir. Bu parametrelerin sürekli olması 
durumunda dalgacık fonksiyonu; 








 −ψ=ψ −
a

bt
a)t( 2/1

b,a  (8) 

şeklinde ifade edilir. Ayrık olması durumunda, genellikle a=2j ve b=k2j olarak tanımlanır. 
Böylece, dalgacık fonksiyonu; 

( )kt22)t( j2/j
k,j −ψ=ψ −  (9) 

şeklinde ifade edilir [Meyer, 1993]. Bir i ayrık zaman adımına sahip x(t) zaman serisi için, ayrık 
dalgacık dönüşümü aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

( )ki2x2W j1N

0i
i

2/j
k,j −ψ∑=

−

=

−  (10) 

Burada Wj,k, s=2j ölçek ve b=2jk zaman değerlerine sahip dalgacık dönüşümü katsayılarıdır. 
 

3. UYGULAMA 

Çalışmada, Çatalan Barajı’na giren aylık akış verileri kullanılmıştır. Veriler eğitme ve test 
olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Đlk 300 (1966-1990 su yılları) aylık akış değerleri eğitme için, 
geriye kalan 120 (1991-2000 su yılları) aylık akış değerleri de test için kullanılmıştır. Çatalan 
Barajı’na giren aylık akım verilerinin istatistik parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Hem eğitme 
hem de test aşamasındaki debi verilerinin sağa çarpık bir dağılıma sahip olduğu açıkça 
görülmektedir. Đlk olarak veriler eğitmeye ait serinin ortalaması (y  = 407.3 Milyon*m3) ve 
standart sapması (Sy=279.8 Milyon*m3) kullanılarak tam standart hale getirilmiştir. 
 

Çalışmanın ilk aşamasında Çatalan Barajı’na giren aylık akış verilerini tahmin etmek için 
AR(p) ve YSA modelleri oluşturulmuştur. Modellerde kullanılan giriş kombinasyonları sırasıyla 
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(i) Qt-1; (ii) Qt-1 ve Qt-2; (iii) Q t-1 ve Qt-2, ve Qt-3; (iv) Qt-1, Qt-2, Qt-3 ve Qt-4’tür. Burada Qt, 
Çatalan Barajı’na giren t anındaki aylık akış değerini göstermektedir. 

 

Tablo 1. Çatalan Barajı’na giren aylık akış verilerin istatistik parametreleri 

Sx: Standart sapma, Cv:değişim katsayısı, Csx:çarpıklık katsayısı 
 

YSA modelindeki her bir giriş kombinasyonu için logaritma ve tanjant sigmoid transfer 
fonksiyonları ve tek gizli tabaka kullanılmıştır. Her bir giriş kombinasyonu için YSA 
modellerinin optimum ara tabaka hücre sayıları ve transfer fonksiyonları deneme–yanılma ile 
bulunmuştur. Hücre sayısını belirlemede ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak 
göreceli hata (MARE) değerleri dikkate alınmıştır. MAE ve MARE eşitlikleri Eşitlik 11 ve 
Eşitlik 12’de tanımlanmaktadır. 

N

QQ

MAE

N

1i
minTahiGözlenmişi∑

=
−

=  (11) 

∑
=

×












 −
=

N

1i Gözlenmişi

minTahiGözlenmişi
100

Q

QQ

N

1
MARE  (12) 

Denklemde, Qi baraja giren aylık akış değerini, N ise gözlem adedini göstermektedir. Ayrıca 
modelde denenen girdi kombinasyonları için AR(p) modelleri geliştirilmi ştir. YSA modelinde 
kullanılan eğitme verileri kullanılarak AR(p) modelleri oluşturulmuş ve test verileri ile bu elde 
edilen denklemlerin uygunluğu kontrol edilmiştir.  

 
YSA ve AR(p) modelleriyle yapılan tahminlerin MAE ve MARE değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Tablo 2’den de görüldüğü gibi YSA’nın 3’üncü giriş kombinasyonu test aşamasında 
en düşük MAE ve MARE (169 Milyon*m3 ve %29.75) değerine sahiptir. AR modelleri arasında 
3’üncü giriş kombinasyonu olan AR(3) modeli de test aşamasında en düşük MAE (183 
Milyon*m 3) değerine sahiptir. Genel olarak YSA modelinin AR modelinden daha iyi olduğu 
söylenebilir.  

 

Tablo 2. Modellerin eğitme ve test aşamasındaki MAE ve MARE değerleri 

Veri 
Seti 

Değişken xort Sx 
Cv 

(Sx/xort) 
Csx xmak xmin 

Eğitme 
Debi 

(Milyon*m3) 
407.3 279.8 0.687 1.821 1670.9 131.1 

Test 
Debi 

(Milyon*m3) 
378.3 233.2 0.617 1.521 1174.2 149.0 

Model girdileri 
Ara tabaka 
hücre sayısı MAE (Milyon×m3) MARE (%) 

  Eğitme Test Eğitme Test 
YSA (1) 6 195 186 31.81 33.87 
YSA (2) 7 171 172 28.06 29.93 
YSA (3) 4 175 169 27.25 29.75 
YSA (4) 6 157 178 25.70 31.74 
AR(1)  198 190 35.46 37.56 
AR(2)  193 184 34.44 35.75 
AR(3)  191 183 34.32 35.34 
AR(4)  189 186 33.96 34.88 
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Çalışmanın ikinci aşamasında Çatalan Barajı’na giren önceki aylık akış verileri ayrık 
dalgacık dönüşümü yardımıyla bileşenlerine ayrılarak bu ayki giren akışı tahmin etmek için 
kullanılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında YSA ve AR modelleri ile yapılan analizlerde en iyi 
girdi kombinasyonu üç ay önceye kadarki aylık akış değerleri olarak belirlenmiştir. Bundan 
dolayı üç ay önceye kadarki akış değerleri (Qt-1 ve Qt-2, ve Qt-3) ayrık dalgacık dönüşümü ile alt 
bileşenlere ayrılmıştır. Daha sonra bu bileşenler giriş bu ayki akış değerleri (Qt) de çıkış olmak 
üzere çoklu doğrusal regresyon denklemi elde edilmiştir. Bu denklem Eşitlik 13 ile verilmiştir. 

Qt = 0.982 A21-0.273D11+0.295D21-2.59A22-0.571D12-0.835D22+2.60A23-0.899D13 +0.930D23 (13) 

Burada A21, bir ay önceki akış değerlerinin yaklaşım bileşenini, D11 ve D21 ise bir ay önceki akış 
değerlerinin iki detay bileşenlerini göstermektedir (Şekil 2). Yine eşitlikteki diğer bileşenlerde 
iki ve üç ay önceki akış değerlerine ait bileşenleri göstermektedir. Eşitlik 13 ile verilen dalgacık 
regresyon (DR) modeli ile YSA(3) ve AR(3) modelleri Tablo 3’te karşılaştırılmıştır. Tablodan 
açıkça görüldüğü gibi DR modeli YSA(3) ve AR(3) modellerinden çok daha iyi tahminler 
vermiştir. 
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Şekil 2. Çatalan Barajına giren bir ay önceki akış değerlerinin ayrıştırılmış bileşenleri 

 
Tablo 3. Modellerin eğitme ve test aşamasındaki OMH ve OMGH değerleri 

 
DR, YSA(3) ve AR(3) modellerinin test aşaması aylık akış tahminleri Şekil 3’te 

karşılaştırılmıştır. Şekildeki hidrograflardan DR modelinin özellikle pik değerleri YSA(3) ve 
AR(3)’e göre çok daha iyi yakaladığı açıkça görülmektedir. Yine saçılma diyagramlarına 
bakıldığında doğru eşitlikleri ve R2 değerlerinden DR modelinin aylık akış tahmininde diğer 
modellere göre daha iyi olduğu gözükmektedir. 

Model Girdileri OMH (Milyon*m3) OMGH (%) 

 Eğitme Test Eğitme Test 

AR(3) 191 183 34.32 35.34 

YSA (3) 175 169 27.25 29.75 

DR 49 50 14.60 15.75 
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Şekil 3. Test aşamasındaki gözlenen ve tahmin edilen aylık akış değerlerinin hidrograf ve saçılma 
diyagramları 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada Çatalan Barajı’na giren aylık akış değerlerinin modellenmesi için üç tabakalı 
geri yayılmalı YSA ve AR modelleri kurulmuştur. Geçmişteki aylık akış değerleri girdi olarak 
kullanılmıştır. Aylık akışların tahmininde YSA modelleri arasında, geçmişteki 3 akış değerinin 
girdi olarak kullanıldığı YSA(3) modeli en iyi sonucu vermiştir. AR modelleri arasında da en iyi 
sonucu geçmişteki 3 akış değerinin girdi olarak kullanan AR(3) modeli vermiştir. Çatalan 
Barajı’na giren aylık akış değerlerinin tahmininde YSA modellerinin AR modellerine göre daha 
iyi tahminler verdiği görülmüştür. En iyi kombinasyon YSA ve AR modelleri ile belirlendikten 
sonra bu kombinasyona ait akış değerleri dalgacık dönüşümü ile alt bileşenlere ayrılarak 
dalgacık regresyon modeli kurulmuş ve YSA ve AR modelleri ile karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma neticesinde DR modelinin aylık akışları YSA ve AR modeline göre çok daha iyi 
tahmin ettiği görülmüştür. 
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LĐMAN ĐÇĐ ÇALKANTILARIN F ĐZĐKSEL VE MATEMAT ĐKSEL 
MODELLENMES Đ: ÜNYE EK L ĐMANI ÖRNE ĞĐ 

Murat KANKAL 1, Ömer YÜKSEK, Murat Đhsan KÖMÜRCÜ, 

Adem AKPINAR, Hızır ÖNSOY 

ÖZET 

Bir limanın temel işlevi; gemilere güvenli demirleme imkânı sağlamak ve kara ile gemiler 
arasındaki yolcu ve yük alışverişini sorunsuz ve gecikmesiz olarak gerçekleştirmektir. 
Limanların bu görevi yerine getirebilmeleri için liman içerisinin belli bir sakinlik (korunaklılık) 
düzeyinde olması gerekmektedir. Bu sakinlik düzeyi fiziksel ve matematiksel model çalışmaları 
ile belirlenmektedir. Bu çalışma, Ünye Ek Limanı için gerçekleştirilen liman içi çalkantılarının 
fiziksel ve matematiksel modellenmesini ve model sonuçlarının karşılaşmasını içermektedir. 
Fiziksel modelleme KTÜ Đnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuarında, matematiksel 
model ise MIKE 21 BW paket programı yardımıyla gerçekleştirilmi ştir. Çalışmada; farklı yön, 
periyot ve yüksekliğe sahip dalgalar kullanılarak 8 değişik durum için modelleme 
gerçekleştirilmi ştir. Modelleme sırasında 36 farklı noktadan dalga yüksekliği ölçümü alınmıştır. 
Bu noktalar için yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen rölatif hatalar %3 ile %7,5 
arasında değişmektedir. Bu durum matematiksel model ile fiziksel model arasında önemli 
derecede bir uyumun olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Liman içi çalkantı, MIKE 21 BW, Ünye Ek Limanı 

 
 

ABSTRACT 

The fundamental functions of a harbor are to provide safe anchorage for vessels and to 
facilitate smooth and unhindered transfer of passengers and cargo between vessels and land The 
fundamental functions of a harbor are to provide safe anchorage for vessels and to facilitate 
smooth and unhindered transfer of passengers and cargo between vessels and land. In order to 
fulfill these functions, harbors basins must be tranquil. The tranquility level can be determined 
by physical and mathematical model studies. In this study, for Ünye Supplementary Harbor, 

                                                 
 

1  Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon, 
Tel: 0-462-377 26 32, Faks: 0-462-377 26 06, e-posta: mkankal@ktu.edu.tr 

 
 Prof. Dr., e-posta: yuksek@ktu.edu.tr 
 
 Yrd. Doç. Dr., e-posta: mkomurcu@ktu.edu.tr 
 
 Öğr. Gör., e-posta: aakpinar@ktu.edu.tr 
 
 Prof. Dr., e-posta: honsoy@ktu.edu.tr 



 

 430

physical and mathematical models are performed and their results are compared. Physical model 
studies have been carried out in Karadeniz Technical University Civil Engineering Department 
Hydraulics Laboratory. Mathematical models are performed by using MIKE 21 BW packaged 
software. Both kinds of models are performed for 8 cases with various kinds of wave parameters 
(direction, period and height) and wave heights are measured in 36 points. By comparison of the 
results of physical and mathematical models, it is concluded that the relative errors vary between 
3 and 7.5 percent; which show a good agreement between these models 

 
Keywords: Harbor oscillation, MIKE 21 BW, Ünye Supplementary Harbor 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Bir limanın temel işlevi; gemilere güvenli demirleme imkânı sağlamak ve kara ile gemiler 
arasındaki yolcu ve yük alışverişini sorunsuz ve gecikmesiz olarak gerçekleştirmektir. Liman 
sakinliğini sağlamak sadece güvenli demirleme için değil aynı zamanda etkili bir liman 
işletmeciliği içinde önemlidir. Limanların bu görevi yerine getirebilmeleri için liman içerisinin 
belli bir sakinlik (korunaklılık) düzeyinde olması gerekmektedir. Bu düzey; ya liman içindeki 
dalga yüksekliği veya bu yüksekliğin liman dışındaki dalga yüksekliğine oranı şeklinde ya da 
liman içindeki çeşitli büyüklükteki teknelerin dönme ve ötelenme gibi hareketleri cinsinden ifade 
edilmektedir. Liman içi sakinliğini belirlemede bu faktörlerden hangisi dikkate alınırsa alınsın; 
ilgili faktörün kabul edilebilir sınırların içinde kalması, sadece emniyetli demirleme için değil, 
güvenli ve ekonomik bir liman işletmeciliği için de hayati bir öneme sahiptir [Goda, 1985].   

 
Bu çalışma, Ünye Ek Limanı için gerçekleştirilen liman içi çalkantılarının fiziksel ve 

matematiksel modellenmesini ve model sonuçlarının karşılaşmasını içermektedir. Fiziksel 
modelleme KTÜ Đnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuarında, matematiksel model ise 
MIKE 21 BW paket programı yardımıyla gerçekleştirilmi ştir. Ön ve fiziksel model çalışmaları 
Önsoy vd. [Önsoy vd., 2003] tarafından yapılmış olan Ünye Ek Liman Đnşaatı Uygulama Projesi 
kapsamında gerçekleştirilmi ştir. Çalışmada; farklı yön (N ve ENE), periyot (8,57 ve 10.32 sn) ve 
yüksekliğe (1, 2, 3, 5 ve 7 m) sahip dalgalar kullanılarak 8 değişik durum için modelleme 
gerçekleştirilmi ştir. Modelleme sırasında 36 farklı noktadan dalga yüksekliği ölçümü alınmıştır. 
Bu noktalar için yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen rölatif hatalar %3 ile %7,5 
arasında değişmektedir. Bu durum matematiksel model ile fiziksel model arasında önemli 
derecede bir uyumun olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
2. ÖN ÇALIŞMALAR 

2.1. Dalga Analizi 

Dalga verileri, kıyı yapılarının projelendirilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Buna karşın, 
ölçümlerdeki güçlükler nedeniyle, yeterince sıklıkta ve uzunlukta veri mevcut değildir. Bu 
sebeple son yıllarda dalga ölçümüne daha fazla önem verilmektedir. 

 
Liman içi çalkantı deneylerinde; meydana gelme ihtimali çok az olan uç dalgaların 

kullanılması yerine, yüksekliği daha küçük, fakat oluşma ihtimali daha yüksek olan dalgaların 
hesaba katılması gerekmektedir. Ayrıca, dalgaların mevsimlik olarak çeşitli yönlerden gelme 
durumları da dikkate alınmalıdır. Stabilite hesaplarında ise, oluşma ihtimali daha düşük 
dalgaların hesaba katılması gerekmektedir. Bu tür bir dalga stabilite açısından önemli sorunlar 
oluşturabilmesine karşın, liman içi çalkantısı için büyük bir önem taşımamaktadır. Böyle bir uç 
olayın meydana gelmesi halinde, gemilerin birkaç saat süreyle boşaltma yapmamaları önemli bir 
sorun oluşturmamaktadır.  

 
Bu çalışmada kullanılan dalga verileri, “Türkiye Kıyıları Rüzgar ve Derin Deniz Dalga 

Atlası” isimli kaynaktan alınmıştır [Özhan ve Abdalla, 2002]. Çalışma kapsamında, proje alanı 
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olan Ünye’ye en yakın alan olan 41.25º Kuzey Enlemi ve 37.10º Doğu Boylamı’nın dalga 
verileri dikkate alınmıştır. Buna göre yörede etkin dalga yönleri N, NW ve NNW’tir. Ancak bu 
yönlerden gelen dalgalar, limana girene kadar büyük ölçüde kırınıma maruz kalacağından, 
sadece N (Kuzey) yönünden gelen dalgalar dikkate alınmıştır. N yönünden gelen 3 m, 5 m ve 7 
m yüksekliğinde dalgalar liman içi çalkantı deneylerinde kullanılmıştır. Ayrıca E, ENE ve NE 
yönünden gelen dalgaların yüksekliklerinin az olmasına karşın, bu dalgalar önemli bir kırınıma 
uğramadan limana girebileceğinden, liman içi çalkantı deneylerinde bu dalgaların dikkate 
alınması gerekmektedir. Dalga yükseklikleri ve kırınım katsayıları dikkate alınarak yapılan 
analizler sonucunda, bu gelen dalgaları temsil etmek üzere ENE’den gelen dalgaların dikkate 
alınmasına karar verilmiştir. Deneylerde 1 m, 2 m ve 3 m yüksekliğinde dalgalar kullanılmıştır. 
Dalga periyodu ile ilgili veriler yeterli olmamasına karşın, daha önce yapılmış olan analizlere 
dayanarak, liman içi çalkantı deneylerinde 8.6 sn ve 10.3 sn periyotlu dalgaların kullanılmasına 
karar verilmiştir. Modelde kullanılan deney verileri Tablo 1’de verilmektedir.  

 
Tablo1. Modelde kullanılan deney verileri 

 
2.2. Batimetrik Çalışma 

Liman baseninin ve çevresinin taban topgrafyası, açıkta üretilen dalgaların limana 
ulaşmasına kadar maruz kalacakları değişiklikler üzerinde büyük bir etkiye ve öneme sahiptir. 
Bu sebeple, Ünye Limanı’nın mevcut ve planlanan yapıları ile yakın bölgelerinin taban eş 
derinlik eğrileri çıkarılması gerekli olmuş; bu maksatla, 18 m derinliğe kadar iskandil alma 
yöntemiyle ölçülerek taban batimetrisi elde edilmiştir. Son olarak, Ünye Limanı ve çevresinin 
batimetrik haritası, ülke koordinat sistemine bağlanmıştır.  

 
3. FĐZĐKSEL MODELLEME ÇALI ŞMALARI 

3.1. Modelin Tasarımı ve Yapımı 

Ünye Limanı’nda yapılması planlanan ek liman basenindeki çeşitli noktalarda oluşan 
çalkantı miktarlarını ölçmek ve gerekirse miktarlarını azaltmak için alınabilecek önlemleri 
belirlemek amacıyla yapılan üç boyutlu çalkantı deneyleri, KTÜ MF Đnşaat Mühendisliği 
Bölümü Hidrolik Laboratuarı’ndaki deney havuzunda gerçekleştirilmi ştir (Şekil 1). Deney 
havuzunda; dalga üreteci bir motor ve bu motora bağlı olarak ileri geri hareket ederek dalga 
üreten bir palet bulunmaktadır. Dalga yüksekliği, paletin ileri-geri ötelenme mesafesinin 
ayarlayan sonsuz vidalı bir kol; dalga periyodu ise, motorun dönüş hızını ayarlayan kayış-kasnak 
sistemi yardımıyla kontrol edilmektedir. Bu sistemle, yüksekliği 1-10 cm, periyodu 0.6-2.0 sn 
arasında değişen düzenli dalgalar üretilmektedir.  

 
Model deneyleri, distorsiyonsuz olarak geometrik benzeşim ilkesi ve Froude Modeli 

kuramına göre gerçekleştirilmi ştir. Fiziksel model ölçeği, havuz boyutları ile Ünye Limanı’nın 
mevcut ve planlanan boyutları ve dalga verilecek yönlerin limana göre konumları dikkate 
alınarak, mümkün olabilen en büyük dalga ölçeği olan Lr=1/150 olarak seçilmiştir. Buna göre, 

Deney 
No H (m) T (sn) Yön 

1 3 
8,57 

Kuzey (N) 
 

2 5 
3 3 

10,32 4 5 
5 7 
6 1 

8,57 
Doğu- Kuzeydoğu 

(ENE) 
7 2 
8 3 
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liman içi çalkantı modeli deneylerinde dalga yüksekliği ölçeği Hr=1/150 ve dalga periyodu 
ölçeği ise Tr=(1/150)0.5=1/12.25 olmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Deney havuzu ve donanımı 

 
Đlk liman planı Ünye Çimento Sanayii (ÜÇS) yetkililerinin istekleri doğrultusunda 

belirlenmiştir. Bu plan yapılan dalga transformasyonu çalışmaları ile irdelenmiş ve ilk yaklaşım 
olarak bu plandan başlanılması uygun görülmüştür. 

 
Model yapımına başlamadan önce, proje yerinin 18 m derinliğe kadar eş derinlik eğrilerini 

kapsayan deniz dibi topografik haritası, 1/150 ölçeğine göre model havuzuna uygulanmış ve 
model tabanı oluşturulmuştur. Liman yerinde taban eğiminin (1/85) çok düşük olması nedeniyle, 
deney havuzunun boyutları ve model ölçeği dikkate alınarak, derin denizde su derinliği 40 cm 
(tabiatta 60 m) olmasına karar verilmiş ve taban topografyası buna göre teşkil edilmiştir. Bu 
işlem, liman içi çalkantı deneylerinin yapılacağı N (Kuzey) ve ENE (Doğu-Kuzeydoğu) yönleri 
için ayrı ayrı yapılmıştır. Her iki yön için ayrı ayrı olmak üzere, oluşturulan taban üzerine 
mevcut ve planlanan limana ait ana ve tali mendirekler, yükleme rıhtımları ve diğer yapılar 
yerleştirilerek Ünye Limanı’nın üç boyutlu modellemesi yapılmıştır.  

 
3.2. Deneylerde Uygulanan Yöntem 

Model teşkil edildikten sonra, dalga üreteci paletin kolu ve kayış-kasnak sistemi, istenilen 
derin deniz dalga yüksekliği (H0) ve periyodundaki (T) dalgaları üretecek konuma getirilmi ş; 
üretilen dalgaların yüksekliği elektronik bir sistemle, periyodu ise bir kronometre ile 
ölçülmüştür. Derin denizde üretilen dalga yükseklikleri ile, liman girişi ve baseninin çeşitli 
noktalarında meydana gelen çalkantı miktarları ölçülerek kaydedici bir cihaz yardımıyla 
grafikleri çizilmiştir. Her deneyde aynı noktalardan ölçüm alınabilmesi için liman girişi ve 
baseni eşit aralıklarla dilimlere bölünmüştür. Liman baseni ve giriş ağzı bölgelerinde ölçüm 
yapılan bölgeler Şekil 2’de verilmiştir.  

 
4. MATEMAT ĐKSEL MODELLEME ÇALI ŞMALARI 

4.1. Giriş 

Ünye Limanı matematiksel model çalışmaları MIKE 21 BW paket programı yardımıyla 
gerçekleştirilmi ştir. MIKE 21 BW programı kıyı alanlarında ve limanlarda dalga hareketinin 
belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Liman ve kıyı mühendisliğinin ilgilendiği 
tüm önemli dalga olaylarının birleşik etkisini dikkate alan bir özelliğe sahiptir [DHI, 2006]. 
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Şekil 2. Liman baseni ve giriş ağzı bölgelerinde çalkantı ölçüm noktaları 

 
Model iki boyutlu Boussinesq dalga modeli ve bir boyutlu Boussinesq dalga modeli olmak 

üzere iki işleve sahiptir. 
 
Đki boyutlu dalga modeli ile yapılabilecek uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Ölü deniz dalgası (soluğan) ve rüzgar dalgaları nedeniyle oluşan dalgaların dağılımının 
belirlenmesi 

• Kısa dalgalar tarafından oluşturulan uzun dalgaların gücüyle oluşan düşük frekanslı 
çalkantıların (seiche ve harbor resonance) analizi 

• Yansıma ve/veya kırınımın önemli olduğu kıyı alanlarındaki dalga değişimi  
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• Kırılma bölgesinde; tırmanma, geri çekilme ve dalga nedeniyle oluşan sirkülasyon 
hesapları  

• Heyelan, tsunami ve gemi hareketleri gibi geçici durumların gelişimi ve değişiminin 
benzetimi. 

 
Bir boyutlu dalga modeli ile yapılabilecek uygulamalar ise aşağıdaki şekildedir: 

• Derin denizden sürf bölgesine ve her türlü kıyı alanına ulaşan doğrusal olmayan 
dalgaların değişiminin hesaplanması 

• Düşük frekanslı dalgaların oluşumunun ve salınımının hesaplanması 

• Kanallarda, tahkimatlarda ve kıyılarda dalga tırmanmasının, ters dip akıntısının ve dalga 
kırılmasının değerlendirilmesi [DHI, 2006]. 

 
Matematiksel model 3, 5, 7 m dalga yükseklikleri, 8,57 ve 10,32 sn periyotları, N ve ENE 

yönleri kullanılarak 8 farklı durum için gerçekleştirilmi ştir. 
 
Modelleme aşamaları aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmi ştir:  
 

4.2. Deniz Taban Topografyasının Oluşturulması 

Deniz taban topografyasının programa doğru bir biçimde girilmesi gerçekçi sonuçlar elde 
edilmesi bakımından çok önemlidir. Bunun yanında oluşturulacak dilim aralıklarının ve 
belirlenecek sınırların yer ve tiplerinin de doğru seçilmesi gerekmektedir. 

 
Deniz taban topografyası, N ve ENE yönleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

topografyanın üç boyutlu görünümü Şekil 3’te verilmektedir.  
 

 
Şekil 3. Deniz taban topografyasının N ve ENE yönleri için üç boyutlu görünümü 

 

Deniz taban topografyası oluşturulurken, ölçüm yapılacak noktalarda oluşacak çalkantıyı 
etkilemeyecek şekilde, inceleme alanı dışında kalan deniz alanları da kara alanı olarak kabul 
edilmiştir. Böylece hem zaman tasarrufu sağlanmış hem de programın koşturulması sırasında bu 
bölgelerde oluşabilecek sorunların önüne geçilmiştir. Bu şekilde oluşturulan topografyaların üç 
boyutlu görünümü Şekil 4’te verilmektedir. 

 
4.3. Giriş Verilerinin Olu şturulması 

Programı koşturulmadan önce aşağıda belirtilen üç giriş verisi hazırlanmıştır: 

• Sünger tabaka haritası 
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Şekil 4. Suni kara alanlı deniz taban topografyalarınınnın üç boyutlu görünümü 

 

• Geçirgen tabaka haritası 

• Đç dalga oluşum verileri 
 
Sünger tabaka haritası oluşumunda dalganın yansıma yapması istenmeyen bölgeleri 

belirlenmiştir. Geçirgen tabaka oluşumunda ise dalganın yansıma oluşturacağı bölgeler dikkate 
alınmıştır. Geçirgen tabakalardaki yansıma katsayıları, yapının eğimi ve yapı önündeki dalga 
yükseklikleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Đç dalga oluşum verileri açık deniz dalga 
verilerinden elde edilmiştir. Şekil 5’te sünger tabaka, geçirgen tabaka bölgeleri ve iç dalga 
oluşum çizgisi ENE ve N yönleri için ayrı ayrı görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. N ve ENE yönleri için sünger tabaka, geçirgen tabaka ve dalga oluşum çizgisi 

 
4.4. Programın Koşturulması 

3, 5, 7 m dalga yükseklikleri 8,57 ve 10,32 sn periyotları, N ve ENE yönleri kullanılarak 8 
farklı durum için koşturulmuştur. Tüm durumlar için koşturma süresi yaklaşık olarak bir saat 
sürmüştür. 
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5. MODELLEME SONUÇLARININ DE ĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Çalışmada 8 farklı durumun değerlendirilmesi sonucunda; fiziksel model için, ölçüm alınan 
noktalarda, matematiksel model için ise tüm modelleme alanında dalga yükseklikleri elde 
edilmiştir. Đki model arasında karşılaştırma yapmak amacıyla; fiziksel modelde ölçüm alınan 
noktalar matematiksel modelde belirlenmiş ve bu noktalardaki dalga yükseklikleri elde 
edilmiştir. Şekil 6’da 4 nolu deney için, matematiksel modelden elde edilen dalga 
yüksekliklerinin dağılımı örnek olarak verilmektedir. 

 

 
Şekil 6. 4 nolu deney için elde edilen dalga yüksekliği dağılımı 

 
Tüm deneyler için yapılan karşılaştırmalarda; Şekil 2’de C1 ve E1 noktaları tüm deney 

şartlarında fiziksel ve matematiksel model sonuçlarının uyumsuzluk göstermesi nedeniyle 
dikkate alınmamışlardır.  

 
Şekil 7’de sırasıyla 1 ve 2 nolu deneyler için fiziksel modelleme ve matematiksel 

modelleme çalkantı değerleri grafik olarak sunulmuştur. Şekilden de görüldüğü gibi, her iki 
deney şartı içinde dalga yüksekliklerinde önemli bir uyum gözlenmektedir. En büyük 
uyumsuzluk 2 nolu deney için K1 noktasında gerçekleşmiştir. Ancak bu noktadaki rölatif hata 
değeri dahi %10’u aşmamıştır. 

 
Şekil 8’de sırasıyla 3, 4 ve 5 nolu deneyler için elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Sonuçlarda, 4 nolu deney sonuçlarındaki G4 noktası dışında büyük bir uyum görülmektedir. G4 
noktasındaki iki değer arasındaki farkın, 3 ve 7 m’lik dalga yüksekliklerinde benzer bir sorun 
yaşanmadığından, fiziksel modelleme sırasında yapılan ölçüm hatası olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 7. 1 ve 2 nolu deneyler için fiziksel ve matematiksel model sonuçlarının karşılaştırılması 

 

  

 
Şekil 8. 3, 4 ve 5 nolu deneyler için fiziksel ve matematiksel model sonuçlarının karşılaştırılması 

 
Şekil 9’da 6, 7 ve 8 nolu deneyler için elde edilen sonuçlar verilmiştir. 7 nolu deneyde 

bulunan E5 noktasındaki dalga yükseklikleri hariç diğer dalga yüksekliklerinde önemli derecede 
bir uyum gözükmektedir.  

 
Fiziksel modelden elde edilen sonuçlar ile matematiksel modelden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmış ve aralarındaki rölatif hatalar hesaplanmıştır. Rölatif hata şu şekilde 
hesaplanmıştır: 

ei = [ │xh-xö│/ xö] * 100 (1) 

Eşitlikte, xö ve xh sırasıyla, fiziksel modelde ölçülen ve matematik modelde bulunan değerlerdir. 
Hesaplanan rölatif hataların ortalaması ve standart sapması Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 
incelendiğinde rölatif hataların ortalamalarınnın %3 ile %7,5 arasında değiştiği görülmektedir. 
Bu değerler matematiksel model değerleri ile fiziksel model çalkantı değerleri arasında farkın 
çok düşük olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 9. 6, 7 ve 8 nolu deneyler için fiziksel ve matematiksel model sonuçlarının karşılaştırılması 

 
Tablo 2. Farklı deney durumları için rölatif hataların ortalama ve standart sapmaları 

 
6. SONUÇLAR 

Bu çalışma, Ünye Ek Limanı için gerçekleştirilen liman içi çalkantılarının fiziksel ve 
matematiksel modellenmesini ve model sonuçlarının karşılaşmasını içermektedir. Çalışmada 
farklı yön, periyot ve yüksekliğe sahip dalgalarla 8 değişik durum için modelleme 
gerçekleştirilmi ştir. Modelleme sırasında 36 farklı noktadan dalga yüksekliği ölçümü alınmıştır. 

 
Fiziksel modelden elde edilen sonuçlar ile matematiksel modelden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmış ve aralarındaki rölatif hatalar hesaplanmıştır. Rölatif hataların ortalamalarınnın 
%3 ile %7,5 arasında değiştiği görülmektedir. Bu değerler matematiksel model değerleri ile 
fiziksel model çalkantı değerleri arasında farkın çok düşük olduğunu göstermektedir. 
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Deney 
No 

Rölatif Hata 
Deney 

No 

Rölatif Hata 

Ortalama Standart 
Sapma Ortalama Standart 

Sapma 
1 3,07 2,37 5 6,19 5,25 
2 3,09 2,48 6 5,73 4,99 
3 7,01 6,63 7 6,56 5,69 
4 4,23 3,50 8 7,39 7,97 
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IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

SEVĐYE-AKI Ş ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DĐNAM ĐK REGRESYON VE 
ANAHTAR E ĞRĐLERĐ ĐLE BEL ĐRLENMESĐ 

Özgür KĐŞĐ* 

ÖZET 

Akış, 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 ili şki kurularak elde edilirler. Bu çalışmada anahtar eğrisi, dinamik anahtar eğrisi, regresyon 
ve dinamik regresyon modelleri geliştirilerek seviye-akış arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Geliştirilen modeller Kızılırmak Havzası’nda yer alan Yamula, Bulakbaşı, Karaözü, Söğütlühan 
ve Şefaatli istasyonlarına ait günlük nehir seviye-akış verilerine uygulanmış ve model sonuçları 
ortalama karekök karesel hata, ortalama mutlak göreceli hata ve belirginlik katsayısı 
istatistiklerine göre test edilmiştir. Anahtar eğrisi, dinamik anahtar eğrisi, regresyon ve dinamik 
regresyon modelleri birbiri ile karşılaştırılmışlardır. Karşılaştırma neticesinde genel olarak 
dinamik regresyon2 modelinin diğer modellere göre daha iyi olduğu görülmüştür. En kötü 
sonuçlar dinamik anahtar eğrisi2 modelinden elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Seviye-akış, modelleme, dinamik anahtar eğrileri, dinamik regresyon 

 
 

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. 
In the present study, the river stage-flow relationship was investigated using rating curve and 
regression techniques. Dynamic rating curve and regression techniques were also developed. The 
models were applied to the daily stage-flow data of five stations, Yamula, Bulakbaşı, Karaözü, 
Söğütlühan and Şefaatli, in Kızılırmak Basin and the results were tested using the root mean 
square errors, mean absolute relative errors and determination coefficient statistics. The rating 
curves, dynamic rating curves, regression and dynamic regression models were compared with 
each other. The comparison results revealed that the dynamic regression2 model generally 
performed better than the others. The dynamic rating curve2 model gave unreliable streamflow 
estimates. 
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1. GĐRĐŞ 

Gelecekte belli bir tarihte görülecek akımın (debi, seviye, akış hacmi) 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 taşır [Bayazıt, 1998]. Bu 
nedenle gelecekteki nehir akımlarının doğru tahmini oldukça önemlidir.  

 
Hidrolojide en önemli problemlerden birisi nehir seviyesi ile debisi arasında anahtar eğrisi 

kurmaktır. 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. 

 
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 ili şkilerinin belirlenmesinde yetersiz 
kalmaktadırlar [Jain ve Chalisgaonkar, 2000]. 

 
Devlet Su Đşleri (DSĐ) ve Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐE), nehir akımlarının tahmini için su 

seviyesi-debi arasında üssel bir ilişki olduğu kabulüne dayalı olarak elde edilen anahtar eğrilerini 
kullanmaktadırlar. Bu çalışmada anahtar eğrileri, dinamik anahtar eğrileri, regresyon ve dinamik 
regresyon modelleri geliştirilerek akarsularda seviye-akış ili şkileri modellenmeye çalışılmıştır. 
Geliştirilen modeller Elektrik Đşleri Etüt (EĐE) Đdaresi tarafından Kızılırmak Havzası’nda 
işletilen Yamula, Bulakbaşı, Karaözü, Söğütlühan ve Şefaatli istasyonlarına ait seviye ve akış 
uygulanmıştır. 

 
2. ANAHTAR EĞRĐSĐ 

Anahtar eğrisi, akış ve seviye ölçümleri arasında üssel bir fonksiyonel ili şkiyi ifade eden bir 
eğridir. Akış değerlerinin seviye ölçümlerinden elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan bu 
üssel ilişki, aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir. 

βα HQ =  (1) 

Burada Q nehir akımı debisini, H nehir su seviyesini, a ve b ise nehir akımı karakteristiğine bağlı 
katsayıları göstermektedir. Eşitlik 1’de her iki tarafın da logaritması alınırsa Eşitlik 2 elde edilir. 

Hlog.balogQlog +=  (2) 

Burada a ve b katsayıları, log(Q) ve log(H) arasında lineer regresyon kurularak elde edilir. Bu 
çalışmada, Eşitlik 2 ile elde edilen anahtar eğrisi AE1 olarak adlandırılmıştır. 2nci anahtar eğrisi 
AE2 ise Eşitlik 3’teki a, b ve c katsayıları en küçük kareler metoduyla hesaplanarak elde 
edilmiştir. 

2)H.(logcHlog.baQlog ++=  (3) 

Dinamik anahtar eğrisi modelleri için birer program hazırlanarak verilere uygulanmıştır. 
Dinamik modeller her yeni ölçüm yapıldığında kendini yenileyecek şekilde hazırlanmıştır. Yani 
her yeni ölçüm alındığında model tekrar kalibre edilmektedir. Dinamik anahtar eğrisi 1 
modelinde Eşitlik 1’deki a ve b katsayıları her yeni ölçüm alındığında kendini yenilemektedir. 
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Yeni modelin elde edilebilmesi için sadece yeni ölçümün programa girilmesi yeterli olmaktadır. 
Dinamik anahtar eğrisi 2 modelinde ise Eşitlik 3’te verilen a ve b ve c katsayıları her yeni ölçüm 
alındığında yenilemektedir. Kısaca anahtar eğrisi modellerinin parametreleri ölçüm alındıkça 
değişmektedir. 

 
3. 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: 

mmxbxbxbay +++++= ...2211  (4) 

Bu denklemde y, bağımsız değişkenler X1=x1, X2=x2, ..., Xm=xm değerlerini aldığında Y 
değişkeninin beklenen değerini göstermektedir. 

 
a, b1, b2, ..., bm regresyon katsayıları, gözlem noktalarının regresyon denkleminin gösterdiği 

düzlemden olan eyi uzaklıklarının karelerinin toplamı olan 

( )∑ −−−−=∑
==

N

i
mimiii

N

i
yi xbxbxbaye

1

2
2211

1

2  (5) 

ifadesini minimum yapacak şekilde hesaplanır [Bayazıt ve Oğuz, 1998]. Doğrusal regresyonun 
yanısıra çalışmada ikinci derece regresyon modeli de kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ikinci 
derece regresyon modelinin ifadesi Eşitlik 6 ile verilmiştir. 

2
21 HbHbaQ ++=  (6) 

Bu çalışmada a ve b katsayıları en küçük kareler metodu ile bulunmuştur. Burada da yine 
dinamik anahtar eğrisi modellerinde olduğu gibi bir program hazırlanarak her yeni ölçüm 
alındığında Eşitlik 4 ve Eşitlik 6 ile verilen regresyon modellerinin kendilerini yenilemesi 
sağlanmıştır. Uygulamalarda Eşitlik 4 ile gösterilen doğrusal regresyon modeli regresyon1 
olarak, Eşitlik 6 ile gösterilen ikinci derece regresyon modeli regresyon2 ve bunların dinamik 
halleri ise sırası ile dinamik regresyon1 ve dinamik regresyon2 olarak adlandırılmıştır. 

 
4. UYGULAMA 

Çalışmada Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu, Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐE) tarafından 
işletilen Yamula (EĐE No: 1501), Bulakbaşı (EĐE No: 1539), Karaözü (EĐE No: 1543), 
Söğütlühan (EĐE No: 1535) ve Şefaatli (EĐE No: 1517) istasyonlarına ait günlük seviye ve akış 
verileri kullanılmıştır. Đstasyonların Kızılırmak Havzası üzerimdeki konumları Şekil 1’de 
verilmiştir. Yamula Đstasyonu, Yamula Köyü içerisinde Kızılırmak Nehri üzerinde yer 
almaktadır. Đstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 995 m’dir ve net yağış alanı 14897 
km2’dir. Havza alanı 6607 km2’dir. Bulakbaşı Đstasyonu, Sivas-Erzincan karayolunun 52. 
km.'sinde Bulakbaşı'na ayrılan yolun Kızılırmak Nehri'ni kestiği köprüdedir. Đstasyon deniz 
seviyesinden 1298 m yüksekte ve net yağış alanı 1642 km2’dir. Karaözü Đstasyonu, Kayseri-
Sivas karayolunun 75. km.'sinden sola ayrılan Sarıoğlan Đlçesi Karaözü Nahiyesi'ne giden yol 
üzerindeki Savrun Köprüsü'nün yaklaşık 700 m. akış yukarısındadır. Đstasyonun deniz 
seviyesinden yüksekliği 1112 m yağış alanı 13010 km2’dir. Söğütlühan Đstasyonu, Sivas Đli’ne 18 
km uzaklıkta Söğütlühan’da Kızılırmak Nehri üzerinde kuruludur. Đstasyonun deniz seviyesinden 
yüksekliği 1245 m’dir. 6472 km2 net yağış alanına sahiptir. Şefaatli Đstasyonu, Yozgat’ın Şefaatli 
Đlçesi’nde Karanlık Dere üzerinde yer almaktadır. Đstasyon deniz seviyesinden 895 m yüksekte 
5095 km2 net yağış alanına sahiptir. 
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Çalışmada iki farklı anahtar eğrisi ve regresyon modelleri, EĐE tarafından Kızılırmak 

Havzası’nda işletilen Yamula, Şefaatli, Söğütlühan, Bulakbaşı ve Karaözü istasyonlarına ait 
günlük seviye-akış verilerine uygulanmış ve sonuçlar ortalama karekök karesel hata (RMSE), 
ortalama mutlak göreceli hata (MARE) ve belirginlik katsayısı (R2) istatistiklerine göre test 
edilmiştir. RMSE ve MARE istatistikleri Eşitlik 7 ve Eşitlik 8 ile ifade edilmektedir. 
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Burada N, toplam veri sayısını Qi ise akış değerini ifade etmektedir. 
 
Her bir istasyon için modellerin kalibrasyonu ve testi için kullanılan veriler Tablo 1’de 

özetlenmiştir. 

 
Tablo 1. Modellerin kalibrasyonu ve testi için kullanılan veriler 

 
Yamula Đstasyonu için anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. Tablodan açıkça görüldüğü gibi dinamik regresyon2 modeli, RMSE ve R2 
kriterlerine göre en iyi sonucu vermiştir. Yine regresyon2 modelinin istatistikleri de dinamik 
regresyon2’ninkilere çok yakın bulunmuştur. RMSE değerlerine bakıldığında dinamik 

Đstasyon 
Veri aralığı 

Kalibrasyon Test 
Yamula (EĐE No: 1501) 1999-2002 2003 
Bulakbaşı (EĐE No: 1539) 2001-2004 2005 
Karaözü (EĐE No: 1543) 2002-2005 2006 
Söğütlühan (EĐE No: 1535) 2002-2004 2005 
Şefaatli (EĐE No: 1517) 2001-2004 2005 

Şekil 1. Yamula (EĐE No: 1501), Bulakbaşı (EĐE No: 1539), Karaözü (EĐE No: 1543), Söğütlühan 
(EĐE No: 1535) ve Şefaatli (EĐE No: 1517) istasyonlarının  Kızılırmak Havzası (Güney 
Bölümü) üzerindeki yerleşimleri 
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regresyon2 modeli hariç dinamikliğin, modellerin pik değerleri tahmindeki performanslarını 
biraz artırdığı anlaşılmaktadır. Dinamikliğin AE2 modelini oldukça kötüleştirdiği tablodan 
açıkça görülmektedir. En kötü sonuçlar, en büyük RMSE ve MARE değerleri ile dinamik 
AE2’ye aittir. Anahtar eğrisi ve regresyon modelleri Şekil 2’de saçılma grafikleri üzerinde 
karşılaştırılmıştır. Saçılma grafiklerindeki doğru eşitlikleri ve R2 değerleri birlikte göz önüne 
alındığında dinamik regresyon2 modelinin diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği ve 
Regresyon2 modelinin de dinamik regresyon2 modeline çok yakın sonuçlar verdiği 
görülmektedir. 

 
Tablo 2. Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test aşamasındaki RMSE, MARE ve R2 

değerleri-Yamula Đstasyonu 
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Şekil 2. Gözlenen ve test aşamasında modellerden elde edilen akış tahminleri-Yamula Đstasyonu 

Model 
RMSE 
(m3/s) 

MARE 
(%) 

R2 

AE1 18.57 13.17 0.973 
AE2 4.20 5.10 0.997 
Regresyon1 13.43 49.48 0.956 
Regresyon2 1.51 7.22 0.999 
Dinamik AE1 18.42 13.04 0.974 
Dinamik AE2 101.5 126.9 0.004 
Dinamik regresyon1 13.17 48.97 0.956 
Dinamik regresyon2 1.43 6.49 0.999 
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Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin Bulakbaşı Đstasyonu verilerini tahmindeki 
performansları Tablo 3’te karşılaştırılmıştır. Tablodan Regresyon2 modelinin RMSE ve R2 
kriterlerine göre seviye akış ili şkisini belirlemede diğer modellerden daha iyi olduğu 
görülmektedir. Dinamik regresyon2 modeli de Regresyon2 modeline çok yakın sonuçlar 
vermiştir. Dinamikliğin sadece AE1 modelinin performansını biraz artırdığı görülmektedir. 
Yamula Đstasyonu’nda da olduğu gibi dinamiklik AE2 modelini oldukça kötüleştirmiştir. Şekil 
3’te test aşamasında modellerden elde edilen tahminler gözlenen değerlerle karşılaştırılmıştır. 
Şekilden Regresyon2 ve Dinamik regresyon2 modellerinin diğer modellere göre daha iyi akış 
tahminleri verdiği açıkça görülmektedir. Regresyon2 modelinin Dinamik regresyon2 modeline 
göre biraz daha iyidir. Yamula Đstasyonu’nda olduğu gibi Dinamik AE2 modelinin tahminlerinin 
gözlenen değerlerden oldukça uzaktır. 

 
Tablo 3. Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test aşamasındaki RMSE, MARE ve R2 

değerleri- Bulakbaşı Đstasyonu 
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Şekil 3. Gözlenen ve test aşamasında modellerden elde edilen akış tahminleri-Bulakbaşı Đstasyonu 

Model RMSE 
(m3/s) 

MARE 
(%) R2 

AE1 8.66 47.51 0.921 
AE2 8.24 47.34 0.924 
Regresyon1 5.16 63.95 0.925 
Regresyon2 2.34 59.95 0.994 
Dinamik AE1 7.13 42.96 0.936 
Dinamik AE2 24.29 147.9 0.110 
Dinamik regresyon1 5.28 63.31 0.921 
Dinamik regresyon2 2.45 53.79 0.990 
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Tablo 4. Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test aşamasındaki RMSE, MARE ve R2 
değerleri- Karaözü Đstasyonu 

Model 
RMSE 
(m3/s) 

MARE 
(%) 

R2 

AE1 17.08 54.74 0.955 
AE2 9.91 49.24 0.983 
Regresyon1 18.14 96.60 0.854 
Regresyon2 13.20 90.98 0.955 
Dinamik AE1 20.74 44.02 0.918 
Dinamik AE2 9.1016 4.1016 0.0001 
Dinamik regresyon1 19.99 101.1 0.799 
Dinamik regresyon2 10.81 72.71 0.963 
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Şekil 4. Gözlenen ve test aşamasında modellerden elde edilen akış tahminleri- Karaözü Đstasyonu 

 
Söğütlühan Đstasyonu’na ait anahtar eğrileri ve regresyon modellerinin test sonuçları Tablo 

5’te karşılaştırılmıştır. RMSE, MARE ve R2 kriterlerine göre en iyi sonuç Dinamik regresyon2 
modelinden elde edilmiştir. Regresyon2 modelinin de performansı dinamik regresyon2 
modelinkine oldukça yakın gözükmektedir. Önceki üç istasyonda da olduğu gibi en kötü 
sonuçlar Dinamik AE2’den elde edilmiştir. Dinamikliğin regresyon modellerinde performansı 
bir miktar artırdığı anahtar eğrilerinde ise azalttığı görülmektedir. 
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Tablo 5. Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test aşamasındaki RMSE, MARE ve R2 
değerleri- Söğütlühan Đstasyonu 

Model 
RMSE 
(m3/s) 

MARE 
(%) 

R2 

AE1 10.98 13.38 0.953 
AE2 6.60 9.38 0.985 
Regresyon1 6.70 44.28 0.979 
Regresyon2 1.05 4.96 0.9996 
Dinamik AE1 11.48 13.44 0.951 
Dinamik AE2 52.96 103.5 0.110 
Dinamik regresyon1 6.14 41.82 0.979 
Dinamik regresyon2 0.98 4.91 0.9996 

 
Anahtar eğrileri ve regresyon modellerinin Şefaatli Đstasyonu verilerine uygulanmasından 

elde edilen test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi Dinamik regresyon2 
modeli en düşük RMSE ve MARE değerlerine sahiptir. Dinamikliğin AE2 hariç diğer 
modellerde performansı bir miktar artırdığı görülmektedir. Önceki istasyonlarda da olduğu gibi 
en kötü sonucu Dinamik AE2 modeli vermiştir. Dinamik regresyon2 modelinin MARE değeri 
Regresyon2’ninkinden daha küçük olmasına rağmen Regresyon2 modelinin R2 değeri Dinamik 
regresyon2’ninkinden daha büyüktür. R2 değeri, gözlenen değerlerle tahminler arasındaki 
doğrusal bağımlılığı ifade etmektedir. Mesela Xi = 1,2,3,…100; Yi = 2,4,6,…200 şeklinde iki 
seri düşünürsek, bu iki seri arasındaki R2 değeri 1’dir yani lineer bağımlılık %100’dür. Hâlbuki 
RMSE ve MARE değerleri 0 değildir. Dolayısıyla bir modelin tek başına R2 değerinin yüksek 
olması o modelin çok iyi tahminler verdiği anlamına gelmez. Literatürde birçok araştırma 
makalesinde sadece R2 değeri dikkate alınarak hatalı ve eksik değerlendirmeler yapılmaktadır. 
R2 değerinin tek başına değerlendirilmesi yanıltıcı olabileceği için diğer hata kriterleri ile birlikte 
değerlendirilmelidir. 

 
Tablo 6. Anahtar eğrisi ve regresyon modellerinin test aşamasındaki RMSE, MARE ve R2 

değerleri- Şefaatli Đstasyonu 

Model 
RMSE 
(m3/s) 

MARE 
(%) 

R2 

AE1 0.19 4.21 0.970 
AE2 0.19 4.92 0.966 
Regresyon1 0.45 19.64 0.971 
Regresyon2 0.17 4.15 0.978 
Dinamik AE1 0.19 4.18 0.970 
Dinamik AE2 1.77 67.68 0.118 
Dinamik regresyon1 0.41 17.99 0.969 
Dinamik regresyon2 0.17 4.01 0.975 

 
6. SONUÇLAR 

Çalışmada anahtar eğrisi, dinamik anahtar eğrisi, regresyon ve dinamik regresyon teknikleri 
kullanılarak akarsulardaki seviye-akış ili şkisi modellenmiştir. Modeller, EĐE tarafından 
Kızılırmak Havzası’nda işletilen beş adet istasyona ait günlük seviye-akış verilerine uygulanmış 
ve sonuçlar literatürde sıkça kullanılan hata kriterlerine göre ve şekil üzerinde karşılaştırılmış ve 
sonuçlar yorumlanıştır. Uygulamalar neticesinde şu sonuçlar elde edilmiştir. Karesel hata 
kriterine göre Dinamik regresyon2 modeli üç istasyonda en iyi sonucu verirken Regresyon2 ve 
AE2 modelleri birer istasyonda en iyi sonucu vermiştir. Yine aynı hata kriterine göre dinamik 
AE2 modeli tüm istasyonlarda en kötü sonucu vermiştir. Göreceli hata kriterine göre Dinamik 
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regresyon2 modeli üç istasyonda en iyi sonucu verirken dinamik AE1 modeli iki istasyonda en 
iyi sonucu vermiştir. Yine aynı hata kriterine göre dinamik AE2 modeli tüm istasyonlarda en 
kötü sonucu vermiştir. Modeller genel olarak değerlendirilecek olursa Dinamik regresyon2 
modelinin seviye-akış ili şkisinin belirlenmesinde diğer modellere göre daha başarılı olduğu 
söylenebilir. Regresyon2 modeli, Dinamik regresyon2 modelinden sonra en başarılı model 
olarak bulunmuştur. En kötü akış tahminlerini dinamik AE2 modeli vermiştir. Uygulamalar 
neticesinde anahtar eğrileri ve regresyon modellerinden hiçbiri tek başına tüm istasyonlar için 
başarılı olamamıştır. Dolayısıyla herbir istasyon için farklı anahtar eğrileri ve regresyon 
modelleri denenmeli ve en uygun model belirlenmelidir. 
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HĐDROLĐK TASARIMLARINDA CFD KULLANIMI 

Seçkin AYDIN1, M. Cihan AYDIN2 

ÖZET 

Bu çalışmada, dolusavaklardaki gibi serbest yüzeyli, çok fazlı ve yüksek hızlı akımlarda 
kullanılabilecek CFD modelleri kısaca anlatılmış, gelişen teknoloji ile birlikte baraj 
dolusavaklarının bilgisayar destekli tasarımında CFD analizlerinin kullanılmasının avantajlarına 
değinilmiştir. Böylece bu analizler yardımı ile klasik tasarım yöntemlerinin önceden göremediği 
birçok unsurun görülebildiği ve sağlıklı tasarımların yapılabileceği gösterilmiştir. Örnek bir 
problem olarak, Muğla – Akgedik Barajının dolusavağı FLUENT yazılımı ile üç boyutlu olarak 
modellenerek analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları hidrolik model deneyi sonuçları ile 
karşılaştırılmış ve tasarım karşılaştırma sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sayısal modelleme, dolusavak, Fluent 

 
 

ABSTRACT 

In this study, the CFD models used in free surface, multiphase and high-velocity flows like 
spillway flows are briefly described and the advantages of use of CFD analysis in computer 
design of dam spillways are emphasized. Through this analysis, it is proven that lots of points 
that cannot be predicted in conventional design methods can be easily discovered and more 
reliable designs can be carried out. As a sample model, Muğla – Akgedik Dam spillway has been 
analyzed by 3-dimensional modeling via FLUENT. The outputs of the analysis have been 
compared with those obtained from hydraulic experiments and the design has been evaluated 
according to this comparison. 

 
Keywords: Numerical modeling, spillway, Fluent 
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1. GĐRĐŞ 

Ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olan barajların rezervuarına gelen fazla suların 
baraja ve diğer yardımcı yapılara zarar vermeden emniyetle mansaba aktaracak yapılara ihtiyaç 
vardır. Dolusavak olarak adlandırılan bu yapılar kontrollü (kapaklı), kontrolsüz, yandan alışlı, 
karşıdan alışlı, basamaklı, labirent, papatya, kuyulu olarak topografyanın, jeolojinin, proje 
ekonomisinin ve baraj güvenliği felsefesinin uygun gördüğü bir seçenek ile inşa edilirler. Barajın 
emniyeti açısından önemli bir konuma sahip olan dolusavakların ekonomik ve fonksiyonel bir 
biçimde projelendirilebilmesi için akımın hız, basınç, su yüzü profili gibi önemli hidrolik 
karakteristiklerin doğru belirlenebilmesi gerekir. Bu gibi mühendislik problemlerinde 
yüzyıllardan beri mühendislerin kullandığı çözüm model deneyi yapmaktır. Model deneyi 
aşaması uzun, pahalı ve oldukça zahmetli bir iştir. Gelişen teknoloji ile beraber tasarıma 
bilgisayarın girmesi sonucu sayısal analiz yöntemleri ile hızlı ve sağlıklı mühendislik çözümleri 
bulunabilmekte ve tasarımcı bu analizleri tasarıma paralel bir şekilde yürüterek ekonomik 
tasarımlara ulaşabilmektedir. 

 
Günümüzde birçok akışkanlar mekaniği problemi artık gelişmiş sayısal yöntemler 

kullanılarak yapılabilmektedir. Ancak, zaman içinde CFD (Computational Fluid Dynamics) 
yöntemlerinin de kullanımında kendine göre zorlukları ortaya çıkmıştır. Bir problemde CFD 
kullanımındaki en önemli sorunlardan biri çalışılan probleme en uydun çözüm modelini 
belirlemektir. Ayrıca sayısal modelin doğruluğunun geçerli yöntemlerle test edilmesi ve mevcut 
ölçüm ve deney sonuçlarıyla doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada sayısal çalışan 
tasarımcılara yardımcı olabilmek için hidrolikte çokça karşılaşılan, yüksek hızlı, çok fazlı (hava-
su) ve serbest yüzeyli akımların analizinde kullanılabilecek CFD çözüm modelleri tartışılmış ve 
bir örnek bir model olarak Akgedik Baraj Dolusavağı CFD analiz sonuçları fiziksel deney 
sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur.  

 
2. CFD ANALĐZLER ĐNĐN KULLANIMI 

2.1. Kullanılan Modeller 

CFD akışkan akımlarının bünye denklemlerini bilgisayar yardımıyla çözmekte kullanılan bir 
tekniktir. Akışkanların hareketini belirlemek için temel denklemlerden yola çıkılarak 
geliştirilmi ş bu tekniklerle kompleks modellerin sayısal çözümlemesi, ancak bilgisayar 
desteğiyle sonlu elemanlar gibi yöntemlerin uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir. 
Hidrolikteki birçok problemin üç boyutlu olarak incelenmesi gerekmesine rağmen, yapılan 
sayısal modellemelerin birçoğu işlem zamanı düşünülerek iki boyutlu olarak hazırlanmaktadır. 
Üç boyutlu modellerde hassas çözüm için eleman sayısı çok fazla artacağından çözüm zamanı ve 
zorluğu da çok fazla artmaktadır. Üç boyutlu hassas çözümlemeler, geliştirilen yeni yöntemlerin 
günümüz hızlı ve bellek kapasitesi yüksek bilgisayarlar yardımıyla mümkün olabilmektedir. 
Hatta bazı problemlerin sayısal çözümlemesi için sadece bir PC yeterli olmayıp, işlemci ve 
bellek kapasitesi çok yüksek birden fazla bilgisayarın paralel çalıştırıldığı sistemler 
gerekebilmektedir. 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 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 unsurların başında gelir [Aydın, 
2005]. CFD analizlerinde çok fazlı akımların modellenebilmesi için genelde Dispersed Phase 
Model (DPM), Volume of Fluid Model (VOF), Algebraic Slip Mixture Model (ASMM) ve 
Cavitation Model gibi seçenekler sunulmaktadır. Ancak son zamanlarda bu modellerin 
birkaçının özelliğini bünyesinde barındıran modellerde kullanılmaya başlanmıştır. Analizlerde 
kullanılacak modeller seçilirken diğer tüm mühendislik analizlerinde olduğu gibi problemde ön 
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plana çıkan parametreler dikkate alınır. Örneğin su yüzünün hassas bir şekilde arandığı 
tasarımlarda VOF model tercih edilir. Ancak hava su karışımının su yüzünden daha önemli 
sonuçlar doğurabileceği yapılarda örneğin dolusavak havalandırıcılarında ASMM model tercih 
edilebilir. 

 
2.1.1. Cebirsel kayma karışım modeli (Algebraic Slip Mixture Model - ASMM) 

VOF modelden farklı olarak bu çalışmada da kullanılan ASMM model akışkan fazlarının 
birbirine karışmasına izin verir. Sıvı içindeki çok daha küçük gaz kabarcıklarının 
modellenmesine olanak sağlar. Kontrol hacimlerinde 0~1 arasında hacim oranları elde edebilir 
[Fluent, 1999]. Bu nedenle dolusavak tekneleri ve şut kanalı üzerindeki havalandırıcılarda 
olduğu gibi akıma hava karışımının etkisinin önemli olduğu problemler de akım modellemesinin 
ASMM ile yapılması daha uygun olacaktır. Bununla birlikte akışkan fazları arasında VOF model 
gibi net bir arayüzey elde edilemez. Bu yüzden akıma hava karışımının etkisinin önemli 
olmadığı ancak su yüzü profilinin hassas bir şeklide belirlenmesinin daha önem arz ettiği 
problemlerde VOF model tercih edilebilinir [Aydın, 2005]. ASM’de yalnızca iki fazlı akımlar 
modellenebilir ve akım sıkıştırılamaz olmalıdır. ASM, karışımın süreklilik ve momentum 
denklemlerini ve ikincil faz için hacim oranının taşımını çözer. Fazlar arasındaki kayma hızını 
hesaplamak için cebirsel bir bağıntı kullanır [Fluent, 1999]. 

 
Karışımın süreklilik denklemi: 
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Karışımın momentum denklemi iki ayrı faz için momentum denkleminin toplamıyla elde 
edilir. 
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Burada; n faz sayısı, g yerçekim ivmesi, ρm karışımın yoğunluğunu, um karışımın ortalama hızı, 
uDk sürükleme hızları, αk k akışkanının hacim oranını, µm karışımın viskozitesi, µk k akışkanının 
viskozitesi, p basınç ve Fj ek terimdir. 

 
Karışımın yoğunluğu: 

∑
=

=
n

k
kkm

1

ραρ  (3) 

Karışımın viskozitesi: 
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Sürükleme hızı: 

mkDk uuu
rrr −=  (6) 

eşitlikleriyle hesaplanır. Eşitliklerdeki p indisi ikincil fazı, q indisi birincil fazı, m indisi karışımı, 
D indisi sürüklemeyi (Drift ) ifade eder. 

 
2.1.2. Dağınık faz modeli (Dispersed Phase Model - DPM) 

Sürekli ortam akışkanından katı parçacıkları, sıvı damlaları veya gaz kabarcıklarının 
ayrılması gerekiyorsa bu model kullanılabilir. Hücrelerin %10’undan daha küçük hacim 
oranlarının belirlenebilmesi için uygundur. DPM, çözüm yaparken aşağıdaki hesapları 
gerçekleştirir: 

• Sürekli akışkan içerisindeki ikincil faz akışkan parçacıklarının yörüngesi hesaplanır 
(kabarcıkların yörüngesi gibi). 

• Sürekli ve ayrılmış akışkan fazları arasında ısı, kütle ve moment transferi hesaplarını 
gerçekleştirir. 

• Parçacık-parçacık etkileşimini ihmal eder. 

• Zamanla değişen veya değişmeyen akımların parçacık izlerini hesaplar. 
 

2.1.3. Akışkan hacmi (Volume of Fluid - VOF) modeli 

Karışmayan akışkanların net bir ara yüzey ile ayrılması bekleniyorsa bu model kullanımı 
uygun olmaktadır. Özellikle serbest yüzeyli akımlarda, serbest yüzeyin şeklinin önemli olduğu 
problemler için uygundur. Kontrol hacimleriyle karşılaştırıldığında küçük kabarcıklar içeren 
akımlar için uygun değildir. Bu nedenle dolusavak havalandırıcıları gibi hava-su karışımının 
önemli olduğu problemler için de uygun olmayacaktır. Havalandırıcı problemlerinde akım içine 
karışan çok küçük hava kabarcıkları söz konusudur ve VOF modelde bu gibi küçük kabarcık 
tanımlaması ve hava-su karışım olayının modellenmesi mümkün olmamaktadır. VOF modelde 
sıvı ve gaz fazı arasındaki ara yüzeyin belirlenmesi her k fazı için bir hacim oranı süreklilik 
denkleminin çözümü ile gerçekleşir:  

k
S

x
u

t i

k
i

k
ε∂

∂ε
∂

∂ε =+  (7) 

Eşitli ğin sağ tarafındaki kaynak terimi VOF model için sıfıra eşittir. Bu terim, kavitasyon model 
için sıfırdan farklıdır. Hacim oranı denklemi birincil faz için çözülmeyecektir. Birincil fazın 
hacim oranı Eşitlik 8’deki sınırlamaya dayalı olarak hesaplanır.  

∑
=

=
n

k
k

1

1ε  (8) 

Eşitlik 7 ve Eşitlik 8’deki εk k. fazın hacim oranı, ui hız vektörleri, xi yön vektörleri, Sεk 
kaynak terimi, n akışkan sayısını ifade etmektedir. Seçilen sonlu elemanın boyutlarından daha 
küçük hassaslıkta arayüzey belirlemek mümkün değildir. Dolayısıyla daha net bir arayüzey için 
daha hassas sonlu eleman ağı gerekecektir. VOF modelin çözüm özellikleri şunlardır: 

• Her akışkan için momentum denkleminin bir seti çözülür. 
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Burada; ρ akışkanın yoğunluğu, µ akışkanın viskozitesi, u akışkanın hızı, g yerçekim ivmesi, Fj 
ek terimdir. 

• Momentum denklemine eklenen bir terimle yüzey gerilimleri ve cidar adezyonu 
modellenebilir. 

• Türbülanslı akımlar için türbülans transfer denklemlerinin tekil seti çözülür. 

• Birincil faz için korunum denklemleri çözülür. 
 

2.2. CFD Modellerinin Doğrulanması 

Sayısal çözümlemelerin geçerliliğini arttırmak için kullanılacak CFD modellerinin 
doğruluğunun test edilmesi gerekmektedir. Doğrulama için CFD kullanıcıları tarafından kabul 
edilmiş standart bir yöntem olmamasına rağmen, Journal of Fluids Engineering tarafından CFD 
modellerin belirsizlik analizleri için belirlenmiş yayın ilkeleri bu konuda genel bir çerçeve 
sunmaktadır [Freitas, 1993; Öztürk ve Aydın, 2009]. Bu ilkeleri de göz önünde tutarak, sayısal 
doğrulama için izlenebilecek bazı teknikler aşağıda sıralanmıştır.  

 
2.2.1. Sayısal hataların belirlenmesi 

2.2.1.1. Đteratif yakınsama (Iterative Convergence) 

Herhangi bir çözüm ayrışma hatası hesaplanmadan önce normalleştirilmi ş kalıntı 
terimlerinin en az 10-3’e azaltılarak iteratif yakınsamanın sağlanması gerekir. Eğer zamana bağlı 
çözüm gerçekleştiriliyor ise her zaman adımı için bu şart sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için 
çözümlerde yeterince fazla iterasyon sayısı ve yeterince küçük zaman adımları seçilmelidir.  

 
2.2.1.2. Çözüm ağı yakınsaması (Grid Convergence) 

CFD modellerinin sonlu eleman ağ (grid) yapısına karşı duyarlılığının belirlenmesidir. 
Özellikle çözümlerde belirlenmesi gereken önemli parametrelerin seçilen ağ yapısından bağımsız 
olması gerekir. Farklı ağ yapılarında (şekil, boyut ve sayıda) hazırlanmış CFD modelleri arasında 
belirlenen hataların kabul edilebilir değerler altında olması istenir. CFD model çözümlerinin 
sayısal bozulmaya karşı duyarlılığını belirlemek amacıyla, Roche (1998) tarafından önerilen ve 
temelinde genelleştirilmi ş Richardson Extraplosyon yöntemine dayalı olan metot kullanılabilir.  

 
2.2.1.3. Çözüm duyarlılığının belirlenmesi 

Çözümün, türbülans gibi değiştirilebilir parametrelere karşı duyarlılığının belirlenmesi 
gerekebilir. Bu durumda hataların yukarıdakine benzer bir yöntemle belirlenmesi ve tespit edilen 
hataların kabul edilebilir değerler altında kalması istenir. 

 
2.2.2. Bilinen sonuçlarla karşılaştırma 

CFD sonuçları mümkünse analitik ve/veya iyi kurulmuş bir denektaşı (Benchmark) 
çözümleriyle karşılaştırılmalıdır. Ayrıca yine, deneysel belirsizlikleri iyi bir şekilde belirlenmiş 
fiziksel deney veya prototip sonuçlarıyla da karşılaştırma, CFD sonuçlarını doğruluğunu 
destekleyecektir. 

 
2.3. CFD Analizlerinin Tasarıma Getirdiği Üstünlükler 

Su yapılarının tasarımı aşamasında yapının hidrolik açıdan gerçek davranışını belirlemek 
emniyetli ve ekonomik bir tasarım için oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Ancak mühendislik 
problemleri içerisinde su yapılarının tasarımında her zaman Hidrolik çözümleme sağlıklı olarak 
gerçekleşemez. Bunun başlıca nedenleri olarak; yapının düşeyde veya yatayda hidrolik 
belirsizliklere neden olacak düzensizliklere sahip olması, hava ile karışmış iki fazlı yüksek hızlı 
akımının etkisi, lokal düzensizlikler, köprü ayakları, eğri yüzeyli duvarlar v.b. bir çok tasarıma 
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girmek zorunda olan unsurlar yapının hidrolik çözümlenmesini karmaşık hale getirecektir. 
Özellikle barajların dolusavaklarında bu belirsizlikler yüksek hızlı akımlar nedeniyle daha da 
belirginleşir. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği üstünlüklerle beraber tasarıma hız kazandırması 
model deneylerinin aksine tasarıma paralel olarak yürütülmesi gibi nedenlerden ötürü CFD 
analizleri tasarımcılar tarafından model deneylerine tercih edilmektedir. Şekil 1’de tasarıma 
paralel olarak veya mevcut bir tasarımın model deneyine gitmeden, performansını belirlemek 
amacı ile analizi yapılmış Kars ve Oyuk Barajı dolusavak havalandırıcısı, Alibeyköy Barajı 
dolusavak enerji kırıcı havuzu, Aydın içme suyu arıtma tesisi klor temas tankı modelleri gibi 
örnek modeller görünmektedir [Aydın ve Aydın, 2005; Aydın ve Aydın, 2007]. CFD modelleri 
ile hidrolik bir yapının bir bölümünün tasarımı yapılabildiği gibi mevcut bir bölümünün 
performansı da oldukça başarılı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. 

 

              
a) Kars Barajı dolusavağı                                b) Oyuk Barajı dolusavak havalandırıcısı 

 

 
     c) Alibeyköy Barajı dolusavak enerji kırıcı havuzu d) Klor temas tankı 

Şekil 1. Daha önce çalışılmış bazı sayısal model örnekleri 

 
3. ÖRNEK BĐR UYGULAMA 

3.1. Akgedik Baraj Dolusavağı Fiziksel Modeli 

Akgedik Barajı Muğla ili sınırları içinde Sarıçay üzerinde inşası yapılan kil çekirdekli 
toprak + kaya dolgu tipinde bir barajdır. Drenaj alanı yaklaşık 93 km2 olan Akgedik barajı aks 
yerinde yıllık ortalama 34.12 hm3 akım geçerken 19.3 hm3 lük kısmı işletmeye sokulmaktadır. 
Baraj yerinde yapılan ölçümler ve hesaplar neticesinde kadastrofal feyezan piki 462 m3/s olarak 
hesaplanmıştır. Akgedik barajının dolusavağı öncelikli olarak topoğrafik şartlardan dolayı sol 
sahile ana gövde ile kapama seddesi arasına oturtulmuş ve Q=462 m3/s olan kadastrofal debi 
yardımı ile taşkın öteleme hesapları neticesinde tasarım debisi QT=403 m3/s bulunmuştur. Kati 
projelendirme aşamasında yamaç seddelerinin memba ve mansap yönlerinde yamaçtan yamaca 
paralel olarak sarkmaması için dolusavak maksimum eşik uzunluğunda (90 m) yerleştirilmi ştir 
[Özaydın, 1999]. 
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Yan dolusavak teorisinin geçerli olduğu ancak boşaltım kanalına suyu karşıdan alan ve 
plandaki şekli nedeni ile T Dolusavak olarak adlandırılan bu dolusavak Türkiye’de ilk defa 
uygulanmıştır. Akgedik Barajı dolusavak modelinde dolusavak yapısının tamamı ve baraj gölünü 
yeterince temsil edebilecek bir kısmın inşaatı DSĐ Teknik Araştırma Kalite ve Kontrol Dairesi 
hidrolik laboratuarında 1999 yılında yapılmıştır [Özaydın, 1999]. Modelin ve inşaatının 
görünüşü Şekil 2’de verilmiştir. 

 

        

Şekil 2. Akgedik Barajı laboratuar model ve inşaat görünümleri 

 
Tekne boyunca Şekil 3’te gösterilen 5. kesitte (dolusavak simetrik olduğu için kesitler suyun 

akışına göre sağ kenar ile eksen arasında seçilmiştir) su yüzü profili ölçülmüş ve bu su yüzü 
profilleri sayısal model ile aynı noktalarda alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Tekne ekseninde 
seçilen 4. kesitte derinlik boyunca ölçülen akım hızları ile gene bu noktalarda hesaplanan sayısal 
analiz sonuçları karşılaştırılmıştır [Aydın ve Aydın, 2006].  

 

 

Şekil 3. Tekne içinde su yüzü ve hız ölçümü yapılan kesitler 

 
3.2. Dolusavağın Sayısal Modeli 

Dolusavak hesaplarında zamandan kazanmak amacı ile şut kanalı üzerindeki parabol 
başlangıcına kadar modellenmiştir. Bu çalışmada Fluent içindeki ASM (Algebraic Slip Mixture) 
model kullanılmıştır. Hava karışım olayında türbülansın önemli etkisini dikkate almak için 
modelde k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada incelenen model 554840 tetrahedral 
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hücreye ayrılmıştır. Zaman adımı 0.5 s ve her adım için max. iterasyon 20 olarak seçilerek 
çözüm yapılmıştır. Dolusavağın sonlu elemanlara ayrılmış hali Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Akgedik Barajı dolusavağı 3D Modeli ve sonlu elemanlar ağı 

 
3.3. Deneysel ve Sayısal Model Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Akgedik Barajı dolusavağı üzerinde yapılan sayısal analiz sonuçlarına göre Şekil 5 
incelendiğinde model deneylerinden elde edilen su yüzü profillerinin sayısal analiz sonucunda 
elde edilen profillere göre daha tatmin edici olduğu görülmektedir. Özellikle suyun tekneye 
boşalımından kaynaklanan teknenin mansap duvarı önündeki kabarmalar sayısal analiz 
sonuçlarında çok belirgin değildir. Bu durum ASM modelin başlıca sakıncasıdır. Bu durumda 
suyun teknenin mansap duvarını aşıp aşamayacağı konusunda ASM model tek başına kesin 
sonuçlar veremeyebilir. Bununla beraber sayısal analizde su yüzeyinin oluşturulabilmesi için 
kontrol hacminin yarısının su ile dolu olduğu elemanları su yüzeyi olarak kabul edersek 
teknedeki su yüzeyi Şekil 5c’de görüldüğü gibi oluşacaktır. Şekil 6, 7 ve 8’de Şekil 3’te görülen 
tekne içerisinde bulunan 2. ve 4. kesitlerde her kesit üzerinde 2 noktada X doğrultusundaki hızlar 
karşılaştırılmıştır.  

 

           
 (a) (b) 

 

         
(c) 

Şekil 5. 1. Kesitte Q=403 m3/s’lik debide;  (a) Model deneyinde su yüzü, (b) Sayısal analizde su 
yüzü (c) Su yüzü görünümü ve eksende su yüzü profili 
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    a) 5 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri              b) 8 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri 

Şekil 6. Teknede Kesit-2’de 5–8 nolu noktalarda Q=403 m3/s lik debide akım derinliği boyunca hız 
profilleri 
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    a) 6 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri              b) 9 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri 

Şekil 7. Teknede Kesit-3’te 6–9 nolu noktalarda Q=403 m3/s lik debide akım derinliği boyunca hız 
profilleri 
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    a) 10 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri            b) 11 noktasında ölçülen ve hesaplanan hız değerleri 

Şekil 8. Teknede Kesit-4’te 10–11 nolu noktalarda Q=403 m3/s lik debide akım derinliği boyunca 
hız profilleri 
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Şekil 9 ise birinci eşik üzerinde ölçülen ve hesaplanan basınç değerleri görülmektedir. Bu 
değerler ayrıca Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde Kesit 5’te (eksende) sistem 
simetrik olmasına rağmen, model deneyinde 4 nolu kesitte sayısal analiz sonucundan farklı 
değerler ölçülmüştür. Bu fark ölçüm hatası olarak değerlendirilmiştir. Đki metotta bulunan basınç 
değerleri birbirine yakın çıkmıştır. Tablo 2’de ise tüm kesitlerdeki ölçüm noktalarının hız 
değerlerinin ortalaması sayısal analiz ile model deneyi ölçümleri için karşılaştırılmıştır. 

 

       
              (a)  Model deneyinde ölçülen basınç değerleri                  (b) Sayısal analizde hesaplanan basınç değerleri 

Şekil 9. Kesitte (eksen)  kret üzerinde 4–5–6 nolu noktalarda Q=403 m3/s lik debi için basınç 
değerleri 

 
Tablo 1. Kret üzerinde basınç değerleri 

Kesit 
No

Nokta
Pmodel  

(KPa)
Psayısal 

(KPa)

1 2.747 2.649
2 6.278 6.229
3 13.734 15.696
4 0.981 2.649
5 6.082 6.229
6 19.130 15.696

5  
(Eksen)

1

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2. Ölçüm noktalarında hız değerleri 

KESĐT 
NO 

NOKTA 
NO 

ÖLÇÜM 
NOKTALARINDA 
ORTALAMA HIZ 

DEĞERLERĐ 
(m/s) 

Vmodel Vsayısal 

1 
7 2,00 1,20 
4 1,50 1,00 
1 3,26 1,30 

2 
8 1,77 2,10 
5 2,53 2,01 
2 3,09 2,10 

3 
9 3,78 4,30 
6 3,37 4,10 
3 4,35 4,45 

4 
12 4,10 4,05 
11 3,78 4,30 
10 4,26 4,10 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, özellikle dolusavak gibi hidrolik tasarımla ilgilenen CFD kullanıcılarına 
tasarımları sırasında izlenmesi gereken yol konusunda genel bir prosedür sunulmaya 
çalışılmıştır. Çalışma, Akgedik Barajı dolusavağının deneysel ve sayısal model sonuçlarıyla 
örneklendirilmiştir. 

 
Model deneyi ve sayısal analiz yöntemleri karşılaştırılmış ve görülmüştür ki; sayısal analiz 

çözümlerinden elde edilen basınç değerleri model deneyleri ile uyum içinde olmasına ve hava 
karışımı hakkında tatmin edici bilgiler vermesine rağmen ASM modeli, su yüzünün tespitinde 
yeterli hassasiyette sonuçlar verememiştir. Bu tür durumlarda sonlu eleman ağ yapısı ve model 
tipi değiştirilerek su yüzü tespitinde daha hassas sonuçlar elde edilebileceği açıktır. Günümüzde 
bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile laboratuar ortamında yapılan birçok deney ve modeller 
bilgisayar ortamında başarı ile simüle edilerek çözülmekte ve tasarım aşamasında çok büyük hız 
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ve esneklik sağlamaktadır. Akışkanlar Mekaniği çalışmalarında kullanılan sayısal analiz 
yöntemleri dolusavak tasarımında performansın model deneylerini beklemeden tasarım 
aşamasında tasarıma paralel süratli bir şekilde değerlendirilmesine ve tatmin edici sonuçlar 
alınabilmesine olanak sağlayabilecektir. 
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BATIK ÇALI ŞAN DERE AĞIZLARININ NÜMER ĐK MODELLENMES Đ 

Sedat KABDAŞLI1, S. Erkan KAÇMAZ2 

ÖZET 

Akarsuların denizlere döküldükleri ağızları; karasal su kaynakları ile denizlerin kesişme 
bölgeleri olması açısından son derece karmaşık hidrodinamik, morfolojik ve ekolojik yapıya 
sahiptirler.Tatlı su ile tuzlu suyun etkileşim halinde olduğu bu bölgeler tatlı su kaynaği açısından 
bakıldığında akarsuyun havza karakteristiklerine ve hidrolojik özelliklerine bağlı iken aynı 
zamanda deniz ortamındaki dalga, akıntı ve sediment hareketlerine de çok daha kuvvetli bir 
bağımlılık gösterirler. Bu bölgelerdeki doğal dengenin en karakteristik özelliği ağızdan içeri 
doğru oluşan ve tuzlu su kaması olarak tanımlanan deniz suyu ilerlemesidir. Bu nedenle 
ağızlardaki hidrodinamik yapının belirlenmesinde nümerik modellerin kullanılması doğru 
sonucun elde edilmesinde en önemli yöntemlerden biridir. Bu çalışmada yürütülen modelleme 
çalışmaları batık çalışan derelerdeki akım koşullarının dere ağzı çevresindeki hidrodinamik 
koşullarla etkileşimi araştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Batık çalışan dere, nümerik modelleme, taşkın debisi, sirkülasyon 

 
 

ABSTRACT 

Edges, where rivers flow to the sea, because of they are in an intersecting area of territorial 
water sources and seas, have extremely complicated hydrodynamic, morphologic and ecological 
structure. In terms of fresh water source, these areas where fresh water and salt water are in 
interaction are bound up in river basin characteristics and hydrological features. Also, they show 
highly dependence to the waves, flows and sediment movements in sea environment. Most 
characteristic features of natural balance in these areas is improvement of sea water which is 
formed through the edge and defined as sea water dagger. Therefore, using numerical models to 
determine hydrodynamic structure at edges is the best way to get right result. In this study, 
interaciton of hydrodynamic conditions arround the stream edge and flow conditions at the 
streams. 

 
Keywords: Submerged river, numerical modelling, flood discharge, circulation 
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1. GĐRĐŞ 

Akarsuların denizlere döküldükleri ağızları; karasal su kaynakları ile denizlerin kesişme 
bölgeleri olması açısından son derece karmaşık hidrodinamik, morfolojik ve ekolojik yapıya 
sahiptirler.Tatlı su ile tuzlu suyun etkileşim halinde olduğu bu bölgeler tatlı su kaynaği açısından 
bakıldığında akarsuyun havza karakteristiklerine ve hidrolojik özelliklerine bağlı iken aynı 
zamanda deniz ortamındaki dalga, akıntı ve sediment hareketlerine de çok daha kuvvetli bir 
bağımlılık gösterirler. Başka bir ifade ile akarsu ağızlarının sahip oldukları doğal denge 
karakteristikleri birbirleri ile de etkileşim içinde olan çok sayıda parametrenin etkisi altında 
oluşurlar.Bu bölgelerdeki doğal dengenin en karakteristik özelliği ağızdan içeri doğru oluşan ve 
tuzlu su kaması olarak tanımlanan deniz suyu ilerlemesidir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Tuzlu su kamasının şematik görünümü [Hubert , Savenije, 2005] 

 
Tuzlu su kamasının hidrodinamik özelliklerini akarsu ağzının morfolojisi, ağız önünde ve 

çevresindeki deniz dibi sediment ve batimetrik karakteristikleri, bölgedeki dalga ve akıntı iklimi 
gibi parametreler kontrol etmekle birlikte akarsuyun taşıdığı tatlı su miktarı en etkin 
parametrelerin başında gelmektedir. Akarsuyun debisinin en küçük ve en büyük değerleri, yıllık 
ve uzun dönemde gidişi tuzlu su kamasınında hidrodinamiğini kontrol etmektedir. Başka bir 
yaklaşım ile akarsu ağzında tüm parametrelerin sabit kalması halinde dahi debi değişimi tatlı su 
tuzlu su etkileşiminin değişmesine yol açar. 

 
Diğer taraftan akarsuyun debi değerinin etkisini ise akarsuyun kıyı yakınlarındaki eğiminin 

yanı sıra akarsu ağzındaki su derinliği çok kuvvetli şekilde kontrol eder. Akarsu ağzının sığ 
olması halinde tuzlu su kamasının oluşumunun zorlaşmasına karşın derin olması halinde çok 
belirgin bir kama oluşabilir ve bu akarsu içlerine doğru ilerleyebilir.Bu tür derelere batık çalışan 
dereler adı verilmektedir. 

 
Batık çalışan derelerde tuzlu su kamasının oluşumu akarsuyun deniz kıyısı yakınlarındaki 

hidrolik özelliklerinin klasik yollarla doğru olarak hesaplanmasını çok zor hatta imkansız kılar. 
Akışı konrol eden hidrolik eğimin belirlenmesi zorlukların başında gelmektedir. Bu nedenle 
ağızlardaki hidrodinamik yapının belirlenmesinde nümerik modellerin kullanılması doğru 
sonucun elde edilmesinde en önemli yöntemlerden biridir. 

 
2. LĐTERATÜR 

Bu konudaki nümerik modelleme çalışmaları 1980’lere kadar geriye gitmektedir. 
Modelleme ile ilgili ilk çalışmalar 1980’li yıllarda yapılmıştır. 1980 yılında Dally tarafından 
kumsal profil gelişimi için nümerik modelleme çalışması, Delaware Üniversitesinde yüksek 
lisans tez çalışması olarak yapılmıştır [Dally, 1980]. 1983 yılında Perlin ve Dean tarafından kıyı 
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yapılarının etrafında sediment taşınımını simüle etmek için nümerik modelleme çalışması 
yapılmıştır [Perlin ve Dean, 1983]. Batık çalışan derelerle doğrudan ilgili olmamakla birlikte 
nümerik modelleme yolu ile akarsu ağızlarındaki hidrodinamik yapının belirlenmesine en iyi 
örneklerden biri Dias, Sousa, Bertin, Fortunato ve Olivera’nın araştırmasıdır. Portekiz’in güney 
kıyısında Ria Formosa lagün bölgesi için yapılmıştır. Lagüne denizin altı noktadan sirkülasyonu 
incelenmiştir. Bu nümerik modellemede Elric modelini kullanmışlardır. Elric modeli ile Euler ve 
Lagrange algoritmalarını kullanarak sığ su denklemleri çözülür.Bu model üç boyutlu su hızı, 
tuzluluk ve sıcaklığı çözer [Dias vd., 2008]. Mahesha tarafından yapılan diğer bir araştırmada 
deniz suyuna tatlı su enjeksiyonunun kararlı durum etkisi  araştırılmıştır [Mahesha, 1996]. Bu 
çalışmada kullanılan model tatlısu-tuzlusu hareketinin kesişim noktası için sonlu eleman modeli 
kullanarak kararlı durumu çözümlemektedir. Carballo, Iglesias, Castro tarafından Ria de 
Muros’da (Kuzeydoğu Đspanya) gel-git akıntısı enerji kaynaklarının nümerik model 
değerlendirilmesi konusunda bir çalışma yapılmıştır. Ria de Muros Đspanyanın kuzeydoğusunda 
gel-git akıntısı 2 m/s’yi aşan geniş kıyı koyudur. Bu çalışmada sonlu fark nümerik model gel-git 
akıntı enerjisi için kullanılmıştır [Carballo vd., 2009]. Bu model, dik olarak Navier-Stokes 
hidrodinamik ve transport denklemlerini çözümler. Bhaganar ve Hsu'nun yapmış olduğu iki 
boyutlu ve üç boyutlu dalgalanma üzerindeki akıntının direkt nümerik simülasyonları ve 
sediment taşınmasına karşılaştırılması: Kararlı akım konulu çalışma iyi çözülmüş ve kesin 
direkt nümerik simülasyon çözücü, hidrodinamiklerin sediment taşınmasınına karıştırılmasını 
anlamak için geliştirilmi ştir [Bhaganar ve Hsu, 2009]. Dere ağızlarının hidrodinamik 
modellenmesi ile ilgili olarak yukarıdaki örneklere benzer nitelikte çok sayıda araştırma var 
olmakla birlikte özellikle debisi çeşitli nedenlerle büyük ölçüde azalan şehir dereleri için 
geliştirilmi ş çalışmalar mevcut değildir. 

 
3. MODELLEME 

Hidrodinamik nümerik modelleme yaklaşımında yüzeyde iki boyutlu ve derinlik ortalamalı 
AquaDyn hidrolik modeli kullanılmıştır. Yüzey hidrolik modelleri için kullanılan ana denklemler 
ile bu denklemleri sonlu elemanlar yöntemine adapte edecek olan denklemler de kendi içlerinde, 
süreklilik ilkesi denklemleri ve momentum ilkesi denklemleri olmak üzere oluşturulmuşlardır ve 
bu denklemler sırasıyla her boyutta kütle korunumunu ve momentum dengesini belirlemek-
tedirler. 

 
3.1. Süreklilik Denklemleri 

Đki boyutlu kütlenin korunumu denklemi aşağıdaki şekilde yazılmaktadır. 
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Eğer iki kesit arasında akıma dahil olan bir jet varsa, bu bir Q terimi olarak Eşitlik 2’de 
verildiği gibi kütlenin korunumuna eklenmektedir. 
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3.2. Momentum Denklemleri 

Deniz ortamındaki hız dağılımları nedeniyle ortamın potansiyel akım kabul edilmesi ile 
akışkan ideal kabul edilebilmektedir ve bu durumda yalnızca yüzeydeki basınç kuvvetleri 
etkilidir. Eğer kuvvet ve ivme denklemleri birleştirilirse, momentum korunumu ifadesine ulaşılır. 
Euler momentum denklemleri olarak bilinen genel denklemler Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’te verilmiştir 
[Güney, 1995]. 
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Navier-Stokes denklemleri Eulers denklemlerinde olmayan sürtünme kuvvetleri 
ifadelerinin, νT(∂2u / ∂2x + ∂2u / ∂2y), eklenmesiyle daha genelleşmiş hareket denklemleridir. 
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3.3. Saint Venant Denklemleri 

Saint Venant denklemleri derinlik boyunca ortalama hızların ortalaması alınarak Navier-
Stokes denklemlerinden elde edilir. Hidrodinamik basınç kabulü ile basınç P derinlik H ile yer 
değiştirilir. Đki boyutlu Saint Venant denklemleri Eşitlik 7 ve Eşitlik 8’de verilmiştir. 
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Bu denklemlerde; u x yönündeki akım hızı bileşeni, v y yönündeki akım hızı bileşeni, H toplam 
su derinliği, f koriolis parametresi, k rüzgar gerilmesi parametresi, Wx x yönündeki rüzgar hızı 
bileşeni, Wy y yönündeki rüzgar hızı bileşeni, Q akıma katılan su debisi, t zaman, g yerçekimi 
ivmesi, η su seviyesi değişimi, C Chezy sürtünme katsayısı, W yatay rüzgar hızı, u0 x yönündeki 
akıma katılan su hızı bileşeni, v0 y yönündeki akıma katılan su hızı bileşenidir. Bu denklemler 
sonlu farklar yada sonlu elemanlar yöntemlerini esas alarak oluşturulacak hassas nümerik 
modeller yardımıyla çözülerek 2 boyutta yada 3 boyutta model sınırları dahilindeki akım ve 
taşınım koşulları çözülebilir [Wright, 2001]. 

 
3.4. Kurulan Modelin Özellikleri 

Bu çalışmada nümerik modeller, AquaDyn© adlı yazılım kullanılarak oluşturulmuştur. 
Akarsular, deltalar, göller ve kıyı bölgeleri için kullanılabilen bu yazılım 3. bölümde özet olarak 
verilen denklemleri dinamik bir algoritma ile çözerek, tanımlanan model limitleri içinde, 
tanımlanan sınır koşulları için akım özelliklerini vermektedir [Hydrosoft, 1999]. 
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3.4.1. Ağ sistemi (Mesh) 

Çalışma bölgesinde, derenin batık çalıştığı bölge ve denize döküldüğü noktadan itibaren her 
iki tarafa ve açığa doğru belirli bir mesafe olmak üzere bir alanı kapsayan ağ sistemi (mesh) 
oluşturulur. Ağ sistemi, belirlenen referans noktalarının (nodes) bağlantı elemanları (link) 
kullanılarak birbirine bağlanmasıyla oluşan üçgen elemanlardan müteşekkildir. 

 
Burada önemli noktalar ağ sisteminin inceleme bölgesini kapsaması ve noktaların inceleme 

bölgesi üzerinde gerektiği sıklıkta düzgün olarak dağıtılmış olmasıdır. Sonuç olarak bu aralıklar 
sonlu elemanların (triangles) kenarlarını oluşturacağından azami bir uzunluk limiti getirilmelidir. 

 
3.4.2. Sınır koşulları 

Yukarıda da değinildiği üzere nümerik model analizinde sınır koşulları büyük önem teşkil 
etmektedir. Çünkü nümerik model esas olarak çözümleri sınır koşullarının özelliklerine göre 
yapar. Model birçok farklı sınır koşulu için yürütülmüş, ortak olarak girilen sınır koşulları 
aşağıda verilmiştir. 

 
3.4.2.1. Batimetri ve yerleşim 

Çalışma bölgesindeki derinlik değerleri, harita karşılaştırma düzlemi (Chart Datum) esas 
alınarak yapılan dere yatağı derinlik ölçümleri ve kıyı batimetri ölçümleri birleştirilerek elde 
edilmiştir. Modele mevcut dere yatağı ve kıyı için batimetrik kotlar girilmiştir. Derenin mevcut 
batimetrisini yansıtan sınır koşulları, taşkın durumu düşünülerek de çalıştırılmıştır. 

 
3.4.2.2. Taban pürüzlülüğü 

Modelde dere tabanının pürüzlülüğü, doğal yataklar için tanımlı ortalama değer olan n=0,03 
olarak alınmıştır. 

 
4. VERĐLER 

4.1. Dere Yatağı ve Kıyı Batimetrisi 
Nümerik modelleme çalışmalarına başlamadan önce çalışma yapılan akarsuların yatağının 

ve akarsuların denize döküldüğü ağızlarından denize doğru belirlenen alanın batimetri ölçmeleri 
yapılmıştır. Bu ölçülen halihazırdaki batimetri nümerik modele girilir. Akarsu yatağı yanında, 
kıyıdan da derenin döküldüğü noktadan her iki tarafa ve açığa doğru belirli mesafe içinde kalan 
bölge de numerik model ile araştırılacak kısma dahil edilmiştir. Akarsuyun çalışma bölgesinin 
taban eğimi ve kesitide ölçülerek modele girilmiştir. 

 
4.2. Derenin Hidrolojisi ve Hidroliği 

Çalışma bölgesindeki, dere ile ilgili daha önce yapılmış olan hidrolojik çalışmalar 
değerlendirilerek, derenin hangi havza sistemi içinde yer aldığı, kollarıyla birlikte uzunluğu ve 
taşıdığı drenaj alanı, bu bölgedeki ortalama rasyonel metot katsayısı belirlenmiştir. Derenin 
maruz kalacağı ekstrem taşkın debileri 10, 25, 100 ve 500 yıllık dönüş aralıkları için 
hesaplanmıştır. Bir akarsuyun hidroliği incelenirken, akarsuyun tümünü ele almak yerine, her 
defasında bir kontrol hacmi belirlenerek mansaptan menbaaya doğru akım şartlarının 
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.  

 
5. DEĞERLENDĐRME 

5.1. Örnek Çalışma 

Bu çalışmada örnek çalışma alanları olarak Küçüksu Deresi ve Kurbağalıdere seçilerek 
nümerik modelleme çalışması yapılmıştır. Küçüksu Deresi ıslah öncesi ve sonrası olmak üzere 
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iki aşamada incelenmiştir. Her iki derede Đstanbul Asya yakasında bulunmaktadır. Küçüksu 
Deresi, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri sınırları içinde yer alan ve Đstanbul Boğazı’na dökülen bir 
deredir (Şekil 2). Hekimbaşı, Darıcılar ve Yavuztürk dereleri de Küçüksu Deresi’ne 
bağlanmaktadır. Kurbağalıdere ise, Kadıköy ve Ümraniye ilçeleri sınırları içinde yer alan ve 
Marmara Denizi’ne dökülen bir deredir (Şekil 3). Ataşehir, Çobançeşme, Acısu, Şerifali, 
1.Çakmak, 2.Çakmak, Örnek, Küçükbakkalköy, Ayvacık ve Karga dereleri de Kurbağalı 
Dere’ye bağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 2. Küçüksu Deresi çalışma kapsamındaki bölüm ve dere kolları 

 

 

Şekil 3. Kurbağalıdere çalışma kapsamındaki bölüm ve dere kolları 

 
Küçüksu Deresi ve Kurbağalıdere ile ilgili daha önce yapılmış olan hidrolojik çalışmalar 

değerlendirildiğinde, Küçüksu Deresi’nin ĐSKĐ’nin sınıflandırması ile Elmalı-Küçüksu-Göksu 
havza sistemi içinde, Kurbağalıdere’nin ise Kadıköy havza sistemi içinde yer aldığı 
görülmektedir. Küçüksu Deresi’nin bu çalışma kapsamında araştırılacak olan kısmı, derenin 
denize döküldüğü Küçüksu sahilinden itibaren menbaa doğru yaklaşık 340 m (Şekil 2) ve 
Kurbağalı Dere’nin ise denize dökülmeden önceki son 1140 m’sini kapsayan bölgedir (Şekil 3). 

 
Tablo 1. Küçüksu Deresi ve Kurbağalıdere’nin bilgileri 

Dere Adı 
Uzunluğu 

(km) 
Açıklama 

10 Yıllık Ekstrem 
Taşkın Debisi (m3/s) 

100 Yıllık Ekstrem 
Taşkın Debisi (m3/s) 

Küçüksu 14 
700 m’si menfez 
tarzında kapalı kesit 

77.00 133.00 

Kurbağalıdere 30 
5175 m’si  menfez 
tarzında kapalı kesit 

70.06 118.57 

Denize 
Doğru 

Denize 
Doğru 
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5.1.1. Mevcut batimetrik durum 

5.1.1.1. Küçüksu Deresi ıslah öncesi batimetrik durumu 

Küçüksu Deresi’nin bu çalışma başlatıldığı zaman ölçülen halihazırdaki batimetrisi, plan 
görüntüsü olarak da numerik modele girildiği biçimde Şekil 4’te yer almaktadır. Bu şekillerden 
de görülebileceği gibi akarsuyun incelenen kesiminde anlamlı bir taban eğiminden söz etmek 
mümkün değildir. Dere yatağındaki kotlar genel olarak -0,25 m ile -2,50 m arasında 
değişmektedir. 

 

 
Şekil 4. Modele dahil edilen kıyı bölgesinin modele girildiği şekliyle Küçüksu Deresi ve 

Kurbağalıdere’nin batimetrisi 

 
5.1.1.2. Küçüksu Deresi ıslah sonrası batimetrik durumu 

Devam eden dere ıslah çalışmaları çerçevesinde, Küçüksu Deresi menbaa kısmından 
başlayarak düzgün bir eğim ve trapez kesitler esas alınarak ıslah edilmektedir. Buna göre 
öngörülen yeni dere yatağı taban eğimi düzgün ve proje bölgesinde 0,0023 mertebesindedir. Bu 
kesitler 100 yıl dönüş aralıklı taşkın debisi düşünülerek oluşturulmuştur. 

 
5.1.1.3. Kurbağalıdere'nin batimetrik durumu 

Kurbağalı Dere’nin çalışma başlatıldığı zaman ölçülen halihazırdaki batimetrisi plan 
görüntüsü olarak da numerik modele girildiği biçimde Şekil 4’te yer almaktadır. Dere 
yatağındaki kotlar genel olarak -0,35 m ile -5,00 m arasında değişmektedir. 

 
Mahmuz hizasındaki dere ağzından ilk köprüye kadar olan bölge en derin kısım olup, 

buradaki ortalama kot yaklaşık -4,5 m mertebesindedir. Birinci köprü ile ikinci köprü arasında 
kalan bölümde taban kotları yaklaşık -3.25 m iken bu noktada ani bir sığlaşma ile -2 m’ye 
ulaşmakta ve menbaaya kadar -0.35 m değerlerine dek yükselmektedir. 

 
5.1.2. Doğal hidrolik ko şullar 

5.1.2.1. Deniz seviyesi değişimleri 

Öncelikle Şekil 4’te Küçüksu Deresi ve Kurbağalıdere için gösterilen bu batimetrik koşul, 
yılın büyük bir bölümünü temsil eden menbaadan herhangi bir debi gelmemesi durumu göz 
önüne alınarak incelenmiştir. Buna göre derenin bu incelenen son kısmındaki sirkülasyon 
yalnızca deniz seviyesi değişimleri ile sınırlı olarak sağlanabilecektir. 

 
Đstanbul Boğazı’ndaki ve Marmara Denizindeki seviye değişimleri saat veya gün gibi kısa 

periyotlar dikkate alındığında oldukça sınırlıdır. Ancak rüzgar (özellikle Lodos) veya fırtına 
kabarması gibi durumlarda su seviyesi belirgin olarak değişebilmekle beraber, bu değişim daha 
uzun periyotlarda gerçekleşir. Saat veya gün gibi kısa periyotlarla meydana gelen cüzi su 
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seviyesi değişimlerinin kaynağı ise çekim kuvvetleridir. Buna göre modelde su seviyesinin 
günlük periyotlarla sinüzoidal olarak sırasıyla 10 cm, 20 cm, 30 cm ve 40 cm’lik mutlak 
değişime maruz kaldığı kabul edilmiş ve bu etki ile dereye giren-çıkan su rejimi belirlenmeye 
çalışılmıştır (Şekil 5). 40 cm için sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 5. Farklı genliklerle boğaz su seviyesinin değişimi 

 

 
(a) (b) 

 
(c)      (d) 

Şekil 6. 40 cm mutlak fark için hız vektörleri ve su seviyesi renk skalası(a) (t = 0), (b) (t = 0,25), 
(c) (t = 0,50) ve (d) (t = 0,75)) 

 
Verilen bu sonuçlardan da görülebileceği gibi deniz seviyesi değişimleriyle oluşması 

beklenecek sirkülasyon en olumlu durum olan 40 cm mutlak değişimde bile oldukça sınırlıdır. 
Dere içindeki karışım şartlarının oldukça zayıf olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, en 
iyimser durumda bile yalnızca dere ağzına yakın olan (denizden yaklaşık 170~200 m 
mesafedeki) bölge temizlenmektedir. 
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Tablo 2. Model sonuçlarına göre sirkülasyon debileri 

 
Islahla beraber dere tabanı derinleşeceği için, çalışma bölgesi içerisinde kalan su kütlesi de 

yaklaşık 2 kat artacaktır. Deniz seviyesi değişimi ile elde edilen debi arttığı için her devirde 
tazelenen su kütlesi artacak, ama toplam su kütlesine oranı ıslah öncesi duruma göre pek 
değişmeyecektir. 

 
Kurbağalıdere’nin kurak aylar dışında bir miktar taban akışı taşıdığı bilinse de, 

sirkülasyonun kritik olduğu durağan koşulun incelenmesi yerinde olacaktır. Zira taban akışı ile 
gelen suyun kalitesinin düşük olduğu ve zaman zaman yüksek oranda askıda katı madde taşıdığı 
bilinmektedir. Buna göre derenin incelenen bölümünde sirkülasyonun yalnızca deniz seviyesi 
değişimleri ile sağlandığında sirkülasyonun yetersiz olduğu görülmektedir. 

 
Sonuç olarak Kurbağalıdere’nin modellenen bölümünde deniz seviyesi değişimleri ile 

oldukça zayıf (en olumlu koşulda dahi ortalama % 8) sirkülasyon şartları oluştuğu görülmek-
tedir. Ancak derenin enkesitleri menbaa çıktıkça daraldığı için sirkülasyonun (yetersiz olsa da) 
dengeli biçimde gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 5 cm, 10 cm ve 15 cm genlikli kabarma 
modellerinde ise bekleneceği üzere daha da az tazelenme meydana geldiği görülmüştür. Bu 
modellerin sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 

  
 (a)           (b) 

Şekil 7. 20 cm genlikli 12 saat periyotlu deniz kabarması; (a) taşma evresi, (b) çekilme evresi 

 
Tablo 3. Model sonuçlarına göre sirkülasyon debileri 

 

Mutlak Seviye 
Farkı (m) 

Genlik (m) 
Dere Ağzı Köprü Hizası 

Qmaks (m
3/s) Qmaks (m

3/s) 

0,10 0,05 0,023 0,002 

0,20 0,10 0,046 0,005 

0,30 0,15 0,070 0,007 

0,40 0,20 0,095 0,010 

Mutlak Seviye 
Farkı (m) 

Genlik 
(m) 

Dere Ağzı Köprü 1 Köprü 2 

Qmaks (m
3/s) Qmaks (m

3/s) Qmaks (m
3/s) 

0.10 0.05 0.161 0.034 0.022 

0.20 0.10 0.296 0.043 0.024 

0.30 0.15 0.415 0.058 0.034 

0.40 0.20 0.505 0.070 0.043 
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5.1.2.2. Taşkın durumu 

Derelerin mevcut batimetrisini yansıtan sınır koşulları, taşkın durumu düşünülerek de 
çalıştırılmıştır. Taşkın suyunun olduğu gibi çalışma bölgesinden geçerek denize boşalacağını 
düşünmek yerinde olacaktır. Küçüksu deresinin 100 yıl dönüş aralıklı taşkın debisi 133 m3/s 
olarak hesaplanmıştır. Taşkın hidrografı dere boyunca farklı mevkilerde oldukça çeşitlilik arz 
edebileceğinden, akımın permanan olarak geçtiği kabulü emin tarafta kalınmasını sağlayacaktır. 
Bu debi için ulaşılan model sonuçları Şekil 8a’da verilmiştir. Su kotları, halihazırda bulunan 
köprü hizasında da 3,2 m civarındadır. Islah sonrası şartlar için taşkın debileri incelendiğinde ise, 
Şekil 8b’de verilen sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 8b’de 100 yıl dönüş aralıklı debi (ıslah 
kanalları için tasarım debisi) olan 133 m3/s permanan olarak dereden geçirilmiştir. 

 

  
 (a)            (b) 

Şekil 8. Model sonuçlarına göre 100 yıllık dönüş aralıklı taşkın debisi için hız vektörleri ve su 
seviyesi renk skalası; (a) ıslah öncesi, (b) ıslah sonrası 

 
Tam köprünün bulunduğu noktada su üstü kotları model sonuçlarına göre 100 yıllık taşkın 

debisi için ise yaklaşık 2,55 m bulunmaktadır. Köprünün mevcut yüksekliğinin 1,2 m olduğu 
düşünüldüğünde, bu noktada ciddi bir risk olduğu açıktır. Sonuç olarak daha alçak bir köprü 100 
yıllık debi ile oluşturulan tasarım kriterlerini sağlayamayacaktır. 

 
Bunun yanında ortalama deniz seviyesindeki muhtemel kabarmaların da menbaaya doğru 

akar kotları kabartacağı da unutulmamalıdır. 
 
Taşkın durumunu benzeştirmek amacıyla halihazır dere batimetrisi için 10 yıl (70,06 m3/s) 

ve 100 yıl dönüş aralıklı taşkın debisi (118,57 m3/s) altında da numerik model çalışmaları 
gerçekleştirilmi ştir. Bu model koşullarında ortalama deniz seviyesinin harita sıfırına göre 40 cm 
yüktaşkınmesi de göz önüne alınmıştır. 

 
Kurbağalıdere’de, ekstrem taşkın debilerinin dere tarafından sağlıklı olarak taşınabilmesi 

şarttır. Dere üzerinde bulunan başta köprüler olmak üzere tüm üst yapının dere ıslahı tasarımında 
dikkate alınan ekstrem debilerde dahi emniyette olması tasarımın gerekliliğidir. 10 ve 100 yıl 
dönüş aralıklı taşkın debileri, ekstrem koşullardaki su kotları ve akım hızlarının hesaplanabilmesi 
amacıyla modellenmiştir. Buna göre oluşturulan modellerin sonuçları Şekil 9’da verilmektedir. 

 
100 yıllık taşkın debisi (118.57) m3/s dereden geçtiğinde de yukarıdakine benzer bir durum 

meydana gelmekte, asıl hidrolik eğim kapalı kesit ile birinci köprü arasındaki boykesitte 
oluşmaktadır. Şekil 5.5’te görüldüğü gibi kapalı kesitte su seviyesi +4.20 m kotuna kadar 
yüktaşkınmiştir. Đkinci köprüdeki derinliğin nehir rejimi eşleniği de benzer şekilde hesaplanmış 
ve buradaki su üstü kotu 100 yıllık debi durumunda +1,70 m civarında hesaplanmıştır. 30 cm’lik 
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bir hava payı düşünüldüğünde köprü döşeme alt kotunun +2,00 m kotundan yukarıda olması 
emniyetli olacaktır. Birinci köprü (mansaptaki köprü) hizasındaki su üstü kotu ise +0,60 m 
mertebesinde hesaplanmıştır. Benzer bir yaklaşımla köprü döşemesi alt kotunun +0,90 m’den 
yüksek olması emniyetli tarafta kalınmasını sağlayacaktır. 

 

   
 (a)            (b) 

Şekil 9. Taşkın debisi modeli sonuçları; (a) 10 yıllık, (b) 100 yıllık 

 
5.1.2.3. Akım ve sirkülasyon iyileştirilmesi 

Küçüksu Deresi ve Kurbağalıdere için, dere içerisindeki sirkülasyonun arttırılması için 
menbaadan belirli mesafeden başlanarak dereye dışarıdan su basılması yolu modellenmiştir. 
Yalnızca menbaadan tek noktadan yapılacak bir 0,5 m3/s debisi ile pompalama da düzgün ve 
homojen bir akım alanı oluşmasını sağlayabilecektir. Bu yargı sonucu Şekil 10’da permanan 
akım şartları kabulü ile çözülen model sonuçlarından da görülmektedir. 

 

 
Şekil 10. Model sonuçlarına göre menbaadan 0,5 m3/s pompaj durumu 

 
Đçerideki suyun tazelenmesi için menbaa ucundan (su alma yapısı tarafından) su basılması 

ıslah sonrası durumda da uygulanabilecektir, ancak su kütlesi arttığı için derenin bu kısmının 
tamamının temizlenebilmesi için 2 kat süre gerekli olacaktır. Yine de ıslah sonrası durumda 
kanal düzenli, daha az pürüzlü ve karışıma daha uygun olacağı için ıslah sonrası sirkülasyon 
şartlarının mevcut duruma göre bariz biçimde daha sağlıklı olacağı açıktır. 

 
Kurbağalıdere’nin sirkülasyon şartlarının yapay olarak iyileştirilebilmesi için A kesitinden 

1.5 m3/s, C kesitinden 2.0 m3/s ve D kesitinden 2.0 m3/s verilerek en verimli durum 
belirlenmiştir.  



 

 472

 

Şekil 11. Sirkülasyon sonuçları 

 

    
Şekil 12. En verimli sirkülasyonda, su verilen noktaların konumu ve debi miktarı 

 
Sirkülasyonda yalnızca tazelenme debisi değil, akım hızları da önem arz etmektedir. Bu 

şekilde akımın momentumu kullanılarak kirleticilerin karışımı, seyrelmesi ve atılması mümkün 
olabilmektedir. Bu şekilde 4 saatte modellenen bölümdeki suyun % 80’i temizlenecek, 7 saatten 
kısa bir sürede de su kütlesinin tamamı yenilenebilecektir. Bu yapay sirkülasyon sistemi özellikle 
kuru aylarda verimli olacak, ayrıca periyodik kullanımı ile istenen sıklıkta sifonlama yapılarak 
dere temizlenebilecektir. Diğer taraftan toplanabilecek atıkların ve kirleticilerin yüzeyinden 
toplanması da elzemdir. 

 
6. SONUÇLAR 

Yapılan modelleme çalışmaları sonucunda batık çalışan derelerdeki akım koşulları açısından 
aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

• Kurak mevsimlerde özellikle yaz aylarında ve yapılaşmanın artması nedeni ile derelere 
menbaadan herhangi bir akım gelmediği zamanlarda ya da düşük debi ile geldiğinde 
sirkülasyon açısından olumsuzluklara sebep olmaktadır. Askıdaki katı maddeler dibe 
çökmekte, bozulma sonucu kokuşma oluşmakta ve bu bölgelerde etrafa kötü koku 
yayılmaktadır.  
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• Sadece deniz seviyesi değişimleri ile derelere su giriş çıkışı ile yeterli sirkülasyon 
sağlanamamaktadır. 

• Derelerin mevcut batimetrik durumda 100 yıl dönüş aralıklı taşkın debileri 
modellendiğinde, ekstrem akım durumlarında su baskınları açısından önemli riskler 
içerebileceği ve dere su kotlarının yüktaşkınmesi sonucu dere üzerindeki köprü ve 
benzeri yapılar için tehlike oluşturacağı, bunu önlemek için köprü alt kotlarının elde 
edilen sonuçlara göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Derelerde sikülasyonu sağlamak için pompaj ile menbaa tarafından temiz deniz suyu 
belirli nokta ya da noktalardan belirlenen debilerde basılması ile sirkülasyon sağlanabilir. 
Bunun sonucunda kötü koku oluşumu önlenebilecektir. 

• Batık çalışan dereler projelendirilirken, özellikle mansaptan menbaaya doğru bir yol 
izlenmesi avantajlar sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Jeotermal enerji, temiz enerji kaynakları sınıfında yer alsa da, özellikle santral atık suyunun 
deşarjı kayda değer olumsuz çevresel etkiler doğurabilmektedir. Türkiye’nin güney-batısında bir 
nehir havzasında, toprak ve bitkilerde ölçülen yüksek bor konsantrasyonları ile motive olan bu 
çalışmada, Kızıldere Jeotermal Santralı atık suyunun Büyük Menderes Nehri’nin su kalitesine 
etkisi, su kalitesi benzetim modeli WASP 7.2 (Water Quality Analysis Simulation Program) 
kullanılarak incelenmiştir. Sucul ekosistemleri modellemek için tasarlanmış olan WASP modeli, 
hem su kolonunu, hem de altındaki bentik katmanları 1, 2 ve 3 boyutlu olarak simule 
edebilmekte ve adveksiyon, dispersiyon, noktasal ve yayılı yüklerin etkisini ve sınır 
tabakasındaki değişimleri modelleyebilmektedir. Akımları modellemede Kinematik Dalga 
modeli kullanılmasına rağmen, yetersiz kaldığı yerlerde model aynı zamanda, kullanılan diğer 
hidrodinamik ve sediment taşınımı modelleriyle de entegre edilebilmektedir. Bu çalışmada, 
modellenen alanda bulunan Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐEĐ) ve Devlet Su Đşleri (DSĐ)’den 
temin edilen beş ayrı istasyondaki akım gözlemleriyle hidrodinamik modelin doğrulanması 
yapılmıştır. Hidrodinamik modelin doğrulanmasını takiben, nehir boyunca çözünmüş oksijen 
(ÇO), amonyak ve nitrat, metaller (Li, As, Sb) ve bor konsantrasyonları ötrafikasyon ve kirletici 
taşınımını modellemekte kullanılan Eutrophication ve Organic Toxicant modülleri kullanılarak 
modellenmiş ve aylık yapılan su kalitesi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Kızıldere Jeotermal 
Santralı atık suyunun su kalitesine etkisi, santral olma ve olmama durumunda kirletici yüklerinin 
nehre girişinin modellenmesi ile araştırılmıştır. Model sonuçlarına göre akım debi değerlerinin 
düşük olduğu aylarda (suyun barajda tutulmasından dolayı), santralın etkisi bor 
konsantrasyonlarında artışa neden olmaktadır. Aynı şekilde akımın düşük olduğu aylarda 
arsenik, lityum, antimon, amonyak ve çözünmüş oksijen konsantrasyonları santralın atık suyu 
nedeniyle ciddi şekilde etkilenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: WASP modeli, Kızıldere Jeotermal Santralı, su kalitesi, Büyük Menderes 
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ABSTRACT 

Although geothermal energy is considered as one of the cleaner forms of energy, discharge 
of the power plant’s wastewater into nearby streams impacts the environment which requires 
special attention. Motivated by high boron concentrations observed in crops and soils of a river 
basin located in the south-west of Turkey, this study investigated the effects of Kızıldere 
Geothermal Power Plant on water quality of the Büyük Menderes River. Water Quality Analysis 
Simulation Program (WASP 7.2) developed by US Environmental Protection Agency (EPA) was 
utilized in this analysis. Designed for aquatic systems, the numerical model includes both the 
water column and the underlying benthos in 1, 2, and 3 dimensional systems and solves for the 
advection, dispersion, point and diffuse mass loading and boundary exchange processes. The 
model utilizes the kinematic wave model for flows but, when it is needed, it can also be linked 
with other hydrodynamic and sediment transport models. In this study, the hydrodynamic model 
was validated with the discharge measurements conducted by Electrical Power Resources Survey 
and Development Administration (EĐEĐ) and State Hydraulic Works (DSĐ) in five different 
stations within the modeled segment of the river. After validation of the hydrodynamics along 
the river, dissolved oxygen (DO), nutrients (ammonia and nitrate), metals (Li, As, Sb) and boron 
were modeled using eutrophication and organic toxicant modules and the results were compared 
to the water quality measurements conducted within the study area. The effect of the power plant 
was investigated via modeling considering two scenarios: with and without the power plant 
discharges introduced into the model as loading. The simulation results indicated that boron 
concentrations were significantly affected during winter, when most of the water is kept to 
increase the upstream reservoir storage.  During the same period, when the flows are low, 
arsenic, lithium, antimony, dissolved oxygen and ammonia concentrations were also 
significantly affected by the wastewaters of the power plant. 

 
Keywords: WASP model, Kızıldere Geothermal Power Plant, water quality, Büyük Menderes 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ilgilendiren en önemli sorunlardan 
birisi de enerjidir. Dünya ülkelerinin hemen hepsinin enerji portföyleri fosil kökenli yakıtlardan 
oluşmaktadır. Bu çalışmada bu alternatifler içinde düşük maliyetli elektrik enerjisi üretilebilen 
(jeotermal enerjiden elektrik üretim maliyeti nükleer enerji ve fosil yakıtlara göre ortalama 
olarak % 80 oranında daha ucuzdur) ve potansiyel açıdan zengin olduğumuz jeotermal enerji 
üzerinde durulmuştur. 

 
Jeotermal enerji, yer kabuğu içinde magmada, pluton ve radyoaktif elementlerin doğal 

parçalanmasından doğan yüksek sıcaklıkların etkisiyle oluşan ve yer kabuğu derinliklerinden 
yeryüzüne doğru çıkan ısı akımıdır. Jeotermal akışkan da yer kabuğundan çıkan ya da çıkarılan 
kuru buhar, yaş buhar, ya da sudur. Bu akışkan, çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına 
oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içermektedir. 

 
Ülkemizde, jeotermal sahalar arasında en önemlileri Şekil 1’de görülen Denizli-Kızıldere 

sahası (242°C), Aydın-Germencik (232°C), Çanakkale- Tuzla (171°C), Aydın-Salavatlı (174°C), 
Kütahya-Simav (162°C), Đzmir-Seferihisar (150°C), ve Caferbey-Manisa (150 °C) sahalarıdır. 
Elektrik üretimi için mevcut ilk ve tek konvansiyonel jeotermal santral, 20.4 MWe kurulu güce 
sahip Denizli-Kızıldere Jeotermal Santralı (1984) ülkemizdeki jeotermal uygulamalar içerisinde 
büyük bir öneme sahiptir.  

 
Jeotermal enerji kullanımı, en az kirlilik yaratan formlardan biri olarak kabul edilmesine 

rağmen, onun da çevreye bazı olumsuz etkileri vardır. Ülkemizde su kaynaklarına yakın 
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bölgelerde, tarımsal faaliyetler ve hayvancılığın, bölge insanının en önemli geçim 
kaynaklarından olduğu göz önüne alındığında, Jeotermal enerjinin mevcut su kaynaklarına 
olumsuz etkilerini, tarım alanlarının sulanması, içme ve kullanma suyu kalitesinin değişimi ve 
canlı yaşamı açısından değerlendirmek önemli bir gerekliliktir. 

 

 
Şekil 1. Kızıldere Jeotermal Santralı, genel görünüm 

 
Jeotermal akışkan elektrik üretimi yada doğrudan uygulamalarda kullanıldıktan sonra hem 

rezervuarın sürekliliği hem de çevresel etkilerin oluşmaması için re-enjeksiyon ile yeraltına geri 
gönderilmelidir. Bu uygulamanın olmadığı durumlarda atık jeotermal akışkan yüzey sularına 
deşarj edilir. Kirletici kimyasallar içeren jeotermal akışkanlar deşarj edildikleri yüzey sularında 
doğrudan, yeraltı sularında da dolaylı kirlenme oluştururlar. Deşarj dışında jeotermal sahalarda 
depolanan sondaj sıvılarının, yağlama maddelerinin, çökeltim önleyicilerin ve diğer özel 
kimyasalların potansiyel çevresel etkileri ayrıca dikkate alınmalıdır. 

 
Bu çalışmada, Kızıldere Jeotermal Santralı’nın Büyük Menderes Nehri’nin su kalitesine 

etkisi, su kalitesi benzetim modeli WASP 7.2 (Water Quality Analysis Simulation Program) 
kullanılarak modellenmiştir. Hidrodinamik modelin doğrulanmasını takiben, nehir boyunca 
çözünmüş oksijen (ÇO), amonyak ve nitrat, metaller (Li, As, Sb) ve bor konsantrasyonları 
ötrafikasyon ve kirletici taşınımını modellemekte kullanılan Eutrophication ve Organic Toxicant 
modülleri kullanılarak modellenmiş ve aylık yapılan su kalitesi ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. 
Kızıldere Jeotermal Santralı atık suyunun su kalitesine etkisi, santral olma ve olmama 
durumunda kirletici yüklerinin nehre girişinin modellenmesi ile araştırılmıştır. 

 
2. NÜMERĐK MODEL (WASP 7.2) 

Su kalitesi analizi simulasyon programı (WASP), ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) 
tarafından geliştirilmi ş, çok boyutlu ve dinamik bir su kalitesi simülasyonu programıdır. WASP, 
su ekosistemlerinin değişik kısımlarını temsil edebilen dört katman içermektedir. Bu katmanlar 
1) Atmosfer ile teması olan su kolonu, 2) Atmosfer ile teması olmayan su kolonu 3) Su ile teması 
olan sediment yatağı 4) Su ile teması olmayan sediment yatağı olarak tanımlanmıştır. Katmanlar 
arasındaki su ve katı madde korunumu çözülürken, su sütununda akıntı ile taşınım, yatak 
sedimenti boşluklarında taşınım, su sütununda çökelme/yeniden askıya geçme ile taşınım, ve 
yağış/buharlaşma ile taşınım hesaba katılmaktadır. Ayrıca hidrolojik modellerle yayılı yük 
dosyası, hidrodinamik modellerle de hidrodinamik girdi dosyaları ile bağlanması mümkündür. 
EPA tarafından geliştirilmi ş olan veri tabanı sistemine veri aktarabilmektedir [Ambrose vd., 
1993].  
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WASP; yağış-akış hesapları gibi hidrolojik hesapları yapamamaktadır, ancak EPA 
tarafından geliştirilmi ş hidrolojik simülasyon programlarından HSPF ve SWIMM tarafından 
üretilen verileri okuyabilmektedir. Ayrıca WASP 7.2, kinematik dalga denkleminin çözümüne 
göre hidrodinamik hesaplar yapabilmekte, hidrodinamik hesap yeteneklerinin yetersiz kaldığı 
durumlarda, dış hidrodinamik model bağlantısıyla başka bir hidrodinamik model çalıştırılarak 
üretilen hidrodinamik verileri okuyabilmektedir. 

 
WASP 7.2’de su kalitesi hesapları oldukça ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Program su 

kalitesi hesabı yapan 4 modül içermektedir. EUTROPHICATION modülü, besi maddesi ve 
çözünmüş oksijen döngülerinin simülasyonunu yapan modüldür. Bu modülde, organik azot, 
amonyum azotu, nitrat azotu, organik fosfor, fosfat fosforu, tuzluluk, üç adet farklı özellikte 
biyokimyasal oksijen ihtiyacı, çözünmüş oksijen, fitoplankton ve bentik alg su kalitesi 
değişkenlerinin hesabı yapılmaktadır. TOXI modülü, zehirli kimyasalların simülasyonunu 
yapmak üzere tasarlanıp geliştirilmi ştir. WASP tarafından basit yapılı zehirli kimyasallar, 
iyonlaşmayan zehirli kimyasallar ve organik zehirli kimyasalların simülasyonu yapılması 
gerektiğinde çağırılmaktadır. MERCURY modülü, cıva kirliliğinin modellenmesi amacıyla 
tasarlanıp geliştirilmi ştir. TOXI modülünün özel bir sürümüdür. HEAT modülü, sıcaklık ve 
koliform bakterilerim modellemesi için geliştirilmi ştir [Ambrose vd., 1993]. Bu çalışmada ilk iki 
modül kullanılarak su kalitesi modellenmiştir. 

 
3. ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma alanı Kızıldere Jeotermal Santralı’nın atık suyunun bir kısmının deşarj edildiği 
Büyük Menderes Nehri’nin bir bölümü olarak seçilmiştir (Şekil 2). 584 km uzunluğundaki 
Büyük Menderes Nehri, Türkiye yüzölçümünün % 3.2’sini kaplayan ve drenaj alanı 24,976 km2 

olan Büyük Menderes havzasının sularını toplayarak Bafa Gölü’nün batısından Ege Denizi’ne 
akmaktadır. Nehrin ortalama debisi 110 m3/sn dolaylarındadır. Ortalama akışın en yüksek olduğu 
aylar Ocak ve Şubat’tır (ortalama 164 m3/sn). Buna karşılık yaz aylarında bu debi oldukça 
azalmaktadır (Ağustos ayında ortalama 12 m3/sn). Sulak yıllarda debinin 300 m3/sn değerini 
aştığı gözlenmiştir. Eriyen kar sularının da etkisiyle en yüksek debi (taşkın) Mart ve Nisan 
aylarında görülmekte olup; bu durumda, Büyük Menderes Ovası Sular altında kalmaktadır 
[Özkan, 2005]. Büyük Menderes Nehri üzerinde Adıgüzel (Denizli) ve Kemer (Aydın) barajları 
mevcuttur.  

 
Model sınırları, Kızıldere Jeotermal Santralı’nı da kapsayacak şekilde, Büyük Menderes 

Nehri üzerinde sınırları Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi’ne ait 7-26 ve 7-12 numaralı akarsu gözlem 
istasyonları (AGĐ) ile nehir ile birleşen Çürüksu Çayı üzerinde bulunan Devlet Su Đşleri’ne ait 7-
59 numaralı akarsu gözlem istasyonu olan kısım olarak belirlendi (Şekil 3).  

 
4.SU KALĐTESĐ BENZETĐM MODEL ĐNĐN UYGULANMASI 

Şekil 3’te gösterilen sınırlar arasında kalan nehir yatağı, WASP 7.2 su kalitesi benzetim 
modeli girdilerinin hazırlanması amacıyla 13 bölüme ayrıldı. Bu bölümler, nehir üzerinde su 
kalitesi parametrelerinin belirlenmesi amacıyla numune alınan noktalar ile akarsu gözlem 
istasyonları arasında kalan kısımlar olarak belirlenmiştir. Numune alınan noktalar Yenice-
Kamara, Sarayköy Atık, TKNDY (Toplam kanalın Büyük Menderes Nehri ile birleştiği nokta), 
Nehir Örnekleme Noktası 2 (N2) ve Buharkent Köprü olarak gösterilmiştir. Bölümlere ait 
geometrik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Bu bölümlerin uzunluk ve genişlikleri Harita Genel Komutanlığı’nca üretilen 1/25000 

ölçekli haritalar ve akarsu gözlem istasyonlarında belirlenmiş eşel en kesit detayları kullanılarak 
belirlenmiştir. Nehir yatağı su derinliğinin belirlenmesi için ise akarsu gözlem istasyonlarındaki 
su seviyeleri ve yine eşel en kesit detayları kullanılmıştır. Her bölüm için belirlenen uzunluk ve  
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Şekil 2. Büyük Menderes Nehri’nin konumu 

 

 

Şekil 3. Büyük Menderes Nehri’nin modellenen bölümleri ve ölçüm istasyonları 
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Tablo 1. Modellenen nehir bölümlerine ait geometrik bilgiler 

 
genişlik değerlerinin çarpılmasıyla yüzey alanı, yüzey alanı değeri ile derinliğin çarpılmasıyla da 
hacim değerine ulaşılmıştır. Bölümlerin başlangıç ve bitiş noktalarının arasındaki kot farkının 
parça uzunluğuna oranı hesaplanarak, her bölüm için eğim değeri hesaplanmıştır. Bölümlerin 
başlangıç ve bitiş noktaları için kot değerleri, akarsu gözlem istasyonları için Elektrik Đşleri Etüd 
Đdaresi ve Devlet Su Đşleri tarafından belirlenmiş değerler olup, numune alınan noktalar için ise 
Harita Genel Komutanlığı’nca üretilen 1/25000 ölçekli haritalar kullanılarak belirlenmiş 
değerlerdir. 

 
Büyük Menderes nehri için pürüzlülük katsayısını belirlemek için Meyer-Peter ve Müller 

(1948) tarafından geliştirilen ve pürüzlülük katsayısını dane çapı cinsinden ifade eden Eşitlik 1 
kullanılmıştır [Yang, 1996].  

( )( )

26

6
1

90d
n =  (1) 

Büyük Menderes Nehri için belirlenmiş olan dane çapı dağılımı kullanılarak d90 değeri 
0,0008 m olarak belirlenmiş ve pürüzlülük katsayısı 0,0117 olarak hesaplanmıştır. 

 
Çalışma alanında DSĐ’ye ait üç, EĐEĐ’ne ait iki adet akarsu gözlem istasyonu bulunmaktadır 

ve bu istasyonlarda günlük akım değerleri ölçülmektedir. 7-26 ve 7-12 numaralı akarsu gözlem 
istasyonları EĐEĐ tarafından işletilmekte olup, 7-115, 7-59, 7-81 numaralı akarsu gözlem 
istasyonları ise DSĐ tarafından işletilmektedir. Modelleme periyodu olarak seçilen 2006 su yılı 
için, akarsu gözlem istasyonlarında ölçülen günlük akım değerleri ilgili kurumlardan temin 
edilmiştir. Model sınırları içerisinde bulunan Yenice ve Feslek regülatörlerinden sulama amaçlı 
su alımı yapılmaktadır. Bu regülatörlerin işletmesi DSĐ Aydın Bölgesi tarafından 
yürütülmektedir. Sulama zamanında bu regülatörlerden alınan su miktarları DSĐ’den talep 
edilmiş ve 2006 su yılı için regülatörlerden alınan su miktarları temin edilmiştir. Akhan-Böceli 
regülatöründen alınan akım miktarı diğerlerine göre oldukça düşüktür. Bu nedenle Akhan-Böceli 
regülatöründen alınan akımlar ihmal edilerek modele girdi olarak sadece Yenice ve Feslek 
regülatörlerine ait değerler kullanılmıştır. 

 
Çalışma alanına en yakın meteoroloji istasyonları, Devlet Meteoroloji Đşleri Genel 

Müdürlüğü’nce işletilen Denizli, Nazilli ve Güney meteoroloji istasyonları olarak belirlenmiş, en 

Bölüm 
no 

Uzunluk  
(m) 

Genişlik  
(m) 

Yüzey alanı 
(m2) 

Derinlik  
(m) 

Hacim  
(m3) 

Hız  
(m/sn) 

Eğim 
(°) 

Pürüzlülük 
katsayısı 

1 4771 24 114504 2.50 286260 0.26 0.0052 0.0117 

2 12407 28 347396 1.51 524568 0.36 0.0024 0.0117 

3 7947 25 198675 1.51 299999 0.41 0.0012 0.0117 

4 100 10 1000 1.05 1050 1.47 0.0010 0.0117 

5 8046 25 201150 1.51 303737 0.41 0.0012 0.0117 

6 16366 18 294588 2.41 709957 0.35 0.0012 0.0117 

7 2123 25 53075 0.72 38214 0.86 0.0022 0.0117 

8 100 10 1000 1.05 1050 1.47 0.0010 0.0117 

9 2222 25 55550 0.72 39996 0.86 0.0023 0.0117 

10 4928 27 133056 0.72 95800 0.79 0.0004 0.0117 

11 7521 29 218109 1.50 327164 0.35 0.0004 0.0117 

12 839 24 20136 1.50 30204 0.43 0.0012 0.0117 

13 11914 29 345506 2.28 787754 0.23 0.0003 0.0117 
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yakın istasyon olmasından dolayı Güney istasyonuna ait günlük ortalama hava sıcaklığı (°C), 
rüzgar hızı (m/s) güneş ışınımı (cal/cm2) değerleri, 2006 su yılı için model girdisi olarak 
kullanılmıştır. 7-12 numaralı akarsu gözlem istasyonunda ölçülen su sıcaklığı değerleri aylık 
değerler olduğundan, Nazilli meteoroloji istasyonunda ölçülen hava sıcaklığı ile 7-12 numaralı 
akarsu gözlem istasyonunda aynı günlerde ölçülen su sıcaklığı arasında oluşturulan Eşitlik 2 ile 
tüm su yılı için günlük su sıcaklığı değerlerine ulaşılmıştır.  

6027.8*487.0 += hs TT   (2) 

Bağıntıda, sT  su sıcaklığını (oC), hT  hava sıcaklığını (oC) ifade etmektedir. Çözünmüş oksijen 

(ÇO) ve toplam tuz konsantrasyonu değerleri literatürde kullanılan ve aşağıda belirtilen 
yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve model girdi verisi olarak kullanılmıştır. Çözünmüş oksijen 
(ÇO) değerleri, numune alınan noktalardaki su sıcaklığı değerleri ile arasında Bell vd. (2006) 
tarafından verilen Eşitlik 3 kullanılarak elde edilmiştir. 

48.14*36.0*0043.0 2 +−= ss TTÇO  (3) 

Bu bağıntıda, ÇO çözünmüş oksijen miktarını (ppm); sT  su sıcaklığını (oC) ifade etmektedir. 

Sulama sularındaki çözünmüş tuzların toplam konsantrasyonu ise, elektriksel iletkenlik (EC) 
değeri yardımıyla kolaylıkla belirlenebilir. Toplam tuz konsantrasyonu ile elektriksel iletkenlik 
arasındaki oran (M), deneysel çalışmalar sonucunda bir kere belirlendikten sonra sürekli 
kullanılabilir. 7-12 numaralı akarsu gözlem istasyonunda, EĐEĐ tarafından belirlenen su kalitesi 
parametrelerinden, bu oranın 0.64 olduğu görülmüştür. Toplam tuz konsantrasyonu Eşitlik 4’e 
göre hesaplanabilir.  

ECTuzluluk *64.0=  (4) 

Model sınırları içerisinde su kalitesi parametrelerinin ölçümü, Yenice-Kamara, Menderes 
Tekstil, Sarayköy Atık, TKNDY, N1, N2 ve Buharkent Köprü noktalarında yapılmıştır. 
Menderes Tekstil noktası, Çürüksu ile nehrin birleşiminden hemen sonra, N1 noktası ise 
TKNDY’den yaklaşık 150 metre mansap yönündedir. Bu noktalarda ölçülen parametreler ayda 
bir kez düzenli olarak 2006 yılı temmuz ayından sonra ölçülmüştür. Bu nedenle simülasyon 
süresi olan 2006 su yılı için son üç aylık veriler kullanılmıştır. Su kalite parametrelerinin 
modellenmesinden önce nehir boyunca akımların doğru olarak simulasyon edilip edilmediğinin 
kontrolü amacıyla model sonuçları gözlenen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan 
simülasyonlarda model tipi olarak önce Eutrophication modülü seçilerek hidrodinamik 
modelleme için 1-D Kinematik Dalga Metodu kullanılmıştır. Modelde zaman adımı olarak 1,44 
dakika seçilerek ve 2006 su yılı için günde bir çıktı istenmiştir. Bölümler (segments) kısmında, 
daha önce belirlenen nehir bölümleri için geometrik bilgilerin girişi yapılmıştır. Başlangıç 
koşulları için su yılı başlangıcındaki ölçümler kullanılmıştır. Hava sıcaklığı, rüzgar hızı, 
güneşlenme ve su sıcaklıklarının 2006 su yılı için günlük değerleri, modele girdi verisi olarak 
girilmiştir. Akımlar bölümünde, model sınırları içerisindeki akım değişimini, gösteren akım 
fonksiyonları, akarsu gözlem istasyonlarında ölçülen günlük akım verileri olarak girilmiştir. Bu 
bölümde 726 nolu AGĐ-Yenice Kamara, Yenice regülatörü, Feslek regülatörü ve Çürüksu olmak 
üzere 4 farklı akım fonksiyonu tanımlanmıştır. Sınır şartları olarak su kalitesi parametrelerinin 
değerleri, numune alınan noktaya olan mesafelerine göre nehir kolları için, sınır değerler olarak, 
modelde kullanılmıştır. Şekil 4’te model sınırları içerisinde bulunan 7-115, 7-59, ve 7-12  
numaralı akarsu gözlem istasyonlarında ölçülen akım değerleri ile model sonuçları arasındaki 
ili şki görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi model sonuçları ve ölçülen değerlerin 
birbirine oldukça yakın değerler olması, modelin Büyük Menderes Nehri için uygulanabilir bir 
model olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4. 7-115, 7-59 ve 7-12 numaralı akarsu gözlem istasyonlarında ölçülen akım değerleri 
ile modellenmiş değerlerin karşılaştırılması  

 
5. SU KALĐTESĐ MODEL Đ SONUÇLARI 

Akım verileri nümerik olarak modellendikten sonra su kalite verilerinin simülasyonuna 
geçilmiştir. Yüklemeler kısmında su kalitesi parametreleri, numune alım noktalarına bağlı olarak 
model parçaları için girdi verisi olarak kullanılmıştır. Yenice Kamara verileri, 1 ve 2 numaralı 
parça için, Menderes Tekstil verileri, 7 ve 9 numaralı parça için, Sarayköy Atık verileri, 10 ve 11 
numaralı parça için, Nehir 1 verileri, 12 numaralı parça için, Nehir 2 verileri ise 13 numaralı 
parça için yüklemeler (loads) bölümünde girdi verisi olarak kullanılmıştır. 

 
Organic toxicant modülü nehir sularındaki bor ve diğer kirleticilerin konsantrasyon 

değerlerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Eutrophication modülü ile birçok girdi verisi 
benzerlik göstermektedir. Yükleme ve sınır bölümünde toksik madde konsantrasyonu verileri 
olarak, ölçülen konsantrasyon değerleri girdi verisi olarak kullanılmıştır. Su kalite modelinin 
uygunluğu modellenen sıcaklık parametreleri ile ölçülen değerlerin yıl boyunca değişimi 
karşılaştırılarak görülmüştür (Şekil 5). 

 
Eutrophication modülü ile yapılan ötrafikasyon hesapları sonucu çözünmüş oksijen, 

tuzluluk ve amonyum gibi parametrelerin santralden gelen atıksuyun nehre verilmemesi 
durumunda nasıl değiştiği gözlenmiştir. Nümerik modelde santralın etkisini araştırabilmek 
amacıyla yüklemeler bölümünde ilk konsantrasyon değerleri, sıcaklık değerleri gibi parametreler 
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değiştirilmi ştir. Çözünmüş oksijen, tuzluluk ve amonyum değerlerinin değişimde santralın etkisi 
Şekil 6’da gösterilmiştir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun doğrudan sıcaklığa bağlı 
olmasından dolayı (Eşitlik 3) santral atık suyunun yüksek sıcaklıktaki suları nehre verildiğinde 
konsantrasyonlarda bir düşüş yaşanması beklenmektedir (Şekil 5). Model sonuçları ayrıca santral 
atık sularının tuzluluk ve amonyum miktarlarının da artmasına neden olmakta olduğunu 
göstermiştir (Şekil 6). 
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Şekil 5. Santralın mansabında yer alan 12 nolu nehir bölümünde santral olma ve olmama 
durumunda modellenen çözünmüş oksijen konsantrasyonlarının karşılaştırılması 
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Şekil 6. Santralın mansabında yer alan 12 nolu nehir bölümünde santral olma ve olmama 
durumunda modellenen tuzluluk ve amonyum konsantrasyonlarının karşılaştırılması 
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Kızıldere Jeotermal Santralı’nın çıkış noktası olan TKNDY noktasından alınan su ve toprak 
örnekleri bazı su kalite parametrelerinin bu noktada artış gösterdiğini ve su kalitesinin 
bozulduğunu göstermiştir. WASP modeli kullanılarak Büyük Menderes nehri boyunca çeşitli 
noktalarda ölçülen kalite parametreleri kullanılarak nehir boyunca kirletici 
konsantrasyonlarındaki değişim modellenmiştir. Halihazırdaki durum santralın nehre birleştiği 
yerde yükleme yapılarak modellenmiş, santralın olmama durumunda ise atık suyla gelen kirletici 
konsantrasyonları hesaba katılmayarak nehir boyunca kirletici konsantrasyonlarının nasıl 
değişeceği modellenerek santral olma ve olmama durumları karşılaştırılmıştır. 

 
Jeotermal santralların atık suyunda lityum, borik asit, arsenik, civa ve amonyak gibi 

kirleticilerin olması beklenmektedir. Atık sular ayrıca yüksek tuz konsantrasyonlarına sahip 
olabilirler ve antimon, gümüş ve selenyum gibi eser elementler ölçülebilir. Kızıldere atık suyu 
örneklerinde gümüş ve selenyum’a rastlanmamıştır. 

 
Organic Toxicant modeli kullanılarak bor konsantrasyonları nehir boyunca modellenmiştir. 

Modelleme iki tip veri kullanılarak yapılmıştır. Đlk durumda santralın deşarjının yapıldığı 
toplama kanalının mansabındaki nehir parçasında halihazırdaki ölçülen değerler kullanılmış, 
ikinci veri seti ise santral olmama durumunda kirleticilerin olmayacağı varsayımı yapılarak 
oluşturulmuştur. Grafiklerde santrallı ve santralsız olarak nitelendirilen bu iki veri seti ile 
çalıştırılan modelin sonuçları Şekil 7’de verilmiştir. Görüldüğü üzere debi değerlerinin düşük 
olduğu kış aylarında (suyun barajda tutulmasından dolayı), Santralın etkisi bor 
konsantrasyonlarında artışa neden olmaktadır. Akımın yüksek olduğu bahar ve yaz aylarında ise 
(sulama için su verilmesinden dolayı) bor konsantrayonu verilen temiz suyun etkisiyle düşmekte, 
bu aylarda Santralın etkisi hissedilmemektedir. Bor sudaki katı maddelerce kolayca 
emilebilmekte, yıllar içinde nehir dibinde biriken maddelerde ve Nehir sulama amaçlı 
kullanılıyorsa tarım topraklarında bor konsantrasyonu görülebilmektedir. Nehir yakınlarından 
alınan toprak örneklerinde yüksek Bor konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Topraktan alınan 
örneklerde Yenice – Kamara’da Bor konsantrasyonu 9 ppm ve Sarayköy Atık’da 38 ppm 
ölçülmüş iken TKNDY’de 135 ppm ölçülmüştür. 
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Şekil 7. Santralın mansabında yer alan 12 nolu nehir bölümünde Santral olma ve olmama 
durumunda modellenen bor konsantrasyonlarının karşılaştırılması 

 
Çok zararlı bir zehir olan arseniğe (As) suda çok kolay çözünebilmesinden dolayı genel 

olarak jeotermal santralların atık su boru hattı boyunca ya da yüzey sularında rastlanmaktadır. 
Akımın düşük olduğu aylarda görüldüğü gibi santrale bağlı As konsantrasyonlarında artış 
olmaktadır (Şekil 8). Lityum (Li), atık su boru hatlarında ve yüzey sularında Li olarak kalıp 
reaksiyona girmemesinden dolayı yüksek konsantrasyonlarda görülmektedir (Şekil 9). Büyük 
Menderes Nehri’nin sulamada kullanılması nedeniyle ürünler ağaç yapraklarına zararlı olan 
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yüksek bor ve lityum konsantrasyonları ile olumsuz etkilenebilmektedir. Antimon ise az da olsa 
Santral’e bağlı artış göstermiştir. 
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Şekil 8. Santralın mansabında yer alan 12 nolu nehir bölümünde santral olma ve olmama 

durumunda modellenen arsenik konsantrasyonlarının karşılaştırılması 
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Şekil 9. Santralın mansabında yer alan 12 nolu nehir bölümünde santral olma ve olmama 

durumunda modellenen lityum konsantrasyonlarının karşılaştırılması 

 
Bu çalışmayla jeotermal uygulamaların su kalitesi üzerinde çevresel etkileri incelenmiş, bu 

konuda bilinç oluşturulması ve yeni kurulacak santrallerde bu etkilerin dikkate alınmasının 
sağlanması ve Çevresel Etki Değerlendirme ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. 
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BULANIK MANTIK YÖNTEM Đ ĐLE AYLIK AKARSU 
AKIMLARININ MODELLENMES Đ 

Z. Fuat TOPRAK1, Necati AĞIRAL ĐOĞLU2, Ebru ERĐŞ3, Kerem CIĞIZOĞLU2, 

Levent YILMAZ2, H. Gonca COŞKUN4, Uğur ALGANCI5 

ÖZET 

Su ve enerji talebinin artmasına bağlı olarak su kaynaklarının ve özellikle küçük dağlık 
akarsuların geliştirilmesi çalışmaları önem kazanmaktadır. Ancak bu tür dağlık akarsularda 
ölçüm ağı genellikle zayıf ve yetersizdir. Buna bağlı olarak akım verileri ya yoktur ya da 
eksiktir. Bu nedenle özellikle bu tür akarsuların günlük veya aylık ortalama debilerinin tahmini 
çok önemlidir. Literatürde akımların modellenmesine ili şkin farklı yöntemler önerilmiştir. 

Bu çalışmada, ölçüm ağı zayıf olan dağlık akarsuların aylık ortalama akımının tahmini için 
Mamdani yaklaşımı ile bulanık bir model geliştirilmi ştir. Model, Türkiye’nin Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde bulunan Solaklı Havzası’na uygulanmıştır. Sınırlı yağış verilerinin yanı sıra, farklı 
iki değişken olarak akarsu ve zaman katsayıları tanımlanmış ve bunlar model girdisi olarak 
kullanılmıştır. Veriler modelin geliştirilmesi ve test edilmesi için rastgele ikiye bölünmüştür. 
Model sonuçları eldeki veriler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada yedi istatistik büyüklük, 
dört hata modu, kontur harita ve çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Regresyon yöntemi ile 
yapılan karşılaştırma sonucunda bulanık modelin kabul eilebilir sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 
Anahtar Sözcükler: Aylık ortalama akım, bulanık mantık, bulanık modelleme, akım ölçümü 

yetersiz havza 
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ABSTRACT 

As water and energy demand are increasing, the development of the water resources, 
particularly in small and mountainous basins becomes important. Because of the low gauging 
network density on such mountainous regions, flow measurements are generally either 
unavailable or insufficient. Therefore, it is necessary to predict daily or monthly mean flows of 
such regions. Various flow estimation methods have been proposed related to flow modeling in 
the literature. 

In this study a fuzzy logic (FL) model based on Mamdani approach is proposed to estimate 
the stream flow for poorly gauged mountainous basins. This model is applied to Solaklı Basin 
which is located on the Eastern Black Sea Region of Turkey. Limited rainfall and runoff data are 
obtained from this basin. In addition to these variables, the stream and time coefficients are 
introduced and used as variables for modeling. The data is randomly divided as training and 
testing phases. The model results are compared with the measured data and the results of multi 
linear regression analysis. The comparison depends on the seven statistical characteristics, four 
different error modes, and contour map method. It is observed that the fuzzy model which is 
developed in this study yields reliable results. 

 
Keywords: Monthly mean flow, fuzzy logic, fuzzy modeling, poorly gauged basin 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Su ve enerji talebinin artmasına bağlı olarak su kaynaklarının, özellikle küçük dağlık 
akarsuların geliştirilmesi çalışmaları önem kazanmaktadır. Ölçüm ağlarının zayıf ve akım 
verilerinin azlığı nedeniyle bu tür akarsularda günlük ve/veya aylık ortalama akımların tahminine 
yönelik yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. Son zamanlarda literatürde bu amaca yönelik çok 
sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Aylık ortalama akım tahmini için havzanın fiziksel koşullarını 
esas alan birbirinden farklı modeller ve bölgeleselleştirme olarak adlandırılan yöntemler 
kullanılmaktadır [Vandewiele, 1995]. Bunların bir kısmı istatistik veya grafik yaklaşımlarla 
[Connell ve Todini, 1996; Vogel vd., 1999; Singh vd., 2001; Wurbs, 2006; Cutore vd., 2007], bir 
kısmı ise yapay sinir ağları (YSA) [Fernando ve Jayavordem, 1998; Anctil ve Tape, 2004; Kişi, 
2004; Cığızoğlu ve Kişi, 2005; Cığızoğlu, 2005; Kişi, 2008] ile geliştirilmi ştir. 

 
Fiziksel modellemeye olanak verdiğinden ötürü akım modellemesinde bulanık mantık 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Takagi-Sugeno (TS) bulanık sistemi doğrusal olmayan yağış-
akış ili şkisinin modellenmesinde kullanılarak birbirinden farklı TS modelleri geliştirilmi ştir 
[Jacquin ve Shamseldin; 2006]. Bulanık model karakutu modelleri ile karşılaştırılarak 
performansı ölçülmüştür. Başka bir çalışmada TS ayrıca toprak nemi ve yağış girdileri 
kullanılarak havza akışının tahmininde kullanılmıştır [Casper vd., 2007]. Yine aynı amaçla 
bulanık kural tabanına dayalı ve Soil Conservation Service Curve Number (SCSCN) yaklaşımı 
kullanılarak başka bir model geliştirilmi ştir [Barreto-Neto ve Souza Filho, 2008]. Gerçek 
zamanlı taşkın tahmininde bulanık yöntem yaklaşımının performansı da bir yağış-akış modeli ile 
araştırılmıştır [Nayak ve Sudheer, 2005]. 

 
Birçok araştırmacı, yağış-akış ili şkisinin modellenmesinde birbirinden farklı değişkenler 

kullanmaktadır. Bazısı akım tahmini için sadece yağışı bağımsız değişken olarak kullanırken bir 
kısmı, sıcaklık, buharlaşma, boyuna eğim, sızma verilerini de kullanmıştır. Araştırmacılar 
çalışmalarında modelleme için, günlük [Nayak ve Sudheer, 2005], aylık [Wurbs, 2006] veya 
yıllık [Vogel vd., 1999] ortalama akım verilerini kullanmıştır. Modellerin bir kısmı herhangi bir 
akarsu veya havzaya, bir kısmı ise sadece özel bir bölge, havza veya akarsuya yönelik olarak 
geliştirlmiştir [Vogel vd., 1999; Singh vd., 2001; Cutore vd., 2007]. 
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Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Solaklı Havzası’na ait 
aylık ortalama akımlar bulanık mantık yaklaşımı ile modellenmiştir. Solaklı Havzası, dağlık bir 
araziye ve akışa geçebilecek yüksek yağış potansiyeline sahip olması nedeniyle su kaynaklarının 
geliştirilmesi açısından uygun bir havzadır. Diğer taraftan havzada ölçüm ağı yoğunluğu düşük 
olduğundan, bu havza için akış tahmin modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Bu çalışmada ayrıca ilk kez akarsu (CS) ve zaman (CT) değişkenleri tanımlanmış ve yağış 

verilerinin yanında bulanık modelin girdileri olarak kullanılmıştır. Böylece aylık ortlama yağış 
yüksekliğinin yanında, akarsu/havzanın sabit özellikleri (sızma/geçirgenlik, eğim vb.) ile zamana 
bağlı olarak değişen (kar erimesi, buharlaşma, yağış şiddeti vb.) özellikleri de bu katsayılar 
aracılığı ile modele yansıtılmıştır. Bu yaklaşım konuya ilişkin literatür için yenidir. Bu çalışmada 
sunulan bulanık modelin, hem havza karakteristiklerini hem de akımlardaki zamansal değişimleri 
temsil eden değişkenleri içerdiği için daha genel ve tarafsız olduğu söylenebilir. 

 
2. YÖNTEM 

Zadeh’in çalışmalarından [Zadeh, 1965; Zadeh, 1971] onlarca yıl sonra günümüzde, bulanık 
mantık bilim ve teknolojide hayli kabul görmüştür. Özellikle, doğrusal olmayan girdi ve çıktı 
ili şkilerinin kontrolü veya modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bulanık mantık; 
bulanık küme ve bulanık kural tabanına dayanan ve verilen bir girdi değişkenleri kümesine bağlı 
olarak, çıktının belirlenmesi sürecidir. Bir bulanık modelleme için sırasıyla aşağıdaki işlemler 
gerçekleştirilmektedir [Toprak ve Savcı, 2007]: 

1. Girdi ve çıktı verileri düşük, orta, yüksek gibi dil ifadeleri ile alt kümelerine ayırarak 
bulanıklaştırılır. 

2. Uzman görüşü doğrultusunda ve/veya eldeki veriler esas alınarak bir bulanık kural tabanı 
geliştirilir. Her hangi bir kural “EĞER....ĐSE...SONUÇ” ifadesini içermektedir. Eğer 
birden fazla girdi varsa dolayısıyla kuralın yukarıda verilen ifadesinin birden fazla 
“EĞER… ĐSE...” kısmı söz konusu ise bu durumda bunlar birbirleriyle “VE” veya 
“VEYA” bağlaçları ile bağlanır. Örneğin “EĞER yağmur çok yağarsa VE toprak suya 
doymuş ise VE rüzgâr hızı düşük ise VE sıcaklık düşük ise VEYA buharlaşma az ise akış 
yüksek olur”. 

3. Sonuçlar bulanık olarak çıkacağı için elde edilen sonuçlar uygun yöntemlerle 
durulaştırılır. 

 
Şen [2004] bir bulanık sistemi, “Genellikle bir bulanık sistem, bulanık kural tabanı, 

bulanıklaştırma, çıkarım motoru ve durulaştırma kısımlarından meydana gelmektedir” şeklinde 
ifade etmektedir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Basit bir bulanık sistem 

 
Analitik, istatistik, olasılık, stokastik ve dinamik model teknikleri gibi bilimsel yöntemler ile 

geliştirilen modellerin bazı kabullere ve verilere ihtiyacı vardır. Bulanık mantık yönteminin, her 
hangi bir veri tabanı olmaksızın da modellemeye olanak verdiği ve modellemede çok az kabul 
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yapmayı gerektirdiği için doğa olaylarının modellenmesinde kullanılmasının daha uygun olduğu 
düşünülmektedir. Bulanık modelleme ile uzman görüşünün de modellemeye yansıtılması, 
sistemin kurulumunun ucuz, kolay olması ve güvenle kullanılabilmesi gibi nedenlerle literatürde 
önerilen birçok yönteme tercih edilebilir. Bu yüzden son zamanlarda su kaynakları literatüründe 
de geniş yer bulmuştur. 

 
3. ÇALIŞMA ALANI 

Solaklı Havzası, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır (Şekil 2). Havza, 
kuzeyden güneye doğru Of, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsamaktadır. Solaklı Deresi 
havzanın bölgeden su toplayan ana su kaynağı olup Karadeniz’e dökülmektedir. Havzanın alanı 
yaklaşık 750 km2 dir. Havzanın en yüksek yeri deniz seviyesinden ortalama 3376 m yüksekteki 
Demirkapı Tepesi’dir.  

 

 
Şekil 2. Çalışma alanı, yağış ve akış gözlem istasyonlarının konumu 

 
4. ÇALIŞMADA KULLANILAN VER ĐLER 

Çalışmada, Uzungöl-Haldizen, Köknar-Ögene ve Çaykara-Ulucami istasyonlarının yağış ve 
akım verileri kullanılmıştır. Yağış verileri Uzungöl, Köknar ve Çaykara meteoroloji 
istasyonlarında, akım verileri ise Haldizen, Ögene ve Ulucami istasyonlarında ölçülmüştür. 
Kullanılan yağış (I) ve akım (Q) verileri eksik aylarla birlikte Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Uzungöl, Köknar ve Çaykara’nın aylık ortalama yağış verileri ile Haldizen, Ögene ve 

Ulucami’nin aylık ortalama akım verileri Şekil 3’te sırasıyla grafik şeklinde gösterilmiştir. Şekil 
3’ten Bahar ve Yaz aylarında (Nisan-Temmuz) akımın yağıştan daha fazla olduğu açık bir 
şekilde görülmektedir. Geri kalan aylarda (Ağustos-Mart) ise bu durumun tersi görülmektedir. 
Bu durum akarsu akımının özellikle yaz ve bahar aylarında ağırlıklı olarak kar erimelerine bağlı 
olduğunu göstermektedir. Yine bu grafiklerden rahatlıkla görülebildiği gibi akım-yağış oranı bir 
dereden diğerine ciddi bir farklılık göstermektedir. Bu nedenle veri kümesine, bu farklılığı temsil 
etmesi için akarsu katsayısı (CS) dâhil edilmiştir. Diğer taraftan bu oranın sadece akarsudan 
akarsuya değil aylara göre de değiştiği yine aynı şekilden görülebilmektedir. Bu durumda bu 
değişimin de modele yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle veri kümesine zaman katsayısı (CT) 
dâhil edilmiştir. Bu katsayı ise doğal olarak akım-yağış oranının aylara göre değişimini temsil 
etmektedir. Aşağıdaki bağıntı ile tanımlanan CS katsayısına göre akarsular üç sınıfa ayrılmıştır. 
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Tablo 1. Yağış ve akım verileri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 3. Havzanın yağış ve akım özellikleri 

 Đstasyonlar 
Ölçüm 

Periyotları  
Yıl 

Sayısı 
Eksik Ay Sayısı 

Y
A
Ğ

IŞ
 

U
zu

ng
öl

 1972–1985 14 1985’ten 3 ay 165 
1992–1994 3  36 
1996–1997 2 1997’den 1 ay 23 
1999–2001 3  36 
TOPLAM  22 4 Ay 260 

K
ök

na
r 

1981–1983 3 1981’den 2 ay 34 
1985–1985 1  12 
1987–1989 3  36 
1991–1992 2  24 
1994–1996 3  36 
TOPLAM  12 2 Ay 142 

Ç
ay

ka
ra

 

1979–1989 11 1980’den 5 ay 127 

1993–1997 5 1996’dan 9 ay 45 
TOPLAM  16 20 Ay 172 

A
K

IM
 

H
al

di
ze

n 

1972–1985 14 1985’ten 3 ay 165 
1992–1994 3  36 
1996–1997 2 1997’den 1 ay 23 
1999–2001 3  36 
TOPLAM  22 4 Ay 260 

Ö
ge

ne
 

1981–1983 3 1981’den 2 ay 34 
1985–1985 1  12 
1987–1989 3  36 
1991–1992 2  24 
1994–1996 3  36 
TOPLAM  12 2 Ay 142 

U
lu

ca
m

i 

1979–1989 11 1980’den 5 ay 127 
1993–1997 5 1996’dan 9 ay 45 
TOPLAM  16 20 Ay 172 

Toplam veri sayısı 574 
Kullanılmayan veri sayısı 144 

Modellemede kullanılan veri sayısı 430 
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CS= 
12

1
*

1

1
















∑ ∑

EYLUL

EKIM

N

amaaylikortal N
Q  (1) 

EĞER CS >0; CS ≤5 ise akarsu sınıfı 1; 

EĞERCS > 6; CS ≤10 ise akarsu sınıfı 2; 

EĞERCS >10; CS ≤15 ise akarsu sınıfı 3 olacaktır.  
 
Buna göre CS’in değeri 1 ile n arasında değişmektedir. Burada n toplam sınıf sayısını 

göstermektedir. Sınıf sayısı artırılabilir. Benzer şekilde CT katsayısı da akımın mevsimlere veya 
aylara göre sınıflandırılmasına bağlı olarak ya 1 ile 4 ya da 1 ile 12 arasında değerler almaktadır. 
Burada aylık ortalamalar ile çalışıldığı için bu katsayı 1 ile 12 arasında değişen toplam 12 sınıfa 
ayrılmıştır. Burada bu iki katsayı da sınıf numarasını temsil ettikleri için ancak tam sayı değerler 
alabilmektedir ve bulanık modele girdi olarak bu değerler yansıtılmıştır.  

 
Tablo 1’den anlaşıldığı üzere, yukarıda belirtilen istasyonlara ait yağış ve akım verilerini 

içeren toplam 574 ölçülmüş veri kümesi analiz edilmiştir. Analiz sonucu bir veya birden fazla 
veri kümesinde bağımsız değişkenlerin (I, CT, and CS) değerleri birbirinin aynısı veya birbirine 
çok yakın olduğu halde, akım değerlerinin (Q) birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
durum veri kümleri arasında bir çelişki olarak yorumlanmış ve modeli sağlıklı bir veri tabanı ile 
geliştirmek için bu veri kümeleri elenmiştir. Örnek olarak Tablo 2’de çelişkili verilere ait birkaç 
örnek verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere, 3 bağımsız değişkenin değeri aynı bulanık kümeye 
ait olduğu halde bağımlı değişkenin değerleri farklı bulanık kümeye aittir. Böyle durumlarda en 
çok tekrarlanan küme doğru olarak değerlendirilmiş ve geri kalanı elenmiştir. Örneğin, Tablo 
2’deki 148. veri kümesi korunmuş, aynı tablodaki diğer veri kümleri elenmiştir. Eşit sayıda 
tekrarlanan veri kümelerinden ise çıktının ortalaması dikkate alınmıştır. Yapılan elemelerden 
sonra doğru olduğuna inanılan 430 veri kümesi modellemede kullanılmıştır. Bunların 311 tanesi 
modelin geliştirilmesinde, geri kalanlar ise modelin test edilmesinde kullanılmıştır. 

 
Tablo 2. Çelişkili veri kümelerine örnek 

 
5. BULANIK MODEL ĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 

Bulanık model Mamdani yaklaşımı [Mamdani, 1977] ile Matlab 7.01 Relase 14’te 
geliştirilmi ştir. Modelin üç girdi ve bir çıktısı vardır. Girdiler, aylık toplam yağış (I, mm), akarsu 
katsayısı (CS, boyutsuz) ve zaman katsayısı (CT, boyutsuz) olup çıktı olarak aylık ortalama akım 
(Q, m3/s) değişkenleri kullanılmıştır. Literatürde üyelik fonksiyonlarının ve kural tabanının 
belirlenmesine yönelik çok sayıda yaklaşım mevcuttur [Ross, 1995; Şen, 2004; Toprak, 2004]. 
Burada uzman görüşü ve dağılım yöntemleri kullanılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, aylık 
ortalama akımlarına göre akarsular sınıflara ayrıldığı için CS’in her bir bulanık kümesi bir sınıfı 
temsil etmektedir. Bu nedenle bulanık alt kümeler (üyelik fonksiyonlarının her biri) trapez olarak 
seçilmiş, fonksiyonların tepesi geniş tutulmuş ve kümeler az kesiştirilmi ştir. Her bir sınıf 
numarası 1 üyelik derecesi ile tam sayı olarak bulanık kümeye bağlıdır. Literatürede; özellikle 

Veri 
No 

Yıl 

Orjinal Veri Bulanık (Sınıf) Kurallar 

Akarsu Kat. 
(CS) 

Zaman Kat.  
(CT) 

I(mm) Q(m3/s) 
Akarsu Kat. 

(CS) 
Zaman Kat. 

(CT) 
I(mm) Q(m3/s) 

157 1984 1 1 39.40 0.79 1 1 8 6 
154 1981 1 1 37.80 1.19 1 1 8 7 
148 1975 1 1 39.20 1.74 1 1 8 9 
146 1973 1 1 44.00 2.15 1 1 8 10 
145 1972 1 1 38.80 2.37 1 1 8 11 
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bulanık sınıflandırma ve bulanık kontrol sistemlerinde benzer uygulamalar mevcuttur [Aluçlu 
vd., 2008]. Aynı düşünce ve tasarım yöntemi ile zaman katsayısı CT’nin de üyelik fonksiyonları 
trapez olarak belirlenmiştir. CT’nin sınıf sayısı 12 olduğundan bunun üyelik fonksiyonunun alt 
bulanık küme sayısı da 12 olarak seçilmiştir. Yağış girdisinin üyelik fonksiyonu sayısı 20 olarak 
belirlenmiştir. Çıktının üyelik fonksiyonu sayısı ise 35 olarak uygun görülmüştür. Bu çalışmada 
durulaştırma yöntemi olarak sentroid yöntem seçildiğinden bu yönteme göre alt bulanık küme 
sayısı arttıkça modelin doğruluğu da artmaktadır. Ancak aynı zamanda üyelik fonksiyonu sayısı 
artıkça programın yükü de artacağı için bu sayı optimum bir değerde tutulması gerekmektedir. 
Şekil 4’te bulanık modelin üyelik fonksiyonları görülmektedir. Bulanık sistemin 3 girdisi ve 
girdilerin her birinin sırasıyla 3, 12 ve 20 üyelik fonksiyonu olduğu için olası tüm bulanık kural 
sayısı 3*12*20 = 720 olacaktır. Bazen bu kuralların tümüne ihtiyaç veya bu kurallardan 
bazısının pratikte veya doğada karşılığı olmayabilir. Bu durumda kural sayısı düşebilir. Ancak 
burada tüm kurallar kullanılmıştır. Bu çalışmada kural sayısı veri sayısından fazladır. Fazla olan 
kurallar (yani verilerin içinde karşılığı olmayan kurallar) uzman görüşü doğrultusunda fizik 
olarak belirlenmiştir. Kuralların bileşenleri arasında VE bağlacı kullanılmıştır. Her bir kuralın 
sonuç üzerindeki ağırlığı da 1 olarak alınmıştır. Durulaştırma yöntemi olarak sentroid yöntem 
kullanılmıştır. Burada olası tüm kurallar kullanıldığından, kuralların belirlenmesinde deneme-
yanılma yöntemi kullanılmamıştır. 311 veri kümesi ile model geliştirilmi ş olup geri kalan 119 
veri kümesi ile de model test edilmiştir. Bulanık model girdi değişkenlerinin minimum ve 
maksimum değerleri için geçerli olup bu değer aralıkları her bir bağımsız değişken (CS, CT, ve I) 
için sırasıyla; 1-3; 1-12; ve 20-200 mm’dir. 

 
6. KARŞILA ŞTIRMA KR ĐTERLER Đ  

6.1. Đstatistik Büyüklükler 

Modelin eldeki veriler göre performansı (i) 7 istatistik büyüklük (en büyük, en küçük, 
ortalama, standart sapma, çarpıklık katsayısı, değişim katsayısı ve korelasyon katsayısı); (ii) 4 
hata modu (Eşitlik 2, Eşitlik 3, Eşitlik 4 ve Eşitlik 5; ortalama karesel hata, OKH; ortalama 
karesel karekök hata, OKKH; standart hata, SE; ve normalize hata, NE), ve (iii) daha önce 
[Toprak, 2004; Toprak ve Savcı, 2007; Toprak ve Cığızoğlu, 2008] tarafından kullanılan kontur 
harita yöntemleri ile ölçülmüştür. 
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6.2. Kontur Harita Yöntemi 

Üç değişkenli bir grafik olan kontur haritada, bağımsız değişkenler, x ve y eksenlerinde 
gösterilir. Bağımlı değişken değerleri ise, bağımsız değişkenlere bağlı olarak eğriler şeklinde 
elde edilir. Yani grafik üç boyutlu değil, iki boyuludur. Buradaki bağımsız değişkenler yağış (I, 
mm) ve zaman katsayısı (CT, boyutsuz) büyüklükleri, bağımlı değişken ise akımdır (Q, m3/s). 
Dolayısıyla kontur harita burada eş akım eğrili harita  olarak değerlendirilebilir. Çok iyi bilinen 
eş yükselti eğrili haritadan hiçbir farkı yoktur. Tek fark, eş yükselti eğrili haritada, mesafeler x 
ve y ekseninde gösterilerek eş yükselti eğrileri elde edilirken burada ise, I ve CT büyüklükleri x 
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ve y ekseninde gösterilerek eş akım eğrileri elde edilmiştir. Bu yöntemde de, diğer grafik 
yöntemlerinde olduğu gibi ölçek önemlidir. Kontur haritalarda, dolgu rengi tonu bağımlı 
değişkenin büyüklüğünü, eğrilerin sıklığı bağımsız değişken ile bağımlılık derecesini, şekli ise 
bağımlılığın nasıl değiştiğini göstermektedir. Bilindiği üzere korelasyon katsayısı, iki farklı seri 
arasındaki istatistik ilişkiyi bir tek sayısal değer ile vermektedir. Oysa bu yöntem ile eksenlerin 
seçilen ölçeğine bağlı olarak, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin maksimum ve minimum 
değerlerini ve kabaca ortalamalarını tahmin etmek de mümkündür. Bunun yanında, eğrilerin 
şekli, sıklığı ve birbirine benzerliklerine göre sonuçların birbirine ve eldeki verilere ne kadar 
benzediğini, yani hatalarını tahmin etmek de mümkündür. Görüldüğü üzere, kontur harita 
yöntemi tek başına birçok farklı karşılaştırma kriterini içermektedir. 

 

 

Şekil 4. Bulanık modelin üyelik fonksiyonları 
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7. DEĞERLENDĐRMELER 

Model sonuçlarının istatistik büyüklükler ve hata modları açısından veriler ile 
karşılaştırılması Tablo 3’te verlmiştir. Tablodan kolaylıkla görüldüğü üzere model sonuçlarının 
istatistik büyüklükleri verilerinkine çok yakın ve modelin farklı modlar kullanılarak hesaplanan 
hatası düşüktür.  

 
Tablo 3. Bulanık model ve çoklu regresyon analizi sonuçları ile verilerin istatistiksel açıdan 

karşılaştırılması 

 
Model sonuçları ve verilerin birbirine göre saçılmaları hem kalibrasyon hem de test aşaması 

için Şekil 5’te verilmiştir. Şekilden açık bir şekilde görüldü gibi, her iki aşamaya ait saçılmanın 
45o’ye yakın bir açı ile doğrusaldır. Bu durum, modelin tarafsızlığını göstemesi açısından 
önemlidir. Ayrıca Şekil 6’da verilen kontur haritalar ile model sonuçları ve eldeki veriler hem 
kalibrasyon hem de test aşamaları için karşılaştırılmıştır. Bu haritalar, model girdileri (I, CT) ile 
model çıktısı (Q) arasındaki üçlü ilişkiyi göstermektedir. Her ne kadar modelin üç bağımsız 
değişkeni mevcut ise de grafiğin en fazla iki bağımsız değişkeni olabilmektedir. Burada x-y 
koordinat sisteminde I ve CT gösterilmiştir. Ancak alternatif olarak, I-CS veya CT-CS değişken 
çiftlerini de kullanmak mümkündür. Amaç, model sonuçlarının veriler ile karşılaştırılması 
olduğu için alternatiflerden herhangi birinin kullanılmasının yeterli olduğu düşünülmüştür. 
Eldeki verilerin ve model sonuçlarının haritaları aynı veya farklı şekilde ölçeklendirilebilir. 
Değerlendirmeyi güçleştireceği ve yanılgılara neden olacağı endişesi ile haritalar aynı şekilde 
ölçeklendirilmiştir. Bulanık modelin performansını görmek için sonuçlarının öncelikli olarak 
eldeki veriler ile karşılaştırılması gerekir. Bu nedenle veri haritaları için seçilen ölçek model 
sonuçlarına ait haritalar için de aynen uygulanmıştır. Haritalarda ölçek, eldeki verilerin x ve y 
eksenlerinde gösterilen bağımsız değişkenler ile eğrileri elde edilen bağımlı değişkenin 
maksimum ve minimumlarına göre belirlenmiştir. Aynı ölçekteki eş yükselti eğrili haritaların 
birbirine benzeyen iki coğrafya için nasıl benzer olduğu söylenebiliyorsa, burada da model 
tahminlerinin eş akım eğrili haritaları ile verilerin aynı ölçekteki eş akım eğrili haritalarının 
birbirne benzemesinden model sonuçlarının da eldeki verilere benzediği söylenebilir. Model 
sonuçları ile verilerin kontur haritaları hem kalibrasyon hem de test aşaması için birbirine 
oldukça benzediği Şekil 6’dan kolaylıkla görülmektedir. Bu durum, modelin eldeki verilere 
benzer akımları tahmin ettiğini; başka bir ifade ile modelin tahmin yeteneğinin yüksek olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Bulanık model sonuçları ile ayrıca çoklu doğrusal regresyon 
analiz ile karşılaştırılmış ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tablodan, çoklu regresyon analizine 
göre bulanık model sonuçlarının daha gerçekçi olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

Đstatistik  
Büyüklükler 

Kalibrasyon Test 

Veri 
Model 

Veri 
Model 

Bulanık Regresyon Bulanık Regresyon 

Maksimum 48.58 46.01 17.26 52.20 46.01 17.28 
Minimum 0.47 0.75 -1.67 0.94 1.50 -0.64 
Ortalama 7.94 8.03 7.94 8.93 9.02 7.28 
Standart Sapma 8.88 8.82 4.76 10.94 11.02 5.21 
Çarpıklık k. 2.17 2.10 0.08 2.23 1.99 0.33 
Değişim k.  1.12 1.10 0.60 1.23 1.22 0.72 
Korelasyon k. 1.00 0.98 0.54 1.00 0.89 0.59 
OKH 0.00 2.38 56.10 0.00 26.96 81.87 
OKKH 0.00 0.09 0.42 0.00 0.48 0.83 
SE 0.00 0.84 5.29 0.00 2.37 5.49 
NE 0.00 17.22 127.02 0.00 24.44 88.26 
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      (a)                                                                                       (b) 

Şekil 5. Bulanık model sonuçları ile verilerin saçılma diyagramları (a) kalibrasyon aşaması 
(b) test aşaması 

 

 
                                                            (a)                   (b)                    (c)                   (d) 

Şekil 6. Bulanık model sonuçları ile eldeki verilerin kontur haritaları; (a) veri (kalibrasyon 
aşaması),  (b) model sonuçları (kalibrasyon aşaması),  (c) veri (test aşaması),       
(d) model sonuçları (test aşaması) 

 
8. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, akarsularda aylık ortalama akımları tahmin etmek için bulanık bir model 
önerilmiş ve eldeki verilere uygulanmıştır. Her ne kadar modellemede, Uzungöl-Haldizen, 
Köknar-Ögene ve Çaykara-Ulucami istasyonlarından alınan yağış ve akım verileri esas alınmış 
ise de, model sadece veri esaslı olmayıp bulanık kuralların büyük çoğunluğu uzman görüşü ile 
belirlenmiştir. Çalışmadan aşağıda belirtilen sonuçlar çıkarılmıştır: 

1. Çalışmada akarsu ve zaman katsayıları tanımlanmıştır. Akarsu katsayısı, yılın her bir 
ayının veri uzunluğunca (verilerin bulunduğu yıl sayısınca) ortalaması alınıp toplandıktan 
sonra bir yıldaki ay sayısına (12) bölünmesi şeklinde hesaplanmıştır. Akarsular bu 
katsayıya göre 3 sınıfa ayrılmıştır. Zaman katsayısı için her hangi bir hesaplama 
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yöntemine gerek olmayıp akarsu debileri bir yıldaki 12 ay sayısınca sınıfa ayrılmıştır. Bu 
katsayılar modele sistem girdisi olarak birer sınıflandırma şeklinde yansıtılmıştır. Akarsu 
katsayısı, modellemede havzanın jeolojik, coğrafik, topoğrafik ve benzeri sabit 
özelliklerini; zaman katsayısı ise havzanın yağış türü ve şiddeti, kar erimesi, sıcaklık, 
rüzgâr, buharlaşma ve benzeri değişken iklim ve meteorolojik özelliklerini temsil 
etmektedir. 

2. Bulanık modelin kural tabanının büyük bir kısmı uzman görüşü doğrultusunda 
belirlenmiştir. Bu nedenle bulanık model, sadece veri esaslı bir model olmayıp fizik 
sebep-sonuçlarını uzman görüşü doğrultusunda dikkate alan fizik tabanlı bir model olarak 
da kabul edilebilir. Böyle olduğu için de daha genel ve tarafsız olarak mütalaa edileblir. 

3. Bulanık model, sistem girdisi/leri açısından literatürdeki diğer çalışmalarda önerilen 
modeller ile karşılaştırılmış olup, bulanık modelin, havzanın tüm koşullarını dikkate 
alıyor olması nedeniyle mevcut modellere tercih edilebileceği düşünülmektedir. 

4. Bulanık model sonuçları gerçek veriler ile 7 istatistik büyüklük, dört hata modu ve kontur 
harita yöntemleri kullanılarak karşılaştırılmış ve model sonuçlarına ait istatistik 
büyüklüklerin verilerinkine yakın, hatanın düşük, korelasyon katsayısının yüksek ve 
model sonuçlarına ait kontur haritaların verilerinkine benzer olduğu görülmüştür. Bu 
durum modelin aylık ortalama akım debilerinin tahmininde başarılı olduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. 

5. Aynı karşılaştırma yöntemleri kullanılarak bulanık model sonuçları ayrıca doğrusal çoklu 
regresyon sonuçları ile karşılaştırılmış ve bulanık modelin doğrusal çoklu regresyona 
göre de daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 

6. Modelin hem kalibrasyon hem de test sonuçları yukarıda anılan yöntemler kullanılarak 
karşılaştırılmış olup her iki sonucun arasında çok büyük bir farkın olmadığı görülmüştür. 
Bu durum da modelin farklı verilere karşı farklı davranmadığı yani istikrarlı olduğunu 
göstermektedir. 

7. Model sonuçları ile veriler ayrıca grafik olarak da karşılaştırılmış olup, saçılma 
diyagramında, saçılmanın eksen takımı ile 45o derece yakın bir açı ile doğrusal olduğu 
görülmüştür. Bu da modelin tarafsız olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  
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TÜRK ĐYE’DE H ĐDROELEKTR ĐK ENERJĐ ALANINDAK Đ 
GELĐŞMELER VE 4628 SAYILI YASA 

Hızır ÖNSOY∗, Adem AKPINAR, Murat Đhsan KÖMÜRCÜ, Murat KANKAL 

ÖZET 

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve 
çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Türkiye’de 
elektrik enerjisi üretiminde başta doğal gaz olmak üzere ithal kaynakların payı artmaya devam 
etmektedir. Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik enerjinin 
potansiyelinden yararlanma düzeyi ise yeterli (beklenen) seviyede değildir. Türkiye’nin mevcut 
su potansiyeli düşünüldüğünde, son yıllarda çıkarılan yasalar sayesinde, hidroelektrik enerji 
üretiminin, Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişim sürecinde ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisini 
karşılamada, çok önemli bir yerli enerji kaynağı konumunda olma özelliğini artıracağı tahmin 
edilmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli, gelişim durumu ve geleceği 
incelenmiş ve 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun genel bir 
değerlendirilmesi yapılarak, Türkiye için önemi tartışılmıştır. Bu yasayla, Türkiye’nin 
hidroelektrik enerji üretiminin gelişimini hızlandırmak amaçlanmış ve bu maksatla özel sektöre 
hidroelektrik santral inşa etme ve işletme hakkı tanınmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik enerji, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Türkiye 

 
 

ABSTRACT 

Investigations and researches on electricity generation with new and renewable resources 
have continued due to environmental effects of fossil fuels and that these fuels also are 
fundamentally limited and exhaustible. The proportion of imported resources, especially natural 
gas, has continued to increase within production of Turkey’s electricity energy in Turkey. 
Utilization level of hydropower potential which is a domestic, new, and renewable energy 
resource is not enough. Taking into consideration Turkey’s present water potential, it is 
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estimated that generation of hydroelectric energy being clean and renewable will have increased 
its feature being a crucial domestic energy resource to meet electricity energy that Turkey needs. 

In this study, it is examined Turkey’s hydropower potential, its development status, and 
future and importance of Turkey’s Electricity Market Law No. 4628 for Turkey that is accepted 
in 2001 is argued to be doing its general assessment. With this Law, it is aimed to accelerate 
development of Turkey’s hydropower generation and in the scope of this Law, private sector will 
be able to build and operate hydropower plant. 

 
Keywords: Hydroelectric energy, Turkey’s Electricity Market Law No. 4628, Turkey 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Dünyada bazı gelişmiş ülkeler, ağırlıklı olarak kullandıkları fosil yakıt enerji kaynaklarının 
hızla tükenmekte olmaları ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle, hızlı nüfus artışı ve gelişen 
teknolojiden dolayı her geçen gün artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni, yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Türkiye’nin mevcut su potansiyeli dikkate alındığında, 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidroelektrik enerji üretiminin, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu gelişim sürecinde ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisini karşılamada çok önemli bir yerli 
enerji kaynağı konumunda olacağı beklenmektedir [Akpınar, 2007]. 

 
Türkiye’nin yaklaşık yıllık 186 milyar metreküp’lük brüt yüzeysel su potansiyelinin büyük 

bir kısmı boşa akmaktadır. Bu su potansiyelinin yaklaşık 126 milyar m3’ü kullanılabilecek 
durumda iken, günümüzde yalnızca %35’i değerlendirilebilmektedir. Bunun yanında mevcut 
potansiyelin, günümüz koşullarındaki teknik ve ekonomik gelişmeler paralelinde yeniden 
değerlendirilerek güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu güncelleme sonucunda, Türkiye’nin yıllık 
kullanılabilir yüzeysel su potansiyelinin 150 milyar m3‘e çıkacağı beklenmektedir [Önsoy vd., 
2008]. 

 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği Mart 2001 tarihinden önce, 3096 sayılı yasa 

kapsamındaki projeler hariç, içme-kullanma suyu temini, sulama, enerji, taşkın koruma ve drenaj 
gibi çok amaçlı projeler ilk etüt aşamasından işletmeye kadar her kademede Devlet Su Đşleri 
Genel Müdürlüğü (DSĐ)’nün sorumluluğu kapsamındaydı. Đnşaat tamamlandıktan sonra santralin 
işletmesi devir protokolüyle bu alanda uzman kuruluş olan Elektrik Üretim Anonim Şirketine 
(EÜAŞ) devredilmekteydi [Tutuş, 2006]. 

 
2001 yılında EPDK’nın kurulması ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile 

santrallerin inşa ve işletilmesinde yeni bir dönem başlamıştır. 1984 yılına kadar yalnızca devlet 
kuruluşlarınca inşa edilebilen hidroelektrik santraller, 1984 yılında yürürlüğe giren Yap-Đşlet-
Devret (YĐD) diye adlandırılan yasa ile özel sektörce de inşa edilmeye başlanmış ve EPDK’nın 
kurulmasından sonra, 03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu ile aşağıda belirtilen uygulamalar yürürlüğe girmiştir; 

• DSĐ’ce inşaatına başlanmış santraller ile DSĐ Uluslar arası Đkili Đşbirliği Çerçevesinde 
Kredili olarak inşa edilecek santrallerin inşaatına devam edilecek, 

• Bunun dışındaki hidroelektrik santraller EPDK Üretim Lisansı ile sadece özel sektörce 
inşa edilecek ve işletilecektir [Basmacı, 2005]. 

 
Son olarak ise 26 Haziran 2003 tarihinde Su Kullanım Anlaşması Yönetmeliği’nin 

yürürlüğe girmesiyle birlikte 4628 sayılı kanun gereğince DSĐ ve EĐE tarafından 2003 yılına 
kadar çeşitli kademelerde geliştirilmi ş olan bütün hidroelektrik projeler tüzel kişilerin 
başvurusuna açılmıştır. 
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2. TÜRKĐYE’DE H ĐDROELEKTR ĐK ENERJĐNĐN MEVCUT DURUMU 

Ülkemizdeki 26 adet hidrolojik havzada bulunan irili ufaklı çok sayıdaki akarsuyun yıllık 
ortalama akımları toplamı 193 milyar m3 (186 milyar m3 yıllık yüzeysel akış ve 7 milyar m3 
komşu ülkelerden gelen yüzeysel akış)’dür. Bu suyun hidroelektrik enerji potansiyeli “brüt 
potansiyel”, “teknik yönden değerlendirilebilir potansiyel” ve “ekonomik yapılabilir potansiyel” 
olmak üzere üç farklı şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu potansiyellerin değerleri şu 
şekildedir:  
* Türkiye’nin yıllık brüt hidroelektrik enerji potansiyeli (HEP) : ∑ Eb= 433 milyar kWh/yıl 

* Türkiye’nin teknik olarak değerlendirilebilir HEP   : ∑ E t = 216 milyar kWh/yıl 

* Türkiye’nin ekonomik olarak değerlendirilebilir HEP  : ∑ Ee= 126 milyar kWh/yıl 

* Türkiye’nin 2007 yılı hidroelektrik enerji üretimi   : ∑ E ş = 46 milyar kWh/yıl 

 
Görüldüğü gibi, Türkiye’de ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik enerji 

potansiyelinin yalnızca %36.5’inden yararlanılmıştır. Değerlendirilmesi gereken %63.5‘lik bir 
kısım ise boşa akan potansiyel konumundadır ki bu potansiyelin, özel sektörün de devreye 
girmesiyle hızlı bir şekilde değerlendirileceği beklenmektedir.  

 
Bakır (2005a) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, hidroelektrik tesislerin 

değerlendirilmesinde küçük ve termik santrallerin değerlendirilmesinde büyük tutulan bazı 
faydalar dikkate alınarak ekonomik fizibilite kavramı yeniden ele alınmıştır. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre, ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel 188 TWh/yıl 
olarak hesaplanmıştır ki bu değer, DSĐ’nin hesapladığından (126 TWh/yıl) %49.2 fazladır 
[Kaplan vd., 2006]. Türkiye’nin gerçek hidroelektrik potansiyeli, resmi kurumlar tarafından 
hesaplanan yıllık 125 TWh’ın çok üstünde ve yaklaşık 190 – 200 TWh mertebesindedir. 
Hidroelektrik kapasite Türkiye için çok önemli bir varlıktır [Bakır, 2005b]. Dolayısıyla, değişik 
kaynaklarda farklı değerlere sahip olan ekonomik değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin 
değişen ve gelişen teknolojilere paralel olarak, yeniden değerlendirilmesi ve özellikle küresel 
iklim değişikliği tartışmaları sürerken günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

 
3. TÜRKĐYE’DE H ĐDROELEKTR ĐK ENERJĐNĐN GELECEĞĐ 

2007 yılı Şubat ayı itibariyle, Türkiye’de işletilmekte olan toplam 142 adet hidroelektrik 
enerji santrali mevcuttur. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 12788 MW ve yıllık ortalama 
üretim kapasitesi 45930 GWh’tır. Bu da elektrik enerjisi talebinin yaklaşık %35’ine ve toplam 
elde edilebilir hidroelektrik potansiyelin %35.5’ine karşılık gelmektedir. Toplam potansiyelin 
%11.1’ine tekabül eden inşa halindeki 41 adet hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 4397 
MW, yıllık üretim kapasitesi 14351 GWh’dır. Gelecekte, inşası tasarlanan 589 adet hidroelektrik 
enerji santrali ile, kullanılamayan 69173 GWh/yıl’lık potansiyelin de (ekonomik 
değerlendirilebilir potansiyelin %53.4’ü) değerlendirilmesi planlanmaktadır (Tablo 1). Đnşası 
tasarlanan bu santraller dört ayrı alt gruba bölünerek çeşitli tasarım seviyelerinde 
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre [EĐE, 2007]: planlanan projelerin toplam ekonomik 
değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli içindeki payları sırasıyla kesin projesi hazır 
%5.3, fizibilite raporu hazır %20.4, master planı hazır %14.1 ve ön inceleme raporu hazır 
%13.6’dır.  

 
Yeni dönemde, santrallerin özel sektörce inşaatı ve işletilmesi için Serbest Üretici Lisansı 

Modeli EPDK’ca yürürlüğe konulmuş ve bu modelin uygulamasına, santrallerin 21.08.2003 
tarihinde DSĐ’ce ilan edilmesi ile başlanmıştır. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında, son zamanlarda çeşitli gelişim safhasındaki DSĐ ve EĐE projelerine yapılan 
başvurularda ve bizzat Tüzel Kişilerce hidroelektrik santral projeleri geliştirme hususundaki 
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başvurularında hızlı bir artış gözlenmektedir. DSĐ ve EĐE tarafından geliştirilen ve Su Kullanım 
Anlaşması yapmak üzere özel sektör tarafından müracaat edilen yaklaşık 9726 MW gücündeki 
316 adet hidroelektrik enerji projelerinden yıllık 36923 GWh’lık bir enerji üretimi 
planlanmaktadır. Çeşitli tasarım seviyesinde bulunan bu projelerin; %3.2’sinin kati projeleri 
hazır, %35.3’ünün planlama raporları hazır, %34’ünün master plan raporları hazır, %13.7’sinin 
ön inceleme raporları hazır ve %13.9’unun ilk etüt planları hazır durumdadır (Tablo 2).  

 
Tablo 1. Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin Şubat 2007 itibariyle tasarım seviyelerine 

göre dağılımı [EĐE, 2007] 

Not: Yeni uygulamaya göre Tüzel Kişilerce geliştirilen hidroelektrik santrallerin bir kısmı bu tabloya dahil değildir. 

 
Tablo 2. DSĐ ve EĐE tarafından geliştirilen ve müracaat edilen ve edilebilecek hidroelektrik santral 

projeleri [DSĐ, 2009a] 

 
DSĐ ve EĐE tarafından geliştirilen ve özel sektörün başvurusuna sunulan projeler dışında 

bizzat Tüzel Kişilerce geliştirilen pek çok proje mevcuttur.  Tüzel Kişilerce hidroelektrik santral 
geliştirme durumundaki prosedür şu şekilde işlemektedir: öncelikle DSĐ ve EĐE tarafından hiç 
çalışılmamış tamamen yeni bir proje geliştirmek için, bir ön rapor ile DSĐ‘ye başvuruda 
bulunulmakta, DSĐ tarafından uygun bulunulması durumunda başvuran firma ve proje, DSĐ’nin 
internet sayfasında yayınlanarak bir ay süre ile başvurulara açık tutulmaktadır. Yönetmelikte 
belirlenen süreler içerisinde hazırlanmış olan fizibilite raporları tüm firmalardan eşzamanlı 
olarak alınmakta, yapılan incelemeler sonucunda DSĐ’nin kabul edilebilir bulduğu firmalar 

Hidroelektrik santral 
projelerinin durumu 

Proje 
sayısı 

Kurulu 
Kapasite 

(MW) 

Toplam yıllık hidroelektrik enerji üretimi 
Güvenilir 

enerji 
(GWh) 

Toplam 
enerji 

(GWh) 

Oran 
(%) 

Kümülatif 
enerji 

(GWh) 

Oran 
(%) 

Đşletmede 142 12788 33560 45930 35.5 45930 35.5 
Yapım aşamasında 41 4397 8817 14351 11.1 60281 46.6 

Planlanmış 589 19359 37335 69173 53.4   
Kesin projesi hazır 13 2356 4630 6919 5.3 67200 51.8 
Fizibilite raporu hazır 176 7269 13239 26415 20.4 93615 72.3 

Master planı hazır 99 5260 10773 18280 14.1 111895 86.4 
Ön inceleme raporu hazır 301 4474 8693 17559 13.6 129454 100.0 

Toplam potansiyel 772 36544 79712 129454 100.0 129454 100.0 

Projelerin Durumu 
Proje Sayısı 

(adet) 
Kurulu Güç 

(MW) 
Enerji Üretimi 

(GWh/yıl) 
Toplam Đçindeki Payı 

(%) 

      Kati projesi hazır (DSĐ) 7 251.56 1181  
      Kati projesi hazır (EĐE) - - -  
Toplam DSĐ ve EĐE 7  1181 3.2 
      Planlama raporu hazır (DSĐ) 42 1930.9 7243  
      Planlama raporu hazır (EĐE) 23 1585.54 5779  
Toplam DSĐ ve EĐE 65  13022 35.3 
      Master plan raporu hazır (DSĐ) 43 2720.34 10083  
      Master plan raporu hazır (EĐE) 22 584.55 2461  
Toplam DSĐ ve EĐE 65  12544 34.0 
      Ön inceleme raporu hazır (DSĐ) 43 1138.01 4034  
      Ön inceleme raporu hazır (EĐE) 12 225.24 1017  
Toplam DSĐ ve EĐE 55  5051 13.7 
       Đlk etüt raporu hazır (DSĐ) 11 348.85 1375  
       Đlk etüt raporu hazır (EĐE) 113 941.23 3750  
Toplam DSĐ ve EĐE 124  5125 13.9 
Genel Toplam 316 9726.22 36923 100.0 
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EPDK’ya lisans almak üzere gönderilmektedir. Eğer bir proje için birden fazla firma başvurmuş 
ve EPDK’ya gönderilmiş ise, burada kapalı zarf yöntemiyle teklifler verilmekte ve en yüksek 
lisans bedelini veren firma lisans almaya hak kazanmaktadır. Bu hakkı elde eden firma DSĐ 
Genel Müdürlüğü ile üretim lisansı için önşart olan Su Kullanım Anlaşması’nı imzaladıktan 
sonra EPDK’dan lisans almaktadır [Tutuş, 2006]. Şubat 2009 tarih itibariyle Tüzel Kişilerce 
geliştirilen toplam 1195 adet hidroelektrik santral projesi DSĐ’ye önerilmiştir. Önerilen bu 
projelerin toplam kurulu kapasitesinin 7000 MW ve yıllık enerji üretim potansiyellerinin 25000 
GWh olduğu tahmin edilmektedir [Yüksek, 2008]. Bu durumda, Türkiye’de işletmedeki, yapım 
aşamasındaki, DSĐ ve EĐE tarafından gerçekleştirilen ve özel sektöre açılan projeler ile bizzat 
Tüzel Kişilerce planlanan projelerin değerlendirilmesi durumunda, Türkiye’nin hidroelektrik 
enerji üretimi 154454 GWh/yıl değerine ulaşacaktır (Tablo 3). Yani, bütün bu projeler 
gerçekleştirildi ğinde, Türkiye’nin yıllık hidroelektrik enerji üretimi 46 TWh değerinden 154.5 
TWh değerine ulaşmış olacaktır ki, bu da, üretimde %298’lik büyük bir artışın oluşacağı 
anlamına gelmektedir. 

 
Tablo 3. Türkiye’nin tespit edilen hidroelektrik enerji potansiyeli [EĐE, 2007; Yüksek, 2008] 

Not: Bu tablo değerleri değişim gösterebilir. 

 
Sonuç olarak, çeşitli proje aşamalarındaki toplam 316 adet DSĐ ve EĐE projelerine özel 

sektör tarafından başvurular devam ederken, ayrıca DSĐ’ye bizzat Tüzel Kişilerce geliştirilen 
toplam 1195 adet hidroelektrik santral projesi önerilmiştir (Şekil 1). Buna göre, işletmedeki 
santrallere ilaveten 1511 adet hidroelektrik santralin özel sektör tarafından yapımı 
planlanmaktadır. Planlanan 316 adet hidroelektrik santral projelerinin hayata geçirilmesi 
durumunda yılda yaklaşık 36923 GWh elektrik enerjisi üretilecekken, tamamen Tüzel kişilerce 
önerilen projelerin hayata geçirilmesi durumunda ise yılda yaklaşık olarak 25000 GWh elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştirilecektir. 

 
Bunun yanında, tüzel kişilerin geliştirdikleri projelerin iller ve bölgeler bazında 

değerlendirilmesi yapıldığında; özellikle Tüzel Kişilerce geliştirilip önerilen hidroelektrik 
santrallerin, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde yoğunlaşmış oldukları Tablo 
4’ten açıkça görülmektedir. Tüzel kişilerce gerçekleştirilecek olan projelerin büyük çoğunluğu, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (%31.7) planlanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden sonra 
sırasıyla %21.1‘lik payla Doğu Anadolu Bölgesi, %15.8’lik payla Akdeniz Bölgesi, %11.5’lik 
payla Batı Karadeniz Bölgesi en büyük paya sahiptir. Kalan diğer dört bölgenin toplam payı ise 
%19.9’dur. Bu durum, Türkiye coğrafyasındaki yüzeysel su dağılımının nasıl olduğu konusunda 
bir fikir vermekte ve bu alanda, günümüze kadar yapılan yatırımların durumunu açıkça 
göstermektedir.  

 
Günümüzde, Türkiye’nin ekonomik gözükmeyen 216 TWh/yıl’lık hidroelektrik enerji 

potansiyeli, teknolojideki hızla artan gelişmelere paralel olarak, büyük ihtimalle gelecek yıllarda 
işletilme olanağı bulacaktır. Bundan dolayı, 126 TWh/yıl’lık ekonomik olarak değerlendirilebilir 
hidroelektrik enerji potansiyelinden, 216 TWh/yıl’lık teknik olarak değerlendirilebilir 
potansiyeline ulaşılması hususundaki araştırmaların ve enerji analizlerinin şimdiden yapılması 
gerekmektedir. 

Proje Durumu 
Proje Sayısı 

(adet) 
Kurulu Güç 

(MW) 
Enerji Üretimi 

(GWh/yıl) 
Toplam Đçindeki Payı 

(%) 

DSĐ ve EĐE projeleri toplam 
 mevcut potansiyel 

772 36544 129454 83.8 

Tüzel Kişilerce  
geliştirilen projeler 

1195 7000 25000 16.2 

Toplam yeni potansiyel 
(18.02.2009 tarihi itibariyle) 

1967 43544 154454 100.0 
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Şekil 1. Hidroelektrik santrallerin bölgelere dağılımı 

 
4. 4628 SAYILI ELEKTR ĐK PĐYASASI KANUNU’NA GENEL B ĐR BAKI Ş 

1970 ve 1983 yılları arasında hidroelektrik santral yatırımlarında genellikle kamu 
hâkimiyetinin olduğu bir dönemdir. Dönemin sonlarında elektrik arz yetersizliği ve kamu 
kaynaklarının yeni yatırımlar için yetersiz kalması sonucunda Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 
tekeli kaldırılmış, sektörün özel girişimcilere açılmasına karar verilmiş ve 3096 sayılı Kanun ile 
Yap Đşlet (YĐ), Yap Đşlet Devret (YĐD), Đşletme Hakkı Devri (ĐHD) ve Otoprodüktör modelleri 
ile özel teşebbüsün yatırım yapması teşvik edilmiştir. Ancak son yıllarda açığın giderilebilmesi 
için başvurulan bu modeller ciddi bir planlama sürecinden geçirilmeden uygulamaya konulmuş 
ve bu projelere beklenen rağbet olmamıştır. 

 
1990’lı yıllarda elektrik sektöründe yeterli yatırımın yapılamaması nedeniyle Türkiye 

elektrik enerjisi arz-talep dengesinde kritik bir dönemden geçmiş ve talebin önemli bir kısmı 
ithalatla karşılanmıştır. Ayrıca bu dönemin sonlarında, yanıltıcı verilerle yapılan planlama 
çalışmalarıyla doğalgaz çevrim santrallerinin üretimi artırılırken, hidroelektrik enerji üretiminde 
aynı gelişim olmamış ve böylelikle ülke iyiden iyiye dışa bağımlı hale gelmiştir. 
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Tablo 4. Tüzel Kişilerce geliştirilip önerilen hidroelektrik santrallerin illere dağılımı [DSĐ, 2009b] 

 

3096 sayılı Kanun kapsamında uygulanan modellerin başarıya ulaşmaması sonucunda 
Dünya Bankasının girişimiyle ve Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak başlatılan yeniden 
yapılanma çalışmaları sonucunda 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve yeni piyasa modeli 3 Eylül 2002 tarihinde itibaren uygulamaya konmuştur. 

Bölge  Đl 

Tüzel  
kişilerce 
geliştirilen 
proje sayısı 

DSĐ ve EĐE 
tarafından 
geliştirilen 
proje sayısı 

Bölge  Đl 

Tüzel  
kişilerce 
geliştirilen 
proje sayısı 

DSĐ ve EĐE 
tarafından 
geliştirilen 
proje sayısı 

Ege  
Bölgesi 

Manisa - 1 

G.Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

G.Antep 3 - 
Đzmir - - Ş.Urfa 1 - 
Aydın 4 2 Mardin - - 
Muğla 22 3 Şırnak 10 2 
Denizli 18 8 Siirt 8 8 
Uşak 1 - Batman 9 1 
Afyon - 1 Diyarbakır 13 2 
Kütahya 11 1 Adıyaman 28 1 
Toplam 56 16 Toplam 72 14 

Akdeniz  
Bölgesi 

Antalya 43 23 

Doğu 
Karadeniz 
Bölgesi 

Artvin 96 11 
Burdur 2 - Rize 57 13 
Isparta 11 2 Trabzon 97 32 
Mersin 20 10 Bayburt 8 - 
Adana 28 11 Gümüşhane 30 3 
Osmaniye 14 4 Giresun 65 26 
K. Maraş 54 8 Ordu 30 11 
Hatay 7 1    
Toplam 179 59 Toplam 383 96 

Đç 
Anadolu  
Bölgesi 

Kırıkkale 3 1 

Marmara  
Bölgesi 

Sakarya 14 2 
Çankırı 2 1 Kocaeli - - 
Ankara 11 - Đstanbul - - 
Eskişehir 2 2 Tekirdağ - - 
Konya 3 1 Kırklareli - - 
Karaman 8 6 Edirne - - 
Niğde - - Çanakkale 2 - 
Aksaray - - Balıkesir 4 1 
Nevşehir 2 1 Bursa 12 2 
Kırşehir - 1 Bilecik 3 2 
Yozgat 2 -    
Kayseri 8 5    
Sivas 35 8    
Toplam 76 26 Toplam 35 7 

Doğu  
Anadolu 
Bölgesi 

Ardahan 10 2 

Batı 
Karadeniz 
Bölgesi 

Tokat 18 6 
Kars 19 2 Amasya 11 - 
Erzurum 65 20 Samsun 9 3 
Erzincan 37 8 Sinop 13 - 
Tunceli 9 5 Çorum 6 2 
Elazığ 4 3 Kastamonu 25 13 
Malatya 19 5 Zonguldak 6 2 
Bingöl 14 6 Bartın 6 - 
Ağrı 11 1 Bolu 22 5 
Muş 6 - Karabük 14 2 
Bitlis 14 5 Düzce 10 - 
Hakkari 12 6    
Van 31 2    
Iğdır 3 -    
Toplam 254 65 Toplam 140 33 

 GENEL TOPLAM 1195 316 
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Sözkonusu Kanun’un temel amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel 
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve 
denetlemenin sağlanmasıdır. 

 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği Mart 2001 tarihinden önce 3096 sayılı 

Kanun kapsamındaki projeler hariç, içme-kullanma suyu temini, sulama, enerji, taşkın koruma 
ve drenaj gibi her türlü amaca yönelik su ile ilgili bütün projeler ilk etüt aşamasından işletmeye 
kadar her kademede DSĐ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu kapsamındaydı. Đnşaat 
tamamlandıktan sonra santralin işletmesi devir protokolüyle bu alanda uzman kuruluş olan 
Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) devredilmekteydi.  

 
4 Ağustos 2002 tarihinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 26 Haziran 2003 

tarihinde Su Kullanım Anlaşması Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4628 sayılı 
Kanun gereğince DSĐ ve EĐE tarafından 2003 yılına kadar çeşitli kademelerde geliştirilmi ş olan 
bütün hidroelektrik projeler DSĐ internet sayfasında yayımlanarak tüzel kişilerin başvurusuna 
açılmıştır. 

 
Eğer bir firma DSĐ/EĐE tarafından daha önce çeşitli kademelerde çalışılmış projelerden 

herhangi birini geliştirmek üzere başvuruda bulunursa bu başvuru internette bir ay süreyle 
yayınlanarak diğer firmaların başvurusuna açılmakta, varsa diğer başvurularda firma isimleriyle 
birlikte yayınlanmakta bir aylık yasal sürenin bitiminde ise fizibilite süreci başlamaktadır. Eğer 
daha önce DSĐ veya EĐE tarafından hiç çalışılmamış tamamen yeni bir proje geliştirmek istiyorsa 
bir ön rapor ile DSĐ’ye başvurmakta DSĐ tarafından uygun bulunursa başvuran firma ve proje, 
DSĐ internet sayfasında yayınlanarak bir ay süre ile başvurulara açık tutulmaktadır. Her iki 
durumdaki projelerle ilgili yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde hazırlanmış olan fizibilite 
raporları tüm firmalardan eşzamanlı olarak alınmakta, yapılan incelemeler sonucunda DSĐ’nin 
kabul edilebilir bulduğu firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) lisans almak 
üzere gönderilmektedir. Eğer bir proje için birden fazla firma başvurmuş ve EPDK’ya 
gönderilmiş ise burada kapalı zarf yöntemiyle teklifler verilmekte ve en yüksek lisans bedelini 
veren firma lisan almaya hak kazanmaktadır. Bu hakkı elde eden firma DSĐ Genel Müdürlüğü ile 
üretim lisansı için önşart olan Su Kullanım Anlaşması’nı imzaladıktan sonra EPDK’dan lisans 
almaktadır. 

 
Su Kullanım Anlaşması ile; 

• Boşa akan su kaynakları milli ekonomiye kazandırılacaktır. 

• Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artışlar da dikkate alındığında, dışa bağımlılık 
azalacaktır. 

• Sanayi sektörü kendi işletmesinde daha ekonomik enerji kullanma imkânına 
kavuşacaktır. 

• Rekabet ortamı tesis edilerek, ucuz enerji temini sağlanacaktır. 

• Özel sektörün HES projelerine ilgi duyarak devreye girmesi ile gelecekte muhtemel 
enerji açığının yerli kaynaklar ile karşılanması sağlanmış olacak ve özel sektör 
yatırımlarıyla projelerin daha kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır.  

• Türk Sanayi’si canlanacak ve istihdam artacaktır.  

• Yerinde üretim ile hat kayıpları en aza indirilecektir.  

• Elektrik enerjisi kırsal kesimlere daha kolay ve kesintisiz ulaştırılacaktır [Oğuz, 2008].  
 
5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına Đlişkin Kanun”un 18 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra 
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hidroelektrik santral projelerine özel sektörün ilgisi daha da artmıştır. Çünkü Kanun ile kredi 
verenlerin bilmek istedikleri kritik soru olan “bu santrallerde üretilen enerjiyi kimin satın 
alacağı” netlik kazanmıştır. Söz konusu Kanunla birlikte birçok belirsizlikte giderilmiştir. 

 
Bu Kanun’un 1. Maddesi Türkiye’nin en önemli yerli ve yenilebilir kaynağı olan 

hidroelektrik projeler ve bu tür projelerde kullanılan elektro-mekanik ekipmanın imalatının 
Türkiye’de geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Bu madde ile son yıllarda üzerinde çok durulan 
ama bir türlü eyleme geçirilemeyen yerli imalat desteklenmektedir [Tutuş, 2006]. 

 
5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Türkiye’de hidroelektrik enerjinin potansiyeli, gelişme durumu ve geleceği 
incelenmiş ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun önemi tartışılmıştır. Yenilenebilir ve 
tükenmeyen bir enerji kaynağı olmasının yanında, temiz ve çevreyle uyumlu bir enerji kaynağı 
olan hidroelektrik enerji üzerine hazırlanan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şunlardır: 

• Giderek artan enerji tüketimi dünyada ve Türkiye’de yeni, yenilenebilir ve alternatif 
enerji kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Hidroelektrik enerji, 
Türkiye’nin kullanılabilir en önemli yenilenebilir enerji kaynağını oluşturmaktadır. 
Hidroelektrik enerjinin Türkiye’nin enerji politikasında yer alması, termik enerji 
kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye için oldukça önemlidir. 

• Türkiye’nin gerçek hidroelektrik potansiyeli, resmi kurumlar tarafından hesaplanan yıllık 
125 TWh’ın çok üstünde ve yaklaşık 190 – 200 TWh/yıl mertebesinde olup, Türkiye için 
çok önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla, değişik kaynaklarda farklı değerlere sahip olan 
ekonomik değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin değişen ve gelişen teknolojilere 
paralel olarak, yeniden değerlendirilmesi ve özellikle küresel iklim değişikliği tartışmaları 
sürerken günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  

• 2007 yılı Şubat ayına göre, Türkiye’de işletilmekte olan toplam 142 adet hidroelektrik 
enerji santrali mevcuttur. Bu santrallerin toplam kurulu güç kapasitesi 12788 MW ve 
yıllık ortalama üretim kapasitesi 45930 GWh’tır. Bu da elektrik enerjisi talebinin yaklaşık 
%35’ine ve toplam elde edilebilir hidroelektrik potansiyelin %35.5’ine karşılık 
gelmektedir. 

• DSĐ ve EĐE tarafından geliştirilen ve Su Kullanım Anlaşması yapmak üzere özel sektör 
tarafından müracaat edilen yaklaşık 9726 MW gücündeki 316 adet hidroelektrik enerji 
projelerinden yıllık 36923 GWh’lık bir enerji üretimi planlanmaktadır. Çeşitli tasarım 
seviyesinde bulunan bu projelerin; %3.2’sinin kati projeleri hazır, %35.3’ünün planlama 
raporları hazır, %34’ünün master plan raporları hazır, %13.7’sinin ön inceleme raporları 
hazır ve %13.9’unun ilk etüt planları hazır durumdadır. 

• Şubat 2009 tarih itibariyle bizzat Tüzel Kişilerce geliştirilen toplam 1195 adet 
hidroelektrik santral projesi DSĐ’ye önerilmiştir. Önerilen bu projelerin toplam kurulu 
güç kapasitesinin 7000 MW ve yıllık enerji üretim potansiyellerinin 25000 GWh olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu durumda, Türkiye’de işletmedeki ve yapım aşamasındaki, DSĐ 
ve EĐE tarafından gerçekleştirilen ve özel sektöre açılan projeler ile bizzat Tüzel Kişilerce 
planlanan projelerin değerlendirilmesi durumunda, Türkiye’nin hidroelektrik enerji 
üretimi 154454 GWh/yıl değerine ulaşabilecektir. 

• Bizzat Tüzel Kişilerin geliştirdikleri projelerin özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve 
Akdeniz Bölgeleri’nde yoğunlaşmıştır. Tüzel Kişilerce gerçekleştirilecek olan projelerin 
büyük çoğunluğu Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (%31.7) planlanmaktadır. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nden sonra sırasıyla %21.1‘lik payla Doğu Anadolu Bölgesi, 
%15.8’lik payla Akdeniz Bölgesi, %11.5’lik payla Batı Karadeniz Bölgesi en büyük paya 
sahiptir. Kalan diğer dört bölgenin toplam payı ise %19.9’dur. 
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• Türkiye’deki hidroelektrik santral projelerinin ve hidroelektrik potansiyelinin 
geliştirilmesi projelerinin milli kaynak ve ekonomik olması sebebiyle bir an önce 
tamamlanması gerekmektedir. Son çıkarılan yasalarla devreye sokulan özel sektörün, 
projeleri gerçekleştirme sürecinde hedeflenen başarıyı yakalaması amacıyla her aşamada 
desteklenmesi (idari, hukuki ve teknik katkı) gerekmektedir. 
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AKARSU ENERJĐSĐNDEN YARARLANAN 
SU POMPAJ SĐSTEMĐ TASARIMI 

Vedat DEMĐR1, Mehmet Ali YURDUSEV2 

ÖZET 

Suyun bulunduğu seviyeden daha yüksek kotlara çıkarılması sudan yararlanmanın önemli 
gerekliliklerindendir. Günümüzde tamamiyle elektrikli pompalar ile sağlanan bu işlem için 
akarsulardaki suyun enerjisi ile çalışan ve ilave bir elektrik enerjisi gerektirmeyen bir sistem 
kurulmuştur. Bu amaçla bir çark ve pompa tasarlanarak bir akarsuda test edilmiştir. Deneyler 
sonucunda 10 m yüksekliğe dakikada 3 litre su çıkartılması başarılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Su çarkı, pompa, su yükseltme 

 
 

ABSTRACT 

Water pumping from lower elevations to higher ones is of sinificant necessity in water 
exploitation. This is entirely achieved by electrical pumps. To eliminate electrical dependency to 
elevate water, a wheel-pump system is designed and installed on a real stream. The prototype 
system designed has managed to pump 3 liter per minute at a level of 10 meters. 

 
Keywords: Water wheel, pump, water elevation 
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1. GĐRĐŞ 

Su tarih boyunca insan yaşamının birincil unsurlardan biri olmuştur. Böyle olunca insanların 
kültürlerinde de önemli yer tutmuş, manilerde, şarkılarda aşklarda adına dizeler yazılmıştır. 
Ülkemizin özellikle bazı bölgeleri akarsular açısından avantajlı olmasına rağmen, bu avantaj 
çoğu kez yeterince kullanılamamaktadır. Akarsulardan yararlanma oranının artırılması ve bu 
amaçla yeni ve özgün tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Suyun bulunduğu kotlardan daha aşağı 
kotlarda gerek sulama geekse diğer amaçlarla kullanımı için serbest yüzeyli iletimler 
yapılagelmektedir. Buna karşın, suyun bulunduğu seviyeden daha yüksek kotlarda 
kullanılabilmesi çoğu zaman önemli gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla tarih 
boyunca kaldıraç ve su mekanizmaları üretilmitir [Bir ve Kayral, 1998]. Đlk defa El-Cezeri 
(1206) tarafından bu sistemler sayesinde su kanaldan belli bir yükseğe akıtılabilmektedir [Bir, 
1997]. Akmakta yada dökülmekte olan suyun doğrusal hareketini dönme hareketine 
dönüştürmekte kullanılan mekanik aygıta basitçe su çarkı denebilir. Temel olarak bir tekerleğin 
çevresine yerleştirilmi ş paletlerden oluşur. Su çarklarında suyun yükseltilmesi, çarkın çapıyla 
doğru orantılı ve de çok hantal bir görünüm arzetmektedir. Günümüzde bu işlem elektrikle 
çalışan pompalarla yapılmaktadır. Özellikle Şekil 1’de verilen konumundaki arazilerde 
akarsudan su alınabilmesi için Şekil 2’de verilen elektrikle çalışan dinamosuz su pompaları 
kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kurulumu belli bir maliyeti gerektirmekte ve periyodik 
bakımlarının yapılması zorunlu olmaktadır. Kullanılan elektriğin maliyeti ve zaman zaman 
karşılaşılan arızalar ciddi maliyetler getirebilmektedir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 1. Akarsu ve su kullanım yerlerinin birbirlerine göre konumu 

 
Bu çalışmada, su yükseltilmesi için akarsulardaki suyun enerjisi ile çalışan ve ilave bir 

elektrik enerjisi gerektirmeyen bir sistem tasarlanmış ve doğal bir akarsuda uygulanmıştır. Bu 
amaçla bir çark ve pompa tasarlanarak bir akarsuda test edilmiştir. Deneyde kullanılan su çarkı 
çapı φ 1000 mm, pompa olarak stroku 170 mm ve çapı 20 mm olan çift yönlü pistonlu pompa 
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kullanılmıştır. Deneyler sonucunda 10 m yüksekliğe dakikada 3 litre su çıkartılması 
başarılmıştır. Bu çalışma ile ortaya konan çark-pompa sistemi, özellikle akarsu yatağı civarında 
su kullanımı gerektiren topoğrafyalarda pompajlı sistemlere çok ekonomik bir alternatif 
sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Su pompalanmasında kullanılan elektrikle çalışan pompa tipleri 

 
2. ÇARK POMPA SĐSTEMĐ 

Özellikle akarsu çevresinde, düşük yükseltilere su yükseltmek için uygun olan ve çark-
pompa sistemi olarak adlandırılan sistem, temel olarak bir su çarkı ve bu çarka bağlı bir 
pompadan ibarettir. Mekanizma, suyun kinetik enerjisi ile döndürülen su çarkına bağlı mil 
tarafından tahrik edilen pompa tarafından suyun yükseltilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu 
haliyle sistemde, elektrik enerjisiyle çalışan herhangi bir motor bulunmamaktadır. Dolayısı ile 
sisteme bir elektrik girdisi bulunmamaktadır. Her ne kadar karşılaştırmalı bir ekonomik analiz 
yapılmamışsa da, sistemin elektrikle çalışan pompaja oldukça ekonomik bir alternatif teşkil ettiği 
ifade edilebilir. Bu durum, hem kurulum sırasında motor maliyeti hem de işletme sırasında 
sürekli ödenmesi gereken bir elektrik faturası gerektirmediğinden kolaylıkla ortaya konabilir. 

 
Sistemin kurulumu şu aşamaları kapsamaktadır: 

• Yapılacak sistem için, ne kadar bir debiye hangi yükseklikte ihtiyacımız olduğunun tespit 
edilmesi, 

• Akarsuyun fiziki konumu, debisi ve akış hızının hesaplanıp buna göre yapılacak çarkın 
(Şekil 3) kanat uzunluğu ve kanat genişliğinin tespit edilmesi (akarsuyun durumuna göre 
çarkın uygulanabilme şekilleri Şekil 3’te verilmiştir), 

• Seçilen çarka bağlanacak olan pompanın ihtiyaç olan suyun debisine göre seçilmesi. 
 
Sistem, nehirdeki su seviyesi yükselme veya alçalması durumlarından etkilenmemesi için 

duba(bot) üzerine yerleştirilmelidir. Ayrıca akarsuların yatağının her iki tarafına halat veya 
zincirle bağlanarak hem sabitlenmeli ve hem de su seviyesinden etkilenmemesi sağlanmalıdır. 
Bu sayede sürekli ve istenilen miktarda suyun pompalanması sağlanmış olacaktır. Çark 2 mm’lik 
saçdan imal edilirse sistem bugünkü piyasa fiyatlarıyla Şekil 3a-b pozisyonundaki şartlar için 
ortalama 250-300 $ civarında bir yatırımla kurulabilmektedir. Sistemin korozyon direncini 
sağlayacak şekilde boyama veya kaplama yapılması uygun olacaktır.  
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      a) Eğim açısı yüksek olan akarsu yatakları                 b) Taban arazilerdeki nehir yatakları için 

 

                                         
      c) Şelale konumuna sahip yatakları için                  d) Şelale konumu düşük olan su yatakları için 

Şekil 3. Akarsu yatak durumuna göre su çarkının uygulama biçimleri 

 
Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir: 

• Yatırım maliyeti elektrikli sisteme göre daha düşüktür. 

• Dinamo yanma ve sarma masrafı yoktur. 

• Kulanım süresi diye bir sınırlama mevcut değildir. 

• Sürekli su pompalama özelliği vardır. 

• Servis masrafı yoktur. 

• Bakım ve onarımı kolay yapılabilir. 

• Çarkın imalatı polimer esaslı malzemelerden yapılabilir. 

• Bu avantajlara karşılık, sistemin aşağıdaki dezavantajlarının varlığı göz ardı 
edilmemelidir. 

• Sel felaketine karşı korumalı olması gerekir. 

• Metalden yapıldığında korozyona karşı korumalı olmalıdır. 
 

3. DENEYSEL ÇALI ŞMA 

Yukarıda tanıtılan çark-pompa sistemi bir prototip halinde imal edilmiş ve gerçek bir nehir 
üzerinde test edilmiştir. Deneyde kullanılan su çarkı çapı φ 1000 mm, eni 500 mm çark üzerinde 
450 lik açıyla yerleştirilmi ş 10 adet su kanadı yapılmıştır. Deney seti Şekil 4’te görülmektedir. 
Kol uzunluğu 170 mm ve çapı φ 20 mm olan çift yönlü piston kullanılmıştır. Piston-çark arası 
365 mm’dir. Piston, çarka φ 130 mm olan bir disk yardımı ile bağlanmıştır. Sistemde Fag marka 
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φ 30 mm olan rulman ve bu rulmanlara uygun yataklar kullanılmıştır. Çarkın uzunluğu 2000 
mm, dar olan kısım 500 mm geniş kısmı 1000 mm olup kenarları 90° açı ile bükülmüş, bükülen 
kısımların yüksekliği ise 350 mm’dir. Çarkın yapımında kalınlığı 0.5 mm olan saç kullanılmıştır. 
Suyun akışını yönlendiren iki adet ½ çek valf, basınç ölçümü için manometre, emiş hattı için 100 
mm ve basınç hattı için 10000 mm uzunluğunda φ 20 mm çaplı su boruları kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 4. Deney düzeneği 

 

Đmal edilen prototip Karabük Çayında yapılan hız ve derinlik ölçümlerine göre uygun 
seçilen Balıklar Kayası Köprüsü mevkiine yerleştirilmi ştir (Şekil 5). Su çarkının dere içerisinde 
daha iyi çalışabilmesi için zemin düzeltilmesi ve Şekil 5’te görüldüğü gibi suyun akış hızını 
artırmak amacı ile dere  üzerinde yönlendirme işlemleri yapıldı. Bu yönlendirme su hızını 
artırmakla beraber su seviyesini de artırdı .Su seviyesi artınca, ayarlanabilir ayaklar bir kademe 
yükseltildiğinde çarkın dönme hareketinin daha hızlı olduğu gözlemlendi. Çarkın dönmesi ile 
elde edilen dairesel hareket çarka bağlı olan disk yardımı ile pistona iletilmektedir. Çarkın 
dairesel hareketi, piston koluyla diske bağlı olan pistonun açısal hareket yapmasını 
sağlamaktadır. Elde edilen açısal hareket ile pistonun emiş hattından suyu çekip çıkış hattından 
istenilen yüksekliğe belirli basınçta göndermesi sağlanmaktadır. Su hızının artması ile çarkın 
devir sayısı da artmakta ve böylece suyun debisinin ve basma yüksekliğinin artması 
sağlanmaktadır. 

 

Çarkın su ile temas eden kısmı 250 mm ve suyun akış hızı 1.05 m/s olarak ölçülmüştür. 
Dönüş anında çarkta ölçülen kuvvet 100 N, piston koluna bağlı olan diskte ölçülen kuvvet ise 
400 N olarak tespit edilmiştir. Pistonun emiş hattı boş konumda iken çark 20 d/d ile 
dönmektedir. Sistem çalışır durumda iken 18 d/d ile dönmektedir. Şekil 6’da görüldüğü gibi 
çalışır konumda piston çıkışında basınç 6.08 bar olarak ölçülmüştür. Bu basınca göre suyun 
basma yüksekliği yaklaşık 60 m olmaktadır (Boru içi kayıplar ihmal edilerek hesaplanmıştır). 
Ayrıca sistem sürekli rejim halinde iken, sistemin basma hattında 10 m yükseklikte dakikada 3 
litre su debisi elde edilmektedir.  
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Şekil 5. Dere yatağına kurulan sistem 

 

 
Şekil 6. Pistona bağlanan manometre yardımı ile basıncın ölçülmesi 

 

Suyun geçtiği alan A, nehir hızı v ve suyun yoğunluğu ρ olmak üzere; çarka gelen suyun 
kütlesel debisi  

vAm ρ=  (1) 

ifadesinden bulunabilir. Yapılan uygulamada, 50 cm genişlikli kanalda 25 cm su yüksekliği için 
A, 0.125 m2 olacaktır. Suyu hızı 1.05 m/sn olarak kabul edilirse, 1 saniyede geçen suyun kütlesi 
131.25 kg/sn olacaktır. Suyun çarka uyguladığı kuvvet, 

mvF =  (2) 
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ifadesinden 137.8 newton olarak bulunur. Deney sırasında bu kuvvet 100 N olarak ölçülmüştür. 
Çıkan farklılığın çeşitli kayıplardan (su akış kesit alanı, su giriş hızı, vs.) kaynaklandığı kabul 
edilmelidir. Çarkta oluşan tork, 

)2/(DFM =  (3) 

ifadesinden F=100 N ve D= 0.5 m için yaklaşık 20 Nm olarak hesaplanır. 
 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Özellikle akarsulara yakın bölgelere akarsulardan su yükseltilmesi için akarsulardaki suyun 
enerjisi ile çalışan ve ilave bir elektrik enerjisi gerektirmeyen bir sistem tasarlanmış ve doğal bir 
akarsuda uygulanmıştır. Bu amaçla bir çark ve pompa tasarlanarak bir akarsuda test edilmiştir. 
Yapılan deneysel çalışma sonucunda, su yaklaşık 60 m’lik bir yükseltiye çıkartılabilmiştir. 
Ayrıca sistemin basma hattında 10 m yükseklikte dakikada 3 litre su debisi elde edilebilmektedir. 
Bu aşmadan sonra, bu sistemin ihtiyaca göre su sağlayacak kapasitelerde üretilmesi yönünde 
çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Bu tür çalışmalar, akarsularımızın su potansiyellerinin en 
ekonomik bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. 
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IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

TÜRK ĐYE HĐDROELEKTR ĐK POTANSĐYEL Đ VE 
GELĐŞME DURUMU 

Veysel ÖZKÖK* 

ÖZET 

Artan enerji ihtiyacının güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi için tüm ulusal kaynaklardan 
yararlanmak gerekmektedir. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında Norveç’ten sonra en büyük 
hidroelektrik potansiyele sahiptir. Hidroelektrik enerji; yenilebilir kaynak oluşu, çevre dostu 
oluşu, temiz oluşu, işletme ve bakım masraflarının az oluşu, uzun ömürlü olması, pik talepleri 
karşılayabilmesi ve en önemlisi ulusal niteliğiyle güvenilir enerji arzı sağlamaktadır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanunla alakalı 2003 yılında çıkarılan Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği ile ülkemizin su kaynakları özel sektörün kullanımına 
açılmış ve böylece hidroelektrik enerji yatırımlarında ciddi bir artış olmuştur. Şu an sadece 
%37’sini kullandığımız ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin bu tesislerin tamamlanmasıyla 
%66’sı değerlendirilmiş olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik potansiyel, 4628 sayılı kanun 

 
 

ABSTRACT 

All domestic sources should be evaulated to meet increasing energy demand. Turkey has the 
largest hydroelectric potential after Norway in European countries. Hydroelectric power is 
renewable source, environment-friendly, non-polluting, has low operating costs, long-lived, meet 
peak demands and domestic. Therefore, it can supply reliable energy. 

Turkey’s water resources can be evaluated by private sector by means of The Electricity 
Market Law numbered 4628 and Water Usage Right Regulation related to this law. Thus, there 
have been rapid increase in hydroelectric power investments. Completing facilities under 
construction we can develop 66 percent of our economically feasible hydroelectric potential that 
can only has been developed 37 percent so far. 

 
Keywords: Hydroelectric potential, law numbered 4628 
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1. ĐŞLETMEDE OLAN H ĐDROELEKTR ĐK SANTRALLAR 

2009 yılı başı itibariyle ülkemizde işletmede 172 tane hidroelektrik santral bulunmaktadır. 
Bunlardan 57 tanesi DSĐ tarafından, geri kalan 115 tanesi ise diğer kuruluşlar ve özel sektör 
tarafından inşa edilmiştir. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 13670 MW ve ortalama yıllık üretimi 
ise 47871 GWh’tir. Mevcut durumda ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin %37’si 
değerlendirilmektedir. Tablo 1’de DSĐ’ce Đnşa Edilen HES’ler verilmiştir [DSĐ, 2009]. 

 
2. ĐNŞAATI DEVAM EDEN H ĐDROELEKTR ĐK SANTRALLAR 

2009 yılı başı itibariyle ülkemizde inşaatı devam eden 252 tane hidroelektrik santral 
bulunmaktadır. Bunlardan 21 tanesinin DSĐ tarafından, 2 tanesinin 3096 sayılı kanun 
kapsamında (YĐD), geriye kalan 229 tanesinin ise 4628 sayılı kanun kapsamında inşaatı devam 
etmektedir. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 10505 MW ve ortalama yıllık üretimi ise 38060 
GWh’tir. Bu tesisler tamamlandığında toplam kurulu güç 24175 MW ve ortalama yıllık üretim 
ise 85931 GWh değerine ulaşacaktır. Böylece, ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin %66’sı 
değerlendirilmiş olacaktır. Tablo 2’de DSĐ’ce inşaatı devam eden HES’ler verilmiştir [DSĐ, 
2009]. 

 
3. 4628 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK Đ HĐDROELEKTR ĐK SANTRALLAR 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanunla alakalı 2003 yılında çıkarılan Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği ile ülkemizin su kaynakları özel sektörün kullanımına 
açılmıştır. DSĐ ve EĐE projeleri ile tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler DSĐ web sitesi 
üzerinden başvuruya açılmıştır.  

 
Proje başvuruları DSĐ’ye yapılmakta ve uygun bulunan projeler için Su Kullanım Hakkı 

Anlaşmaları DSĐ ve tüzel kişiler arasında düzenlenmektedir. Lisanslar ise EPDK tarafından 
verilmektedir. Kati projeler DSĐ tarafından incelenmekte ve DSĐ görüşleri doğrultusunda projeler 
Enerji Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Tesislerin kabulü ise Enerji Đşleri 
Genel Müdürlüğü, DSĐ ve EĐE tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yapılmaktadır. 

 
Kasım 2008 itibarıyla DSĐ web sitesinde yayınlanan 4628 sayılı kanun kapsamındaki 

projeler için toplam başvurulan kurulu güç 21357 MW değerine ulaşmıştır. Bunların 1187 tanesi 
tüzel kişiler tarafından geliştirilen HES projeleri olup, toplam kurulu gücü ise 7019 MW’tır. DSĐ 
tarafından 36856 MW olarak hesaplanan ekonomik hidroelektrik potansiyelimiz, tüzel HES 
projelerinin gerçekleştirilmesiyle yaklaşık %20 civarında bir artışla 43875 MW değerine 
ulaşacaktır [www.dsi.gov.tr, 2009]. 

 
4. SONUÇ 

Bilindiği üzere ülkemizin brüt hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh, teknik 
hidroelektrik potansiyeli 216 milyar kWh ve ekonomik hidroelektrik potansiyeli ise 130 milyar 
kWh civarındadır. Tablo 3’te özet olarak ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin durumu 
verilmiştir[www.dsi.gov.tr, 2009]. 

 
4628 sayılı sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın tamamlanmasıyla özellikle 

tüzel kişiler tarafından geliştirilen HES projelerinde ciddi bir artış olmuştur. Böylece, yeterince 
değerlendirilemeyen küçük hidroelektrik potansiyelimizin büyük bir kısmı özel sektör tarafından 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, bu projeler sayesinde 130 milyar kWh civarında olan 
ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin artması sağlanacak ve enerjide dışa bağımlılığımız 
azalacaktır [DSĐ, 2009]. 
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Tablo 1. DSĐ’ce inşa edilen HES’ler 

Sıra 
No 

Hidroelektrik  Ünite Adedi  Tesisin  Ortalama  Đşletmeye  
Santral  Ünite Gücü  Kurulu Gücü  Yıl. Üretim  Geçiş 
Adı  Adet xMW  MW GWh Yılı 

1 Adıgüzel I 2x31,00 62,00 280 1996 
2 Almus 3x9,00 27,00 99 1966 
3 Altınkaya 4x175,00 700,00 1 632 1988 
4 Aslantaş 3x46,00 138,00 569 1984 
5 Ataköy 1x5,50 5,50 8 1989 
6 Atatürk 8x300,00 2 400,00 8 900 1993 
7 Batman 3x64,00+1x6,00 198,00 483 2003 
8 Borçka (*) 2x150,00 300,00 1 039 2007 
9 Beyköy 3x5,00 15,00 87 2000 

10 Çağçağ III 3x4,80 14,40 42 1968 
11 Çamlıgöze 2x16,00 32,00 102 2000 
12 Çatalan 3x56,30 168,90 596 1997 
13 Çıldır 3x5,12 15,36 30 1975 
14 Demirköprü 3x23,00 69,00 193 1960 
15 Derbent 2x26,00+1x6,30 58,30 257 1991 
16 Dicle 2x55,00 110,00 298 1999 
17 Doğankent I-II 4x8,20+1x38,00 70,80 314 1971 
18 Engil 3x1,532 4,60 14 1968 
19 Gezende 3x53,10 159,30 528 1994 
20 Girlevik I 2x1,00+1x1,04 3,04 18 1963 
21 Gökçekaya 3x92,80 278,40 562 1973 
22 Hasan Uğurlu 4x125,00 500,00 1 217 1982 
23 Hirfanlı 4x32,00 128,00 400 1960 
24 Kapulukaya 3x18,00 54,00 190 1989 
25 Karacaören I 2x16,00 32,00 142 1990 
26 Karakaya 6x300,00 1 800,00 7 354 1987 
27 Karkamış (*) 6x31,50 189,00 652 1999 
28 Keban 4x157,50+4x175,00 1 330,00 6 000 1974 
29 Kemer 3x16,00 48,00 143 1958 
30 Kesikköprü 2x38,00 76,00 250 1967 
31 Kılıçkaya 2x62,00 124,00 332 1990 
32 Kiti 2x1,38 2,76 12 1966 
33 Koçköprü 4x2,20 8,80 44 1993 
34 Kovada II 2x25,60 51,20 222 1971 
35 Köklüce 2x45,00 90,00 588 1988 
36 Kralkızı 2x46,60 93,80 146 1998 
37 Kuzgun 3x6,80+1x2,25 22,65 36 1999 
38 Kürtün 2x42,50 85,00 198 2003 
39 Menzelet 4x31,00 124,00 515 1993 
40 Mercan 3x6,40 19,20 78 2003 
41 Muratlı (*) 2x57,50 115,00 444 2005 
42 Oymapınar 4x135,00 540,00 1 620 1984 
43 Özlüce 2x85,00 170,00 413 1999 
44 Seyhan I 3x18,00 54,00 350 1956 
45 Suat Uğurlu  2x23,00+1x30,00 76,00 345 1980 
46 Ş.Urfa 2x25 50,00 124 2006 
47 Tercan 3x5,00 15,00 51 1990 
48 Torul 2x51,50 103,00 322 2008 
49 Yenice 3x12,60 37,89 122 2000 
50 Yüreğir 1x6,00 6,00 21 1972 
51 Zernek 2x2,25 4,50 13 1989 

6 Adet Kurulu Gücü 2 MW'tan Küçük HES 
4,09 15  ( Anamur, Erciş, Kernek, Silifke-I, Uludere, Durucasu) 

  TOPLAM   10 783,49 38 410   

*  Uluslararası ikili işbirliği çerçevesinde kredili olarak inşa edilmiştir.  
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Tablo 2. DSĐ’ce inşa edilmekte olan HES’ler 

 
Tablo 3. Ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin durumu 
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Sıra 
No 

Hidroelektrik Ünite Adedi Tesisin Ortalama Muhtemel  
Santral Ünite Gücü Kurulu Gücü Yıl. Üretim  Biti ş 
 Adı Adet xMW MW GWh Yılı 

1 Akköprü 2x57,50 115,00 343 2009 
2 Alpaslan I 4x40,00 160,00 488 2009 
3 Atasu 2x2,50+2x5+2x15 45,00 151 2011 
4 Boğazköy (1) 2x5 10,00 20 2009 
5 Cindere (1) 3x9,25+1x1,56 29,31 88 2009 
6 Çine 2x19,75 39,50 118 2010 
7 Deriner (*) 4x167,50 670,00 2 118 2011 
8 Dim (1) 3x13,01 39,03 123 2009 
9 Ermenek (*) 2x151,2+2x3,24 308,88 1 187 2009 
10 Ilısu (*) 6x200,00 1 200,00 3 833 2013 
11 Kiğı 3x46,67 140,00 423 2011 
12 Kılavuzlu 4x14,31 57,24 100 2009 
13 Kirazlıköprü  2x4,6+3,1 12,30 41 2010 
14 Köprübaşı (1) 2x39,44 78,88 203 2009 
15 Kumköy (1)  15,00 96 2009 
16 Manyas 3x6,50 19,50 59 2009 
17 Obruk 4x50,00 200,00 473 2009 
18 Süreyyabey (Aş. Çekerek) 4x3,60 14,40 50 2011 
19 Topçam 3x20,00 60,00 200 2010 
20 Uluabat - Çınarcık (1) 2x55,15 110,30 423 2009 
21 Uzunçayır (1) 3x28 84,00 322 2009 
  TOPLAM   3 408,34 10 859   

(1) Santralı özel sektör tarafından yapılacaktır.   

*  Uluslararası ikili işbirliği çerçevesinde kredili olarak inşa edilmektedir.  

Proje Durumu HES Proje Sayısı Toplam Kurulu Güç 
(MW) 

Ortalama Yıl. 
Üretim 
(GWh) 

Oran 
(%) 

Đşletmede 172 13670 47871 37 

Đnşa Halinde 252 10505 38060 29 

Programda 302 12681 44392 34 

Toplam Potansiyel 726 36856 130323 100 
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TRABZON KU ŞTUL VE GALYAN AKARSULARINDA    
ÇÖZÜNMÜŞ OKSĐJEN EKSĐKL ĐĞĐNĐN ĐNCELENMESĐ 

Hızır ÖNSOY1, Adem BAYRAM1, Volkan Numan BULUT2, Mehmet TÜFEKÇĐ2 

ÖZET 

Atık suların meydana getirdiği çevresel zararların etkilerini azaltmak için tasfiye tesislerinin 
planlamasından önce, yüzeysel sulardan istifade şekilleri, yüzeysel suların kirlenebilme 
kapasiteleri, alıcı ortamın (nehir) kalıcı artıkları özümleme yeteneği gibi özellikler bilinmelidir. 
Biyokimyasal Oksijen Đhtiyacı parametrelerinin alıcı ortam olarak nehirlerdeki çözünmüş oksijen 
konsantrasyonu üzerindeki etkileri çözünmüş oksijen profili “sag” eğrisiyle incelenmektedir. 
Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun doygunluk değeri ve BOĐ parametreleri ile canlı hayatının 
devam edebilmesi için önemli kritik çözünmüş oksijen açığı konsantrasyonları 
hesaplanmaktadır. 

Bu çalışmada Kuştul ve Galyan akarsularında üç farklı istasyonda gerçekleştirilen 12 aylık 
debi, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve sıcaklık ölçümlerine 
dayanılarak elde edilen çözünmüş oksijen profilinin, Galyan akarsuyunun evsel atık sular için 
alıcı ortam olarak kullanılması durumunda nasıl değişebileceği araştırılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sag eğrisi, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, biyokimyasal oksijen 

ihtiyacı, kritik çözünmüş oksijen açığı, debi, sıcaklık 
 
 

ABSTRACT 

The several properties of water resources must be known before making any plans for 
treatment plant sizing and construction, and ultimate discharges to these resources. These 
properties include beneficial usages, waste acceptability and self-purification capacities, and 
assimilation ability. These considerations are essential to reduce the environmental damages 
which will be caused by discharged wastewaters. Effects of Biochemical Oxygen Demand 
parameters on dissolved oxygen concentrations in rivers were examined by dissolved profile sag 
curves for the receiving media. Critical dissolved oxygen deficit concentrations which is 
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important living life continuation is calculated with saturation value of dissolved oxygen 
concentration and BOD parameters. 

In this study, variation of dissolved oxygen profile obtained by being based on discharge, 
biochemical oxygen demand, dissolved oxygen concentration and temperature measurements for 
Kalyan stream is investigated in the event that Kalyan stream is used to be receiver environment 
for waste waters. 

 
Keywords: Sag curve, dissolved oxygen concentration, biochemical oxygen demand, critical 

dissolved oxygen deficit, discharge, temperature 
 
 

1. GĐRĐŞ 

Kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, yatırımların su kalitesi üzerindeki 
etkilerinin önceden tahmin edilerek olumsuz çevresel etkiler oluşmadan önce gerekli tedbirlerin 
alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu açıdan matematiksel modellemeler, henüz 
gerçekleşmemiş bir yatırımın çevresel etkilerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılabilecek 
güçlü bir araçtır [Nişancı vd., 2007]. Bu sayede alıcı su ortamlarında gerçekleşen birçok fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik süreç ve bu süreçlerle ilgili yüzlerce parametre tanımlanabilmektedir. 

 
Bünyesine eklenen artıkları özümleme ve kendi kendini temizleme kapasitesine sahip 

akarsulardaki kirlenmenin akarsu hidroliği ile de doğrudan ilişkisi vardır. Kirlenmenin derecesi 
kirletici maddenin sulandırılarak seyrelmesi ile ilgili olduğu için, akarsu debileri akarsudaki 
kirlili ğin derecesini belirleyen en önemli özelliği oluşturur. Seyrelen organik kirletici maddeler, 
akarsu içinde yol alırken, kendi kendine biyolojik oksidasyon ile zararsız maddeler haline 
dönüşürler. Biyolojik stabilizasyonun hızı, sıcaklık ve zamana bağımlıdır [Bayram vd., 2009]. 
Akarsuda oksijen atmosferden havalanma yoluyla kazanıldığından, akarsuyun kendi kendini 
temizleme kapasitesi, akarsuyun debisi, zaman, su sıcaklığı ve havalanma ile ilgilidir. Bu olayın 
iyi bir şekilde oluşabilmesi için, akarsuda yeterli miktarda çözünmüş oksijen bulunmalı, yeterli 
bir taşınma süresi olmalı, yeterli seyrelme oluşmalı, biyolojik oksidasyonu önleyici zehirli 
maddeler (cıva vb.) ve suya oksijen transferini engelleyici maddeler (deterjan vb.) 
bulunmamalıdır. 

 
Bir akarsuda kirlilik nedeniyle ortaya çıkan biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve çözünmüş 

oksijen eksikliği birçok faktöre bağlıdır. Đncelenen akarsu kesiminin özelliklerine göre, bu 
faktörlerin önemi ve öncelik sırası değişebilir. Bir akarsu için kurulacak oksijen bilançosu 
modellerinde yukarıda belirtilen faktörlerin biyokimyasal oksijen ihtiyacında veya çözünmüş 
oksijen derişimlerinde oluşturacakları değişimlerin herhangi biri ana değişken olarak seçilebilir. 
Bu tip modellerde yaygın olan yaklaşım, Toplam Biyokimyasal Oksijen Đhtiyacı (L) 
değişimlerinin çözünmüş oksijen eksikliğine bağımlı olarak incelenmesidir [Bayram vd., 2009]. 

 
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE GALYAN HAVZASININ TANITIMI 

Galyan havzası, Trabzon ilinin güneybatısında, Trabzon-Erzurum karayolunun 17. km’sinin 
batı bölümünde 39° 39' - 39° 45' doğu boylamları ile 40° 45' - 40° 52' kuzey enlemleri arasında 
bulunmaktadır. Havza, kuzey güney doğrultusunda 35 km’lik bir uzunluğa sahip olurken, doğu 
batı doğrultusunda (en geniş yeri) 10 km’lik bir genişliğine sahiptir. Havzanın en alçak kotu 100 
m en yüksek güney bölümünde ise Gümüşhane il sınırları içinde 2560 m’ye ulaşmaktadır.Galyan 
akarsuyu havzasında 4652 kişinin yaşadığı 13 yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşim yerleri 
Atasu beldesi ile Akmescit, Alataş, Barışlı, Çayırlar, Erginköy, Kuşçu, Oğulağaç, Ormaniçi, 
Şimşirli, Temelli, Yeniköy ve Yüzüncüyıl Köyleridir. 25.5 km ana kol uzunluğuna sahip Galyan 
akarsuyu 39º 41' 60" doğu boylamı ile 40º 52' 57" kuzey enleminde Değirmendere ile birleşip 
Karadeniz’e dökülmektedir [Nişancı vd., 2007, Bulut vd., 2008]. 
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Şekil 1. Galyan akarsuyu ve çalışmanın yapıldığı Değirmen, Çiftdere ve Atasu istasyonları 
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Bu çalışmanın amacı Kuştul ve Galyan akarsularının Değirmen (39º 42' 07" E - 40º 51' 10" 
N), Çiftdere (39º 42' 05" E - 40º 51' 05" N) ve Atasu (39º 40' 45" E - 40º 51' 53" N) 
istasyonlarında Nisan 2004 ile Mart 2005 tarihleri arasında aylık olarak yerinde yapılan debi (Q) 
ve sıcaklık (T), laboratuarda gerçekleştirilen çözünmüş oksijen (DO) ve biyokimyasal oksijen 
ihtiyacı (BOD5) ölçümlerine dayanılarak elde edilen çözünmüş oksijen profilinin, bu akarsuların 
atık sular için alıcı ortam olarak kullanılması durumunda nasıl değişebileceği araştırmaktadır. 

 
3. YÖNTEM 

Suyun akım hızı (V) dijital bir akımölçer ile (FP 201) belirlenip ve debi (Q) de akarsuların 
en kesit alanlarının (A) belirlenmesi ile hesaplanmıştır. Suyun sıcaklığı portatif çoklu ölçüm 
cihazı ile (Horiba U-10) ile yerinde belirlenmiştir. Çözünmüş oksijen Winkler titrasyon 
yöntemiyle belirlenmiştir. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı spektrofotometre (Dr. Lange Cadas 
200) ve 0.5-12 mg/l ölçüm aralığına sahip LCK 554 BOD5 küvet testleri ile belirlenmiştir. 

 
Bünyesine atık su eklenen bir akarsuda karışımın ÇO ve BOĐ (L0) değerlerini veren 

denklemler aşağıda verilmektedir: 

sw

ssww

QQ

ÇOQÇOQ
ÇO

+
+

=  (1) 

Burada, Qw atık suyun debisini (m3/s), ÇOw atık suyun ÇO içeriğini (mg/l), Qs akarsuyun 
debisini (m3/s), ÇOs akarsuyun ÇO içeriğini (mg/l) göstermektedir. 

sw

ssww

QQ

BOĐQBOĐQ
BOĐ

+
=  (2) 

Burada, BOĐw atıksuyun BOĐ içeriğini (mg/l), BOĐs akarsuyun BOĐ içeriğini (mg/l) 
göstermektedir. 

 
Bir akarsuda ÇO açığı profilini veren SAG eğrisi denklemi aşağıda verilmektedir: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]tktk
kk

Nk
tktk

kk

Lk
Dt 21

32

03
21

12

01 expexpexpexp −−−
−

+−−−
−

=  

 ( )[ ] ( )[ ]tkDtk
Hk

SOD
202

2

expexp1 −+−−+  (3) 

Burada, Dt t zamanındaki ÇO açığını (mg/l), k1 BOĐ reaksiyon hızı katsayısını (gün -1), L0 
başlangıçtaki karışımın BOĐ’sini (mg/l) (karbonlu), k2 havalandırma sabitini (gün -1), k3 
nitrifikasyon sabitini (gün -1), N0 başlangıçtaki karışımın BOĐ’sini (mg/l) (azotlu), SOD sediment 
oksijen ihtiyacını (g O2/m

2/gün), H akarsuyun ortalama derinliğini (m), D0 başlangıçtaki ÇO 
açığını (mg/l) ve t zamanı (gün) göstermektedir. 

 
Nitrifikasyon ve sediment etkisinin ihmal edilmesi ile SAG eğrisi denklemi; 

( ) ( )[ ] ( )[ ]tkDtktk
kk

Lk
Dt 2021

12

01 expexpexp −+−−−
−

=  (4) 

halini alır. 

t
Cs +

=
6.31

468
 (5) 
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Tablo 1. [Erdoğan, 2004; Erdoğan vd., 2005] 

 
Burada Cs ÇO doygunluk konsantrasyonudur. 

ÇOCD s −=0  (6) 
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Burada tc minimum ÇO konsantrasyonunun olduğu zaman (kritik zaman) anlamındadır. 

ctsc DCD −=  (8) 

Burada Dc kritik eksikliktir. 
 

4. BULGULAR 

Kuştul ve Galyan akarsularının Değirmen, Çiftdere ve Atasu istasyonlarında Nisan 2004 ile 
Mart 2005 tarihleri arasında aylık olarak yerinde yapılan debi (Q) ve sıcaklık (T), laboratuarda 
gerçekleştirilen çözünmüş oksijen (DO) ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD5) değerleri Şekil 
2’de verilmektedir [Bulut, 2005; Bayram vd., 2009]. 

 
Galyan akarsuyunun Atasu istasyonunda belirlenen Q, ÇO, BOĐ ve T değerleri Tablo 2’de 

verilmektedir. 

    Nüfus 
   Beklenen Su Kullanımı 

   (l/kişi.gün) 
  Beklenen Atıksu Miktarı 

  (l/kişi.gün) 
Önerilen BOĐ Konsantras. 

(mg/l) 

    5,000 110 80 315 

    7,500 110 80 315 

    10,000 120 90 305 

    15,000 120 90 305 

    25,000 120 90 305 

    35,000 130 100 300 

    50,000 130 100 300 

    75,000 130 100 300 

    100,000 130 100 300 

    150,000 160 125 260 

    200,000 160 125 260 

    250,000 160 125 260 

    400,000 175 140 245 

    500,000 175 140 245 

    750,000 175 140 245 

    1,000,000 200 160 230 

    1,500,000 200 160 230 

   2,000,000 200 160 230 
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Şekil 2. Değirmen, Çiftdere ve Atasu istasyonlarında belirlenen Q, ÇO, BOĐ5 ve T değerleri 
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Tablo 2. Galyan Akarsuyu (Atasu Đstasyonu) Q, ÇO, BOĐ ve T ölçüm değerleri 

 
4652 kişinin hayatını sürdürdüğü Galyan havzasında kişi başına üretilen evsel atık suyun 80 

l/gün kabulü ile (Tablo 1’den) Qw = 0.0043 m3/s olarak hesap edilir. Evsel atık suyun ÇO içeriği 
1mg/l, BOĐ içeriği 315 mg/l ve atık suyun sıcaklığının akarsu sıcaklığına eşit olduğu kabulleri 
yapılarak evsel atık su ve akarsu karışımının ÇO ve BOĐ değerleri Ocak ayı için aşağıda verildiği 
gibi hesaplanır: 

67.10
6.10043.0

7.106.110043.0 =
+

×+×=ÇO  mg/l 

64.1
6.10043.0

8.06.13150043.0 =
+

×+×=BOĐ  mg /l 

Başlangıçtaki ÇO açığı ise; 

97.11
5.76.31

468 =
+

=sC  

30.167.1097.110 =−=D  mg/l 

olarak hesap edilir. BOĐ reaksiyon hızı katsayısı k1 = 0.28 gün-1 (Tablo ? den) ve havalandırma 
sabiti k2 = 0.30 gün-1 (Tablo ? den) olarak alınıp ilgili değerler SAG eğrisi denkleminde yerine 
konursa; 

( ) ( )[ ] ( )[ ] 30.1030.0exp30.1030.0exp028.0exp
28.030.0

64.128.0
0

=×−×+×−−×−
−
×=tD  mg/l 

olarak hesap edilir. 

( )
54.0

28.064.1

28.030.030.1
1

28.0

30.0
ln

28.030.0

1 =















×
−×−×

−
=ct  gün 

olarak hesap edilir. 

Aylar Q (m3/sn) ÇO (mg/l) BOĐ (mg/l) T (°C) 

Ocak 1.6 10.7 0.8 7.5 

Şubat 2.1 10.7 1.3 6.2 

Mart 3.5 10.5 0.9 6.8 

Nisan 10.1 10.7 1.9 8.0 

Mayıs 14.6 10.5 1.8 8.2 

Haziran 9.4 10.9 2.2 10.6 

Temmuz 2.2 8.5 1.2 18.2 

Ağustos 1.4 8.4 1.7 20.2 

Eylül 2.0 9.2 1.0 15.8 

Ekim 0.8 10.7 1.3 11.8 

Kasım 0.9 10.7 0.8 12.0 

Aralık 2.1 10.1 2.1 9.5 

Ortalama 4.2 10.1 1.4 11.2 
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( ) ( )[ ] ( )[ ] 31.154.030.0exp30.154.030.0exp54.028.0exp
28.030.0

64.128.0
54.0

=×−×+×−−×−
−
×=tD  

olarak hesap edilir. 

66.1031.197.11 =−=cD  mg/l 

olarak bulunur. Yılın diğer ayları için de hesaplamalar yapılıp Tablo 3’te verilmektedir. 

 

Tablo 3. Galyan akarsuyunda (Atasu Đstasyonu) ÇOmix, Cs, BOĐmix, D0, tc, Dtc ve Dc değerleri 

 

7

8

9

10

11

12

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Zaman, gün

Ç
ö

zü
n

m
üş 

O
ks

ije
n

 K
o

n
sa

n
tr

a
sy

o
n

u
, m

g
/l

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 
Şekil 3. Galyan akarsuyunda (Atasu istasyonu) çözünmüş oksijen profilinin zamana göre değişimi 

   Aylar ÇOmix Cs BOĐmix D0 tc Dtc Dc 

   Ocak 10.67 11.97 1.64 1.30 0.55 1.31 10.66 

   Şubat 10.68 12.38 1.94 1.70 0.22 1.70 10.68 

   Mart 10.49 12.19 1.29 1.70 0.00 1.70 10.49 

   Nisan 10.70 11.82 2.03 1.12 1.44 1.27 10.55 

   Mayıs 10.50 11.76 1.89 1.26 1.01 1.33 10.43 

   Haziran 10.90 11.09 2.34 0.19 3.15 0.90 10.19 

   Temmuz 8.49 9.40 1.81 0.91 1.62 1.08 8.32 

   Ağustos 8.38 9.03 2.66 0.65 2.56 1.21 7.82 

   Eylül 9.18 9.87 1.67 0.69 1.95 0.90 8.97 

   Ekim 10.65 10.78 2.98 0.13 3.29 1.11 9.67 

   Kasım 10.65 10.73 2.30 0.08 3.32 0.84 9.89 

   Aralık 10.08 11.39 2.74 1.31 1.72 1.58 9.81 
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5. SONUÇLAR 

Galyan akarsuyunun minimum aylık ortalama Q değeri Kasım 2004’de 0.8 m3/s (0.2 m3/s 
Değirmen istasyonunda ve 0.6 m3/s Çiftdere istasyonunda) ve maksimum aylık ortalama Q 
değeri Mayıs 2004’de 14.6 m3/s (4.6 m3/s Değirmen istasyonunda ve 10.0 m3/s Çiftdere 
istasyonunda) olarak belirlenmiştir. Yıllık ortalama Q değeri ise 4.2 m3/s’dir (1.3 m3/s Değirmen 
istasyonunda ve 2.9 m3/s Çiftdere istasyonunda). 

 
Minimum aylık ortalama T değeri Şubat 2005’te 6.2ºC (6.4ºC Değirmen istasyonunda ve 

6.5ºC Çiftdere istasyonunda) ve maksimum aylık ortalama T değeri Ağustos 2004’te 20.2ºC 
(19.4ºC Değirmen istasyonunda ve 18.8ºC Çiftdere istasyonunda) olarak belirlenmiştir. Yıllık 
ortalama T değeri ise 11.2ºC’dır (11.0ºC Değirmen istasyonunda ve 10.8ºC Çiftdere 
istasyonunda). 

 
Minimum aylık ortalama DO değeri Ağustos 2004’te 8.4 mg/l (8.6 mg/l Değirmen 

istasyonunda ve 8.7 mg/l Çiftdere istasyonunda) ve maksimum aylık ortalama DO değeri 
Haziran 2004’te 10.9 mg/l (10.9 mg/l Değirmen istasyonunda ve 10.7 mg/l Çiftdere 
istasyonunda) olarak belirlenmiştir. Yıllık ortalama DO değeri ise 10.1 mg/l’dir (10.4 mg/l 
Değirmen istasyonunda ve 10.2 mg/l Çiftdere istasyonunda). 

 
Minimum aylık ortalama BOD5 değeri Kasım 2004’te 0.80 mg/l (0.36 mg/l Değirmen 

istasyonunda ve 0.40 mg/l Çiftdere istasyonunda) ve maksimum aylık ortalama BOD5 değeri 
Haziran 2004’te 2.20 mg/l (0.48 mg/l Değirmen istasyonunda ve 1.90 mg/l Çiftdere 
istasyonunda) olarak belirlenmiştir. Yıllık ortalama BOD5 değeri ise 1.40 mg/l’dir (0.37 mg/l 
Değirmen istasyonunda ve 1.20 mg/l Çiftdere istasyonunda). 

 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Kuştul ve Galyan akarsuları su sıcaklığı, 

çözünmüş oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı yönünden I. sınıf su kalitesine sahip olup 
kritik çözünmüş oksijen açığı değerleri ise sınır değerinin (4 mg/l) üzerindedir ve arıtım 
gerekmemektedir. Yine de içme ve kullanma sularında istenilen minimum 8 mg/l’lik çözünmüş 
oksijen sınırının, karışım durumunda Ağustos ayında bu değerin altında kaldığı görülmektedir. 

 
KAYNAKLAR 

• Bulut, V. N., Bayram, A., Gündoğdu, A., Tüfekçi, M., “Assessment of water quality 
parameters in the Stream Galyan, Trabzon, Turkey”, Journal of Environmental 
Management, (under review). 

• Bayram, A., Bulut, V. N., Önsoy, H., Tüfekçi, (2009). “Investigation of water quality 
parameters in the Stream Galyan (Trabzon, Turkey)”, The 3rd International Conference on 
Water Management, 27-28 January 2009, Tipaza / ALGER. 178-187. 

• Bulut, V. N., (2005). “Trabzon (Maçka) Galyan Akarsuyunun Su Kalitesinin Araştırılması 
ve Modellenmesi”, Yüksek Lisan Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Trabzon. 

• Su Kirlili ği Kontrolü Yönetmeli ği, Resmi Gazete No: 25687, 2004. 

• Nişancı, R., Yıldırım, V., Yıldırım, A., (2007). “Su havzalarına yönelik CBS veri tabanı 
modellemesi: Trabzon Galyan Vadisi örneği”, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 
Ekim-02 Kasım 2007, Trabzon 

• Erdoğan, A. O., (2004). “Türkiye’de Optimum Maliyete Dayalı Atıksu Arıtma Tesisi 
Tasarımı”, Doktora Tezi, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul. 

• Erdoğan, A. O., Zengin, G. E., Orhon, D., (2005). “Türkiye’de evsel atıksu oluşum 
miktarları ve karakterizasyonu”, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-3, 57-69. 

• Streeter, H. W., Phelps, E. B., (1925). “A study of the pollution and natural purification of 
the Ohio River”, U. S. Public Health Service, Bulletin No: 146. 





 

 535

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

EŞEN ÇAYI H ĐDROLĐK PARAMETRELER ĐNĐN DĐNAM ĐK BĐR 
MODEL ĐLE TAHM ĐNĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Sercan DURMAZ1, Ayşe MUHAMMETOĞLU1, Mehmet Ali T. KOÇER2, Yılmaz EMRE2 

ÖZET 

Muğla ve Antalya illeri arasında sınır oluşturan Eşen Çayı, su kaynakları açısından oldukça 
zengin bir havzada bulunan ve sürekli akış göstermekte olan önemli bir yüzey suyu kaynağıdır. 
Bölgesel olarak tarımsal sulama, enerji üretim amaçlı hidroelektrik santrallerinin işletimi ve 
Çaygözü mevkiindeki alabalık üretim çiftlikleri ile Eşen Çayı’nın çok farklı amaçlar için yoğun 
şekilde kullanımı söz konusudur. TÜBĐTAK tarafından desteklenmekte olan bir araştırma projesi 
kapsamında 2008 yılı Mart ayından itibaren aylık olarak Eşen Çayı üzerinde yaklaşık 25 adet 
istasyonda nehir hidroliği, su kalitesi ve biyolojik çeşitlili ğin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu bildiri kapsamında Mart - Ekim 2008 dönemine ait hidrolik veriler ile 
Eşen Çayı’nın hidrodinamik modellemesine yönelik ön sonuçlar sunulmaktadır. Hidrodinamik 
modelleme için Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilen 
WASP7 programı kullanılmıştır. Eşen Çayı üzerinde seçilen ölçüm ve örnekleme istasyonlarında 
ölçülen debi, hız ve derinlik verileri ile modelden elde edilen tahmin sonuçları karşılaştırılmış, 
model hataları hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar beraberce değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Eşen Çayı, hidrodinamik model, nehir hidroliği, WASP 

 
 

ABSTRACT 

Eşen Stream, which forms a natural boundary between Muğla and Antalya provinces, is an 
important surface water resource with a wide watershed and has a continuous flow. The stream 
water is used extensively for multi purposes such as agricultural irrigation, operation of 
hydroelectric plants to produce energy and also for fish-farming near Çaygözü location. A 
research project, supported by TÜBĐTAK, is being held for Eşen Stream and a monitoring 
program is carried out since March 2008, at 25 monitoring stations to determine river hydraulics, 
water quality and biodiversity. In this study, hydrodynamic modelling results of Eşen Stream are 
presented using the collected data for the period of March-October 2008. WASP7 program 
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developed by US-Environmental Protection Agency has been applied for the hydrodynamic 
modelling of Eşen Stream. The hydrodynamic model predictions have been compared with the 
measured flowrate, depth and velocity values at selected stations along Eşen Stream. The model 
errors have been computed and evaluated. 

 
Keywords: Eşen Stream, hydrodynamic model, river hydraulics, WASP 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Ülkemizde hızlı nüfus artışına paralel olarak artan su talebine karşı, uygun kaynak 
mevcudiyetinin azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak aşırı su 
tüketimi ve çeşitli kirlilik olu şumları nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, su kaynakları yönetiminin 
önemini bir kat daha arttırmıştır [Meriç, 2004].  

 
Hızla kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkemizde, yüzey ve yeraltısuyu kaynaklarımızda 

görülen kirlenme etkileri, büyüyen şehirlerin içme suyu, tarım ve gelişen endüstrilerin artan su 
talebi düşünüldüğünde, su kaynaklarının çok daha dikkatli bir şekilde izlenmesi ve kontrol altına 
alınması gerekmektedir. Türkiye’de yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1735 m3; su 
potansiyeli ise 3690 m3 civarındadır. Türkiye, kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı 
bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında, su sıkıntısı bulunan 
ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir [DPT, 2001]. 

 
Su kirliliğinin büyük bir bölümünü oluşturan akarsu kirliliği, önemli çevre problemlerinden 

birisidir. Akarsularda kirlilik kontrolü ve su kalitesi iyileştirilmesi için kirletici kaynaklar ve 
yükler belirlendikten sonra belirlenen yüklerin etkisinin nehir boyunca takip edilmesi ve olumsuz 
etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Bir akarsu sisteminin değişik kirlilik yükleri altındaki 
muhtemel davranışı, öncelikli olarak nehir hidroliği özelliklerinin bilinmesi ile öngörülebilir 
[Yüceer vd., 2005]. Bu sebeple, akarsu sistemlerindeki akış ve su kalitesi yönetimi açısından ilk 
olarak su hareketi ve madde taşınımını oluşturan hidrodinamik sistem çözülmeli ve elde edilen 
veriler ile su kalite yönetimi çalışmaları yönlendirilmelidir. 

 
Bu çalışma kapsamında, Antalya ile Muğla illeri arasında doğal bir sınır oluşturan Eşen 

Çayı’nın su kalite yönetimi çalışmasının ilk aşaması olarak yürütülmekte olan Eşen Çayı 
hidrodinamik modelleme çalışmasından elde edilen ön sonuçların sunulması amaçlanmaktadır. 
Belirtilen çalışma, TÜBĐTAK tarafından desteklenmekte olan 107Y084 nolu araştırma projesi 
kapsamında yürütülmekte olup, Mart 2008 döneminden itibaren Eşen Çayı üzerinde seçilen 
yaklaşık 25 adet ölçüm ve örnekleme istasyonunda nehir hidroliği ve su kalitesini izlemek üzere 
aylık ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Eşen Çayı, su kaynakları açısından oldukça zengin bir 
havzada bulunmakta ve sürekli akış göstermekte olan önemli bir akarsudur. Toplam 146 km 
uzunluğa sahip olan Çay üzerinde elektrik üretimi amacıyla hidroelektrik santralleri ve alabalık 
yetiştirme tesisleri kurulmuştur. Eşen Çayı havzasındaki alabalık çiftliklerinin kapasite 
bakımından önemli bir bölümü Çaygözü mevkiinden sonraki 2 km uzunluğundaki bölgede 
konuşlanmıştır [Koçer, 2008]. 

 
Eşen Çayı, Antalya ili Korkuteli ilçesi ile Burdur ili Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinin 

Muğla sınırındaki 1.500 m yükseltiye sahip dağlardan birkaç koldan kaynağını alarak güneybatı 
yönünde yaklaşık 25 km akar. Şekil 1’de görüldüğü gibi, sonrasında Muğla ili Fethiye ilçesi Seki 
Beldesinden batı yönünde yaklaşık 15 km nispeten dik bir eğimle akan Çay, yaklaşık 1.000 m 
yükseltide kuzey-güney doğrultusunda akarak Karanlık Boğaza girer. Boğazda yaklaşık 10 km 
mesafede 580 m yükseltiye kadar oldukça dik bir eğimle akan Çayın akışı bu alanda bir setle 
kesilmiştir. Eşen HES I santrali de burada yer almaktadır [Koçer, 2008]. Çayın akış rejimi asıl 
olarak Eşen HES I santralinden itibaren değiştirilmi ştir. Su, bir tünel aracılığıyla doğal yatağın 
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yaklaşık 6,5 km altında, Ören Köyü Çaygözü mevkii yakınlarında yer alan Eşen HES II 
santraline aktarılmakta ve akıma bağlı olarak, doğal yatağa verilmeyebilmektedir. Bu bölgede 
çayı önemli ölçüde Çaygözü kaynağı (yükseltisi 230 m) olarak isimlendirilen yeraltı suyu 
beslemekte ve Eşen HES II santralinin çıkış suyu, kaynağın 500 m altından tekrar akarsuya 
deşarj edilmektedir. Akış, Eşen HES II deşarj noktasının 1,5 km altında Ören Regülatörü ile 
kesilmektedir. Su, 12 m3/s kapasiteli bir kanalla (Ören Sağ Sahil Sulaması) Fethiye’de yer alan 
Fethiye Enerji Üretimi Tic. San. (FETAŞ) HES santraline ve 1,4 m3/s kapasiteli bir kanalla Ören 
Sol Sahil Sulamasına çevrilmektedir. Eşen Çayı havzasındaki alabalık çiftliklerinin kapasite 
bakımından önemli bir bölümü (proje kapasitesi 3700 ton/yıl) Çaygözü-Ören Regülatörü 
arasındaki yaklaşık 2 km uzunluktaki erimin kıyı bölgesinde konumlanmıştır. Sağ Sahil Kanalı 
akışı süresince çeşitli regülatörler aracılığıyla tarımsal alanların sulaması için kullanılan su, 
yaklaşık 35 km akış sonrasında FETAŞ’a ulaşmaktadır [Koçer, 2008]. 
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Şekil 1. Eşen Çayı boyunca (kaynak-ağız bölgeleri arasında) yükselti değişimi 

 
2. MATERYAL VE METOT 

Su hareketi ve taşınım modellerinde kullanılan temel bağıntı, Fick yasasından elde edilen ve 
reaksiyon terimleri ile genişletilmiş olan adveksiyon-dispersiyon denklemidir. Taşınımın akıntı 
bileşeninin hesaplanabilmesi için, akarsudaki akıntı hızlarının ölçülmesi ya da hesaplanması 
gerekmektedir. Akarsularda su hızlarının hesaplanabilmesi için, Manning ve Chezy formülleri 
gibi ampirik formüller, kinematik dalga denklemi veya dinamik dalga denklemi gibi tek boyutlu 
süreklilik ve momentum korunumuna dayanan hidrodinamik eşitliklerden faydalanılmaktadır. 
Tüm bu eşitlikler, alıcı ortamlardaki karışım, taşınım ve reaksiyonları basitleştirilmi ş biçimde 
ifade etmektedir. Kararsız akış koşullarında hız, zamana ve yere göre akışkan yönünde değişken 
olarak tanımlanmaktadır. Su hareketinin akım yönünde tek boyutlu olarak tanımlandığı akarsu 
sistemleri için adveksiyon-dispersiyon denklemi aşağıda tanımlanmaktadır:  
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Burada Q, debi (m3/s); A, kesit alan (m2); C, konsantrasyon (mg/l); t, zaman (gün); E, difüzyon 
katsayısı (m2/gün);  R, reaksiyon dönüşüm hızı (mg/l-gün)’dür. 

 
Literatürde akarsu sistemlerinde kullanılabilecek birçok farklı model mevcuttur. Bunların 

bazıları sadece hidrodinamik modelleme yaparken, bazıları da hem hidrodinamik, hem de su 
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kalite modellemesi yapabilmektedir. QUAL2K tek boyutlu model olup, tam karışımlı akarsu 
ağlarında çok sayıda kirlilik yükü, çekim, yan kolların katkısı, ara havza akışı veya çekimleri 
gibi bileşenleri dikkate alabilmektedir. QUAL2K, kararlı ve üniform akım koşulları için hidrolik 
hesap yapabilmektedir. Hidrolik yapıların model ağına dahil edilmesi mümkün olmamaktadır. 
Verilen debiye ve akarsu özelliklerine göre derinlik ve hız hesaplanmaktadır [Chapra ve 
Pelletier, 2003]. HEC-RAS, çok kollu ve prizmatik olmayan enkesitli akarsularda, tek boyutlu 
hidrodinamik hesapları yapabilecek şekilde tasarlanıp geliştirilmi ştir. Sistem; nehir rejimi, sel 
rejimi ya da hidrolik sıçrama gibi karışık rejim durumlarında hesap yapabilmektedir. Kararlı 
akım hidrolik analiz bileşeni, Manning formülüne dayanmaktadır. CE-QUAL-W2, iki boyutlu 
türbülanslı Navier-Stokes denklemlerini çözerek hidrodinamik simülasyon yapmaktadır. Ayrıca 
akarsu-rezervuar sistemleri üzerinde bulunabilecek hidrolik yapıların (dolu savak, batmış savak, 
kapaklar vb.) çoğunun hidrodinamik etkilerini modelleyebilmektedir [Ertürk, 2005]. EPD-RIV1, 
tek boyutlu hidrodinamik ve su kalitesi modeli olup, nehir ve göllerdeki atık yükünü analiz 
etmek amacıyla dinamik şartlara göre benzeşim yapmada kullanılan bir modeldir. [Martin ve 
Wool, 2005]. 

 
2.1. Water Quality Analysis Simulation Program (WASP) 

Literatürde yüzey sularında su kalite yönetimi amaçlı kullanılan pek çok matematiksel 
model mevcuttur. Bu kapsamda; yetenekleri, esnek yapısı, birçok sisteme ve probleme 
uygulanabilirliği ve sunduğu avantajlar bakımından literatürde en çok tanınan ve kullanılanlar 
arasında, The Water Quality Analysis Simulation Program (WASP) yer almaktadır. WASP7 
göletler, göller, nehirler, rezervuarlar, körfezler ve kıyısal sular gibi farklı su kütlelerinde, çeşitli 
su kalite problemlerinin analizinde kullanılan dinamik özellikli bir modeldir. WASP modelinin 
kullanılmış olduğu bazı araştırmalar şunlardır [USEPA-a, USEPA-b, 2009]: Tamba Koyu’nun 
ötröfikasyonu, Okeechobee Gölü’ne fosfor yüklemesi, Deep Nehri’nin ağır metallerle 
kirlenmesi, Neuse Nehir ağzının ötrofikasyonu, Coosa Nehri ve rezervuarının ötrofikasyonu, 
James Nehir ağzının kirlenmesi, Great Gölünün PCB’lerce kirlenmesi, Delaware Körfezi’nin 
uçucu organiklerle kirlenmesi, Savannah Nehri’ndeki civadan kaynaklanan kirlenme. 

 
Eşen Nehri hidrodinamik ve su kalite modellemesi uygulaması için Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından geliştirilmi ş olan The Water Quality 
Analysis Simulation Program (WASP)’ın zenginleştirilmi ş sürümü olan WASP7 
kullanılmaktadır. Modelin güncel sürümü (Sürüm 7.3), USEPA tarafından ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır. WASP, oldukça esnek model ağına sahip bir kutu modelidir. Model ağı su 
ortamlarını sıfır, bir, iki ve üç boyutlu temsil edecek şekilde ayarlanabilmekte ve dinamik olarak 
çözüm yapılabilmektedir. Zamana bağlı olarak adveksiyon, dispersiyon, noktasal/yayılı 
yüklemeler ve sınır koşul değişimi gibi süreçler de modelde sunulmuştur. WASP7’de kütle 
dengesini hesaplamak için, kullanıcı yedi bölümde giriş verilerini modele tanımlamaktadır. 
Bunlar; benzetim ve çıktı kontrolü, model ağı, advektif ve dispersif taşınım, sınır şartları, 
noktasal ve yayılı kirlilik yükleri, kinetik parametreler, katsayılar, zaman fonksiyonları ve 
başlangıç şartlarıdır. 

 
Çözünmüş maddeler için genel kütle denge eşitli ği, su kütlesine giren tüm noktasal/yayılı 

yükler ve sistemden çıkan tüm çekimler; advektif ve dispersif taşınım; fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik değişimlerden hesaplanır.  Eşitlik 2’deki x ve y koordinatları yatay düzlemleri, z 
koordinatı ise dikey düzlemi göstermektedir [Wool vd., 2006]: 
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Burada C, su kalite bileşeni konsantrasyonu (mg/L ya da g/m3); t, zaman (gün); Ux, Uy, Uz, 
boylamsal, yanal ve dikey advektif hızlar (m/gün); Ex, Ey, Ez, boylamsal, yanal ve dikey 
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difüzyon katsayıları (m2/gün); SL, noktasal ve yayılı yükleme hızı (g/m3-gün); SB, sınır yükleme 
hızı (g/m3-gün); SK, toplam kinetik değişim hızı; pozitif kaynak, negatif kayıp (g/m3-gün). 

 
WASP7’nin kinematik dalga denkleminin çözümüne göre hidrodinamik hesaplar, bir 

boyutlu, nehir ya da çay gibi sistemlerde yapılabilmektedir. Kinematik dalga eşitlikleri aşağıda 
verilmektedir. 

• Süreklilik eşitli ği (kütle dengesi): 
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 (3) 

• Momentum eşitli ği: 

0)( =− Fo SSg  (4) 

Burada; Q, debi, (m3/s); A, en-kesit alan (m2); g, yerçekimi ivmesi (m/s2); S0, taban eğimi ve SF 
sürtünme katsayısıdır. Manning eşitli ği, hidrolik çevre ve su hızının bir fonksiyonu olarak, 
sürtünme kuvveti olarak kullanılmaktadır. 
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Burada; n, Manning sürtünme katsayısı; v, su hızı (m/s) ve R, hidrolik yarıçaptır. 
 
Momentum eşitli ği basitleştirilirse, S0 değeri SF’a eşit olabilmektedir. Hidrolik çevre yanal 

kesit alanın genişliğe (B) bölünmesiyle elde edilir. Eşitlik yeniden düzenlenip, taban eğimi, yanal 
kesit alan ve genişliğin bir fonksiyonu olarak yazılırsa; 
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halini alır. 
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Burada; 
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şeklinde tanımlanmıştır. 
 

2.2. Model Segmentlerinin Oluşturulması 

Model uygulaması için akarsu sistemi tam-karışımlı kutular halinde parçalanarak, 
segmentler halinde bölünür. Şekil 2’de genel bir model segmentindeki alan notasyonları ve debi 
şeması görülmektedir. Bölümler arasında değişimler, dispersiyon veya karşı-akışlar şeklinde 
modellenir. Model ağı oluşturulurken, her bir segment için kanal uzunluğu (m), genişlik (m), 
minimum derinlik (m), eğim (m/m) ve Manning sürtünme katsayısı gibi parametreler 
tanımlanmalıdır [Wool vd., 2006]. 
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Şekil 2. Genel model segmenti için alan notasyonları ve debi şeması (Qx ve Qy, x ve y 

yönlerindeki toplam debi; Ax ve Ay segment yüzünün ilgili yöndeki kesit alanları) 

 
WASP7 modelinin Eşen Çayı’na uygulanması için öncelikli olarak model ağı 

oluşturulmuştur. Bu amaçla Eşen Çayı, Çaygözü ile Patara arasındaki nehir kesiti için Şekil 3’te 
gösterildiği gibi segmentlere ayrılmıştır. Çaygözü mevkiinden hemen sonra, yoğun bir şekilde 
konumlandırılmış balık üretim tesisleri yer almaktadır. Yaklaşık 2 km uzunluğunda olan ve diğer 
segmentlere göre çok küçük olan bu 4 numaralı segmentte Eşen Çayı’nın hidrolik özellikleri 
önemli ölçüde değişmektedir. Bu sebeple, hidrolik değişimi ve daha sonra uygulanacak su kalite 
modelinde parametrelerin etkisinin daha gerçekçi tahmin edilmesi için, bu segment beş farklı alt 
segmente (A, B, C, D ve E) ayrılmıştır. Buradaki balık üretim tesisleri, gereksinim duydukları su 
ihtiyaçlarının tamamını Eşen Çayı’ndan karşılamaktadır. Ancak bazı tesisler ek su ihtiyaçlarına 
(a,b ve c) da gereksinim duymaktadır. 

 

 
Şekil 3. Eşen Çayı’nın Çaygözü-Patara arasında kalan bölümünde hidrodinamik model için 

oluşturulan segmentlerin dizilimi 
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2.3. Model Uygulaması 

Özellikle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için Eşen Çayı'na pek çok noktada müdahale 
edilmiş ve akış rejimi ileri derecede değiştirilmi ştir. Yapılan arazi çalışmaları sonrasında, gerek 
akış rejimindeki değişiklikler, gerekse havzada yer alan alabalık çiftliklerinin yerleşimi dikkate 
alınarak, örnekleme noktalarının sayısı, konumları ve izlenecek değişkenler tespit edilmiştir. Bu 
çalışma için WASP7 programı içinde hidrodinamik modelleme için kinematik dalga (kinematic 
wave) seçeneği seçilmiştir. Kinematik dalga giriş verileri; zamanla değişken başlangıç ve yanal 
debiler, her bir yan kol ve ana sistem için süreklilik akış yolu, kanal özellikleri (uzunluk, 
genişlik, başlangıç derinliği), hidrolik katsayılar, taban eğimi ve Manning pürüzlülük 
katsayısıdır. Hidrodinamik modelleme çalışması kapsamında Eşen Nehri için iki farklı zaman 
süreci dikkate alınarak, model kalibrasyonu ve doğrulaması çalışmaları devam etmektedir: 

Model kalibrasyonu: Nisan 2008-Eylül 2008 dönemi 

Model doğrulaması: Ekim 2008-Mart 2009 dönemi 
 
Bu çalışmada, Eşen Çayı’nın Sol Sahil Sulama hattını da içeren bölümü için hidrodinamik 

parametrelerin modellemesi yapılmaktadır. Eşen Çayı hidrodinamik modelleme çalışmasında 
model kalibrasyonu döneminin başlangıç koşulları olan Nisan ayındaki ortalama debi 
değerlerinin, segmentlere göre değişimi Şekil 4’te gösterilmektedir. Eşen Çayı’ndan Sağ Sahil 
Sulama hattı olarak ayrılan ve Fethiye’ye ulaşan kanal sistemi için de hidrodinamik modelleme 
ve su kalite modellemesine yönelik ön çalışmalar devam etmektedir. Model kalibrasyonu 
uygulaması için ön sonuçlar elde edilmiş olup, model kalibrasyon dönemine ait sunulan 
grafiklerde zaman ekseni model çıktılarına bağlı olarak ay, gün ve yıl formatı şeklinde 
verilmiştir. Sunulan model tahminleri, Eşen Çayı su kalite modellemesi çalışmaları için ön 
sonuçlar mahiyetindedir ve önümüzdeki dönemde çalışmalar son şekline ulaşacaktır. 
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Şekil 4. Eşen Çayı’nın, başlangıç koşulları olan Nisan 2008 döneminde ortalama debi 

değerlerinin segmentlere göre değişimi 

 
Model tahminlerinin, ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmasında, model hata hesaplarından da 

faydalanılmaktadır. Bu çalışmada model performansı, ölçülen ve tahmin edilen çıktı değişkenleri 
arasındaki hata kareleri ortalamasının karekökü (RMSE) ve korelasyon katsayısı (r) kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 
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Eşitlikte tanımlanan xi ve yi sırasıyla ölçülen ve model sonucunda tahmin edilen çıktı 
değişkenlerini (Q, d, v); N ise veri adedini göstermektedir. 

 
3. BULGULAR 

WASP7 programının, Eşen çayı için hidrodinamik model uygulamasından elde edilen 
sonuçlar, Sahil Ceylan-1 ve Kemer-1 ölçüm ve izleme istasyonları için Şekil 5’te sunulmaktadır. 
Model sonuçları olarak debi, hız ve derinlik verileri, model kalibrasyon dönemi için ölçüm 
verileri ile beraberce gösterilmektedir. 
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RMSE =0,146  r =0,7553
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                             Sahilceylan–1                                                               Kemer–1 

Şekil 5. Sahilceylan–1 ve Kemer–1 mevkii için ölçümler ve modelden elde edilen debi, 
derinlik ve hız verileri 

 
Şekil 5’te sunulduğu gibi, Sahilceylan–1 ve Kemer–1 segmentlerinde debi ve derinlik 

parametreleri için model tahminleri ile ölçümler arasında büyük bir benzerlik elde edilmiştir. 
Model performansını belirlemek üzere, model tahminleri ile ölçüm değerleri arasındaki 
farklardan hesaplanan RMSE değerleri oldukça düşük ve korelasyon katsayıları da oldukça 
yüksek değerler olarak bulunmuştur. Belirtilen segmentler için elde edilen hız tahminlerinde de 
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kabul edilebilecek doğrulukta benzerlikler sağlanmıştır. WASP7 programının, Eşen çayı için 
hidrodinamik model uygulamasından elde edilen diğer sonuçlar olarak, Çaygözü ve Kınık ölçüm 
ve izleme istasyonları için model tahminleri Şekil 6’da sunulmaktadır. Çaygözü başlangıç 
segmenti olarak tanımlandığından, modelden elde edilen debi tahminleri için RMSE değeri 0,0 
ve korelasyon katsayısı ise 1,0 olarak bulunmuştur. Çaygözü segmentindeki hız değişimi için 
ölçümler ile model sonucu arasında iyi bir benzerlik elde edilirken, derinlik değişimi için ancak 
son üç ayda iyi bir benzerlik elde edilmiştir. Model uygulamasında Eşen Çayı’nın mansap 
bölümüne en yakın model segmentini oluşturan Kınık mevkii için, nehir sistemi içindeki artan 
debi değerleri de dikkate alındığında, ölçümler ve model tahminleri arasında oldukça iyi bir 
benzerlik elde edilmiştir. 
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                              Çaygözü                                                                        Kınık 

Şekil 6. Çaygözü (Eşen Çayı başlangıç segmenti) ve Kınık (Eşen Çayı’nın mansap bölgesine en 
yakın segment)  mevkii için ölçümler ve modelden elde edilen debi, derinlik ve hız verileri 

 
4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Eşen Çayı’nın hidrodinamik parametrelerinin USEPA tarafından geliştirilen 
WASP7 modeli ile tahmin edilmesi ve incelenmesine yönelik uygulama sonuçlarının sunulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, modellenen nehir sistemi içindeki her bir nehir segmenti için; debi, 
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derinlik ve hız parametrelerinin model tahmini ile ölçüm sonuçları arasındaki ilişki 
değerlendirilmiştir. 

 
Yüzey suyu kaynaklarının yönetimi açısından, özellikle akarsu sistemlerinde nehir 

hidroliğinin belirlenmesi, çalışmaların başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Mart-
Ekim 2008 dönemine ait hidrolik veriler ile Eşen Çayı’nın hidrodinamik modellemesine yönelik 
ön sonuçlar elde edilmiştir. Hidrodinamik modelleme için Amerika Birleşik Devletleri Çevre 
Koruma Ajansı tarafından geliştirilen WASP7 programı kullanılmıştır. Eşen Çayı için debi, hız 
ve derinlik parametrelerinin tahmini için dinamik bir model benzetimi yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, Eşen Çayı’nın su kalite modellemesine yönelik çalışma için kullanılacaktır. Böylece, 
akarsu sistemi üzerinde etkin olan kirlilik yüklerinin ve bunların su kalitesine olan olumsuz 
etkilerinin irdelenmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Modelleme 
çalışmaları ile akarsu havzalarındaki yönetim kararları ve eylem planları hakkında karar alınması 
kolaylaşmakta ve planlanan yatırımlardan akarsu sistemine gelecek kirlilik yükünün zamansal ve 
alansal etkileri önceden tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. 
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ĐZM ĐR KENT Đ ATIKSULARININ SULAMADA 
KULLANILMASI OLANAKLARI 

Ahmet TOMAR1, Aslı SĐLAY 1, Đlker ATIŞ2, Zeycan ELÇĐ1 

ÖZET 

Bu çalışmada Đzmir kenti atık sularının sulamada yeniden kullanımının teknik açıdan 
mümkün olup olmadığı çeşitli daha önce yapılmış araştırmalarda dikkate alınarak incelenmiş, atık 
suların sulamada kullanımını sınırlayan faktörler üzerinde durulmuş, konunun yasa ve 
yönetmelikler ve tebliğler yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda Đzmir 
kenti atık sularının ana ikincil kullanım alanı olarak, kentin yakınında ve Çiğli Atıksu Arıtma 
Tesisi üstünde yer alan 28 483 ha genişliğindeki Menemen sulaması önerilmiştir. Menemen 
sulama şebekesinin su ihtiyaçlarının atık su deşarjının zaman içindeki değişimine uygun olarak ne 
şekilde karşılanabileceği, atık su çıkışı ile sulama talebi arasındaki zaman ve miktar farklılığı 
nedeniyle yüzeysel ve yeraltı depolamalarına gereksinim olup olmadığı ve bu olanakların durumu 
incelenmiştir. Atık suyun Menemen ovasında kullanımını sağlayacak kademelendirilmiş bir ön 
inceleme düzeyinde DSĐ II. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış projeye atıfta bulunulmuş, 
konunun daha ileri düzeyde araştırma ihtiyacı gösteren bölümlerine dikkat çekilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Atıksu, yeniden kullanım, sulama, Menemen sulaması 

 
 

ABSTRACT 

In this study, it has been investigated that the possibility of reuse of Izmir city wastewater in 
agriculture according to the many research studies on this subject. The limits of the reuse have 
been explained and the legal statues of the subject has been investigated. As the result the of 
study, Menemen irrigation area has been proposed as a secondary reuse area for wastewater of 
Izmir city. This irrigation area is very close to Izmir and Çiğli wastewater treatment which has a  
command area of 28 483 ha. It has been investigated how will the irrigation demand  for 
Menemen irrigation area be supplied. Also it has been examined the surface or underground 
storage necessity in case of insufficient wastewater at irrigation time. A draft DSI project which 
will convey the threated wastewater to Menemen irrigation area has been referd in the study, and 
it has been called attention to parts of the subject that need further research. 

 
Keywords: Wastewater, reuse, irrigation, Menemen irrigation 
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1. GĐRĐŞ 

Günümüzde su kaynakları ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak iklime sahip ülkelerde, giderek 
artan nüfusun içme ve kullanma suyu gereksinimlerini karşılamak için yetersiz kalmaktadır. 
Nüfus ile doğru orantılı artan yiyecek gereksinimi ve yaşam standardı, beraberinde tarımsal 
alanlarda genişleme ve üretimde artış sağlama zorunluluğunu getirmektedir. Tarımsal alanların 
genişletilmesi çoğu ülkelerde ve bölgelerde mümkün olmadığı, tarım alanlarının kullanım 
sınırının aşıldığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu durumda tarımsal üretimin 
arttırılması için  birim alandan daha çok ve sürdürülebilir verim alınması gündeme gelmiş, bunun 
içinde verimi arttırmak ve sürdürülebilirliliğini sağlamanın temel girdisi sulamadır. Artan sulama 
suyu ihtiyacını karşılamak üzere, yetersiz olan temiz su kaynaklarına alternatif olarak evsel atık 
suların kullanılması  bir çözüm olarak görülmektedir. 

 
Kent nüfusuyla birlikte su kullanımının da artması, çok miktarda atık su oluşmasına neden 

olmaktadır. Çevresel sağlık ve su kirliliğinin önlenmesi, günümüzün en önemli sorunlarından 
birisidir. Bunun yanısıra, kentsel atık suların güvenli ve yararlı bir şekilde uzaklaştırılma 
gerekliliği de kentsel toplumların önemle üzerinde durdukları diğer bir konudur. Atık suların 
uygun bir strateji ile kontrollü olarak tarımda kullanılması, bu suların uzaklaştırılması için iyi ve 
yararlı bir yöntem sunmaktadır. Ayrıca, atık suların kullanılması, iyi kaliteli suların sulama 
dışındaki kullanım amaçları için korunmasını da sağlamaktadır. Kentsel atık suların uygun 
stratejilerle yeniden kullanımı ile yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi önlenmiş olur. Bu sayede 
sadece değerli temiz su kaynakları korunmakla kalmaz aynı zamanda, atık suların içerdiği bitki 
besin maddeleri bitki yetiştiricili ğinde avantaj sağlar. Atık suların azot ve fosfor içeriği tarımsal 
gübre gereksinimini azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Atık suların sulamada 
kullanılması ile bitki yetiştiricili ği için yararlı olan toprak mikroorganizmalarının metabolik 
aktiviteleri artmaktadır [Pescod, 1992; Toze, 2006]. 

 
Geçmişten günümüze hidrolojik döngünün özünü oluşturan suyun yeniden kullanımı, bir 

proje ile öngörülmeksizin kendiliğinden gerçekleşmektedir. Suyun niteliklerini değiştirmeden 
tekrar tekrar kullanımı olan su kuvvetinden yararlanma araçları olan değirmenler ve daha sonra 
da hidroelektirk santrallar yeniden kullanım şekilerinden biridir. Sulamadan drenaj yoluyla geri 
dönen suların akarsulara karışarak mansapta yeniden kullanımı suyun niteliğini değiştiren 
yeniden kullanım biçimlerinin en yaygın olanıdır. 

 
Sanayi ve tarım alanında hızlı bir gelişmenin yaşandığı ve buna bağlı olarak göç yoluyla 

önemli ölçüde nüfus çeken Ege Bölgesi’nde suya olan talep her geçen gün artmaktadır. Başta 
bölgenin çekim merkezi olan Đzmir olmak üzere bölgede su taleplerinin karşılanması, 
değerlendirilmemiş yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarının planlanarak tüketiciye sunulması 
yoluyla karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak birincil su kaynakları olarak adlandırılan bu 
kaynakların kuraklık, su kirliliği ve yoğun talep nedeniyle sınırlarına yaklaşılmıştır. Hem bu 
nedenle hem de küresel iklim değişiminin yakın gelecekteki etkileri, su kaynakları üzerinde var 
olan rekabetin daha da artacağını göstermektedir. Hem sulama, hem de doğada ekolojik sistemler 
için yaşamsal önem taşıyan su miktarı giderek azalmaktadır. Sulama amacıyla kullanılacak temiz 
su kaynaklarına talebin azaltılmasında, atık suların arıtılarak yeniden kullanılması olası 
çözümlerden birisi olarak görülmektedir. Bu nedenlerle başta Đzmir olmak üzere bölgemizde ve 
ülkemiz genelinde  suyun yeniden kullanımını gündeme getirmiştir. 

 
Đzmir kenti atıksularının önemli bir potansiyel oluşturması, yakın geçmişte Batı Anadolu 

havzalarında yaşanan kuraklık ve tarım alanlarında karşılaşılan su yetersizliği bu suların 
arıtıldıktan sonra tarımda yeniden kullanımı düşüncesini doğurmuştur. 

 
Bu çalışmada Đzmir kenti atık sularının arıtıldıktan sonra sulama amaçlı olarak yeniden 

kullanımının mümkün olup olmadığı çeşitli araştırıcıların yapmış olduğu çalışmalar da dikkate 
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alınarak incelenmiştir. Yeniden kullanımı sınırlayan etkenler ve alınması gerekli önlemler 
değerlendirilmiştir. Arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılabileceği alan olarak öngörülen 
Menemen Ovası’nda bu kullanımın ne şekilde olacağını ortaya koyan ön inceleme düzeyinde bir 
proje ve buna ilişkin ayrıntılar ortaya konulmuştur. 

 
2. ATIKSULARIN SULAMADA YEN ĐDEN KULLANIMI 

Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtıldıktan sonra tarımsal sulama amacıyla yeniden 
kullanılması çok eski dönemlerden beri ABD, Almanya, Hindistan ve birçok ülkede 
uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde (Meksika, ABD, Đspanya, Đsrail, Đtalya, Fransa, Tunus, 
Yunanistan) kullanım amaçlarına göre arıtılmış atık suların sağlaması gereken kalite ölçütlerini 
veren, uygun arıtma yöntemlerini belirten ve sulama amacıyla bu suların nasıl kullanılması 
gerektiğini açıklayan rehberler geliştirmiştir Bu ülkelerden biri olan Almanya'da atıksudan 
yararlanma uygulamaları 100 yılı aşkın bir süredir başarıyla yapılmaktadır. Herhangi bir yerde 
atıksuyun olası kullanımları yörenin fiziksel özellikleri, ekonomik ve sosyokültürel yapısı 
tarafından belirlenir. Günümüzde Dünyada atıksu ile sulanan alanlar toplam sulanan alanların % 
0,2’si olan 500 000 hektara ulaşmıştır. Bu alanların önümüzdeki yıllarda hızla artması ve toplam 
sulanan alanların % 1’ne ulaşması beklenmektedir [Wolff and Stein, 1999]. 

 
Almanya’da atıksuların sulamada kullanılmasına ilişkin bir başka örnek de 1950’li yıllarda 

Almanya’nın Braunschweig şehrinde Belediyenin çifçilerle işbirliği sonucunda kısmen arıtılan 
evsel atıksuların sulamada yağmurlama yöntemi ile kullanılmasıdır. Bu uygulamayla çifçilerin 
yeraltısuyu kullanımı ve dolayısıyla pompaj giderleri azalmış, atıksuda bulunan azot ve fosforlu 
bileşiklerle toprakların gübrelenmesi sağlanmıştır [Vermillion and Merrey, 1998]. 

 
Suya olan talebin artması nedeniyle arıtılmış atıksularla sulama bazı ülkelerin su 

kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesinde önemli bir bileşen durumundadır. Arıtılmamış 
atıksuların sulamada kullanılması ise istenmeyen bir uygulamadır. Bu uygulamada atıksular hiç 
arıtılmadan nehirlere ya da başka alıcı su ortamlarına boşaltılmakta ve daha sonra aynı nehir 
veya alıcı ortam su temininde kullanılmaktadır [Atış vd., 1998]. Bu şekilde atıksuların yeniden 
kullanımına en iyi örnek Gediz havzası ve bu havzada yapılan sulamalardır. 

 
Gediz Nehri üzerinde bulunan 3 ardışık regülatör yapısı ile derlenen sular hem akış 

yukarısında kalan sulama alanından dönen arıtılmamış atık suları, hem de akarsuya arıtma 
yapmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suları bulundurmaktadır. Gediz nehrinin deltası 
olan Menemen ovasındaki sulamada Gediz nehri sularının arıtılmaksızın üçüncül kullanımı söz 
konusudur. Bunun bir sonucu olarak su kalitesinde dikkate değer bozulmalar gözlenmektedir. 

 
Atıksuların arıtılmadan sulamada kullanılmasına ilişkin yöresel çok sayıda örnek 

bulunmaktadır. Konya Kapalı havzasında sulamadan dönen suları ve taşkın sularını 
uzaklaştırmak amacıyla inşa edilmiş bulunan ana tahliye kanalı Konya kenti atıksularını da 
taşımaktadır. Arıtılmaksızın bu kanala verilen atık sular kanal boyunca yeralan tarımsal alanlarda 
sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamanın sonucunda tarım topraklarında tuzluluk ve 
bor konsantrasyonlarında artışlar saptanmıştır. Tuzluluk 4 kat artmış, bor toprak profilinde hiç 
yokken 0,38 ppm değerine kadar yükselmiştir [Berktay ve Aydın, 1996]. 

 
Yukarıdaki bulgulara benzer olarak Konya kentinin arıtılmamış atıksuları ile sulanan tarım 

topraklarında patojen bakteri, mikrofungus ve barsak parazitlerinin sayılarında ve türlerinde 
önemli artışlar gözlenmiştir [Gür vd., 1996]. 

 
Şanlıurfa’da yaklaşık 20 yıldır arıtılmamış evsel atıksular ile sulanan tarımsal alanların 

topraklarında bor ve ağır metallerin olması gereken limitlerin çok üzerinde bulunduğu 
belirlenmiştir [Kızılgöz ve Kaptan, 1996].  
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3. ATIKSULARIN SULAMADA YEN ĐDEN KULLANIMINI SINIRLAYAN ETKENLER 
VE ALINMASI GEREKL Đ ÖNLEMLER 

Atıksuların sulamada kullanılmasında dikkat edilmesi gereken etkenler üç ana grupta 
toplanabilir: 

1) Atıksuların insan sağlığına etkisi, 

2) Atıksuların tarımı yapılan bitkiler üzerine etkisi, 

3) Atıksuların tarım toprakları üzerine etkisi. 
 

3.1. Atıksuların Đnsan Sağlığına Etkisi ve Alınması Gerekli Önlemler 

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan atık sularda bulunan mikroorganizmalar ve parazit 
yumurtaları sulama ile birlikte önce toprağa ve bitkiye, daha sonrada besin zinciri yoluyla 
hayvanlara ve insanlara geçerek önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler. Arıtılmamış 
atıksularla bulunan patojenik mikroorganizmalar 3 ayrı grupta ele alınmaktadır. 

1) Bakteriler (salmonella, esherichia coli vd.), 

2) Parazitler (protozoa ve bağırsak kurtları), 

3) Virüsler (hepatit A vd.). 
 
Bu mikroorganizmalar bitkilerin yüzeylerinde 2 ilâ 30 gün, toprak içinde ise haftalarca 

yaşıyabilmektedirler [Korukçu vd., 1996]. 
 
Atıksularda tarımsal amaçlı sulama yapılması amaçlandığında, arıtma sistemi patojenik 

mikroorganizmaları kabul edilebilir düzeylere indirmeyi yada tamamen yok etmeyi sağlamalıdır. 
1985 yılında Đsviçre’nin Engelberg kentinde düzenlenen uluslararası bir toplantı sonucunda 
atıksuların sulamada yeniden kullanımı için Engelberg raporu adıyla bilinen mikrobiyolojik 
kalite kriterleri belirlenmiştir. Dünya sağlık örgütünün 1987 yılında toplanan bilimsel çalışma 
grubu Engelberg raporunu benimsemiş ve Tarımda ve Su Kültüründe Atıksu Kullanımı Đçin 
Sağlık Standartları adı altında bir rapor yayınlayarak, bu konudaki uluslararası ölçütleri 
belirlemiştir [WHO, 1987]. 

 
Atıksuların sulamada kullanılabilmesi için arıtma tesisinden çıkışta bir dezenfeksiyon 

işleminden geçirilmesi gereklidir. Dezenfeksiyon işleminde klor, klordioksit, sodyum hipoklorit 
en çok kullanılan kimyasal maddelerdir. Bir fiziksel dezenfeksiyon metodu olarak ultraviole 
ışınlarının kullanımı da son yıllarda yaygınlaşmıştır. Ayrıca güneşli bölgelerde uygulama şansı 
olan bir yöntem de fotokimyasal dezenfeksiyon olup atıksuların tarımsal amaçla kullanımı 
düşünüldüğünde önerilmektedir [Meriç vd., 1996]. 

 
3.2. Atıksuların Tarımı Yapılan Bitkiler Üzerine Et kisi ve Alınması Gerekli Önlemler 

Atıksuların tarımı yapılan bitkiler üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde; 

1) Suyun tuzluluğu, 

2) Sodyum iyonu konsantrasyonu,  

3) Sodyum adsorbsiyon oranı, 

4) Bor, ağırmetal ve diğer toksik maddelerin konsantrasyonu, 

5) Azot konsantrasyonu 

6) Yağ ve gres gibi yüzen maddeler, birincil derecede önem taşımaktadır. 
 
Sulama suyundaki çözünmüş tuzların toplam konsantrasyonu elektriksel iletkenlik değeri ile 

kolayca ölçülebilir. Sulama suları bugüne kadar çoğunlukla içerdiği tuzların miktarına göre 
sınıflandırılmıştır. Ancak günümüzde 14 ayrı parametrenin dikkate alındığı bir sınıflandırma 
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yönetmeliklerde yeralmıştır [Resmi Gazete, 1991]. Buna göre sulama suyunun elektriksel 
iletkenliği EC25 3000x106 mikromhos/cm değerini aştığında kullanılamaz niteliktedir. 
Atıksulardaki tuzluluğun giderimi pahalı arıtma yöntemlerine ihtiyaç gösterdiğinden uygulamada 
problemin çözümü için genellikle daha iyi kaliteli su ile arıtılmış atık suyu karıştırarak 
konsantrasyonlar düşürülür. 

 

Tablo 1. Su ve/veya arıtılmış atık sularla ilişkili olarak görülen hastalıklar [Salgot, 2001] 

 
Atıksuların içinde bulunan azot ve fosfor bitkiler için önemli birer besin maddesidir. Bu 

maddeler sulamanın yapıldığı tarım topraklarındaki kimyasal gübre ihtiyacını azaltıcı etki 
yaparak doğrudan ekonomik katkı sağlarlar. Bu nedenle tarımsal sulamada kullanılacak 
atıksuların arıtımında azot ve fosfor arıtımı giriş konsantrasyonuna bağlı olarak ya hiç yapılmaz 
ya da kontrollu olarak daha düşük düzeylerde yapılır. 

 
Sodyum, klor ve bor bitki büyüme süreci içinde çok az miktarda ihtiyaç duyulan 

elementlerdir. Sodyum ve klor, bor'a göre daha az toksik olmakla birlikte bitkilerin her iyona 
karşı duyarlılığı farklılıklar göstermektedir [Korukçu vd., 1996]. Ağır metaller ve diğer iz 
elementlerin toksik etkileri bitki cinsine, sulama alanındaki toprak yapısına ve sulama sürecinin 
uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Ağır metal ve diğer toksik maddelere ilişkin limitler 
ilgili yönetmeliklerde verilmiştir [Resmi Gazete, 1991]. Bu maddelerin arıtma sistemlerinde 
giderilmesi genellikle pahalı ve özel arıtma biçimleri gerektirdiğinden, ham atık suyun içinde 
bulunmaları istenmez veya zorunlu hallerde kaynağında özel ön arıtma yöntemleriyle 
giderilmeleri istenir. 

 
Yağ ve gres gibi yüzen maddeler ise bitkilerin ve toprağın üzerine yapışarak bitki gelişimini 

ve besin maddesi emilimini engelleyici rol oynarlar. Bu tür maddelerin bir atkısu arıtma tesisinde 
atık sudan ayrılarak arıtmanın öngörülen limitleri sağlıyacak şekilde yapılması esastır. 

 
3.3. Atıksuların Tarım Toprakları Üzerine Etkisi ve Alınması Gerekli Önlemler 

Arıtılmış atıksular içinde bulunan çözünmüş tuzlar, ağır metaller ve diğer toksik maddeler 
yörenin iklim koşullarına ve toprakların özelliklerine bağlı olarak toprak içinde birikirler ve 
bitkiler tarafından emilerek bitki bünyeleri içinde yoğunlaşabilirler. Bu nedenle arıtılmış 

Sınıflar Tanımlar/gözlemler/örnekler 

Su yoluyla taşınan 
hastalıklar 

Suyun sağlandığı sistemler aracılığıyla yayılabilen enfeksiyonlardır. Su 
patojenler için taşıyıcı görevi görür.  
Tifoid ateş, kolera, giardiyazis (ishal), dizanteri, bulaşıcı hepatit 

Su ile yıkanarak 
giderilebilen 
hastalıklar 

Kişisel temizlik için suyun yetersiz olmasından kaynaklanan hastalıklar. 
Vücudun dış yüzeylerini etkiler.  
Konjunktivit, trahom, cüzzam, tinea, askariyaz, yavs hastalığı, giyardiyazis, 
kriptosporidiyozis 

Su kaynaklı hastalıklar 

Enfeksiyonlar sucul omurgasız konukçu, genellikle bir hayvan vasıtasıyla 
taşınır. Enfeksiyona neden olan organizmanın yaşam döngüsünün önemli bir 
bölümü bu sucul hayvanların içinde gerçekleşir.  
Şistozomiyazis, gine kurdu, filariazis 

Su ile bağlantılı böcek 
vektörlerden 
kaynaklanan 
hastalıklar 

Yerüstü su kaynakları yakınında bulunan veya yaşayan böcekler vasıtasıyla 
yayılan enfeksiyonlardır. 
Tripanozomiyazis, sarıhumma, deng hastalığı, onkoserkiyazis (nehir 
körlüğü), sıtma 

Kötü sağlık koruma 
önlemleri nedeniyle 
oluşan enfeksiyonlar 

Genellikle uygun sağlık koruma uygulamalarının olmayışı nedeniyle toplum 
içinde yayılırlar. 
Kancalı kurt, yuvarlak solucan, askariyazis. 
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atıksuyun özellik-leri kadar sulama alanındaki toprakların yapısı da atıksuların kullanımını 
etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin sodyum, belirli limitlerin üzerinde bitkiye olan toksik 
etkisi dışında toprak içindeki kil parçacıklarının parçalanıp ayrılmasına neden olur. Bunun bir 
sonucu olarak killi toprak-larda porozite ve permeabilite düşer, toprağın havalanması azalır ve 
suyun toprak içindeki hareketi güçleşir. Sonuç olarak arıtılmış atıksu ile sulama yapılan tarım 
topraklarında bitki gelişimi ve tarımsal faaliyet olumsuz etkilenir. 

 

Tablo 2. 20-30°C’de bitki yüzeyinde ve toprakta bazı dışkı kökenli patojenlerin hayatta kalış 
süreleri [Westcot, 1997] 

 
Arıtılmış atıksu ile sulama yapılması öngörülen tarımsal alanlarda, sulu tarıma yeni açılacak 

alanlarda olduğu gibi toprak özelliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve alınması gerekli 
önlemlerin sulama öncesinde belirlenmesi gereklidir. Bu önlemler atıksuyun arıtma sürecine 
ili şkin olabileceği gibi, arıtılmış atıksuyun verildiği toprakların niteliğinin değiştirilmesine 
yönelik yıkama ve özel drenaj tesisleri oluşturma şeklinde de olabilir. 

 
4. ĐZM ĐR KENT Đ ATIKSU ARITMA TES ĐSĐ VE ATIKSULARIN KAL ĐTE AÇISINDAN 

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Đzmir kenti atıksu arıtma tesisi Büyük Kanal Projesinin en önemli bileşenidir. Atıksu arıtma 
tesisi gerektiğinde azot ve fosfor arıtımının da yapılabildiği, evsel ve ön arıtması yapılmış 
endüstriyel atıksuları, öngörülen arıtılmış su kriterlerine uygun hale getiren uzun havalandırmalı 
oksidasyon havuzları türünde bir sistemdir. Arıtma tesisi 7 m3/s ortalama kuru hava debisi için 3 
paralel hat halinde tasarlanmış olup maksimum kapasite 12 m3/s olarak düşünülmüştür.  

 
Atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesinde esas alınan Đzmir kenti ortalama atıksu kalite 

parametreleri ile tesisin çalışmasından sonra beklenen ortalama arıtılmış atıksu arıtma tesisi 2008 
yılı çıkış suyu özellikleri (sulama suyu kriterleri açısından ) Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tabloda verilen parametreler ile sulama sularının sınıflandırılması parametreleri 

karşılaştırıldığında toplam tuz konsantrasyonu açısından V. sınıf zararlı su olduğu görülmektedir. 
Đletkenlik parametresi açısından da suyun kullanılamayacağı görülmektedir. IV. Sınıf ihtiyatla 
kullanılabilecek suda 2000-3000’ụ Mho/Cm sınır değerlere rağmen 41100-11000’ụ Mho/Cm 
değerleri saptanmıştır. Tablodan da görüleceği gibi Đzmir kenti atıksu arıtma tesisi 2008 ylı çıkış 
suyu değerlerine bakıldığında bu suyun sulamada mevcut durumda kullanılamıyaçağı daha ileri 
bir arıtma yapılarak tekrar değerlendirme yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Patojen 
Hayatta kalış süresi 

Toprakta Bitki yüzeyinde 
Virüsler 

Enterovirüslera 
 

<100 gün, genellikle <20 gün 
 

<60 gün, genellikle <15 gün 
Bakteriler 

Fekal koliform 
Salmonella spp. 
Vibro kolera 

 
<70 gün, genellikle <20 gün 
<70 gün, genellikle <20 gün 
<20 gün, genellikle <10 gün 

 
<30 gün, genellikle <15 gün 
<30 gün, genellikle <15 gün 
<5 gün, genellikle <2 gün 

Protozoa 
Entamoeba histolytica kistleri 

 
<20 gün, genellikle <10 gün 

 
<10 gün, genellikle <2 gün 

Helmitler 
Ascaris lumbricoides 
yumurtaları 
Kancalı kurt larvaları 
Taenia saginate yumurtaları 
Trichuris trichiura yumurtaları 

 
Aylarca 

 
<90 gün, genellikle <30 gün 

Aylarca 
Aylarca 

 
<60 gün, genellikle <30 gün 

 
<30 gün genellikle <10 gün 
<60 gün genellikle <30 gün 
<60 gün genellikle <30 gün 
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Tablo 3. Đzmir kenti atıksu arıtma tesisi 2008 yılı çıkış suyu özellikleri (sulama suyu kriterleri açısından) 

Parametre 
Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık  

ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Ph 6,92 7,41 7,40 7,19 7,29 7,19 6,86 7,51 7,20 7,71 7,13 7,24 

Đletkenlik(U  Mho/Cm) 4.600 4.100 5.000 6.500 4.500 7.000 7.200 11.000 6.000 5.000 5.000 4.500 

Bor(Mg/L) 0,230 0,710 0,910 1,160 1,107 2,680 1,040 1,400 0,920 1,000 1,250 1,060 

Sodyum (Mg/L) 1.051 903 1.317 2.193 1.219 2.035 2.356 1.993 1.806 1.281 1.854 1.173 

Potasyum (Mg/L) 90,0 96,0 156,0 65,4 10,0 132,0 182,0 97,8 234,0 200,0 57,8 40,8 

Kalsiyum (Mg/L) 108,7 117,0 217,0 234,0 163,0 215,0 120,0 200,6 160,0 112,0 128,3 104,0 

Magnezyum (Mg/L) 142,8 91,6 173,0 200,0 152,5 243,0 156,0 252,7 118,0 140,0 146,1 121,0 

Karbonat (Mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Bikarbonat(Mg/L) 751 671 662 532 805 830 361 464 342 451 464 378 

Sülfat (Mg/L) 387 269 466 946 363 940 709 601 584 556 398 314 

Klorür (Mg/L) 1570 1370 2165 3444 1590 3184 3749 3249 2999 2099 2699 1949 

Değişebilir Sodyum 
Yüzdesi 

70,0% 74,0% 71,0% 74,0% 69,0% 72,0% 81,0% 78,0% 77,0% 71,0% 84,0% 75,0% 

Sodyum Karbonat 
Kalıntısı (Rsc) 

-5,0 -2,5 -10,0 -19,0 -7,7 -7,1 -13,0 -14,4 -12,2 -9,9 -10,8 -9,1 

Toplam Tuz 
Konsantrasyonu 
(Mg/L) 

2.950 2.500 4.000 5.500 3.500 5.212 5.548 7.840 4.308 3.980 4.424 3.996 

Sodyum Adsorbs Đyon 
Oranı (Sar) 

16 15 18 25 16 22 33 26 26 19 27 19 

Sulama Suyu Sınır C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 C4S4 
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5. MENEMEN OVASI SULAMA S ĐSTEMĐ VE SU GEREKSĐNMESĐ 

Menemen Ovası’nda halen sulama şebekesi mevcut olup sağ ve sol sahilde toplam 28 483 
ha alanda sulu tarım yapılmaktadır. Bu alanın 25 893 ha'lık kısmı cazibe ile, geriye kalan 2 590 
ha'lık kısmı pompajla sulanmaktadır. Mevcut tesisler Emiralem Regülatörü, sulama kanalları,  
sulama pompa istasyonları, drenaj kanalları ve drenaj pompa istasyonlarından ibarettir. Bu 
tesisler değişik zamanlarda yapılmış olup kısım kısım işletmeye girmişlerdir. 

 
5.1. Emiralem Regülatörü 

Gediz Nehri üzerinde Menemen ilçesine bağlı Emiralem bucağının 2,5 km doğusunda yer 
almaktadır. Yapımına 1938 yılında bir Alman firması tarafından başlanmış olup 1944 yılında 
DSĐ’ce emaneten tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. 150 m açıklığında ve kapaklı tipte bir 
yapıdır. Biri çakıl geçidine ait olmak üzere 19 adet kapak bulunmaktadır. Sol ve sağ prizlerle sol 
ve sağ sahil anakanallarına su vermektedir. Đşletmeye açıldığı tarihte yalnız sol sahile hizmet 
etmekteydi. Sağ priz 1974 yılında yapılmıştır. 

 
5.2. Sol Sahil Sulama ve Drenaj Tesisleri 

5.2.1. Menemen sulaması 

Menemen Ovası’nda kuzeyden Menemen ve Kozluca Seddeleri, doğudan Karşıyaka-
Menemen demiryolu ile sınırlanan 16 293 ha alana hizmet etmektedir. Yapımına Emiralem 
Regülatörü ile birlikte başlanmış ve birlikte tamamlanmıştır. Sol sahil anakanalı, Kesikköy, 
Seyrekköy, Ulucak, Sasallı, Kaklıç Sekonderleri ve tersiyerlerden oluşmaktadır. Anakanal 
kapasitesi 20 m3/s'dir. Anakanal ve sokenderler klasik tiptedir. Đşletmeye açıldığı tarihte tamamı 
klasik tipte olan tersiyerler zaman içerisinde kısmen kanaletliye dönüştürülmüştür. 

 
5.2.2. Maltepe sulaması 

Menemen seddesi ile Gediz Nehri arasında kalan 4 400 ha alana hizmet etmektedir. 1986 
yılında işletmeye açılan tesis bir anakanal ve tersiyerlerden oluşmaktadır. Anakanal klasik tipte, 
tersiyerler kanaletlidir. Menemen seddesi üzerinden giden Maltepe anakanalı, sol sahil 
anakanalının Km: 8+66750’sindeki prizden su almaktadır. 

 
5.2.3. Emiralem pompaj sulaması 

Sol sahil anakanalı ile Gediz Nehri arasında kalan ve kanal yarmada geçtiği için cazibeyle 
sulanamayan Emiralem Bağları’nın pompajla sulanabilmesi için gerçekleştirilmi ş bir tesistir. 
1989 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama alanı 440 ha olup şebekesi kanaletlidir. Emiralem 
pompa istasyonu sol sahil anakanalından su almaktadır. Kurulu gücü 44 kW olan pompa 
istasyonu içinde 2 ünite yer almaktadır. Pompaj debisi 450 l/s’dir. 

 
5.2.4. Drenaj tesisleri 

Menemen sulaması alanında sulamadan dönen suların uzaklaştırılması amacına yönelik, 
tersiyer, tali ve ana tahliyelerden oluşan bir drenaj şebekesidir. Ana tahliyeler denize 
mansaplanmakta, ancak ovanın yükseltisi çok düşük olduğu için mansap koşulu 
sağlanamamaktadır. Bu yüzden biri Deveçayırı tahliyesi üzerinde (Süzbeyli P.Đ.), diğeri T3 
tahliyesi üzerinde (Kozluca P.Đ.) olmak üzere iki adet pompa istasyonuyla denize deşarj 
sağlanabilmiştir. Her iki pompa istasyonu da üç'er üniteden ibaret olup Süzbeyli pompa 
istasyonu 2,25 m3/s, Kozluca pompa istasyonu da 1,2 m3/s kapasiteye sahiptir. 

 
5.3. Sağ Sahil Sulama ve Drenaj Tesisleri 

5.3.1. Sağ sahil sulaması 

Gediz Nehri sağ sahilinde yer alan şeritvari nitelikteki 5 200 ha tarım arazisine hizmet 
etmektedir. 1974 yılında işletmeye açılmıştır. Bir anakanal ve tersiyerlerden oluşmaktadır. 
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Anakanalın Hasanlar Köyü’ne kadar olan ilk 4 530 m’lik kısmı iletim kanalı niteliğindedir. Bu 
kısımda hiç tarım arazisi olmadığı için sulama suyu verilmemektedir. Anakanal klasik tersiyerler 
kanaletli tiptedir. Anakanal kapasitesi 7,3 m3/s’dir.  

 
5.3.2. Bağarası pompaj sulaması 

Bağarası köyünde sağ sahil anakanalının üstünde kalan 350 ha arazinin sulanması amacıyla 
düşünülmüş ve 1978 yılında işletmeye açılmıştır. Sağ sahil anakanalının 38+086’ncı 
kilometresinden su almaktadır. Şebekesi kanaletlidir. Pompa istasyonunun kurulu gücü 90 kW 
olup 3 üniteye sahiptir. Pompaj debisi 345 l/s’dir. 

 
5.3.3. Türkelli pompaj sulaması 

Türkelli, Helvacıköy ve Hatundere köylerine ait olan ve sağ sahil anakanalı üstünde kalan 1 
800 ha arazinin sulanabilmesi amacıyla düşünülmüş ve 1982 yılında işletmeye açılmıştır. Sağ 
sahil anakanalının Buruncuk tüneli çıkışından su almaktadır. Şebekesi kanaletlidir. Pompa 
istasyonunun kurulu gücü 900 kW olup 6 üniteye sahiptir. Pompaj debisi 1 900 l/s’dir. 

 
5.3.4. Drenaj tesisleri 

Sulamadan dönen suların sulama alanından uzaklaştırılması amacıyla bir drenaj şebekesi 
yapılmıştır. Arazi şeritvari olduğu için drenaj şebekesi yer yer Gediz’e mansaplanabilmektedir. 
Sulama alanının uç kısmında son tahliyeler ise denize mansaplanmakta ancak sol sahilde olduğu 
gibi mansap koşulu sağlanamadığından pompaja gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla D1 ve 
D1-1 tahliyelerinin birleştiği noktada Sakızcı pompa istasyonu kurulmuştur. Pompa 
istasyonunun kurulu gücü 44 kW olup 2 üniteye sahiptir. Pompaj debisi 800 l/s’dir. 

 
Sol ve sağ sahil sulama tesislerinin (pompaj sulamaları dahil) işletmesi ve bakım-onarım 

işleri 12/VII/1995 tarihli sözleşme ile ilgili sulama birliklerine devredilmiştir. 
 

5.4. Sulama Suyu Gereksinimi 

Menemen Ovası sağ ve sol sahil sulamaları değişik tarihlerde hizmete girmiş olup 1995 
yılından beri ilgili sulama birlikleri tarafından işletilmektedir. Birlikler, her yıl sulama mevsimi 
başında sulama planı yaparak o yıl için ürün desenini belirlemekte ve Blaney-Criddle yöntemiyle 
bitki su gereksinimini hesaplamaktadır. Projemizin boyutlandırılmasında kullanılacak sulama 
suyu gereksiniminin hesabında bu sulama planları esas alınmıştır. 

 
2005, 2006, 2007 yıllarına ait sulama planlarında verilen Menemen Ovası ürün Tablo 4’te 

verilmiştir. Bu ürün desenlerine göre hesaplanan aylık bitki sulama suyu gereksinimleri ve 
bunların ortalamaları her iki sahil toplamı olarak Tablo 5’te verilmiştir. Mevcut durumda 
ortalama 8000 m3/ha su gereksinimi olduğu görülmektedir. Bu gereksinimin çoğu yıllar 
karşılanamadığı ifade edilmektedir. 

 
6. ARITILMI Ş ATIKSUYUN MENEMEN SULAMASINDA KULLANILMASI ĐÇĐN 

ÖNERĐLEN SĐSTEM VE SEÇENEK TESĐSLER 

Çiğli Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun Menemen Ovası’ndaki mevcut sulama şebekesinin 
tümüne verilebilmesi için şebekenin başlangıç noktası olan Emiralem Regülatörü’ne kadar 
iletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, aradaki yükselti farkını ve kayıpları karşılamak üzere 
arıtma tesisi çıkışında bir pompa istasyonu ve bu pompa istasyonundan çıkacak suyun Emiralem 
Regülatörü’ne kadar iletilmesini sağlayacak bir cebri boru hattı düşünülmüştür. Menemen 
Ovası’nın tüm su gereksiniminin karşılanması amaçlandığında bunu sağlamak amacıyla sol ve 
sağ anakanal başlangıçlarını regülatörün hemen membaından ve Gediz Nehri’nin altından 
birbirine bağlayacak bir sifon gerekli olmaktadır. 
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Tablo 4. Menemen Ovası sulamaları ürün deseni 

 

Tablo 5. Menemen Ovası bitki sulama suyu gereksinimi 

 
6.1. Arıtılmış Atıksu Pompa Đstasyonu 

Đzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında yer alan  arıtma tesislerinin kısım kısım yapılması 
ve devreye girmesi planlanmıştır. Bu amaçla eski Gediz Deltası üzerinde 3000 ha alan 
kamulaştırılmış olup bunun 25 ha’lık bölümünde 1. Arıtma tesisinin yapımına başlanmıştır. Bu 
tesisten çıkan arıtılmış suyu Emiralem Regülatörü’ne pompalayacak olan arıtılmış atıksu pompa 
istasyonunun tesisin hemen batısında, arıtılmış suyun çıkış noktasında yer alması planlanmıştır. 
Đleride devreye girecek olan arıtma tesislerinden gerektiği kadarının çıkış sularının da birer 
kanalla bu pompa istasyonunun emme havuzuna bağlanması gerekecektir. Bu çalışmada ise 
arıtılmış atıksu debisinin zaman içerisinde kademeli olarak artacağı göz önüne alınarak debi 
gerekli depolama hacmi ilişkisi araştırılmıştır. Menemen Ovası’nın yıllık sulama suyu 
gereksinimi olan 186,08 hm3'ü sağlayabilecek, yıl boyunca sürekli ve sabit minimum debi 5,90 
m3/s; gerekli depolama hacmi ise 114,28 hm3 olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık arıtılmış atıksu 
debisinin 21,20 m3/s'ye çıkması halinde, sulama suyu gereksinimin en yüksek düzeye çıktığı 
temmuz ayında bile bu gereksinim doğrudan doğruya karşılanabileceğinden herhangi bir 
depolama söz konusu olmayacaktır. Bu iki sınır değer arasındaki debi-gerekli depolama hacmi 
ili şkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Ürün  
Ekili ş Oranı (%) 

2005 2006 2007 2008 

Hububat 18,1 6,8 12,6 16,0 
Bostan 1,7 0,9 1,2 1,0 
Pamuk 42,9 66,77 47,9 43,0 
Mısır 15,0 10,9 17,1 23,0 
Fidan 1,3 1,3 1,2 0,0 
Bağ 8,4 8,4 6,2 4,0 
Zeytin 0,5 0,4 1,0 2,0 
Meyve 3,4 3,4 2,7 3,0 
Sebze 6,6 6,2 5,9 6,0 
Yem bitki. 1,5 1,4 1,7 1,0 
Diğer 1,7 4,9 0,7 1 
II.Ürün Mısır  10,9 9,8 1,0 0 
II.ÜrünSebze 3,7 1,8 0,0 0 
TOPLAM 114,7 111,5 101,0 100 

Yıllar Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM  

2005 m3/ha 381 1700 2544 2472 1139 38 8273 

2006 m3/ha 417 1633 2489 2448 1204 22 8212 

2007 m3/ha 387 1573 2412 2358 1182 16 7928 

Ortalama 
(22865 ha) 

m3/ha 395 1635 2482 2426 1175 25 8138 

hm3 9,03 37,38 56,75 55,47 26,87 0,57 186,08 

m3/s 3,37 14,42 21,19 20,17 10,37 0,21 - 
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Şekil 1. Arıtılmış atıksu debisi - gerekli depolama hacmi ilişkisi 

 
Şekil 1 üzerinde, arıtılmış atıksu debisinde beklenen artış kademeleriyle uyumlu olarak üç 

nokta seçilmiştir. 
I- Đlk kademede yapılan birinci arıtma tesisinin 7,00 m3/s olan çıkış suyu debisine karşılık 

102,70 hm3 depolama hacmi gerekli olmaktadır. 

II- Aynı kapasitede ikinci bir arıtma tesisin devreye girmesi ile toplam çıkış suyu debisi 
14,00 m3/s’ye yükselecek ve bu durumda 38,32 hm3’lük bir depolama hacmi yeterli 
olacaktır. 

III- Yine aynı kapasitede üçüncü bir arıtma tesisi daha devreye girdiği takdirde toplam çıkış 
suyu debisi 21,00 ≈ 21,20 m3/s olacak ve bu durumda hiç depolamaya gereksinim 
duyulmayacaktır. 

 
Her üç formülasyonda da arıtma tesisi çıkışı ile Emiralem Regülatörü arasında iletimi 

sağlayacak olan boru hatlarının tipi, çapı ve uzunluğu aynı olup yalnızca boru hatlarının sayısı 
değişmektedir. 

 
Menemen Ovası’nın sulama suyu gereksinimi temmuz ayında 21,2 m3/s’dir. Đlk kademe 

arıtma tesisinin ortalama kuru hava debisi ise 7,0 m3/s’dir. Đzmir Büyük Kanal Projesi 
gelişmesini tamamladığı zaman, arıtma tesislerinden çıkacak olan arıtılmış atıksu, Menemen 
Ovası’nın temmuz ayı gereksinimini bile herhangi bir depolamaya gerek kalmadan rahatlıkla 
karşılayabilecek düzeyde olacaktır. Bu olanak karşısında Menemen Sulaması’nın doğrudan 
doğruya (depolamasız) beslenmesi öngörülmüş ve pompaj debisi 21,2 m3/s olarak seçilmiştir. 

 
6.2. Arıtılmış Atıksu Đletim Hattı 

Bu tesis, arıtılmış atıksu pompa istasyonundan çıkan suyun Menemen Ovası sulamalarının 
başlangıç noktası olan Emiralem Regülatörü’ne (sol anakanal başlangıcına) basınçlı olarak 
iletilmesi amacına yönelik bir yapıdır. Yapım aşamasında ortaya çıkabilecek kamulaştırma 
sorunlarını en alt düzeye indirmek düşüncesiyle mevcut kanalların kamulaştırma şeritlerinden 
yararlanma yoluna gidilmiş ve bu amaçla Sasallı sekonderi _ Ulucak sekonderi _ sol anakanal 
güzergâhı, iletim hattı güzergâhı olarak seçilmiştir. Bu güzergâhın toplam uzunluğu 32 800 
m’dir. Boyutlandırılan iletim hattı birbirine paralel 3 borudan oluştuğu için kazı genişliği 
artmakta ve kanalların her iki yanındaki kamulaştırma şeridinden de yararlanmak zorunluluğu 
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doğmaktadır. Yapılan araştırmada kamulaştırma şeridi genişliklerinin Km: 3+800 ∼ 19+800 
arasında solda 1 boru, sağda 2 boru ve Km: 19+800 ∼ 32+800 arasında ise solda 2 boru, sağda 1 
boru için yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca bu güzergâh üzerinde bulunan Ulucak taksim 
havuzu ve Menemen merkez taksim havuzuna yapılacak bağlantılar yardımıyla gerektiğinde 
yapım işleminin kademelere bölünmesi ve geçici kısmi sulamalar yapılması olanağı da vardır. 

 
Önerilen projenin amacının, ileri düzeyde kirlenmiş olan Gediz Nehri’ni hiç kullanmadan 

Menemen Ovası’na yeterli ve nitelikli su sağlamak olduğu göz önüne alındığında arıtma 
tesislerinden gelecek olan suyun Gediz Nehri’nin suyuyla karışmadan tüm şebekeye dağıtılması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla  Sol Anakanal başlangıcına kadar iletilen arıtılmış suyun 
bir kısmının Gediz Nehri’nin altından geçerek bir sifonla sağ anakanal başlangıcına aktarılması 
öngörülmüştür. 

 
Tesislerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için gerekli suyun, herbiri 7,0 m3/s arıtma 

kapasitesine sahip üç ayrı arıtma tesisi tarafından sağlanabileceği ve bunların kademeli olarak 
devreye gireceği göz önünde bulundurularak iletim hattının da herbiri 7,0 m3/s kapasiteye sahip 
üç boru hattı şeklinde boyutlandırılması uygun görülmüştür. 

 
Boru çapı ekonomik çap araştırması sonucunda 2,20 m olarak belirlenmiştir. Kullanılacak 

boru tipi için de bir ekonomik araştırma yapılmıştır. Đzmir Đçmesuyu Projesi Tahtalı iletim 
hattında kullanılan D=2200 mm çapında çelik gömlekli öngerilmeli betonarme boru ile aynı 
çapta çelik boru yıllık gider bazında karşılaştırıldığında çelik gömlekli öngerilmeli betonarme 
boru tipi çelik boruya oranla % 45 daha ekonomik bulunmuştur. 

 
6.3. Seçenek Tesisler 

Đzmir kenti atıksu arıtma tesisinin gelişmesinin tamamlanıp maksimum kapasiteye 
ulaşıncaya dek geçecek sürede, Menemen sulaması su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
atıksu arıtma tesisinin kış dönemi sularının depolanmasına imkan verecek depolama yerleri 
araştırılmıştır. Bu amaçla Menemen ilçesi Asarlık beldesi yakınlarında ve Emiralem ilçesi 
Göktepe köyü yakınlarında 2 ayrı yerde toplam 102,7 hm3 arıtılmış su depolama kapasitesine 
sahip 2 baraj yeri belirlenmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulan depolamanın Menemen ovası yeraltısuyu 
akiferinde yapay enjeksiyon yoluyla yapılıp daha sonra akifelerden suyun istenilen zamanda geri 
kazanımı da su kalitesi ile ilgili hususlar dikkate alınmadan araştırılmıştır. Ancak Menemen 
ovası yeraltısu akiferinin jeolojik yapısı nedeniyle ancak çok küçük ölçekli bir depolanmaya 
imkan vermesi bu seçeneği uygulanabilir olmaktan çıkarmıştır.  

 
Atık suların uygun olarak toplanması ve arıtıldıktan sonra güvenli yöntemlerle tarımda 

kullanılması gündemde tutulmalı ve teşvik edilmelidir. Bu su tasarrufu açısından olduğu kadar, 
su ve toprak kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi ve bitki verimi artırması dolayısıyla yapay 
gübre gereksinimi azaltması ve de atık suların doğaya zarar vermeden en yararlı şekilde 
uzaklaştırılması açısından önem taşımaktadır. Atık suların arıtılmadan, plansız ve kontrolsüz bir 
şekilde kullanılması ise hem insan sağlığı hem de çevre sorunları ve tarım açısından sakıncalıdır. 

 
Đzmir kenti arıtmış atıksuları öngörülen kalite parametrelerini sağladığı takdirde sulamada 

kullanılabilirlik özelliğine sahip görünmektedir. Ancak bu parametrelerin limitlerin içinde 
kalabilmesi, varsayılan arıtılmamış atıksu özelliklerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Đzmir Ticaret 
Borsasının başvurusu üzerine konu Đzmir Valiliğince gündeme alınmış ve ilgili meslek odaları ve 
kamu kuruluşlarından bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Yapılacak çalışmalarda yukarıda 
özetlemeye çalıştığımız tüm olguların dikkate alınması gerekmektedir. 

 
Bu çalışmada atıksu arıtma tesisinin sonuç kapasitesine ulaşmasından sonra bir depolamaya 

ihtiyaç kalmaksızın Menemen Ovası sulama suyu ihtiyaçlarını karşılayabileceği belirlenmiştir. 
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Depolamasız nihai çözüm olarak arıtma tesisi çıkışında yeralacak bir arıtılmış atıksu pompa 
istasyonu ve 32,8 km uzunluğunda 3 hatlı bir iletim boru hattı önerilmiştir. 

 
Atıksu arıtma tesisinin tam kapasiteye ulaşmasına kadar geçecek sürede sulama suyu 

ihtiyacının karşılanması için depolama tesislerine gerek vardır. Bu amaçla 2 ayrı seçenek 
depolama tesisi yeri incelenmiştir. Bu tesisler, geçici bir süre ile ihtiyaç duyulmaları, toplam 
kapasitelerinin ancak ihtiyacın % 55’ini karşılayabilmeleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle 
önerilen sistem içinde yeralmamışlardır. 

 
Arıtılmış atıksuyun Menemen Ovası sulamalarında kullanımında kademeli bir uygulama ile 

arıtma tesisine en yakın tarım alanlarında sulama başlatılmalı, alınacak sonuçlara bağlı olarak 
önerilen projenin nihai yapıları gerçekleştirilmelidir. 

 
KAYNAKLAR 

• Atış, Đ., Kaya, B., Pala, A., Tomar, A., Gür, R., (1998). “ Đçme ve Kullanma Suyu Temini ve 
Su Havzalarının Korunması”, Đzmir Yerel Gündem 21, Đzmir’in Kentleşme-Çevre-Göç 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Çevre Raporu (taslak rapor), 2.cilt, s. 30-53, Đzmir. 

• Berktay, A., Aydın, M.E. (1996). “Atıksuların tarımsal maksatlı kullanımı ve Konya 
Ovası’nda atıksularla sulanan toprakların kirlenmesi”, Tarım-Çevre Đlişkileri Sempozyumu, 
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, s. 43-51, Mersin. 

• DSĐ, (1999). “Đzmir Atıksu Değerlendirme Projesi Ön Đnceleme Raporu”, DSĐ 2. Bölge 
Müdürlüğü, 57 s., Đzmir. 

• Gür, K., Uyanöz, R., Zengin, M., (1996). “Konya’da kentsel atıksularla sulanan tarım 
topraklarında mikrobiyal kirlenme”, Tarım-Çevre Đlişkileri Sempozyumu, Mersin 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, s. 958-964, Mersin. 

• ĐZSU, (1997). “Đzmir Büyük Kanal Projesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Sulamada 
Kullanılması Etüd Raporu”, Đzmir Büyükşehir Belediyesi Đzsu Genel Müdürlüğü, 11s., Đzmir. 

• ĐZSU, (1999). “Đzmir Büyük Kanal Projesi”, Rapor özeti, Đzmir Büyükşehir Belediyesi ĐZSU 
Genel Müdürlüğü, 10 s., Đzmir. 

• Kızılgöz, Đ., Kaptan, H., (1996). “Şanlıurfa ili Karakoyun Deresi civarında kanalizasyon 
suları ile sulanan sebze bahçelerindeki topraklarda ağır metal ve bor birikimi”, Tarım-Çevre 
Đlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, s. 226-231, Mersin. 

• Korukçu, A., Demir, A.O., Büyükcangaz, H., (1996). “Evsel ve endüstriyel atıksuların 
sulamada kullanım olanakları”, Tarım-Çevre Đlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, s. 62-72, Mersin. 

• Kukul, Y., Anaç, S., (2008). “Tarımsal sulamada atık suların kullanımı”, Havza Kirliliği 
Konferansı, DSĐ II. Bölge Müdürlüğü, Đzmir. 

• Meriç, S., Aydın, A.F., Eremektar, G., (1996). “Atıksuların sulama maksadıyla tekrar 
kullanımı öncesinde dezenfeksiyon”, Tarım-Çevre Đlişkileri Sempozyumu, Mersin 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, s. 581-588, Mersin. 

• Pescod, M.B., (1992). “Wastewater treatment and use in agriculture”, Irrigation and 
Drainager, No. 47, FAO, Rome. 

• Resmi Gazete, (1991). “Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”, 
7.1.1991 Tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazete, Ankara. 

• Salgot M., Verés, C., and Angelakis, A.N., (2003). “Risk assessment in wastewater 
recycling and reuse”, Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 3, No. 4. 

• Şengül, F., (1995). “Đzmir Kenti Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Alternatiflerinin 
Değerlendirilmesi Projesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Đzmir. 



 

 558

• Toze, S., (2006). “Reuse of effluent water-benefits and risks”, J. of Agricultural 
Management, No.80, pp. 147-159. 

• Vermillion, D.L., Merrey, D.J. (1998). “What the 21st century will demand of water 
management institutions?”, Journal of Applied Irrigation Science, Vol. 33, No.2, p. 165-
187, Germany. 

• WHO, (1989). “Health Guidelines For The Use of Wastewater in Aqriculture and 
Aguaculture”, WHO Technical Report Series, No. 778, Geneva, Switzerland. 

• Wolff, P., Stein, T.M., (1999). “Efficient and economic use of water in agriculture - 
possibilities and limits”, Natural Resources and Development, Volume 49/50, p. 151-159, 
Institute for scientific co-operation, Tübingen, Germany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 559

IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 
06-10 Temmuz 2009 ĐSTANBUL 
 
 
 
 

GENETĐK ALGOR ĐTMA KULLANILARAK SU DA ĞITIM 
ŞEBEKESĐ TASARIMI YAPILMASINA YÖNEL ĐK BĐR 

YÖNTEM GEL ĐŞTĐRĐLMESĐ 

Gencer GENÇOĞLU*, Nuri MERZĐ 

ÖZET 

Su temin sistemlerinin planlanması, tasarımı, bakımı ve işletmesi belediyelerin en büyük alt 
yapı projelerini oluşturmaktadır. Genetik algoritma (GA), evrim tabanlı bir optimizasyon 
yöntemi olup, su dağıtım şebekelerinin tasarımında kullanılabilir. Genetik algoritma, seçim, 
çaprazlama, mutasyon ve elitizm (seçkinlik) gibi operatörlerden oluşur. Her ne kadar bu 
operatörlerin değerleri algoritmanın çalışmasında çok önemli rol oynasa da bu operatörlerin 
değerlerinin belirlenmesine pek ilgi gösterilmemiştir. Bu çalışma, operatörlerin aldığı değişken 
değerlerinin belirlenmesine özel ilgi gösteren yeni bir çalışmadır. Geliştirilen bilgisayar 
programı; literatürde çok iyi bilinen Hanoi şebekesine uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda 
değişkenlerin şebeke karakteristikleri, optimize edilmesi istenen durum ve geliştirilmi ş olan 
bilgisayar programının yapısı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Basınç cezası fonksiyonunun ise 
boru maliyetlerine ve şebeke karakteristiklerine göre değiştiği tespit edilmiştir. Hanoi şebekesi 
için mutasyon oranı 0,00175; seçkinlik değeri, topluluk büyüklüğüne göre en küçük değer olan 
0,04; çaprazlama olasılığı ise 0,60 olarak bulunmuştur. Tüm benzer optimizasyon çalışmalarında 
uygun değişken değerlerinin bulunabilmesi için bu yöntem uygulanmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, optimizasyon, tasarım, su dağıtım şebekesi, Hanoi 

şebekesi 
 
 

ABSTRACT 

Planning, design, operation and maintenance of water supply systems constitute one of the 
largest infrastructure projects of municipalities; genetic algorithm (GA) is an optimization 
method that is based on natural evolution and is used for the design of water distribution 
networks. Genetic algorithm is comprised of different operators such as selection, crossover, 
mutation, and elitism. Although parameter values of these operators are important, not much 
attention has been given for the determination of the parameter values. This study represents a 
novel methodology, paying special interest for the determination of the parameter values. 
Developed computer program for genetic algorithm has been applied to the design of a well 
known network of the literature: Hanoi network. It is found that, the parameters of the algorithm 
are related with the network, the case to be optimized and the structure of the developed 
computer program. The pressure penalty constant value varied depending on the pipe costs and 
the network characteristics. The mutation rate is found to be 0.0175. Elitism rate is determined as 
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the minimum value for the corresponding population size (0.04). Crossover probability is found 
to be 0.6. This methodology should be applied to determine the appropriate parameter set of 
genetic algorithm for each similar optimization study. 

 
Keywords: Genetic Algorithm, optimization, design, water distribution network, Hanoi network 

 
 

1. GĐRĐŞ 

Büyük şehirler için maliyetleri milyon dolar mertebelerine çıkan su temin sistemleri; 
kullanıcılara yeterli basınçta ve miktarda su temin edebilmeyi amaçlayan; rezervuar(lar)dan, 
pompa(lar)dan, borulardan, çeşitli vanalardan ve su depolarından oluşan sistemlerdir. Geleneksel 
olarak su dağıtım şebekelerinin tasarımları tasarımcının tecrübesine dayanır ve bu tasarımlarda 
sokak planı, topoğrafya, ilgili su ihtiyaçları ve mevcut kaynaklar hesaba katılır. Esasen hiçbir su 
dağıtım şebekesi için tek bir tasarımdan söz edilemez; istenilen hidrolik özellikleri karşılayan 
fakat maliyeti birbirinden farklı olan bir çok farklı tasarım gerçekleştirilebilir. Ancak, yaklaşık 
20 borudan oluşan bir şebekede bile en ucuz tasarımı bulabilmek, milyonlarca farklı 
kombinasyonu çözmeyi gerektirebilir. Hemen tüm optimizasyon teknikleri genel problemi 
basitleştirme esasına dayanır ve hiçbiri arama uzayında gerçek optimum noktayı bulabilmeyi 
garanti edemez; bölgesel optimum noktaları bulabilmeye eğilimlidirler. Yakın zamanda 
Darwin’in evrim kuramına dayanan yeni bir teknik geliştirilmi ştir: genetik algoritma (GA).  

 
2. GENETĐK ALGOR ĐTMA 

GA, arama uzayı içindeki kromozomlardan, uyum sağlayanın hayatta kalması prensibine 
dayanır. Algoritmanın ardındaki fikir, doğal yaşamdaki sistem içerisindeki adaptasyon sürecini 
açıklamak ve bunu yapay sistemlere uygulamaktır. GA diğer optimizasyon tekniklerinden dört 
fark ile ayrılır [Goldberg, 1989]: (i) GA değişkenlerin kendisi ile değil değişken grubu ile çalışır, 
(ii) GA aramayı bir çok noktadan oluşan bir topluluk içerisinde yapar, tek bir nokta üzerinde 
yapmaz, (iii) GA doğrudan amaç fonksiyonunu kullanır, (iv) GA belirleyici kuralları değil, 
olasılık kuramlarını kullanır. GA seçim, mutasyon, seçkinlik gibi operatörleri kullanmak için 
topluluk üzerindeki kromozomlar üzerinde hareket eder. Şebekenin hidrolik uygunluğu ise 
şebeke çözümleyici bir program ile kontrol edilir. Su dağıtım şebekesinin hidrolik uygunluğunu 
tanımlayan göstergeler düğüm noktalarındaki basınçlar ve borulardaki akım hızlarıdır.  

 
2.1. Genetik Algoritmanın Yapısı 

GA rastgele olarak meydana getirilmiş bir kromozom grubu ile başlar ve bu kromozomlar, 
topluluğu oluşturur. Topluluğun büyüklüğü, diğer bir deyişle topluluk içerisindeki 
kromozomların sayısı ilk başta tanımlanmalıdır. Kromozomlar iki tabanlı sayıların bir araya 
getirdiği dizilerdir, ve büyüklükleri şebekenin özelliklerine göre değişebilir. Önceden 
tanımlanmış sayıda olan kromozomların ilk kez yinelenmesi ile evrim süreci başlar ve bu süreç 
son yinelenmeye dek devam eder. Bu yinelenmeler esnasında yeni birey adı verilen yeni 
kromozomlar meydana gelir. Her kuşakta, kromozomlar gerçek optimum noktaya ulaşmak için 
evrilir. Daha sonra tüm kuşaklar arasında bulunan en iyi çözüm, optimum ya da bulunabilen en 
iyi çözüm olarak sunulur (Şekil 1). Evrim sürecinde seçim, çaprazlama, mutasyon ve seçkinlik 
gibi genetik algoritma operatörleri önemli rol oynar.  

 
Seçim: Seçim işleminin başında topluluk içerisindeki tüm kromozomlar değerlendirilir. 

Değerlendirme işlemi, iki tabanlı kromozomlardan oluşan topluluğun, gerçek boru çapı değerleri 
ile gerçek şebekelere çevrilmesi ve topluluk içerisindeki tüm şebekelerin şebeke çözüm programı 
ile çözülmesidir. Şebeke çözüm programı algoritma ile beraber çalışabilen dahili ya da harici bir 
program olabilir. Her bir şebeke çözülerek ilgili düğüm nokta basınçları ve akım hızları bulunur. 
Kromozomlar, yani şebekeler maliyetlerine göre sıralanırken, şebekenin hidrolik özellikleri, ceza 
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fonksiyonları yardımıyla maliyet değerlerine dönüştürülür. Şebekenin toplam maliyeti, boru 
maliyetine ceza maliyeti eklenmesi ile bulunur. Şebekenin boru maliyeti ise, boruların birim 
fiyatları ve bu fiyatlara karşılık gelen boru uzunluklarının çarpımı ile bulunur. Sonuç olarak, ceza 
maliyetleri ve boru maliyetleri toplanarak, kromozomlar tüm maliyetlerine göre sıralanır; 
sonrasında da her kromozomun dinçlik değeri hesaplanır. Bu dinçlik değerine göre seçim süreci 
başlar. Seçim süreci esnasında rulet tekerleği yöntemi kullanılır. Eş kromozomlar rulet tekerleği 
üzerinde aldıkları seçilme olasılıklarına göre, rastgele atılan sayı yardımıyla seçilir. Bu sayede, 
daha dinç kromozomlar rulet tekerleği üzerinde daha fazla yer kapladıkları için daha fazla 
seçilme olasılığına sahip olurlar [Goldberg, 1989]. 

 

 
Şekil 1. Genetik algoritmanın genel yapısı 

 
Çaprazlama: Seçilmiş olan kromozomların çaprazlanması esnasında, seçilen kromozomlar 

(ebeveynler) bazı iki tabanlı sayılarını aralarında değiştirebilirler. Çaprazlama işlemi önceden 
belirlenmiş bir çaprazlama olasılığı ile kontrol edilir. Seçim esnasında, kromozomların 
eşleştirilme işlemi tamamlandıktan sonra rastgele bir sayı atılır ve eğer bu sayı, önceden 
belirlenmiş bir çaprazlama olasılığı değerinin altındaysa eşleştirilmi ş olan kromozomlara 
çaprazlama işlemi uygulanır. Çaprazlama işlemi tek noktalı, iki noktalı (Şekil 2) ya da çok 
noktalı olarak gerçekleştirilebilir.  

 
Çaprazlama 
öncesi eşler 

Çaprazlama noktaları 
belirlendiği anda eşler Yeni bireyler 

010011001010101 010011001010101 101011001001100 
101001100101100 101001100101100 010001100110101 

Şekil 2. Đki noktalı çaprazlama 

 

Mutasyon: Mutasyon oranı algoritmanın performansını etkileyen en önemli değişkendir. 
Mutasyon iki tabanlı sayıları 1’den 0’a ya da tam tersine çeviren işlemdir. Mutasyon esnasında, 
tüm topluluk iki tabanlı sayılar haline düşünülür. Tüm topluluk içerisindeki her bir iki tabanlı 
sayı için bir rastgele sayı atılır ve eğer bu sayı önceden tanımlanmış bir mutasyon oranından 
küçükse mutasyon o iki tabanlı sayıya uygulanır.  

 
Ceza fonksiyonu: Topluluk içerisindeki kromozomlar kendi dinçlik sayılarına göre sıralanır. 

Bu sıralamayı yapabilmek için bir ceza fonksiyonu gereklidir. Ceza maliyetleri arama uzayı 

Başlangıç topluluğunu rastgele 

Her bir kuşakta yeni bireyleri 

Her bir kuşak için oluşan en iyi 
sonucu sakla 

Maksimum kuşak 
sayısına ulaşıldı mı? 

Tüm kuşaklar içerisindeki 
en iyi sonucu göster 

Evet 

Hayır 
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içerisindeki her bir aday şebekenin hidrolik performansını gösterir. Her bir şebekenin hidrolik 
performansı ceza fonksiyonu ile maliyete dönüştürülür. Amaç ise şebekenin boru maliyeti ve 
ceza maliyeti toplamını en aza indirmektir. Amaç fonksiyonunun basitliği gerçek optimum 
noktayı bulabilmek için çok önemlidir. Düşük basınç problemleri şebekeden su alabilmeyi 
engellediği için, düşük basınç şartı diğer hidrolik şartlara kıyasla daha önemlidir. Tabii ki, 
düğüm noktalarındaki yüksek basınçlar da sızma problemlerine yol açabilmektedir. Basınç 
değerleri gibi, akım hızları da şebekelerin hidrolik performansını etkiler; ancak, genellikle büyük 
şebekelerde akım hızı problemleri göz ardı edilebilir [Simpson vd., 1994; Savic ve Walters, 
1997; Vairavamoorthy ve Ali, 2000].  

 
Seçkinlik kavramı: Seçkinlik kavramı bazı kromozomları çaprazlama ve mutasyon 

işlemlerinden korur. Çaprazlama ve mutasyon esnasında seçilen kromozomlar değiştirilir. Bu 
durum, eşleştirilen kromozomlardan daha zayıf bireylerin meydana gelmesine sebep olabilir. 
Seçkinlik, topluluğu bu tip yıkıcı değişimlerden korur.  

 
3. YÖNTEM 

Genel yapı: Şekil 3’te NOGA’nın (Genetik Algoritma kullanılarak Şebeke Optimizasyonu) 
genel yapısı gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Optimizasyon sürecinin genel akım şeması 

 
MATLAB: NOGA, MATLAB programlama dili kullanılarak yazılmış bir programdır. Ana 

kod, bir çok .m dosyasından oluşmaktadır. Bu dosyalar MATLAB komut penceresinden 
komutların verilmesi suretiyle çalıştırılır. MATLAB her ne kadar diğer programlama dillerine 
göre daha yavaş olsa da görsellik yetenekleri ve kolaylaştırılmış hata bulma seçenekleriyle diğer 
dillere göre avantajlıdır.  

 
Hidrolik şebeke çözüm programı – EPANET: Tüm kuşaklar boyunca şebekelerin ceza 

maliyetini belirleyebilmek için her bir şebekenin hidrolik durumunun hesaplanması 
gerekmektedir. Bir çok araştırmacı [Liong ve Atiquzzaman, 2004; Keedwell ve Khu, 2004; 
Neelakantan ve Suribabu, 2005] kendi optimizasyon algoritmaları içerisinde EPANET’i 
kullanmışlardır. NOGA’nın düzgün şekilde çalışabilmesi için çözülebilir bir su dağıtım 
şebekesinin oluşturulması gerekmektedir. EPANET programcı araçları, içerisindeki dinamik 
bağlantı kütüphaneleri (DLL) fonksiyonları ile EPANET’in çözüm motorunun özel amaçlar 
doğrultusunda kullanılmasına olanak verir.  

 
NOGA’nın iç yapısı: Şebeke planının oluşturulmasından sonra, dosyanın .inp uzantılı olarak 

kaydedilmesi gerekmektedir. Çıkan EPANET penceresi yardımıyla dosya uygun bir isim 
verilerek, .inp uzantılı olarak, sabit disk üzerinde NOGA’nın çalıştığı dizin içerisine kaydedilir. 
Şebekenin gerekli ön bilgileri tanımlandıktan sonra NOGA, MATLAB üzerinden çalıştırılabilir. 
NOGA, ilk topluluğu, önceden tanımlanmış kromozom sayılarına göre rastgele oluşturur. Daha 

EPANET kullanılarak şebeke planı çizilir 

Şebeke .inp dosyası olarak farklı kaydedilir 

Gerekli bilgiler tamamlanır ve NOGA çalıştırılır  

Sonuçlar görüntülenir 
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sonra işlem kromozomlar üzerindeki iki tabanlı sayıların gerçek şebeke elemanlarına çevrilmesi 
ile devam eder. Boruların birim maliyetleri ile boru uzunluklarının çarpılması ile şebekenin boru 
maliyeti bulunur. Her bir kromozomun ceza maliyetini bulabilmek için her şebeke EPANET 
araçları ile çözülür. Tüm şebekeler çözülüp, ilgili düğüm nokta basınçları ve akım hızları 
bulunduktan sonra şebekelerin ceza maliyetleri, ceza fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Daha 
sonra NOGA her şebekenin dinçlik değerini hesaplar ve tüm kromozomlara seçim işlemi 
uygulanır. Tüm kromozomlar dinçlik değerlerine göre sıralanır ve önceden tanımlanmış sayıdaki 
kromozomlar çaprazlama ve mutasyon işlemlerine tâbi tutulur. Çaprazlama ve mutasyon 
işlemlerinden önce, en iyi bazı kromozomlar seçkin olarak belirlenir ve bu kromozomlar 
doğrudan yeni bireyler arasına katılır. Bu işlemden sonra diğer kromozomlara çaprazlama ve 
mutasyon işlemleri uygulanır ve yeni kuşak meydana gelmiş olur. Sınır kuşak sayısına 
ulaşıldığında NOGA tüm kuşaklar içerisinde toplam maliyeti en düşük olan kromozomu yani 
optimum şebeke çözümünü bulur.  

 
4. HANOĐ ŞEBEKESĐ 

Basitçe açıklamak gerekirse, bu çalışma herhangi bir şebeke için en iyi değişken değerlerine 
nasıl ulaşılabileceğine dair bir yöntem öneren yeni bir çalışmadır. NOGA literatürde bilinen bir 
şebeke olan Hanoi şebekesi üzerinde çalıştırılmıştır. Şekil 4’te gösterilen Vietnam’daki Hanoi 
şebekesine ilk olarak Fujiwara ve Khang (1990) tarafından iki fazlı parçalama yöntemi 
uygulanması suretiyle şebekenin minimum maliyetinin hesaplanmasına çalışılmıştır. Şebeke 32 
düğüm noktasından, her biri 6 farklı çapa sahip olabilen 34 borudan ve bir rezervuardan 
oluşmaktadır. Rezervuar yüksekliği 100 metre iken tüm düğüm noktası yükseklikleri 0 metre 
olarak alınmıştır. Görece çok geniş olan çözüm uzayından dolayı (634 = 2.87*1026), bir çok 
araştırmacı [Fujiwara ve Khang, 1990; Savic ve Walters, 1997; Vairavamoorthy ve Ali, 2000; 
Neelakantan ve Suribabu, 2005; Cunha ve Sousa, 1999; Abebe ve Solomatine, 1998; Liong ve 
Atiquzzaman, 2004] Hanoi şebekesi üzerinde çalışmıştır.  

 

 
Şekil 4. Hanoi şebeke planı 

 
Basınç cezası sabitinin araştırılması: Uygun basınç cezası sabitinin bulunabilmesi için tüm 

diğer değişkenler sabitlenmiş ve basınç ceza sabiti 5000$’lık aralıklarla [5000$ – 100000 $] 
aralığında değerler almıştır. NOGA her bir basınç cezası sabiti için 10’ar kez çalıştırılmış ve 
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şebekenin boru maliyetleri ve şebekenin basınç ceza maliyetleri hesaplanmıştır (Şekil 5). Basınç 
ceza sabiti 30000$ değeri ve daha yüksek değerler aldığında şebekenin cezalandırılmadığı 
gözlemlenmiştir. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde ise en düşük şebeke maliyeti basınç ceza 
sabitinin 45000$ olduğu noktada bulunmuştur.  

 

 

Şekil 5. Basınç cezası sabiti ve ortalama şebeke maliyetleri 

 
Mutasyon oranının araştırılması: Uygun mutasyon oranının bulunabilmesi için diğer tüm 

değişkenler sabitlenmiş ve mutasyon oranı 0,0025 aralıklarla [0,0025 – 0,0500] aralığında 
değiştirilmi ştir. Bu aralıkta hiçbir çözümde cezaya rastlanmamıştır. Şekil 6’da en düşük sonuçlar 
ve en iyi 3 sonucun ortalaması gösterilmiştir. Şekil 6’nın üst kısmında verilen grafik göz önüne 
alınacak olursa yapılan birçok deneme sonunda 0,02 değerinden sonra mutasyon oranı artırıldığı 
takdirde minimum sonuçların değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Şekil 6’nın alt kısmında 
verilen grafik göz önüne alınırsa 0,0175 mutasyon oranı, 11 deneme arasından bulunan en iyi 3 
sonucun ortalaması dikkate alındığında 0,02 değerinin altında en iyi sonucu veren değer 
olmaktadır.  

 
Seçkinlik oranının araştırılması: Önceki iki değişkenin araştırılmasına benzer şekilde, en iyi 

seçkinlik oranını bulabilmek için diğer tüm değişkenler sabitlenmiş ve sadece seçkinlik değerleri 
değiştirilmi ştir. Seçkinlik oranı 0,04 aralıklarla [0 – 0,32] aralığında değerler almıştır. Seçkin 
bireylerin çift sayıda olması gereksiniminden ve topluluktaki kromozom (birey) sayısının da 50 
olarak seçilmiş olmasından dolayı seçkinlik oranı için kullanılabilen en düşük değer 0,04 
olmaktadır. NOGA her bir seçkinlik oranı ile 20’şer kez çalıştırılmış ve sonuçlar 
gözlemlenmiştir. Şekil 7, her bir seçkinlik oranı için şebekenin ortalama boru maliyetini ve 
ortalama ceza maliyetini göstermektedir. % 0 seçkinlik oranı kullanıldığında, şebeke boru 
maliyetinin ve ceza maliyetinin çok yüksek olduğu gözlemlenmektedir ki, bu durum Hanoi 
şebekesi için seçkinlik operatörünün gerekliliğini göstermektedir. Şekil 7’deki yıldız (*) işareti 9 
adet seçkinlik oranı içerisinden en düşük şebeke maliyetini veren oranı göstermektedir. Her ne 
kadar yıldız işareti 0,08 seçkinlik oranını işaret ediyor olsa da 0,04 değeri de oldukça iyi sonuçlar 
vermiştir. Ayrıca 0,08 değerinden sonra ortalama maliyetler yükselmiş ve bir daha da 
azalmamıştır. 

-------- Boru Maliyeti - - - - Ceza Maliyeti 

Basınç Cezası Sabitinin Araştırması 
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Şekil 6. Mutasyon oranları ve en düşük şebeke maliyetleri 

 

 

Şekil 7. Seçkinlik oranları ve ortalama şebeke maliyetleri 

 
Çaprazlama olasılığının araştırılması: Uygun çaprazlama olasılığının bulunabilmesi 

amacıyla, önceki çalışmalara benzer şekilde diğer tüm değişkenler sabitlenmiş ve çaprazlama 
olasılığı 0,05 aralıklarla [0,3 – 1,0] aralığında değerler almıştır. NOGA her bir çaprazlama 
olasılığı ile 21 kez çalıştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Şebeke boru maliyetleri ve ceza 
maliyetleri karşılaştırıldığında hiç bir çözümün cezalandırılmış olmadığı görülmektedir. 
Ortalama şebeke boru maliyetleri karşılaştırıldığında en düşük sonuçların 0,5 ve 0,6 oranlarına 
karşılık geldiği gözlemlenmektedir. Bu değerlerin öncesinde ve sonrasında şebeke maliyetlerinde 

Seçkinlik Oranının Araştırması 
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-------- Boru Maliyeti - - - - Ceza Maliyeti 

Mutasyon Oranları 

Mutasyon Oranları ve En Düşük 3 Sonucun Ortalaması 
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artış eğilimi gözlemlenmektedir. Eğer en düşük maliyetler düşünülecek olursa (Şekil 8) 0,5 ve 
0,6 çaprazlama olasılığı değerlerinde NOGA’nın en düşük maliyetli sonuçlara ulaştığı 
görülmektedir.  

 

 
Şekil 8. Çaprazlama olasılıkları ve en düşük şebeke maliyetleri 

 
Bu çalışmada ortalama ve en düşük maliyetler düşünülerek çaprazlama olasılığı için 0,6 

oranının seçilmesi tercih edilmiştir. Bu durum seçkin bireylerin haricinde bazı eşlerin de 
çaprazlamadan korunduğunu göstermektedir. %60 oranında gen değişimi çiftlerin neredeyse 
yarısının çaprazlanmadığının göstermektedir. Bu aslında bir tür koruma biçimi olup, arama 
uzayının daralması manasına gelmektedir. Ancak NOGA’nın sonuçları göstermektedir ki en iyi 
sonuçlar düşük çaprazlama oranları ile elde edilmiştir. Bu durum geniş arama uzayının ve uzun 
kromozom yapısının bir sonucu olabilir. Sonuç olarak, geniş arama uzayına sahip şebekeler için 
yüksek çaprazlama oranları seçilmemesinin, programın performansını artırabileceği söylenebilir. 
Tablo 1’de NOGA için Hanoi şebekesinin en iyi değişken değerleri verilmiştir.  

 

Tablo 1. NOGA için Hanoi şebekesinin en iyi değişken değerleri 

 
NOGA’nın diğer araştırmacıların programları ile karşılaştırılması: Hanoi şebekesinin geniş 

çözüm uzayı birçok araştırmacıyı kendisine çekmiştir. Geleneksel yöntemlerin haricinde, Savic 
ve Walters (1997), Abebe ve Solomatine (1998), Cunha ve Sousa (1999), Liong ve Atiquzzaman 
(2004), Neelakantan ve Suribabu (2005) kendi genetik algoritma tabanlı programlarını bu şebeke 
üzerinde test etmişlerdir (Tablo 2). Eğer düğüm noktası basınçları öncelikli olarak göz önüne 
alınarak araştırmacıların buldukları şebekelerin maliyetlerine bakılacak olursa; Neelakantan ve 

Değişken Değer 

Basınç Cezası Sabiti 45 000$ 
Mutasyon Oranı 0,0175 
Seçkinlik Oranı 0,04 
Çaprazlama Olasılığı 0,60  
Çaprazlama Tipi 1 noktalı 

Çaprazlama Olasılıkları ve En Düşük Sonuçlar 

Çaprazlama Olasılıkları 

H
a

no
i Ş

e
be

ke
si

 Đç
in

 E
n 

D
üş

ük
 Ş

eb
ek

e
 B

o
ru

 M
a

liy
e

tle
ri 



 

 567

Suribabu’nun (2005) ve bu çalışmanın, tüm araştırmacıların çalışmaları arasında en düşük 
maliyete sahip sonuca ulaştıkları görülebilir.  

 

Tablo 2. Hanoi şebekesi için araştırmacıların buldukları en düşük maliyetler 

 
5. SONUÇLAR 

Yeni bir şebeke üzerine çalışıldığında, bu şebeke için genetik algoritma operatörlerinin en 
uygun değerlerinin bulunması için çalışılması gerekmektedir. Bu çalışmada hâlihazırda 
literatürde bulunabilen değerleri kullanmak yerine değişkenleri araştırmak yoluna gidilmiş, 
geliştirilen yöntem Hanoi şebekesine uygulanmış ve literatürdeki benzer çalışmalarla 
karşılaştırıldığında en iyi sonuçlardan biri bulunmuştur.  
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