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REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI 
 

Sevgili Konuklarımız 

 

Doğal ve turistik güzellikleriyle mükemmel bir coğrafyaya sahip, hidrolijik açıdan ülkemizin en 

fazla yağış alan illerin başında gelen Muğla’mızda, 09-12 Ekim 2019 tarihleri arasında 

üniversitemiz evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz 10. Ulusal Hidroloji Kongresi’nde  siz değerli 

konuklarımızı ağırlamaktan kıvanç duyacağız.  

 

Su biliminin önde gelen bilim insanlarını, ülkemizin bu alandaki saygın kurum ve kuruluşlarını, 

özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek bu önemli etkinliği üniversitemizde 

gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bilimsel paylaşımların üst düzeyde olacağı, kamu, 

özel sektör ve bilim camiasını buluşturacak, teorik ve uygulamaya yönelik çalışan kesimlerin 

birlikte bir sinerji ortaya koyacağı bu atmosferden türetilecek bilimsel çıktıların ülkemiz ve bilim 

camiası için hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü  

Hüseyin ÇİÇEK, Prof. Dr. 
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DSİ GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 
 

Değerli Katılımcılar 

 

Su hayat için gerekli olan en temel maddedir. İnsan faaliyetlerinin hemen hemen her türü doğrudan 

veya dolaylı olarak su kullanımıyla ilintilidir. İnsanlığın her alanına girmiş olan suyun refah ile 

ayrılmaz bir bağlantısı olması nedeniyle insanlığın su ihtiyacının karşılanması çok önemlidir. 

Esasen dünyanın temiz su kaynağı yağışlardır. Yağışlar zamansal ve mekânsal olarak homojen 

dağılım göstermezler. Bu nedenle su hem zaman hem de mekânsal olarak homojen bir dağılım 

göstermemekte ve ihtiyaç ile arz arasında tam anlamıyla uyum bulunmamaktadır. Zamansal 

farklılıklarla kuraklık ve taşkın gibi olaylar meydana gelir. Mekânsal farklılıklarda ise suyu fazla 

olduğu yerlerden su ihtiyacı bulanan yerlere götürme gereği ortaya çıkar. Bu kapsamda "Hidroloji; 

yerküresinde (yani yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde) suyun çevrimini, dağılımını, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı ilişkilerini inceleyen temel ve uygulamalı 

bir bilim" olarak tanımlanmıştır.  

 

Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi vizyonu ile hareket eden Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, Ülkemiz su potansiyelinin ortaya konulması ve su kaynaklarımızın 

geliştirilmesi için yürüttüğü, suyun alan ve zaman içerisindeki dağılımı, suyun hal değişimlerinin 

gözlenip ölçülmesi, ölçümlerin değerlendirilip istatistiksel analizlerinin yapılarak, projelerde 

kullanılır hale getirilmesi ve yayınlanması konularında yegane kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu 

amaçla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1954 yılında 6200 sayılı kuruluş kanunu ile su 

kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.  
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DSİ su çevrimini gözlemlemek üzere, 3 000’in üzerinde istasyon ile; akım, göl, sediment, 

meteoroloji, kar, su kalitesi, ayrıca yeraltı suyu ve taban suyu seviyesi ölçen yaygın bir  

hidrometeorolojik gözlem ağı işletmektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Jeoloji 

Araştırma Kuruluşu gibi uluslararası kabul gören kuruluşların standartlarıyla veri toplama, 

değerlendirme ve yayımlama faaliyetlerini kurulduğu günden bugüne sürdürmektedir. Hidroloji 

biliminin en temel uygulama alanları olan taşkın, kuraklık, su kalitesi, su temini, yeraltısuyu, 

yönetimi, barajların işletilmesi gibi pek çok konu DSİ’nin temel günlük çalışmalarını 

oluşturmaktadır. DSİ’nin mevcut idari yapılanmasında; etüt ve planlama, proje, işletme, su 

tahsislerine yönelik hidroloji hesaplamaları, çevresel hidroloji, taşkın hidrolojisi alanlarındaki 

çalışmalar merkezde Genel Müdürlük, yerelde ise Bölge Müdürlükleri ile yürütülmektedir. 

 

Öte yandan dünyada su tüketimin artması su kaynakları üzerinde su kıtlığı yönünde baskılar 

oluşturmakta ve iklim değişikliği ile beraber su kaynaklarının mekânsal ve zamansal dağılımlarının 

bozulması bu baskıları büyük miktarda artırmaktadır. Bir yandan artan dünya nüfusu ve sanayideki 

gelişmeler sebebiyle su kaynakları üzerindeki baskı gittikçe artmakta, diğer yandan ise son yıllarda 

iklim değişikliği ile beraber su kaynaklarının mekânsal ve zamansal dağılımlarının bozulması 

gözlemlenmekte, çevre kirliliği gibi faktörlerin de etkisiyle mevcut kullanılabilir su kaynaklarının 

doğal dengesi hızlı bir şekilde bozulmaktadır. 

 

DSİ bu baskıların olumsuz sonuçlarının mümkün olduğunca az hissedilmesi için çalışmalarını 

sürdürmekte ve akarsu havzalarında istenilen yerde ve istenilen zamanda ihtiyaç-kaynak 

dengesinin kurulabilmesine yönelik, sulama, sanayi suyu temini, içme ve kullanma suyu, taşkın 

kontrol ve hidroelektrik enerji üretimi amaçlarıyla, su kaynaklarının optimum planlanması ve 

rasyonel yönetimi için çalışmaktadır. Şüphesiz ki Hidroloji Kongrelerinde sunulan tebliğler, 

yapılan tartışmalar DSİ’nin bu çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Hidroloji Kongresi’ni düzenlenmesinde emeği geçen, destekleyen ve katılım sağlayan tüm kurum 

ve kuruluşlara teşekkür eder, neticelerinin Ülkemize ve bilim camiasına hayırlı olmasını temenni 

ederim. 

 

DSİ Genel Müdürü 

Mevlüt AYDIN 
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CBS & UZAL MERKEZ MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI 

Sevgili Meslektaşlarım 

 

Karbon ve diğer gaz salınımlarının artması, meteorolojik ekstremlerin ve insan nüfüsunun 

çoğalması ve nihayetinde iklimsel ve mevsimsel  değişimler, küresel ölçekte ekolojik dengenin 

bozulmasına yol açarak, dünyadaki tatlı su kaynaklarının azalmasına, kirlenmesine ve 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılamamasına yol açmaktadır. Suyun sürdürülebilir bir biçimde 

kullanılması ve yönetilebilmesi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin bir bütün 

olarak değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Yaşamın en önemli öğesi olan suyun nitelik ve niceliğinin 

doğru bir şekilde tesbit edilememesi, sürdürülebilir yönetimini sekteye uğratarak sosyal açıdan 

büyük toplumsal ve ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.  

 

Hidroloji bilimi, suyun oluşumunu, dolaşımını, dağılımını, devinimini, zamansal ve alansal 

değişimini, çevre ve insanlarla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Mevcut su kaynaklarımızın 

gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak 

analiz ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekci bir biçimde yürütülebilmesi ile mümkündür. 

Hidrolojik gözlemler, modeller ve analizler; su kaynaklarından etkin bir biçimde faydalanabilmek 

ve suyun zararlarından kaçınabilmek amacı ile yapılan çalışmaların (planlama, proje, inşaat, 

işletme, bakım ve onarım vb) ana unsurlarıdır. Bununla beraber sürdürülebilir su kaynakları 

yönetiminin de temel taşını oluşturmaktadır. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye bağlı olarak hidroloji 

biliminin de gün geçtikçe gelişerek ilerlemesi, söz konusu unsurlara ilişkin çalışma ve 

değerlendirmelerin daha tutarlı ve gerçeğe yakın bir biçimde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. 

Alansal veri temini, işleme, saklama ve sunma kapasitesi ve hızındaki artışa paralel olarak, yapay 

zeka teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi  teknolojilerin hidrolojide 

yaygın bir şekilde kullanılmasıyla zamansal ve alansal çözünürlüğü yüksek tahminlere ulaşılması 

da mümkün olmaktadır.    
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2025’lere uzanırken dünya nüfusunun 8 milyar kişi, ülkemiz nüfusunun ise 85 milyon kişinin 

üzerine çıkacağı düşünüldüğünde, artan ekolojik baskıya ilave söz konusu nüfus artışının ekolojik 

denge üzerinde yaratacağı yeni sorunlar, kalkınma çabasında olan ülkemiz için sürdürülebilir 

entegre bir su kaynakları yönetimi önünde aşılması gereken yeni zorlukları da beraberinde 

getirecektir. Bu sorunların çözümü ancak Bakanlıklar, Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri, 

Üniversiteler ve ilgili diğer kurum kuruluşların yanında toplumun tüm kesimlerini içeren entegre 

bir bakış açısıyla mümkün olacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 

Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından düzenlenen 10. 

Ulusal Hidroloji Kongresinin, hidrolojiye gönül ve emek veren tüm kesimleri buluşturarak, 

geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, yeni fikir ve projelerin 

geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçleneceği bir platform olmasını 

umuyoruz.  

 

En fazla yağış alan illerimizin başında bulunan, açık ve kapalı havzaları, yer üstü ve yeraltı su 

kaynakları, serin yaylaları, karlı dağları, yeşil ormanları ve eşsiz denizi ile hidrolojik zenginlikleri 

doğasında barındıran Muğla ilimizde Hidroloji Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve sizleri 

aramızda görmekten mutluluk duyarız.  

 

 

 

CBS & UZAL Merkez Müdürü 

(Organizasyon Komitesi Başkanı) 

 Ceyhun ÖZÇELİK, Doç. Dr. 
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AYLIK ORTALAMA YAĞIŞ İÇİN JEOİSTATİSTİKSEL İNTERPOLASYON TEKNİKLERİNE 
DAYALI GELİŞTİRİLMİŞ MEKANSAL VARYASYON DESENİ: İZMİR-TÜRKİYE’DEN ÖRNEK 

BİR ÇALIŞMA 

 

Behnam Khorrami1 Orhan Gündüz2* 

 

 

ÖZET 

Önemli bir meteorolojik parametre olan yağışın mekânsal ve zamansal dağılımı birçok çevresel ve 

hidrolojik modelleme çalışmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan en önemli girdi 

olan mekâna yayılı yağış katmanının doğruluğu, modelleme ve analiz uygulamaları yoluyla türetilen coğrafi 

bilgilerin doğruluğu üzerinde de önemli etkiye sahiptir. Yağışın ve diğer meteorolojik parametrelerin 

haritalanmasında farklı doğruluk seviyelerine sahip çeşitli interpolasyon teknikleri kullanılmaktadır. Bu 

bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, İzmir ili ve civarındaki meteoroloji istasyonlarından elde edilen 

yağış verisinin IDW, RBF, Kriging ve Co-Kriging gibi farklı teknikler kullanılarak üretilen interpole edilmiş 

yüzeylerinin hassasiyet seviyesinin değerlendirilmesi ve en kesin tahminleri veren interpolasyon tekniğinin 

tespit edilmesidir. Uygulanan interpolasyon yöntemlerinin tahmini performansı, çapraz doğrulama yoluyla 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar, jeoistatistiksel yöntemlerin çalışma alanı üzerindeki yağış dağılım 

değerlerinin tahmin edilmesinde deterministik yöntemlere nazaran daha iyi performans gösterdiğine işaret 

etmektedir. Sonuçlar ayrıca, jeoistatistiksel yöntemler arasında, Co-Kriging yönteminin, gözlemlenen ve 

tahmin edilen aylık yağışlar arasındaki en düşük tahmin hatasını verdiğini ve bu nedenle mekânsal yağış 

dağılımını tahmin etmek için değerlendirilenler arasındaki en iyi interpolatör olduğunu göstermektedir. Bu 

bulgular ışığında, İzmir ili ve civarının yağış dağılımı tahminlerinin jeoistatistiksel olarak hazırlanması 

esnasında arazi topoğrafyasının da yardımcı değişken olarak kullanılmasının, tahmin kalitesini önemli 

ölçüde artırabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yağış Dağılımı, Jeoistatistik, CBS, İzmir. 

 

ABSTRACT 

Being an important meteorological parameter, spatial and temporal distribution of precipitation plays a 

pivotal role in many environmental and hydrological modeling studies. The accuracy of the spatially 

distributed input precipitation layer has the highest impact on the accuracy of the derived geoinformation 

that is created through modeling and analysis practices. Different interpolation techniques with different 

levels of precision are used for mapping precipitation as well as other meteorological parameters. Based on 

this fundamental information, the main objective of the current study is to evaluate and compare the 

accuracy level of the output interpolated surfaces of rainfall collected from the meteorological stations of 

Izmir province and its vicinity by applying different techniques including IDW, Thiessen Networks, RBF, 

Kriging and Co-Kriging methods and to determine the interpolation technique that yields the most precise 

estimation. The prediction performance of the adopted interpolation methods is assessed through cross‐
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validation. Results indicate that geostatistical methods show better performance estimating the precipitation 

distribution over the study area than deterministic methods. Results also indicate that among the 

geostatistical methods, the CK (Co-Kriging) method is found to be the best interpolator for estimating spatial 

precipitation distribution with the lowest prediction error between the observed and estimated monthly 

precipitation. Thus, this study demonstrates that the use of elevation as an auxiliary variable in addition to 

precipitation data in the geostatistical framework can significantly enhance the estimation of precipitation 

distribution in Izmir province and its vicinity. 

Keywords: Precipitation Distribution, Geostatistics, GIS, Izmir. 

 

GİRİŞ 

Yağış, mekansal ve zamansal dağılımı birçok çevresel ve hidrolojik modelleme çalışmalarında önemli bir 

rol oynayan en temel iklim parametrelerinden biridir. Yağış verileri, su bütçesi analizi, taşkın frekansı 

analizi, yağış-akış tahmini ve hidrolik yapıların tasarımı gibi çeşitli su kaynakları yönetimi uygulamalarında 

kullanılmaktadır (Adhikary ve diğerleri, 2015). Alana dağınık bir parametre olmasına rağmen yağışın en 

yaygın ölçüm yöntemi noktasal bazlı veri sağlayan meteoroloji istasyonlarıdır (Hartkamp ve diğerleri, 

1999). Özellikle hidrolojik modelleme çalışmalarında, yağışın dağılımı temel bir girdi parametresi olarak 

kullanıldığından noktasal ve alana süreksiz ölçümlerin süreklilik yüzeylerine dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı modelleme tekniklerinin geliştirilmesiyle, mekansal 

sürekli çevresel değişkenler giderek daha fazla talep edilmektedir (Collins ve Bolstad, 1996; Hartkamp ve 

diğerleri, 1999). Bu nedenle, bu değişkenlerin süreklilik içeren bir formunun elde edilebilmesi için, 

örneklenmemiş/ölçülmemiş noktalarda parametre değerlerinin tahminlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Noktasal süreksizlik verisini yayılı süreklilik verisine dönüştürme işlemi interpolasyon; bunu gerçekleştiren 

araçlar ise mekânsal interpolatörler olarak adlandırılmaktadır. 

Mekansal interpolasyon, mekansal korelasyon mantığına dayanan ve aynı bölgedeki nokta gözlemlerinden 

gelen verileri kullanarak bir çevresel değişkenin örneklenmemiş noktalardaki değerlerini tahmin etmeye 

yarayan bir araçtır. Jeoinformatik biliminde yaygın olarak kullanılan bu araç, deterministik teknikler ve 

jeoistatistiksel teknikler olmak üzere iki temel kategoride incelenebilmektedir. Deterministik interpolasyon 

yöntemleri, yüzey üretmek için örneklenmiş noktalardan ve matematiksel denklemlerden faydalanırken; 

jeostatistiksel yöntemlerde tahminler, verilerin istatistiksel özelliklerine dayanılarak yapılır (Childs, 2004).  

Girdi değişkenlerinin mekansal analiz ve modelleme konusundaki doğruluğunun önemi ve elde edilen 

bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği üzerindeki etkisi nedeniyle, interpolasyon tekniklerinin doğruluk 

değerlendirmesi uygulaması büyük önem taşımaktadır. Mevcut literatürde, yağış verisi için farklı 

interpolasyon yöntemlerinin performanslarının değerlendirmesi üzerinde çok sayıda araştırma 

bulunmaktadır. Dirks ve diğerleri (1998), Norfolk Adası'ndaki yağış verilerini interpolasyon için Ters 

Mesafe Ağırlıklandırma (IDW), Thiessen poligonu ve kriging yöntemlerini karşılaştırarak, mekansal olarak 

yoğun ağlar interpolasyonları için IDW kullanılmasını önermiştir. Nalder ve Wein (1998), iklimsel verilerin 

mekansal interpolasyonu için dört tipte kriging formunu ve üç basit alternatifi değerlendirmek için çapraz 

doğrulama kullanmıştır. Çalışma sonucunda Kanada'nın Boreal Ormanı’ndaki aylık yağışların 

interpolasyonunda IDW'nin, Normal Kriging ve Universal Kriging'ten daha küçük tahmin hataları verdiğini 

tespit emişlerdir. Goovaerts (2002), sayısal yükselti modelini yağışın mekansal tahminine dahil etmek için 

çok değişkenli jeostatistik algoritmalar uygulamış ve Ordinary Kriging metodunun daha doğru sonuçlar 

verdiğini bulmuştur. Apaydin ve diğerleri (2004) iklim verilerinin haritalanması için interpolasyon 

yöntemlerinin uygunluğunu araştırmış ve yağış haritalamada spline tekniğinin en iyi performansı 

gösterdiğini belirtmiştir. Buytaert ve diğerleri (2006) Thiessen poligonu ve kriging metotlarını kullanarak, 
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Güney Ekvador’da yağış değişkenliğini araştırmıştır. Çalışma sonucunda kriging ile mekansal 

interpolasyonun Thiessen poligonundan daha iyi sonuç verdiği görülmüş ve dışsal faktörler dahil 

edildiğinde her iki yöntemin doğruluğunun da iyileştiği belirtilmiştir. Frazier ve diğerleri (2016), Hawaii 

Adaları'ndaki yağışın interpolasyonu için jeoistatistik yöntemleri karşılaştırmış ve Ordinary Kriging'in en 

düşük hata istatistiklerini ürettiğini belirlemişlerdir. 

Literatürdeki çalışmaların çoğunluğu interpolasyon yöntemleri ile noktasal verilerden yağış yüzeyi 

oluşturmada jeostatistik yaklaşımların deterministik yöntemlere nazaran daha iyi sonuçlar verdiğini ifade 

etse de, genel anlamda geçerli ve uygun bir yöntem tanımlamak mümkün olamamaktadır. Bunun temel 

sebebi, interpolasyon tekniklerinin performanslarının, verilerin yoğunluğu, verilerin mekansal dağılımı, veri 

kümelenmesi, yüzey tipi, veri varyansı, ızgara (grid) büyüklüğü veya çözünürlüğü, kullanılacak yardımcı 

bilgilerin kalitesi ve bu faktörler arasındaki etkileşimler gibi birçok faktör tarafından kontrol edilmesidir 

(Adhikary ve diğerleri, 2016). Bu nedenle, en iyi interpolasyon yönteminin tanımlanmasının çalışma alanına 

ve bu alandaki koşullara bağlı olduğu ve belirli bir çalışma alanı için farklı interpolasyon yöntemlerinin 

karşılaştırmalı değerlendirmesinin en uygun yöntem olacağı açıktır. 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, İzmir ili ve yakın çevresinde ölçülmüş uzun yıllar aylık yağış verileri 

kullanılarak il geneli için bir yağış yüzeyi oluşturulması amaçlanmış; bu esnada kullanılan interpolasyon 

metotların performans ve doğruluklarının değerlendirilmesi için hataların karşılaştırmalı mukayesesi 

yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, İzmir ili ve civarındaki meteoroloji istasyonlarından elde edilen yağış 

verileri IDW, RBF, Kriging ve Co-Kriging gibi farklı teknikler kullanılarak interpole edilmiş yağış 

yüzeyleri oluşturulmuştur. Bu yüzeylerin hassasiyet seviyeleri değerlendirilmiş ve en kesin tahminleri veren 

interpolasyon tekniği belirlenmiştir. Elde edilen en hassas yağış yüzeyi sonuçlarının, İzmir ili ve civarında 

yürütülecek çevresel modelleme çalışmalarında kullanılması önerilmektedir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma Alanı ve Veritabanının Hazırlanması 
 

İzmir ili Batı Anadolu’da Ege Denizi kıyısında 38° 15'- 38° 30' K ve 27° 00'- 27° 10’ D koordinatlarında 

yer almaktadır (Yavaşlı, 2017). Türkiye'nin en batısındaki illerden biri olan İzmir, coğrafi özellikler 

açısından önemli değişimler göstermektedir (Şekil 1). Orta enlem kuşağında yer alması ve kıyı kenti olması 

nedeni ile Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir 

(Bolle, 2012). Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre İzmir ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 

17,9° ve yıllık ortalama toplam yağış miktarı da 693 mm’dir. Bu çalışmada, 1984 - 2014 yılları arasında 

MGM tarafından işletilen istasyonlardan elde edilen aylık yağış gözlemleri kullanılmıştır. Mevcut veri 

setinden İzmir ili ve yakın çevresine ait 21 adet meteorolojik istasyonun ölçümleri kullanılarak uzun vadeli 

ortalamalar yağış değerleri elde edilmiştir (Çizelge 1). 

 

Kullanılan İnterpolasyon teknikleri 

 

Ters Mesafe Ağırlıklandırma (IDW) 

 

Ters mesafe ağırlıklandırma (IDW) yöntemi, ilgilenilen noktadan verisi bulunan noktalara olan mesafelerin 
hesaplanması ve bunun bir ters fonksiyonu kullanılarak veri noktalarının ilgilenilen noktadaki değere olan 

etkisinin doğrusal olarak ağırlıklandırılması prensibine dayanmaktadır (Li & Heap, 2008). IDW 

deterministik bir ara değer üreticisidir (Taylan & Damçayırı, 2016). Bu yöntemin temel varsayımı, verisi 
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bulunmayan noktaya daha yakın olan verisi bulunan noktaların, daha uzaktakilere nazaran göreceli daha 

etkili olmasıdır. 

 

λ =
1/di

p

∑ 1/d
i
pn

i=1

 (1) 

 

burada di, x0 ve xi arasındaki mesafe, p, bir güç parametresi ve n, tahmin için kullanılan örneklenmiş 

noktaların sayısını temsil eder. IDW'nin doğruluğunu etkileyen ana faktör güç parametresinin değeridir 

(Isaaks & Srivastava, 1989). Mesafeler arttıkça ve özellikle güç ölçerin değeri arttığında ağırlıklar 
azalmaktadır. Bu nedenle verisi olmayan her hangi noktaya daha yakın olan veri noktalarının ağırlığı daha 

fazla olmakta ve tahmin üzerinde daha fazla etkiye sahip bulunmaktadır. Bu metotta elde edilen mekansal 

interpolasyon yereldir. Güç parametresi ve komşuluk büyüklüğü seçimi tercihe bağlığıdır (Webster & 
Oliver, 2001). En popüler p seçimi 2 olup bu şekilde ortaya çıkan yöntem, ters kare mesafe veya ters mesafe 

kare (IDS) olarak adlandırılır. Güç parametresi ayrıca hata ölçümüne dayanarak da seçilebilir (Collins & 

Bolstad, 1996). 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu ve kullanılan istasyonların mekânsal dağılışı 
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Çizelge 1. Araştırmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının özellikleri 

ID 
İstasyon 

Kodu 

İstasyon 

Adı 

Doğuya 

Yönelme 

(E) 

Kuzeye 

Yönelme 

(N) 

Yükseklik 

(m) 

Ortalama 

Yıllık Yağış 

(mm) 

1 17234 AYDIN 573686 4188464 58 632,96 

2 17797 ALAŞEHİR 633503.2 4248317 151 570,70 

3 17184 AKHİSAR 571367.1 4307281 90 576,18 

4 17175 AYVALIK 472933.6 4351437 5 644,60 

5 17221 ÇEŞME 436008 4242603 67 568,84 

6 17742 BERGAMA 514743.6 4328968 54 617,22 

7 5433 KARABURUN 457083.5 4276912 137 704,59 

8 17180 DİKİLİ 490346.3 4324926 8 606,64 

9 17220 İZMİR 507136 4249607 20 693,12 

10 17186 MANİSA 535246.4 4274153 72 735,85 

11 17232 KUŞADASI 523320.3 4190288 23 618,84 

12 17860 NAZİLLİ 618082.7 4197044 85 566,29 

13 17792 SALİHLİ 597818.7 4259701 109 475,08 

14 17820 SEFERİHİSAR 485476.1 4227908 30 570,39 

15 17822 ÖDEMİŞ 584536.3 4230095 111 574,37 

16 17854 SELCUK 532322.5 4199767 18 660,13 

17 730 TİRE 571578 4220866 73 758,83 

18 4575 SOMA 554425.3 4340833 207 667,45 

19 5615 TURGUTLU 561639.4 4264942 50 489,00 

20 6989 SÖKE 533718.4 4173116 11 824,97 

21 17218 ÇİĞLİ 500981.7 4262554 2 592,29 

 

 

Radyal Temelli Fonksiyon (RBF) 

 

Radyal temelli fonksiyon (RBF) IDW gibi bir dizi kesin interpolasyon tekniğidir. Diğer bir ifade ile, 

interpole edilmiş yüzey ölçülen her örnek değerden geçmektedir. RBF, ızgara noktasından veri noktasına 
artı bir bias faktörüne olan mesafenin ağırlıklı doğrusal bir fonksiyonu olarak görülebilir (Adhikary ve 

diğerleri, 2017). RBF yöntemindeki temel çekirdek fonksiyonları, kriging gibi jeostatistiksel interpolasyon 

yöntemleri ile benzerlikler de göstermektedir. Bununla birlikte, RBF, kriging işleminden farklı olarak 

mekansal korelasyon analizi avantajına sahip değildir. Bir ızgara düğümünü interpole ederken, temel 
çekirdek işlevleri, veri noktalarıyla kullanılacak en uygun ağırlık kümesini tanımlar. Farklı RBF yöntemleri 

arasında (Thin-plate spline, Spline with tension, Completely regularized spline, Multiquadric function ve 

Inverse multiquadric function), ‘Thin Plate Spline’ en çok tercih edilen RBF metodudur (Boer ve diğerleri, 
2001). Bu çalışmada, radyal temel işlevi olarak Thin Plate Spline kullanılmıştır. Yumuşatma parametresinin 

optimal değeri, gözlemlenen ve tahmin edilen değerler arasındaki en düşük kök ortalama kare hata (RMSE) 

değerine göre seçilir. 

 

Ordinary Kriging (OK) 

 

Jeoistatistik, süreklilik içeren bir parametrenin mekansal değişkenliğini tahmin etmek için kullanılan çeşitli 
araçlar içermektedir. Jeoistatistiksel yöntemler arasında en yaygın olarak kullanılanı kriging yöntemidir. 

Kriging, bir alandaki sınırlı örneklemeli gözlemlerden interpolasyonlu yüzeyler üretmek için değişkenin 
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jeoistatistiksel özelliklerinin kullanılması prensibine dayanır (Isaaks ve Srivastava, 1989). Birbirine yakın 

gözlemlerin birbirinden farklı olduğu bir konumsal durumun bulunması (mekansal otokorelasyon) 

jeostatistiksel metotların uygulanmasında ön şarttır (Goovaerts, 1999). OK modeli verisi bulunmayan 
lokasyonlardaki değerleri yakınındaki verisi bulunan noktaların ağırlıklı ortalamaları ile tahmin etmektedir 

(Eldeiry ve Garcia, 2010). OK uygulamasında dikkate alınması gereken iki varsayım bulunmaktadır. 

Bunlar: (i) sürecin ortalamasının mekansal alanda sabit ve değişmez olması ve (ii) iki değer arasındaki 
farkların varyansının sadece birbirlerine olan uzaklıklarına bağlı olmasıdır (Sarangi ve diğerleri 2005). 

Bilinmeyen noktalar için değer tahmini belirtilen bu varsayımlar altında yapılmaktadır. Her nokta için 

öngörü ağırlıkları, semivariogram modellemesiyle tahmin edilen verinin mekansal yapısına göre 
hesaplanmakta, ağırlıklar variogramdan belirlenmekte ve aşağıdaki formüle göre örneklenmiş noktalara 

uygulanmaktadır (ESRI, 2019): 

 

Ž(x0) = ∑ λiZ(xi)
N
i=1  (2) 

 
Öngörülen noktanın ( Ž , x0 konumunda) değeri, her örneklenen noktanın (x, i konumunda) benzersiz 

ağırlığının (i, konum i için lambda) nokta değeri ile çarpılması ile bulunan değerlerinin toplamına eşittir. 

 

CoKriging (CK) 

 

Sadece bir değişkene dayalı tahminlerin yapıldığı Kriging yönteminden (tek değişkenli tahmin) farklı olarak 

Co-Kriging yaklaşımında, verisi bulunmayan noktalara ait değerler, Kriging'in doğruluğunu optimize etmek 
için ilgili değişkeninin yanı sıra, birbirleriyle göreceli olarak yüksek bir korelasyona sahip olan yardımcı 

değişkenlerden faydalanılmak suretiyle tahmin edilmektedir. Kriging'in genelleştirilmesi, her yerde bir 

değişken yerine çok değişkenli bir vektörün olduğu (çok değişkenli tahmin) anlamına gelir (Sarangi ve ark. 
2005). Bu çalışmada uygulanan Co-Kriging yönteminde meteoroloji istasyonların kotları, yağış değerleri 

ile birlikte ikincil değişken olarak kullanılmıştır. CK'nın birincil değeri (yükseklik ile ilişkili yağış) 

aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır. 

 

ZS(xi) = √
⌈RF(xi)⌉2+⌈EL(xi)⌉2 

2

2
  (3) 

 

Bu denklemde ZS(xi), CK için birincil değişkendir. RF(xi) ve EL(xi), sırasıyla, yağış ve yükseklik 

değerleridir. Bu çalışma kapsamında 21 istasyon kullanıldığı için i değeri 1’den 21’e değişmektedir. 
 

CK’de tahminlerin en uygun modelini bulmak için standart yağış değerlerini (Birincil değişken) ve 

yükseklik değerlerini (yardımcı değişken) kullanarak çapraz variogramlar üretilmektedir. OK’de olduğu 
gibi, variogramlar verisi bulunan noktalar için interpolasyon ağırlıklarını hesaplamak için kullanılmaktadır 

(Sarangi ve diğerleri, 2005). 

 

Semivariogram Modellemesi 

 

Semivariogram Modellemesi, mekansal otokorelasyon kavramının noktaların gecikme mesafesine veya 

aralarındaki ayrılığa karşı semivaryansının (değerler arasındaki yarım ortalama kare farkının ölçülmesi) 
çizilerek ölçüleceği interpolasyon tekniklerinin temelini oluşturur (Biswas ve Si, 2013). Semivariogram 

terimi, semivaryansın gecikme mesafesine veya noktalar arasındaki ayrılma mesafesine karşı gösterimi için 

kullanılır (McBratney ve Webster, 1986). Gözlemlenen semivaryans değerlerinin modellenmesi, gözlemler 
arasındaki mekansal bağımlılığın ölçülmesi sürecine yardımcı olur. Böylelikle nitelik değerlerinin mekansal 

dağılımını öngörür (Goovaerts, 1998). Jeoistatistikte semivariogram modellemesi, semivaryans formülü 

kullanılarak yapılır (Deutsch & Journel, 1992). İkinci aşamada interpolasyonlarda uygulanan ağırlıkları 

hesaplamak için semivariogramlar kullanılır (Hoisman & de By, 2009). 
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λ(h, α) =
1

2N(h,α)
 ∑ [Z(xi + h) − Z(xi)]2

N(h)
i=1   (4) 

 

Burada λ(h, α) hem ayırma vektörünün (h) hem de yönünün (α ) bir fonksiyonu olarak semivaryans değerini 

ifade etmektedir. N(h, α) ise her bir açıklamada kullanılan uzaklık h ve yön α ile ayrılan gözlem çifti sayısını 
ve Z (xi) de xi konumundaki rastgele değişkeni göstermektedir. 

 

Hidrolojide yaygın olarak uygulanan 3 semivaryogram modeli bulunmaktadır. Bunlar Küresel (spherical), 
üstsel (exponential) ve Gaussian (Gaussian) modelleridir. Kriging uygulamaları için üç modelin daha çok 

tercih edildiği deneysel variogramlara uygun farklı istatistiksel modeller bulunmaktadır (Adhikary ve 

diğerleri., 2015). Şekil 2'de gösterilen variogram parametreleri (külçe (nugget), eşik (sill), and etki uzaklığı 
(range)), en uygun model elde edilinceye kadar tekrarlı olarak değiştirilir. Bu çalışmada, söz konusu üç 

modelden en iyi model en düşük model hatası esas alınarak seçilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2. Parametreleriyle birlikte bir semivariogram modeli örneği (Biswas ve Si, 2013) 

 

 

Çapraz Doğrulama 

 

Çapraz doğrulama, alternatif interpolasyon yöntemlerinin deneysel performansının nicel karşılaştırması için 
örnek bir yeniden kullanım algoritmasıdır (Ali, 2013). Bu işlem, bir seferde bir veri noktasını çıkarmak 

suretiyle, kalan veri noktalarını kullanarak (çıkartılan noktanın bulunmadığı varsayılarak) çıkarılan noktanın 

konumu için interpolasyonu gerçekleştirmek ve gerçek ve tahmin edilmiş değerler arasındaki farkı 
hesaplamak şeklinde uygulanan tekrarlayan bir işlemdir. Doğrulama, herhangi bir interpolasyon yaklaşımı 

için en iyi interpolatör seçimini garanti eden interpolasyonlu yüzeyi oluşturulmadan önceki son adımıdır. 

Çapraz doğrulama, MBE (Ortalama Temel Hata), RMSE (Kök Ortalama Kare Hatası) ve R2 (belirleme 

katsayısı) gibi bazı istatistiksel değerlendirme parametrelerine göre yapılır. Bu parametreler ilişkin 
denklemler Çizelge 2'de gösterilmektedir. 
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Çizelge 2. Çapraz Doğrulama değerlendirme parametrelerinin özellikleri 

Parametre Denklem* Kriterleri 

MBE 
1

n
∑⌊Z(si) − Ž(si)⌋

n

i=1

 En düşük değer 

RMSE √
1

n
∑⌊Z(si) − Ž(si)⌋

2
n

i=1

 En düşük değer 

R 2 
⌊∑ {Z(si) − Z(m)}{Ž(si) − Ž(m)}

n
i=1 ⌋

2

∑ {Z(si) − Z(m)}
2∑ {Ž(si) − Ž(m)}

2n
i=1

n
i=1

 En yüksek değer 

*𝐳(𝐬𝐢)  ve ž(𝐬𝐢) , gözlemlenen ve tahmin edilen değerler; 𝐳(𝐦) ve  ž(𝐦) , gözlemlenen ve 

öngörülen değerlerin ortalaması ve n veri noktalarının sayısıdır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Semivariogram Modelleme Sonuçları 

 

Direkt semivariogram ve çapraz variogramın tahmini, sırasıyla OK ve CK interpolasyon yöntemleri için 

esastır. Variografi uygulamasıyla, değerlerin mekansal korelasyonu mesafenin bir fonksiyonu olarak 
ölçülmektedir. Ancak ölçümler iki boyutlu uzayda yapıldığından, variografi fonksiyonları hem mesafe hem 

de yönleriyle birlikte anizotropi içerebilmektedir (Johnston ve ark. 2001). Fakat sadelik sağlamak için yönün 

etkisi ihmal edilmekte ve otokorelasyonun sadece izotropik noktalar arasındaki mesafeyle değiştiği kabul 
edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan jeostatistiksel yöntemler olan OK ve CK için izotropik şartlar altında, 

deneysel/çapraz variogramlar (yükselmeli doğrudan variogramlar) oluşturulmuştur. Daha sonra variogram 

modelleme fonksiyonları (Küresel, Gauss ve Üstel) kullanılarak her ay için variogram modellerini elde 
etmek üzere hata oluşumuna bakılarak en iyi uyumu verenler elde edilmiştir. OK ve CK interpolasyon 

yöntemleri için elde edilen variogram / çapraz variogram modelleri, sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4'te 

gösterilmektedir. Bu variografi modelleri, bölgede her ay için öngörülen yağış dağılım yüzeyleri oluşturmak 

için kullanılmıştır. 
 

Uygulanan yöntemlerin performans değerlendirmesi 

 
Bu çalışmada, İzmir ilindeki aylık ortalama yağışların mekansal dağılımını tahmin etmek için OK, CK, IDW 

ve RBF gibi farklı jeoistatistiksel ve deterministik interpolasyon yöntemleri kullanılmıştır. Uygulanan bu 

interpolasyon yöntemlerinin performansı, çapraz doğrulama işlemi ile ve MBE, RMSE ve R2 gibi 
doğrulama parametreleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çizelge 2'de belirtildiği gibi bir interpolatörün 

performansı R2 değerinin daha yüksek olması ve MBE ve RMSE değerlerinin daha küçük olması ile 

değerlendirilmektedir. Bu özellikleri taşıyan bir interpolasyon yönteminin daha iyi tahminlere sahip bir 

dağılım yüzeyi oluşturacağı kabul edilmektedir. 
 

Çalışma alanı için en iyi sonucu veren yöntemi belirlemek amacıyla farklı interpolasyon yöntemleri 

denenmiş ve yukarıda bahsedilen performans ölçütlerine dayanılarak nicel olarak karşılaştırılmıştır. Çizelge 
3'te gösterilen değerlendirme sonuçlarına göre, jeoistatistiksel yöntemlerinin, İzmir ilinin aylık yağış 

tahmininde deterministik yöntemlerden daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Tüm performans ölçütleri 

dikkate alındığında çalışma alanı üzerinde yağış tahmini için Şubat ve Temmuz ayları haricinde tüm aylar 

için en iyi sonucu CK yöntemi vermektedir. Şubat ve Temmuz ayları için ise R2 değerleri sırasıyla 0,96 ve 
0,806 olan IDW ve OK metotlarının daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Bu uyumsuzluğun ihmal 
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edilmesi durumunda ve değerlendirme parametrelerinin ortalama değerleri kullanıldığında, İzmir ilinde 

aylık yağış tahmini için uygulanan teknikler arasında CK interpolasyon yönteminin en başarılı sonucu 

verdiği tespit edilmiştir. IDW, RBF, OK ve CK için ortalama doğruluk endeksleri MBE (0,847; 0,924; 
0,798; 0,782), RMSE (20,767; 22,933; 19,953; 19,530) ve R2 (-0,203; -0,218; 0,347; 0,610) olarak 

belirlenmiştir. 

 
 

 
 

Şekil 3. Ordinary Kriging yöntemi için kullanılan modelleme parametreleriyle deneysel ve uydurulmuş 

variogram modelleri 

 

Buradan da görüleceği üzere OK metodu performans doğruluğu açısından ikinci sırada yer almaktadır. IDW 

metodu ise, BME ve RMSE parametre sonuçlarına göre RBF'ye karşı daha iyi performans göstermektedir. 

Ancak, negatif R2 ölçümleri nedeniyle IDW ve RBF metotlarının çalışma alanında yağış dağılım 
yüzeylerinin hazırlanmasında kullanımı önerilmemektedir. 
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Şekil 4. Ordinary Co-Kriging yöntemi için kullanılan modelleme parametreleriyle deneysel ve 

uydurulmuş variogram modelleri. 

 

 

Yağışın Mekansal Değişimleri 
 

İzmir ili içerisindeki yağışların mekansal değişimleri, bölge için en iyi interpolasyon tekniği olarak 

belirlenen CK yöntemine göre haritalandırılmıştır. Şekil 5’de aylık dağılım haritaları gösterilmektedir. Elde 
edilen haritalara göre, varyasyonlar farklı aylarda bir eğilim göstermektedir. Yılın ilk 3 ayında (Ocak, Şubat 

ve Mart) en yüksek yağış oranları bölgenin ortasında gözlenirken, takip eden aylarda yüksek yağış 

değerlerinin batıdan doğuya doğru kaydığı ortaya çıkmaktadır. Böylece ilin doğu kısımları yılın pek çok ayı 
için daha yüksek yağış değerlerine sahip olmaktadır. Batı kısımlarının ilin kıyı bölgeleri olmasına rağmen, 

bu bölgeler için yağış miktarı en düşük değerlere sahiptir. Bölgedeki yağışın mekânsal değişimlerindeki bu 

eğilim, bölgedeki yağış değişimlerine olan topografya etkisi de gözlenmektedir. Şekil 6’da ise yıllık yağış 

toplamlarının ortalamasının mekânsal değişimi görülmektedir. Buradan ise en yüksek yağış değerlerinin ilin 
güney ve kuzey batı kesimlerinde gözlendiği görülmektedir. 
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Çizelge 3. Farklı interpolasyon tekniklerinin değerlendirme faktörlerine (MBE, RMSE , R2) göre 

karşılaştırılması 

 Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 

M
B

E
 

 

IDW 1,550 1,240 1,140 0,810 0,490 0,220 0,088 0,076 0,285 0,530 1,530 2,200 

RBF 1,690 1,380 1,250 0,890 0,510 0,200 0,078 0,072 0,300 0,580 1,670 2,470 

OK 1,480 1,240 1,080 0,760 0,470 0,190 0,080 0,068 0,282 0,502 1,384 2,039 

OCK 1,480 1,192 1,072 0,770 0,406 0,175 0,075 0,059 0,257 0,491 1,366 2,038 

R
M

S
E

 

 

IDW 38,755 31,840 27,340 20,490 11,770 5,080 2,230 1,990 6,740 13,080 35,690 54,200 

RBF 41,900 35,130 30,540 22,700 12,610 5,130 2,250 1,980 7,440 14,670 40,210 60,640 

OK 37,270 31,280 26,720 19,750 11,690 4,870 2,290 1,880 6,670 12,650 33,000 51,370 

OCK 37,260 30,680 26,240 19,210 10,289 4,640 1,940 1,666 5,960 12,286 32,830 51,360 

R
2 

 

IDW -0,450 0,960 -0,570 -0,440 -0,160 0,082 0,250 0,260 -0,41 -0,840 -0,610 -0,510 

RBF -0,320 -0,440 -0,470 -0,330 -0,040 0,230 0,320 0,340 -0,25 -0,720 -0,510 -0,420 

OK 0,373 0,391 0,339 0,182 0,664 0,395 0,806 0,409 0,000 0,247 0,007 0,355 

OCK 0,421 0,342 0,516 0,539 0,690 0,595 0,753 0,641 0,604 0,642 0,739 0,841 

 
 

 
Şekil 5. İzmir İli için OCK interpolasyonu yöntemine göre aylık yağış değişimleri haritaları 
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Şekil 6. İzmir İlindeki Yıllık Ortalama Toplam Yağışın Mekânsal Değişimi 

 

SONUÇLAR 

 

Bu araştırmada, İzmir ili ve çevresindeki istasyonların aylık yağış verileri kullanılarak, farklı interpolasyon 
yöntemleri ile yağış dağılım yüzeyleri oluşturulmuştur. Deterministik yöntemler olarak IDW ve RBF 

yöntemleri kullanılırken; jeoistatistiksel yöntemler olrak , Ordinary Kriging ve Co-Kriging  yöntemleri 

uygulanmıştır. 

 
Çalışma alanının topografyası da dikkate alınarak, tahminlerin doğruluğunu arttırmak için sayısal yükselti 

modelinden elde edilen yükseklik bilgileri de yağışın interpolasyonunda yardımcı parametre olarak 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, CK yöntemi yağış verileriyle topografik yüksekliğin birlikte 
kullanımının sonuçlar üzerinde olumlu etki yaptığı görülmüştür. Sonuçlar ayrıca jeoistatistiksel 

interpolasyon yöntemlerinin genel olarak deterministik yöntemlerden daha iyi sonuç verdiğini de 

göstermektedir. 
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MIKE-NAM HİDROLOJİK MODELİ İLE VAN GÖLÜ HAVZASI KURAKLIK ANALİZLERİNDE 
KULLANILAN AKIM VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KESTİRİLMESİ 

 
Egemen FIRAT1, Koray K. Yılmaz2, Harun AYDIN3, Serkan KEMEÇ4, M. Deniz İTİBAR5, Maruf ARAS6, Ahmet 

Murat ÖZALTIN6, Çiğdem GÜRLER6, Gonca AVŞAR1, Serdar SÜRER1 

 

 

ÖZET 

Kuraklık gibi ekstrem doğa olaylarında nitelikli analizler yapılabilmesi için uzun dönem eksiksiz veri setine 

gereksinim duyulmaktadır. Van Gölü Havzası’nda özellikle hidrolojik ölçüm eksiklikleri, verilerin 
tamamlanması gereğini doğurmuştur. Havzada bulunan ve verisi kullanılabilir nitelikte olan 7 akım gözlem 

istasyonu (AGİ) verileri, hidrolojik, meteorolojik, jeolojik, topografik vb. kriterler dikkate alınarak sınıflara 

ayrılmış ve birbirleri ile karşılaştırılarak veri tamamlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri tamamlama 

işleminde öncelikle Van Gölü Havzası’nda bulunan 7 akım gözlem istasyonu havzası için MIKE-NAM 
hidrolojik modeli kurulmuştur. Kurulan modeller sayesinde verisi eksik olan istasyonların verilerinin 

tamamlanmasının yanı sıra havzanın hidrolojik bileşenleri (yüzey akımı, içe akım ve baz akım) uzun 

dönemler boyunca alt havza özelinde incelenmiş ve su potansiyelleri ortaya konulmuştur. Buna ek olarak 
eksik verilerin giderilmesi için kullanımı kolay ve dağınık veri seti analizi için uygun olan NIPALS (Non-

Iterative Partial Least Square) algoritması veri tamamlama işleminde kullanılmıştır. Yapılan bütün veri 

tamamlama işlemleri, korelasyon sabit katsayısı (R) değişkenliği açısından incelenmiştir. Tamamlama 
işlemi öncesi ve sonrasındaki “R” değerleri incelendiğinde, değerlerin birbirine çok yakın olduğu ve bazı 

karşılaştırmalarda arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, NIPALS yöntemi MIKE-NAM modeline göre 

genellikle daha uygun sonuçlar vermiştir. Tamamlama öncesindeki değerler 0.70 ile 0.93 arasında 

değişirken; tamamlama sonrasında ise 0.71 ile 0.98 arasında değerler almıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: MIKE-NAM, NIPALS, Hidrolojik Model, Veri Kestirimi, Kuraklık, AGİ. 

 
 

ABSTRACT 

Long-term continuous data set is needed to perform robust analyzes in extreme natural events such as 
droughts. In the Lake Van Basin, the deficiencies, especially in hydrological measurements, required 

completion of the missing data. Seven stream gauging stations (SGS) in the basin, whose data are available 

for data completion, were classified with respect to their hydrological, meteorological, geological, 

topographical etc. characteristics. Next, data completion could be performed by comparing the flow data 
with each other based on the classes. Seven different hydrological models – outlets corresponding to the 

SGS locations - were implemented using MIKE-NAM hydrologic model for the Lake Van Basin. With the 

help of the hydrological models, in addition to data completion of stations, hydrological components of the 
basin (surface flow, inter flow and base flow) have been investigated in long-term at the sub-basin scale and 
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their water potentials have been revealed. Moreover, NIPALS (Non-Iterative Partial Least Square) 

algorithm, an easy to use algorithm suitable for scattered data set analysis, is used for data completion. The 

completed datasets were examined considering the variability in the correlation coefficient value (R). 
Investigation of the R values before and after the completion process revealed that majority of the values 

were close to each other, while some values were increased (improved). However, NIPALS algorithm 

usually gave more appropriate results rather than MIKE-NAM model. The R values before and after 
completion varied between 0.70-0.93 and 0.71-0.98, respectively.  

 

Keywords: MIKE-NAM, NIPALS, Hydrological Model, Data Completion, Drought, SGS.   

 

1. GİRİŞ 
 

Kuraklık, belirli bir bölgede yağışların normal veya ortalama düzeyin altında gerçekleşmesi sonucu; arazi, 

su kaynakları, zirai ve sınai üretim sistemleri üzerinde aylar hatta yıllar boyunca sürebilen bir su eksikliğidir  
(Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı Ön raporu, 2016).  Kuraklık ile mücadele ve tedbir için yönetim 

planları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Yönetim planı kapsamında kuraklık analizi ve 

projeksiyonlarının yapılabilmesi adına kesintisiz uzun dönem hidrolojik ve meteorolojik veri setine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ancak yer ve zamana bağlı olarak istasyonlardan elde edilen veri setlerinde eksiklikler 

gözlenebilmektedir. Bu durumda eksik verilerin tamamlanması yoluna gidilebilir. Gerek kuraklık gerekse 

taşkın yönetim planı projelerinde yağış ya da akış verisi tamamlama işlemi için literatürde çeşitli yöntemlere 
başvurulduğu görülmektedir. Fırat ve arkadaşları (2010) Türkiye genelinde 267 yağış istasyonunda eksik 

değer analizi ve homojenlik testleri yapmış, istasyonların kayıp değerlerini, en yakın ölçüm istasyonunun 

yağış kayıtları kullanarak Beklenti Maksimizasyonu (EM) yöntemi ile tamamlamıştır. Ozaki (2014) 

Brezilya, Parana Eyaletinde bulunan meteoroloji istasyonlarından aldığı günlük yağış veri tabanını istatiksel 
veri atama ve kalite kontrol prosedürleri ile tamamlamıştır. Dastorani ve arkadaşları (2010) ise eksik akım 

verisini tamamlamak için yapay sinir ağları (ANN) ve uyarlamalı ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemini 

(ANFIS) karşılaştırmışlar ve yapay sinir ağları metodunun daha iyi sonuçlar verdiğini gözlemlemişlerdir. 
Bu çalışmanın amacı ise yağış-akış modeli yazılımı MIKE-NAM ve buna ek olarak NIPALS algoritmasını 

kullanarak Van Gölü Havzası’nda kuraklık analizlerinde kullanılan akım verisini tamamlamaktır. Çalışma 

kapsamında her iki yöntemden de elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak Van Gölü Havzası’ndaki 
istasyonlardan elde edilen akım verisini tamamlamada hangi yöntemin daha iyi sonuç verdiği ortaya 

konmuştur. 

 

 
 

2. ÇALIŞMA ALANI 
 

Van Gölü Havzası 37°55’- 39°24’ kuzey enlemi, 42°05’- 44°22’ doğu boylamı arasında yer almaktadır. 

17.887 km2 yağış alanına (göl yüzeyi ve drenaj alanı) sahip çalışma alanında Van Gölü yüzey alanı 3.582 

km2’dir.  

Van ili merkezi ile Van iline bağlı Muradiye, Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri 
ile; Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri havzanın önemli yerleşim merkezlerini oluşturmaktadır 

(Şekil 1). Havza için oluşturulan modelde 7 adet bölge saptanmıştır. Bu bölgeler için model kalibre edilip, 

çalıştırılmış ve bunun sonucunda her bir alt havzayı kapsayacak şekilde ayrıntılı bir çalışma yapılması 
sağlanmıştır. Kalibrasyon çalışmaları için öncelikle havzada bulunan uzun dönem ölçümü olan akım gözlem 

istasyonları tespit edilmiştir. Daha sonra ise bu istasyonların yağış alanları saptanmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1 Van Gölü Havzası yer bulduru haritası 

 

3. VERİ SETİ 

 

Van Gölü Havzası dağlık bir topografya ile çevrilidir. Bu nedenle kar yağışlarının ve kar erimesinin akışa 

önemli etkisi olmaktadır. Dolayısıyla hidrolojik kuraklıkları belirleme çalışmalarında akım gözlem 

istasyonları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında havza içinde ve civarında bulunan toplam 
10 AGİ ve 12 MGİ kuraklık analizi yapmak üzere belirlenmiştir (Şekil 1, Çizelge 1 ve Çizelge  2).  

 

İstasyonun işletme periyodu boyunca sıcaklık, yağış, nem, rüzgar, vb. meteorolojik verilerin ölçüm 

zamanları değişiklik göstermektedir.  
 
Çizelge 1 Akım gözlem istasyonu (AGİ) bilgileri 

İstasyon Adı İstasyon No 
Akım Ölçüm 

Periyodu 

Koordinatlar 

Açıklamalar 

X Y 

Bahçesaray 26051 
1978-1990, 

2000,2013, 2014 
42.7967 38.0914 Havza dışı 

Bendimahi 2502 
1966-1968, 
1972-2011 

43.7481 39 Havza içi 

Çubuklu 25031 
1985-1993, 

2010-2013 
44.0833 39.0778 Havza içi 

Erdeviz 25012 
1964-1967, 

1970-1992 
43.5334 38.7523 Havza içi 
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Gevaş 25021 

1978-1986, 

1989-1993, 

2010-2014 

43.0639 38.2778 Havza içi 

Güzelsu 2511 1989-2005 43.7547 38.3447 Havza içi 

Kınalıkoç 2507 1969-2002 42.3656 38.8108 Havza içi 

Koçköprü 25002 1959-1977 43.3278 39.1278 Havza içi 

 
Payköy 

25013 

1965-1967, 
1970-1973, 

1976-1988, 1992, 

1997-2000, 
2002-2014 

43.5444 39.1125 Havza içi 

Zernek Köp 2509 1969-1988, 1991 43.6236 38.3603 Havza içi 

 

 

Çizelge  2 Meteoroloji gözlem istasyonu (MGİ) bilgileri 

İstasyon 

Adı 

İstasyon 

No 

Yağış Ölçüm 

Periyodu 

Sicaklik Ölçüm 

Periyodu 

Koordinatlar 
Açıklamalar 

X Y 

Ağrı 17099 
1940-1945, 
1947-1967, 

1969-2016 

1940-1945, 

1947-2016 
43.05 39.7333 Havza dışı 

Ahlat 17810 1957-2011 
1958, 1964, 
1966-2016 

42.4998 38.7658 Havza içi 

Başkale 17880 
1959-1962, 

1964-2011 

1959-1962, 

1964-2016 
44.0166 38.0491 Havza dışı 

Bitlis 17848 
1963, 1965-

2016 
1964-2016 42.0998 38.3657 Havza dışı 

Doğubeyazit 17720 
1960, 1962-

2009 

1960, 1962-

2012, 2014-2016 
44.0832 39.5491 Havza dışı 

Erciş 17784 1955-2011 1965-2016 43.3499 39.0324 Havza içi 
Gevaş 17852 1982-2011 1982-2016 43.0999 38.2991 Havza içi 

Malazgirt 17780 1961-2011 1959, 1964-2016 42.5332 39.1491 Havza dışı 

Muradiye 

Van 
17786 

1959, 1964-

1976, 1978-
2011 

1959, 1964, 

1966-1976, 
1978-2015 

43.7665 38.9824 Havza içi 

Özalp 17812 
1959, 1961-

1962, 1965, 
1968-2011 

1959, 1961-

1962, 1965, 
1968-2016 

43.9832 38.6657 Havza içi 

Tatvan 17205 
1965-1970, 

1972-2016 
1965-2016 42.2998 38.4824 Havza içi 

Van Bölge 17172 1940-2016 1940-2016 43.3499 38.4657 Havza içi 
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4. YÖNTEM 
 

4.1. NIPALS Algoritmasıyla Veri Tamamlama 
 

Sözü edilen istasyon veri setinden sadece Bendimahi (Göndürme, Muradiye) ve Kınalıkoç istasyonlarının 

verileri hidrolojik kuraklık hesaplama yöntemi için kullanabilir durumdadır. Bu nedenle istasyonlar arasında 

ilişkilendirme yapılarak, veri tamamlama yoluna gidilmiştir. 
 

İstasyonlar birbirleri ile deneştirilirken aşağıdaki bazı durumlar göz önünde bulundurulmuştur; 

 
 Yağış rejimi değişkenlik gösterebileceğinden birbirine yakın istasyonlar gruplanmıştır, 

 Benzer jeolojik yapıyı drene eden akarsular üzerinde yer alan istasyonlar gruplanmıştır, 

 Ortak veri periyodu daha fazla olan istasyonlar seçilmiştir, 

 Bütün istasyonların birbiri ile olan ilişkisi korelasyon sabitleri (r) ile incelenmiştir 

 

Bununla birlikte birbirleri arasındaki korelasyon katsayısı (r) değeri, 0.70’den büyük olan (çizelgede yeşil renk ile 

temsil edilenler) istasyonlar eksik verilerin tamamlanması için seçilmiştir (Çizelge 3). Eksik akım verisi tamamlama 

işlemine yukarıda sözü edilen koşulları sağlayan AGİ’lerden en yüksek korelasyon sabit değeri gösteren çiftler 

seçilerek başlanmıştır. Eksik verilerin giderilmesi için kullanımının kolay ve böylesine dağınık veri seti analizi için 

uygun olması nedeni ile NIPALS (Non Iterative Partial Least Square) algoritması kullanılmıştır. NIPALS algoritması 

Jacobi benzeri yinelemeli yöntem olarak analizlerde ana unsurları tahmin etmek için kullanılır ve eksik veri 

tamamlamada kullanılmak üzere adapte edilebilir (Preda ve arkadaşları, 2010). NIPALS algoritması (1), (2) Preda ve 
arkadaşları (2010) tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir: 

 

𝑋0 = 𝑋; 

ℎ = 1, 2,…𝑞, 𝑖ç𝑖𝑛; 

𝜉 = 𝑋ℎ−1(. , 1)(𝑋ℎ−1
′ 𝑖𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑠ü𝑡𝑢𝑛𝑢);         

𝑢ℎ  𝑦𝑎𝑘𝚤𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝚤𝑟; 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑝, 

𝑢ℎ(𝑖) =
∑ 𝑥ℎ−1(𝑗,𝑖)𝜉ℎ(𝑗)𝑗:𝑥(𝑗,𝑖),𝜉ℎ(𝑗)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 

∑ 𝜉ℎ
2

𝑗:𝑥(𝑗,𝑖),𝜉ℎ(𝑗)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡
(𝑗)

;         (1) 

𝑢ℎ  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟; 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, 𝑖ç𝑖𝑛; 

𝜉ℎ(𝑖) =
∑ 𝑥ℎ−1(𝑖,𝑗)𝑢ℎ(𝑗)𝑗:𝑥(𝑖,𝑗)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 

∑ 𝑢ℎ
2

𝑗:𝑥(𝑖,𝑗)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 (𝑗)
           (2) 

𝑋ℎ = 𝑋ℎ−1 − 𝜉ℎ𝑢ℎ
′ . 

Hali hazırda 30 yıllık kesiksiz veri durumunu sağlayan (Kınalıkoç ve Bendimahi-Göndürme) veya diğer istasyonlar 

ile hiçbir biçimde benzerlik göstermeyen (Soğanlı) istasyon verilerinin tamamlama işlemi yapılmamıştır. 
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Çizelge 3 AGİ’lere ait ham verilerin korelasyon sabiti değerleri (R değeri) 

 

  
 

Bunun yanı sıra bazı istasyonlar ise ortak veri periyotları çerçevesinde farklı iki istasyonun bütünleyen verileri ile 

deneştirilip ayrı ayrı hesaplamaları yapılmıştır (Payköy, Zernek, Erdeviz, Koçköprü). Bu hesaplamalar daha sonra 

birleştirilerek ilgili istasyonlar için aylık bazda kesiksiz olarak veri seti elde edilmiştir. Örnek olarak, Payköy istasyon 
eksik verisi 1960-1977 yıllarında Koçköprü istasyonu ve 1989-2005 yılları arasında ise Güzelsu istasyonu kullanılarak 

tamamlanmıştır. 

 

4.2. Hidrolojik Model 
 

Alt havzalarda hem yüzey hem de yeraltı suyu rezervlerinin temsil edilebilmesi için yüzey ve yeraltı suyunu 

bütünleşik olarak irdeleyen MIKE-11-NAM modelinin kullanılması uygun görülmüştür. MIKE 11 Yağış-

Akış modülü, hidrolojik döngünün toprak ve zemin kısmını temsil eden NAM yöntemini içermektedir (Şekil 

2). Bu yağış-akış modülü tekil olarak ya da birbiriyle ilişki içerisindeki birden fazla havzanın aynı anda 

MIKE 11 hidrodinamik modülü içerisindeki derelere verdiği akış katkısını oluşturabilir. Bu sayede tek bir 

yağış alanını ya da büyük bir havzada bulunan birçok sayıda ara havzaları tek bir model içerisinde 

tanımlamak ve çözüm elde etmek mümkün olmaktadır. 

 

MIKE 11 NAM modeli temel olarak yağış, sıcaklık ve debi ölçümlerine ihtiyaç duyan hidrometeorolojik 

veri tabanlı bir modeldir. Bu veriler kullanılarak modelin kalibrasyonu ve aynı zamanda doğrulaması ile 

havza parametrelerinin tanımlanması ve başlangıç koşullarının belirlenmesi mümkün olmaktadır. Temel 

meteorolojik veriler, yağış serileri, potansiyel buharlaşma serileri ve kar toplanması ve erimesinin de 

modellenmesi durumunda sıcaklık serileri olarak sayılabilir. Bu şekilde, model akış serileri, arahavza kanal 

akışları ve aynı zamanda toprak nemliliği, yeraltı suyu beslemesi gibi hidrolojik döngünün toprak fazıyla 

ilgili diğer unsurlarıyla ilgili bilgiler üretir. 

 

 
Şekil 2 NAM yöntemi temel çalışma prensibi (DHI, 2000)     

Kockopru Paykoy Bendimahi Cubuklu Erdeviz Gevas Guzelsu Bahcesaray Zernek Soganli Kinalikoc

Kockopru 1.000

Paykoy 0.905 1.000

Bendimahi (Göndürme) 0.731 0.784 1.000

Cubuklu NA 0.695 0.746 1.000

Erdeviz (Gölalan) 0.415 0.599 0.811 0.738 1.000

Gevas NA 0.631 0.490 0.429 0.469 1.000

Guzelsu NA 0.928 0.772 0.800 0.444 0.681 1.000

Bahcesaray NA 0.738 0.557 0.708 0.407 0.642 0.782 1.000

Zernek 0.878 0.820 0.754 0.619 0.677 0.725 0.452 0.703 1.000

Soganli NA -0.155 -0.218 -0.138 -0.371 -0.516 -0.150 0.093 0.075 1.000

Kinalikoc 0.572 0.505 0.736 0.525 0.743 0.278 0.469 0.370 0.615 0.201 1

R > 0.7 NA=Karşılaştırma için uygun değildir
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4.2.1. Kalibrasyon 

 

Kalibrasyon, ölçülen ve modelden çıkan akışlarda yeterli uyum sağlanıncaya kadar model parametreleri 

değiştirilmesi işlemidir. Çizelge 4’te MIKE 11 yağış akış modülünün kalibrasyon esnasında ayarlanmaya 

müsait olan parametrelerinin listesi görülmektedir. 

 

Çizelge 4 NAM yöntemi kalibrasyon parametreleri (DHI, 2009) 

 

Kalibrasyonda genellikle aşağıdaki hedef fonksiyonlardan bir veya birkaçı birlikte  kullanılır: 

 

• Simüle edilmiş ve ölçülmüş havza akışı arasındaki ortalama uyum (su dengesi uyumu gibi) 

• Hidrografın genel şekil uyumu 

• Pik akımın zaman, oran ve hacimsel olarak uyumlu olması 

• Baz akım uyumu 

• Yeraltısuyu bileşenleri 

 

MIKE 11 NAM içerisinde en önemli 9 model parametresini içeren otomatik kalibrasyon modülü mevcuttur. 

Otokalibrasyon aracı yukarıdaki 5 hedefi de sağlayabilmek amacıyla kullanılır (DHI, 2009).  

 

Bununla birlikte havza içinde kalibrasyonun yapılabilmesi için nitelikli verisi bulunan istasyonlar 

belirlenmiştir. Sözü edilen istasyonlar havza genelinde 7 adet olup ilgili akım gözlem istasyonlarının yağış 

alanlarını temsil etmektedir. Sözü edilen istasyonlar 2507 no’lu Kınalıkoç, 2502 no’lu Bendimahi, 25013 

No’lu Payköy, 2511 no’lu Güzelsu, 25021 no’lu Gevaş, 25012 no’lu Erdeviz ve 25002 no’lu Koçköprü 

akım gözlem istasyonlarıdır. 

 

Her bir akım gözlem istasyonunun yağış alanı için yapılan kalibrasyonlarda öncelikli olarak ilgili alt havzayı 

uzun yıllar boyunca temsil edip, etmediğine dikkat edilmiştir. Hidrograf şekilleri, kararlılık katsayıları 

bağlamında; toplam su hacimleri ise gözlenen/hesaplanan su hacminin yüzdesel kaybının gözetilmesi ile 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3) 

 

Parametre Açıklama Etki 

UMAX Yüzey depolamasındaki maksimum su içeriği Yüzey akışı, infiltrasyon, evapotranspirasyon, yan akış 

LMAX Kök bölge depolamasındaki maksimum su içeriği Yüzey akışı, infiltrasyon, evapotranspirasyon, baz akım 

CQOF Yüzey akışı akış katsayısı Yüzey akışı ve infiltrasyon hacmi 

CKIF Yüzey altı akışı yönlendirmesi için zaman sabiti Yüzey depolamasının yan akış ile drenajı 

TOF Yüzey akışı için kök bölge eşik değeri 
Yüzey akışının oluşması için gerekli olan toprak 

nemliliği ihtiyacı 

TIF Yüzey altı akışı için kök bölge eşik değeri 
Yan akışın oluşması için gerekli olan toprak nemliliği 

ihtiyacı 

TG Yeraltı suyu beslenimi için kök bölge eşik değeri 
Yeraltı suyu beslemesinin oluşması için gerekli olan 

toprak nemliliği ihtiyacı 

CK1 Yüzey akışı yönlendirmesi için zaman sabiti 
Yüzey akışının havza eğimi ve kanallar boyunca 

yönlenmesi 

CK2 Yüzey altı akışı yönlendirmesi için zaman sabiti Yan akışın havza eğimi boyunca yönlenmesi 

CKBF Baz akım yönlendirmesi için zaman sabiti 
Beslemenin doğrusal yeraltı suyu beslemesi boyunca 

yönlenmesi 
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Şekil 3 İstasyonlara ait kalibrasyon grafikleri (a-Kockopru, b-Erdeviz, c-Paykoy, d- Gevas, e-Bendimahi, f-

Kinalikoc, g-Guzelsu Model Kalibrasyonları) 

 

      Çizelge 5 Gerçekleştirilen kalibrasyonlara ait bilgiler ve sonuçlar 

 

Model Adı 
Kalibrasyon 

Periyodu 
R

2
 

Su Hacmi 

Kaybi (%) 

Gözlenen Suyun 

Hacmi (Mm/Y) 

Hesaplanan Suyun 

Hacmi (Mm/Y) 

25002 Koçköprü 1965-1968 0.833 0.0 549 549 

25012 Erdeviz 1974-1983 0.437 3.0 60 58 

25013 Payköy 1979-1988 0.674 0.0 455 455 

25021 Gevaş 1982-1985 0.638 0.0 316 316 

2502 Bendimahi 1978-1990 0.580 1.3 203 200 

2507 Kınalıkoç 1992-1998 0.581 0.0 268 268 

2511 Güzelsu 1970-1978 0.548 0.0 125 125 
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Gerçekleştirilen kalibrasyonlardan sonra modellere ait kararlılık katsayılarının 25012_Erdeviz modelinde 

0.437 ile en düşük buna karşın 25002_Koçköprü modelinde 0.833 ile en yüksek değeri verdiği görülmüştür. 

Su hacmindeki kayıp ise gözlenen/hesaplanan su hacmi bağlamında birbirlerine çok yakın olarak 

hesaplanmıştır ( 

      Çizelge 5). Bunun sonucu olarak, ilgili modellerin öncel olarak yapılan değerlendirmede kalibrasyon 

değerleri yönünden veri tamamlama işlemine uygun olduğu çıkarımı yapılmıştır. 

 

4.2.2. Validasyon 

Havzanın hidrometeorolojik veri süreleri kısıtlı olduğundan verilerin çoğu kalibrasyona ayrılmıştır. Ancak 

model doğruluğunu ortaya koymak adına her bir istasyona ait model sonucu farklı senelere ait geçmiş dönem 

ölçülen değerler ile kıyaslanmıştır. 

 

Şekil 4 görsellerinden anlaşılacağı üzere kalibrasyon yapılmayan ancak ölçüm değeri bulunan yıllarda 

kararlılık katsayıları 0.415 - 0.821 aralığında hesaplanmıştır. Özellikle 25013_Payköy (Şekil 4-c) ve 

2507_Kinalikoç (Şekil 4-f) istasyonları validasyon sonuçlarının başlangıçta az uyumlu görünmesinin nedeni 

havzanın başlangıç koşullarının değişmesindedir. Ancak başlangıç koşullarının gerçek değerlerinde olması 

halinde kararlılık katsayı değerlerinin daha da artması kaçınılmazdır. 

 

 

 
 

Şekil 4 İstasyonlara ait validasyon grafikleri (a-Kockopru, b-Erdeviz, c-Paykoy, d-Gevas  

Model Validasyonları) 

 

 

      Çizelge 5 ve Çizelge 6 karşılaştırılmalı olarak incelendiğinde validasyon sonucunda 25012_Erdeviz, 

25021_Gevaş, 2502_Bendimahi ve 2507_Kinalikoç istasyonlarına ait modellerin kalibrasyonunda elde 

edilen kararlılık katsayısında artış, 25002_Koçköprü, 25013_Payköy ve 2511_Güzelsu istasyonlarına ait 

modellerde ise bir miktar azalma gözlenmiştir. Buna karşın bütün modellerin kararlılık katsayıları genel 

olarak görece yüksek sonuçlar vermiştir. Bu koşullarda modelin validasyon sonuçları incelendiğinde 

modelin bu yönde de başarılı olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4 İstasyonlara ait validasyon grafikleri (e-Bendimahi, f-Kinalikoc, g-Guzelsu Model Validasyonları) 

 
 

Çizelge 6 Gerçekleştirilen validasyonlara ait bilgiler ve sonuçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. SONUÇLAR 
 

NIPALS yöntemi ile yapılan bütün tamamlama işlemlerinden sonra her bir istasyonun deneştirilmiş verisi başka bir 

istasyon verisi ile yeniden karşılaştırılıp, korelasyon sabit değerinin (r) değişip değişmediği gözlenmiştir. Örnek olarak, 

Gevaş istasyonunun eksik verilerinin tamamlanması için Zernek istasyon verileri kullanılmıştır. Daha sonra hesaplanan 

veriler ile Gevaş istasyonunun kesiksiz veri seti oluşturulmuştur. Bunu izleyen aşamada ise bu deneştirilmiş veri setinin 

Payköy istasyonu ile olan yeni ilişkisi korelasyon sabiti açısından izlenmiştir. Bunun sonucunda ham veri ile elde 

edilen korelasyon sabitlerinin yeni korelasyon sabitleri ilişkisinin de değişip, değişmediği gözlenmiştir. 

 

Örnek olarak,         Çizelge 7’de görüldüğü üzere verisi tamamlanmış Gevaş istasyonu ile Payköy istasyonunun ham 

veriler karşılaştırıldığında 0.631 olan r değerinin, eksik verilerin tamamlanmasının ardından 0.646 olduğu 

görülmektedir.  

Model Adı Validasyon Periyodu R
2
 

25002 Koçköprü 1972-7973 0.796 

25012 Erdeviz 1987-1989 0.575 

25013 Payköy 1978-1979 0.581 

25021 Gevaş 1986 0.821 

2502 Bendimahi 2004-2010 0.734 

2507 Kinalikoç 1981-1982 0.728 

2511 Güzelsu 1989-1990 0.415 
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        Çizelge 7 Veri tamamlama işlemi yapılan AGİ’lerin korelasyon karşılaştırması 

 
 

Çizelge 8 ve 9’dan anlaşılacağı üzere, eksik verileri tamamlanmış istasyonların korelasyon sabiti 

değerlerinin eski değerlere yakın olduğu ya da arttığı gözlenmektedir. Azalma gösteren noktalar ise iki 

istasyon arasındaki ortak periyodun azlığına dayanmaktadır. 

 

Çizelge 8 AGİ’lere ait NIPALS yöntemi ile tamamlanmış verilerin korelasyon sabiti değerleri (R değeri) 

 

 
 

Çizelge 9 AGİ’lere ait NIPALS yöntemi ile tamamlanmış veriler ile ham verilerin korelasyon sabiti farkları (R sabiti) 

 

  
 

 

Diğer bir yandan veri tamamlama işlemleri, önceki bölümlerde açıklandığı gibi yeterli ve nitelikli veri 

varlığı bulunan 7 farklı akım gözlem istasyonuna ait yağış alanlarının hidrolojik modellerinin oluşturulması 

Bahcesaray_Corr Paykoy Cubuklu_Corr Bendimahi

Bahcesaray_Corr 1 Cubuklu_Corr 1

Paykoy 0.769 1 Bendimahi 0.755 1

Onceki 0.738 Onceki 0.746

Erdeviz_Corr Kınalıkoç Gevas_Corr Paykoy

Erdeviz_Corr 1 Gevas_Corr 1

Kınalıkoç 0.725 1 Paykoy 0.646 1

Onceki 0.736 Onceki 0.631

Guzelsu_Corr Bendimahi Kockopru_Corr Zernek

Guzelsu_Corr 1 Kockopru_Corr 1

Bendimahi 0.77 1 Zernek 0.843 1

Onceki 0.878 Onceki 0.878

Paykoy_Corr Zernek Zernek_Corr Paykoy

Paykoy_Corr 1 Zernek_Corr 1

Zernek 0.836 1 Paykoy 0.833 1

Onceki 0.82 Onceki 0.82

Kockopru_Corr Paykoy_Corr Bendimahi Cubuklu_Corr Erdeviz_Corr Gevas_Corr Guzelsu_Corr Bahcesaray_Corr Zernek_Corr Soganli Kinalikoc

Kockopru_Corr 1.000

Paykoy_Corr 0.916 1.000

Bendimahi 0.707 0.775 1.000

Cubuklu_Corr 0.644 0.899 0.755 1.000

Erdeviz_Corr 0.494 0.618 0.851 0.620 1.000

Gevas_Corr 0.653 0.679 0.573 0.537 0.562 1.000

Guzelsu_Corr 0.798 0.978 0.770 0.937 0.658 0.598 1.000

Bahcesaray_Corr 0.557 0.854 0.600 0.861 0.495 0.665 0.979 1.000

Zernek_Corr 0.889 0.884 0.773 0.696 0.692 0.861 0.771 0.694 1.000

Soganli -0.153 -0.152 -0.218 -0.159 -0.371 -0.516 -0.157 -0.036 0.075 1.000

Kinalikoc 0.393 0.521 0.736 0.387 0.725 0.457 0.469 0.437 0.617 0.201 1.000

R > 0.7

Kockopru_Corr Paykoy_Corr Bendimahi Cubuklu_Corr Erdeviz_Corr Gevas_Corr Guzelsu_Corr Bahcesaray_Corr Zernek_Corr Soganli Kinalikoc

Kockopru_Corr 0.000

Paykoy_Corr 0.011 0.000

Bendimahi -0.025 -0.009 0.000

Cubuklu_Corr NA 0.204 0.009 0.000

Erdeviz_Corr 0.078 0.019 0.040 -0.117 0.000

Gevas_Corr NA 0.048 0.083 0.108 0.093 0.000

Guzelsu_Corr NA 0.049 -0.002 0.137 0.214 -0.083 0.000

Bahcesaray_Corr NA 0.115 0.043 0.153 0.088 0.024 0.197 0.000

Zernek_Corr 0.011 0.064 0.019 0.078 0.015 0.136 0.319 -0.010 0.000

Soganli NA 0.002 0.000 -0.021 0.000 0.000 -0.008 -0.129 0.000 0.000

Kinalikoc -0.180 0.016 0.000 -0.138 -0.019 0.179 0.000 0.068 0.002 0.000 0.000

R<-0.1 NA=Karşılaştırma için uygun değildir
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ile gerçekleştirilmiştir. Çizelge 10 ve Çizelge 11 model sonuçlarından elde edilen simule edilmiş akım 

verilerinin birbirleri ile korelasyon sabiti açısından karşılaştırılmasını özetlemektedir. Her iki çizelgede 

bulunan NA değerleri modelleme olanağı ve ortak periyodu olmayan karşılaştırmaları belirtmek için 

kullanılmıştır. Korelasyon sabiti değerleri modellemelerin yapılabildiği akım gözlem istasyonları için bütün 

karşılaştırmalarda 0.4’ün üzerinde çıkmıştır. Bunu yanı sıra 8 adet karşılaştırmada ise 0.7 değerinden yüksek 

sonuç vermiştir (Çizelge 10). 

 

Çizelge 10 AGİ’lere ait MIKE-NAM modeli ile tamamlanmış verilerin korelasyon sabiti değerleri (R değeri) 

 

 
 

Çizelge 11’de istasyonların tamamlama öncesi ve sonrasındaki korelasyon sabitleri arasındaki farklı 

özetlemektedir. Buna göre korelasyon öncesine göre eksi sonuç veren ve değerleri -0.101 ile -0.208 arası 

değişen 5 adet eşleşme tespit edilmiştir. 
 
Çizelge 11 AGİ’lere ait MIKE-NAM modeli ile tamamlanmış veriler ile ham verilerin korelasyon sabiti farkları  

                (R değeri) 

 
 

 
 

6. DEĞERLENDİRME 
 

Gözlem istasyonlarının varlığı, veri niteliği, veri süresi vb. durumlar bölgeler üzerinde yapılacak olan farklı 

çalışmalar için büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu çalışmaya konu olan akım verilerini tamamlama 
işlemleri kuraklık analizlerinde kullanılan standartlaştırılmış akım indislerinin kullanılabilmesine olanak 

tanımaktadır. Bu çalışmadaki amaç kuraklık analizlerinin istatistiksel olarak gerçekleştirilebilmesi için en 

az 20 yıl ve üzeri kesiksiz veri setinin oluşturulmasına yöneliktir. Bu nedenle farklı istasyonlar için ayrıntılı 
ve karşılaştırılmalı çalışmalar ile sonuç alınmaya çalışılmıştır. 

 

MIKE-NAM modeli ile uygun veri varlığı nedeni ile 7 farklı istasyondan faydalanılırken, NIPALS yöntemi 

ile gerçekleştirilen çalışmalarda 10 farklı istasyondan yararlanılabilmiştir. İki farklı yaklaşımın 

Kockopru_Corr Paykoy_Corr Bendimahi Cubuklu_CorrErdeviz_CorrGevas_CorrGuzelsu_CorrBahcesaray_CorrZernek_Corr Soganli Kinalikoc

Kockopru_Corr 1.000

Paykoy_Corr 0.894 1.000

Bendimahi 0.606 0.777 1.000

Cubuklu_Corr NA NA NA 1.000

Erdeviz_Corr 0.611 0.780 0.783 NA 1.000

Gevas_Corr 0.729 0.759 0.569 NA 0.663 1.000

Guzelsu_Corr 0.673 0.738 0.564 NA 0.632 0.656 1.000

Bahcesaray_Corr NA NA NA NA NA NA NA 1.000

Zernek_Corr NA NA NA NA NA NA NA NA 1.000

Soganli NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.000

Kinalikoc 0.408 0.610 0.776 NA 0.642 0.452 0.435 NA NA NA 1.000

R > 0.7 NA=Karşılaştırma için uygun değildir

Kockopru_Corr Paykoy_Corr Bendimahi Cubuklu_CorrErdeviz_CorrGevas_CorrGuzelsu_CorrBahcesaray_CorrZernek_Corr Soganli Kinalikoc

Kockopru_Corr 0.000

Paykoy_Corr -0.011 0.000

Bendimahi -0.125 -0.007 0.000

Cubuklu_Corr NA NA NA 0.000

Erdeviz_Corr 0.196 0.181 -0.028 NA 0.000

Gevas_Corr NA 0.128 0.079 NA 0.194 0.000

Guzelsu_Corr NA -0.191 -0.208 NA 0.188 -0.024 0.000

Bahcesaray_Corr NA NA NA NA NA NA NA 0.000

Zernek_Corr NA NA NA NA NA NA NA NA 0.000

Soganli NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.000

Kinalikoc -0.165 0.105 0.039 NA -0.101 0.174 -0.033 NA NA NA 0.000

R<-0.1 NA=Karşılaştırma için uygun değildir
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irdelenmesindeki öncel amaç uzun ve kesiksiz veri değerlerini saptamanın yanı sıra doğru veri setinin de 

oluşturulması isteğidir. Diğer bir yandan ise bu iki farklı yaklaşım bir anlamda veri tamamlama 

çalışmalarının çapraz deneştirilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu sayede yapılan çalışmanın doğruluğu 

da bu iki yöntem sonuçlarının karşılaştırılması ile ortaya konulmuştur. 

 

Sözü edilen yaklaşımlardan biri olan MIKE-NAM hidrolojik modeli ile, NIPALS yöntemine göre daha 

kapsamlı bir çalışma yapıldığı söylenebilir. NIPALS yöntemindeki gibi sadece akım verileri arasındaki 

ilişkiye bakmak yerine ilgili istasyonlara ait yağış alanları, meteorolojik (yağış, akış ve buharlaşma) ve 

hidrolojik (akım) veriler yardımı ile önce kalibrasyona sonra ise validasyona tabi tutulmuş, sözü edilen alt 

havzaların (yağış alanlarının) havza parametreleri yağış-akış ilişkisi yönünden ortaya konulmuştur. 

Modelleme çalışmaları sırasında hesaplanan kalibrasyon ve validasyon dönemi kararlılık katsayı 

değerlerinin bu iki yöntemin havzayı temsil eden uzun zaman aralıkları göz önünde bulundurulduğunda 

oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

 

İki yöntem arasındaki karşılaştırma, özellikle  

Çizelge 9 ve Çizelge 11 incelendiğinde, bu yöntemler ile ilgili çıkarımlar sağlamaktadır.  

Çizelge 9’a göre korelasyon değerleri sadece dört (4) karşılaştırmada (Erdeviz-Cubuklu, Kinalikoc-

Kockopru) belirgin şekilde azalmıştır. MIKE-NAM modeli ile elde edilen sonuçları içeren Çizelge 11’de 

ise 5 adet karşılaştırma sonucunda (Bendimahi-Kockopru, Bendimahi-Kinalikoc, Guzelsu-Paykoy, 

Guzelsu-Bendimahi ve Kinalikoc-Erdeviz) korelasyon sabitinde “-0.1” değerinin altında bir azalma 

görülmüştür. Özellikle Kinalikoc ve Kockopru istasyonları iki farklı yöntemde de azalan sonuç vermiştir.  

 

MIKE-NAM ve NIPALS yaklaşımları sözü edilen çizelgeler incelendiğinde benzer sonuçlar vermekte ve 

bir anlamda birbirlerini doğrulamaktadırlar. Ancak detaylı incelendiğinde NIPALS yönteminin Van Gölü 

Havzası’nda bulunan önceki bölümlerde sözü edilen istasyonlarda genel olarak daha uygun sonuç verdiği 

görülmüştür. Ancak korelasyon sabiti açısından oluşan bu farklar MIKE-NAM hidrolojik modeli veri 

tamamlama uygulanmasına engel teşkil etmeyecek boyuttadır. Bununla birlikte kurulan modeller 

meteorolojik veriler kullanılarak, operasyonu sonlanmış akım gözlem istasyonlarında akım verileri 

üretmeye imkan vermektedir. Bu durum NIPALS yaklaşımında söz konusu değildir. 

 

Yapılan çalışmalar ile veri tamamlama işleminde iki farklı yöntem için Çizelge 8 ve Çizelge 10’a göre en 

yüksek korelasyon katsayısı sonucu veren karşılaştırmalar seçilmiş,  

Çizelge 9 ve Çizelge 11’de eksi fark değeri bulunan karşılaştırmalar veri tamamlama işleminde 

değerlendirilmemiştir. Bunun sonucu olarak, 10 adet AGİ için aylık olarak 20 yıl ve üzeri, kesiksiz veri 

setleri elde edilmiş ve kuraklık indislerinin hesaplanması için kullanıma uygun hale getirilmiştir. 
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KOZMİK IŞIN NÖTRON SENSÖRÜNDEN (CRNP) ELDE EDİLEN TOPRAK NEMİNİN 
HİDROLOJİK MODELLEMEDE KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mustafa Berk DUYGU1 Zuhal Akyürek2 

 

 

ÖZET 

Toprak nem muhtevası sulama sistemlerinin karar verme süreçlerindeki en önemli unsurlardan biridir. 

Toprak nemi ölçümleri, taşkınlar ve kuraklıklar gibi su ile ilgili afetlerin tahmini ve değerlendirilmesi için 

de hayati öneme sahiptir. Toprak nem muhtevasının bilinmesi, buharlaşma ve sızma gibi hidrolojik 
döngünün diğer bilinmeyenlerinin hesaplanmasına yardımcı olacağından toprak nemi ölçümleri hidrolojik 

modelleme çalışmalarının da geliştirilmesinde kullanılabilmektedir. Toprak nemi ölçümlerinin etkili 

kullanımı yüksek mekansal ve zamansal çözünürlükte toprak nemi verisine sahip olmayı gerektirir. Uydu 

toprak nemi ürünleri daha geniş alanları kaplar ve toprak nemi izlemesi için kullanılabilir. Bu çalışmada, 
uydu toprak nem ürünlerini doğrulamak için kozmik ışın nötron sayaçlarının (CRNP) potansiyel 

kullanımları değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Ekim 2016'da Türkiye'nin güney kesiminde 1459 m 

yükselikte kurulan CRNP'nin kullanılmıştır. CRNP’nin yakınına yerleştirilmiş olan ML3 ThetaProbe (CS 
616) TDR sensörü de toprak nemini noktasal olarak izlemek için kullanılmıştır. Hem CRNP hem de TDR 

sensörleri, yağış olayları ile birlikte incelediğinde, gözlem süresi boyunca toprak neminde tutarlı 

değişiklikler göstermektedir. SMOS, ASCAT, SMAP, AMSR, CCI veri setlerinden elde edilen uydu toprak 
nemi ürünleri, GLDAS veri setinden temin edilen yer sistem modeli sonuçları ve uygulama alanı için 

çalıştırılan Noah_LSM model sonuçları, 2016 ve 2017 su yılları için CRNP ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. 

CRNP istasyonundan elde edilen veriler ile SMAP ürününden elde edilen toprak nemi verileri yüksek bir 

korelasyon vermektedir. Yüksek vejetasyon dinamiğine sahip bölgelerin daha düşük korelasyon gösterdiği, 
yarı kurak iklime sahip bölgelerin ise daha büyük korelasyona sahip olduğu görülmektedir. Standart 

validasyon puanları ve üçlü eşleştirme (Triple Collocation) istatistikleri SMAP'ın diğer ürünlere kıyasla 

belirsizliği düşük ve yüksek hassasiyetli bir toprak nemi ürünü olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kozmik Işın Nötron Sensörü, SMOS, ASCAT, SMAP, AMSR, CCI, GLDAS 

 

ABSTRACT 

Soil moisture content is one of the most important elements in the decision-making process of irrigation 
systems. Soil moisture measurements are also vital for the estimation and evaluation of water-related 

disasters, such as floods and droughts. Soil moisture content can be used in the development of hydrological 

modeling studies as it will help to calculate the other unknowns of the hydrological cycle such as knowledge 
of soil moisture content, evaporation and infiltration. Effective use of soil moisture measurements requires 

high spatial and temporal resolution soil moisture data. Satellite soil moisture products cover larger areas 

and can be used for soil moisture monitoring. In this study, potential uses of Cosmic Ray Neutron Probes 
(CRNPs) are evaluated for validation of satellite soil moisture products. In this study, data of a CRNP in the 

southern part of Turkey was installed in October 2016 at 1459 m above sea level was used. The ML3 

ThetaProbe (CS 616) TDR sensor, located close to the CRNP, has also been used to measure soil moisture. 
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When both CRNP and TDR sensors are examined together with precipitation events, they show consistent 

changes in soil moisture during the observation period. Satellite soil moisture products obtained from 

SMOS, ASCAT, SMAP, AMSR, CCI datasets, land surface model outputs obtained from GLDAS dataset 
and Noah_LSM model results for the application area were compared with CRNP measurements for 2016 

and 2017 water years. soil moisture data obtained from the present data obtained from CRNP station SMAP 

products in Turkey gives a high correlation. It is seen that regions with high vegetation dynamics have lower 
correlation, and regions with semi-arid climates have greater correlation with SMAP. Standard validation 

scores and Triple Collocation statistics show that SMAP is a low and high precision soil moisture product 

compared to other products. 

Keywords: Cosmic Ray Neutron Probes, SMOS, ASCAT, SMAP, AMSR, CCI, GLDAS 

GİRİŞ 

Toprak nemi ölçümleri, su kaynakları mühendisliğinin temel unsurlarıdır, zira toprak neminin bilinmesi, 

buharlaşma ve sızma gibi hidrolojik çevrimin diğer bilinmeyenlerinin hesaplanmasına yardımcı olur. 
Tarımsal bir bakış açısıyla, toprak nemi sulama sistemlerinin karar verme süreçlerinde en önemli unsurdur. 

Toprak nemi ölçümleri, sel ve kuraklık gibi suyla ilgili afetlerin tahmini ve değerlendirilmesi için de hayati 

öneme sahiptir. Toprak nemini ölçmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Laboratuvar testi doğrudan bir 
yöntem olarak kullanılabilir, ancak laboratuvar testleri yoğun emek ister, tekrarlanabilirliği zordur ve ölçüm 

ayak izi küçüktür (≤10 m²). Bu nedenle, bu yöntemi büyük toprak su içeriğinin zamansal olarak 

değişkenliğini temsil etmek için kullanmak zordur. Bu dezavantajların üstesinden gelmek ve daha büyük 
ölçekler için toprak nemi hesaplamak için; Zaman alanı reflektometrisi (TDR) gibi elektromanyetik toprak 

nemi sensörleri (Topp, Davis, & Annan, 1980), Yer Radarı (GPR)  gibi hidrojeofiziksel yöntemler 

(Huisman, Hubbard, Redman, & Annan, 2003), Pasif mikrodalga uzaktan algılama gibi uzaktan algılama 

yöntemleri (Hong & Shin, 2011), konvansiyonel ve pasif nötron sayaçları (CRNP’ler) (Zreda, Desilets, 

Ferre, & Scott, 2008) (Desilets, Zreda, & Ferre, 2010) geliştirilmiştir. 

İlk nötron sayacının II. Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirildiği bilinmektedir (Evett, 2001). Literatürde 

nötron sayıları ve toprak rutubeti arasındaki ilişkinin ilk ortaya çıkışı 1952'de olmuştur (Gardner & 
Kirkham, 1952). Nötron sayaçları kullanarak toprak neminin belirlenmesinin temel ilkeleri şu şekildedir; 

bir nötron kaynağı tarafından üretilen hızlı nötronlar toprak nemiyle yavaşlatılır ve daha sonra bir nötron 

sayacı tarafından sayılır. Önceden hazırlanmış bir kalibrasyon eğrisinde, yavaşlatılmış nötron sayısına 

karşılık gelen toprak nemi miktarı doğrudan elde edilebilir. Geleneksel nötron sayaçları için radyoaktif 
malzemeler hızlı nötron kaynağı olarak kullanılırlar. Genellikle amerikyum berilyum karışımı olan 

radyoaktif malzeme, nemin ölçüleceği derinliğe sarkıtılmalıdır. Radyoaktif maddelerin çevresel açıdan 

kontrol edilmesinin zorluğu ve riski bu cihazların kullanımını sınırlamaktadır.  

Kozmik ışınlar ilk kez 1912'de (Hess, 1912), atmosferik kozmik ışınlar ve toprak arasındaki temastan ortaya 

çıkan ikincil parçacıklar 1952'de keşfedilmiştir (Glasstone & Edlund, 1952). Toprak neminin alt atmosfer 

tabakasındaki düşük enerjili (1 keV) nötron yoğunluğuna etkisi teorik olarak Bethe ve arkadaşları tarafından 
(Bethe, Korff, & Placzek, 1940) pratik olarak da Hendrick ve Edge tarafından ortaya koyulmuştur (Hendrick 

& Edge, 1966). Kozmik ışın nötron yoğunluğu ile toprak nemi arasındaki ters ilişki Kodama ve arkadaşları 

tarafından gösterilmiş (Kodama, Kudo, & Kosuge, 1985), düşük enerjili kozmojenik nötronların orantılı 

sayaçlar vasıtasıyla ölçülmesi için gerekli metodoloji Knoll tarafından sunulmuştur (Knoll, 2010). 

Bu çalışmanın amacı, Kozmik ışın nötron sayaçlarının (CRNP'ler) orta ölçekli toprak nem ölçümlerinde 

kullanımlarını sunmaktır. 
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KOZMİK IŞIN NÖTRON SAYAÇLARI 

Çevresel sınırlamanın üstesinden gelmek için, nötron sayaçları için radyoaktif olmayan ve temiz bir nötron 

kaynağının bulunması gerekmekteydi. Çevre dostu bir alternatif olarak, yakın zamanda icat edilmiş olan 
CRNP kozmik ışınları nötron kaynağı olarak kullanmaktadır (Zreda, Desilets, Ferre, & Scott, 2008). Bu 

yaklaşımla topraktaki nem miktarı, toprakta oluşan, esas olarak hidrojen atomları tarafından hafifletilen ve 

atmosfere dağılmış olan düşük enerjili kozmik ışın nötronlarının ölçümlerinden çıkarılabilir. Yüzey 
üzerindeki nötron yoğunluğu toprağın hidrojen içeriği ile ters orantılıdır ve hidrojen içeriği, suyun (H2O) 

bulunabilirliğinin iyi bir göstergesidir (Zreda, Desilets, Ferre, & Scott, 2008). Bu yöntem, geleneksel 

yöntemdeki gibi çevresel sınırlamalara sahip olmadığından, sayaçlar kolayca taşınabilir ve sahada 
gözetimsiz bırakılabilir. Bu özellik toprak neminin sürekli izlenmesini ve ölçümlerin bilgisayar ortamında 

otomatikleştirilmesini sağlar. Ayrıca, CRNP’nin nispeten geniş olan ayak izi (çapı ≈600 m olan bir daire), 

hektometre ölçeğinde toprak neminin izlenmesini mümkün kılar. (Desilets & Zreda, 2013). Bu metot ile 

buharlaşma ve terleme haricindeki hidrolojik çevrim parametrelerinin tümü tespit edilebilmektedir (Zreda 
M. , 2016). Bu çalışmanın kapsamı toprak neminden başka hidrolojik döngü parametrelerini içermediğinden 

bu parametreler bu çalışmada ele alınmayacaktır. 

Kozmik Işın Nötron Sayaçlarının Kurulumu 

Standart bir CRNP kurulumu Şekil 5'de gösterilmektedir. Polietilen korumalı CRNP'ler, epitermal ve hızlı 

nötron yoğunluğunu izlemek için tasarlanmıştır. BF3 gazı ile doldurulan sayaçlar, bir veri kaydediciye bağlı 

olan nötron detektör modülüne bağlıdır. Sistem nötronların yanı sıra barometrik basıncı, sıcaklığı, bağıl 
nemi ve yağış miktarını da ölçebilir. Standart bir sistemde, kalibrasyon çalışmalarında kullanılmak üzere üç 

adet TDR toprak nemi probu CRNP'lerin yakınında bulunmaktadır. CRNP için gereken güç, güneş panelleri 

tarafından sağlanır. CRNP, gerçek zamanlı olarak uydu telemetri yoluyla uzaktaki bir veri tabanına her 

saatte bir veri sağlar  (Hawdon, McJannet, & Wallace, 2013). 

 

 
(a) (b) 

Şekil 5. a) Şematik CRNP Kurulumu (Hawdon, McJannet, & Wallace, 2013) b) Cakit’ta Kurulan CRNP 
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Ölçüm Derinliği ve Ayak İzi 

CRNP'ler, ara ölçekte toprak nemi ölçümleri için idealdir, çünkü deniz seviyesinde 670m’ye kadar ölçüm 

ayak izi çapları vardır. Toprak nemi içeriği ayak izi çapını önemli ölçüde etkilemez. Bununla birlikte, 
atmosferik basınç arttıkça, nötronlar daha kalın havada daha yavaş hareket ettiğinden ayak izi azalır (Zreda, 

Desilets, Ferre, & Scott, 2008). Ayak izi çapı ve nötron sayılarının oranı arasındaki ilişki Şekil 6a’da 

verilmektedir.  

Toprak nemi, ölçüm derinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Etkili ölçüm derinliği kuru topraklarda 

0.76m ve ıslak topraklarda 0.12m'dir. (Zreda, Desilets, Ferre, & Scott, 2008). Ölçüm derinliği ile nötron 

sayılarının oranı arasındaki ilişki Şekil 6b'de verilmektedir. 

  
(a) (b) 

 

Şekil 6. a) Yüzeye yerleştirilen bir nötron sayacının yatay ayak izi ve sayımların kümülatif oranı arasındaki ilişki b) 

Yüzeye yerleştirilen bir nötron sayacının düşey ayak izi ve sayımların kümülatif oranı arasındaki ilişki. Düz çizgiler 

kuru toprağı (% 0 nem); Kesikli çizgiler doymuş toprağı (hacim olarak% 40 su) temsil etmektedir. (Zreda, Desilets, 

Ferre, & Scott, 2008) 

 

NÖTRON SAYIMLARININ DÜZELTİLMESİ 

Kozmik ışınlı nötronları kullanarak toprak nemini ölçmek için, CRNP'ler dünyanın farklı yerinde yoğun 
şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, CRNP'leri kullanarak toprak nemi miktarını tespit etmek için, 

çevresel faktörlere bağlı değişimler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Atmosferik basınç, atmosferik su buharı 

ve gelen nötron akısının yoğunluğu bu çevresel faktörlerden bir kaçıdır. Düzeltilmiş nötron akısı, Eşitlik (1) 

kullanılarak hesaplanır. (Hawdon, McJannet, & Wallace, 2013) 

𝑁 = 𝑁𝑟𝑎𝑤 (
𝑓𝑝𝑓𝑤𝑣

𝑓𝑖
)  (1) 

N : Düzeltilmiş Nötron Akısı, Nraw : CRNP'den alınan düzeltilmemiş nötron sayısı, fp : Atmosfer Basınç 

Değişimi İçin Düzeltme Faktörü, fwv : Atmosferik su buharı değişiklikleri için düzeltme faktörü, fi : Gelen 

nötron yoğunluğu için düzeltme faktörü. 
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Nötron akısı CRNP’ler tarafından sensörün üzerindeki hava basıncı ve yüksekliğe bağlı olarak ölçülür. Bu 

nedenle, referans basınç durumu için nötron sayımının düzeltilmesi gereklidir. Atmosferik Basınç Değişimi 

için düzeltme faktörü, Eşitlik (2) kullanılarak hesaplanır. (Desilets, Zreda, & Prabu, 2006) 

𝑓𝑝 = exp [𝛽(𝑃 − 𝑃𝑟𝑒𝑓] (2) 

P :Atmosferik Basınç (mb), Pref : Referans atmosferik basınç (mb) (Deniz seviyesindeki atmosferik basınç 

(1013.25 hPa) genellikle kullanılır.), β : Atmosferik azaltım katsayısı (cm2 g-1 ya da mb-1) 

Atmosferik su buharı da nötronları yavaşlatacağından ölçülen nötron sayısını etkiler. Atmosferik Su Buharı 

değişimi için düzeltme faktörü Eşitlik (3) kullanılarak hesaplanır (Rosolem, ve diğerleri, 2013). 

𝑓𝑤𝑣 = 1 + 0.0054(𝜌𝑣0 − 𝜌𝑣0
𝑟𝑒𝑓) (3) 

Pv0
ref :Referans mutlak nem (g m-3), Pv0 :Yüzeye yakın mutlak nemi (g m-3) temsil etmektedir. 

Gelen primer kozmik ışın parçacıklarının yoğunluğu, Dünya'nın yüzeyine ulaşan nötron akışını etkiler. 

Dünyanın dört bir yanında yüksek enerjili ikincil nötronların akışını ölçen nötron monitörleri 
bulunmaktadır. (Simpson, 2000). Yüksek enerjili ikincil nötronların akısı, su mevcudiyetinden etkilenmez, 

bu nedenle CRNP verilerini düzeltmek için bu ölçümleri kullanmak mümkündür. Gelen nötron akısındaki 

değişimleri hesaba katmak için, kaynak yoğunluğunu zaman içinde bir sabit noktaya göre normalleştiren bir 
yoğunluk düzeltme faktörü hesaplanmalıdır. (Zreda, ve diğerleri, 2012). Gelen Nötron Akısı İçin Düzeltme 

Faktörü Eşitlik (4) kullanılarak hesaplanır. 

𝑓𝑖 =
𝐼𝑚
𝐼𝑟𝑒𝑓

 (4) 

Im :Herhangi bir belirli zaman için nötron sayacının sayımı, Iref :Aynı nötron sayacı için keyfi olarak 

belirlenen belirli bir zaman için referans nötron sayımı. 

NÖTRON SAYIMINDAN TOPRAK NEMİNİN ELDE EDİLMESİ (N0 KALİBRASYON 

METODU) 

Zemindeki toprak nem yoğunluğunun artması, yavaşlayan nötronlarda bir azalmaya neden olur (Desilets, 

Zreda, & Ferre, 2010). Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen nötron parçacık modeli MCNPX 

(Pelowitz, 2005) Desilets ve arkadaşları tarafından (Desilets, Zreda, & Ferre, 2010) hızlı nötron 
yoğunluğunu ölçerek toprak nem muhtevasını tahmin edecek bir fonksiyon (7) geliştirmek için 

kullanılmıştır. 

𝛳(𝑁) =
0.0808

(
𝑁
𝑁0
) − 0.372

− 0.115 
(7) 

θ: Hacimsel su varlığı, N: Referans basıncına ve nötron yoğunluğuna normalize edilen nötron sayımı, N0: 

Aynı referans koşulları altında kuru toprakta nötron sayımı. 

CRNP'lerin toprak nemi ölçümü için çalışma prensibi, hidrojen atomlarının yavaşlatılmasına dayanır. 
Ancak, su hidrojenin tek kaynağı değildir. Örgü suyu ve topraktaki organik maddeler gibi ilave hidrojen 

kaynakları, sayımları önemli ölçüde etkileyebilir (Zreda, ve diğerleri, 2012) (Franz, Zreda, Rosolem, & 

Ferre, 2013).  
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Eşitlik 7, düzeltme faktörü kafes suyunu ve hacimsel ünitelerde su içeriğini (Dong, Ochsner, Zreda, Cosh, 

& Zou, 2014) ve toprak organik maddesi içinde bulunan hidrojen miktarını (Hawdon, McJannet, & Wallace, 

2013) hesaplayacak şekilde Eşitlik (8) ile düzenlenmiştir  

𝛳 = (
0.0808

(
𝑁
𝑁0
) − 0.372

− 0.115 − 𝑤𝑙𝑎𝑡 −𝑤𝑆𝑂𝑀)𝜌𝑏𝑑 (8) 

Wlat: Örgü suyu, WSOM: Toprak organik maddesinin su eşdeğeri, ρbd: Toprağın yığın yoğunluğu (g/cm3). 

ÇAKIT HAVZASINDA KOZMİK IŞIN NÖTRON SAYACI UYGULAMASI 

6 Ekim 2016'da Çakıt Havzasında bir CRNP kurulmuştur (Şekil 7). Kurulan CRNP 11 Kasım 2016'dan bu 

yana gerçek zamanlı veri sağlamaktadır.  Bu çalışma için, toprak nemi verileri sahaya kurulan TDR 
sensörleri tarafından da elde edilmiş ve meteorolojik parametreler çalışma alanına yakın bir yere kurulmuş 

meteorolojik gözlem istasyonları kullanılarak gözlemlenmiştir. Nötron sayıları (CRNP), yağış, ortalama 

sıcaklık, toprak nem ölçümleri (TDR), toprak sıcaklığı ve kar yüksekliği verileri Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.  Çakıt Havzasının Konumu 

 

Toprak örnekleme çalışması, 3-5 Aralık 2016 tarihleri arasında CRNP'nin teorik ölçüm ayak izi (CRNP'yi 

670 m çapında merkezine alan bir daire) içinde gerçekleştirildi. Numuneler, ayak izi içindeki 18 farklı 
noktadan alındı. Her bir nokta için, numuneler 30 cm'ye kadar 5 cm derinliklerde alınmıştır. Numune alım 

noktaları 'de gösterilmiştir. Ortalama yığın yoğunluğu ve toprak nemi 1.495 g/cm3 ve 0.148 kg/kg olarak 

hesaplanmıştır. Eşitlik (8) kullanarak N0 değeri 1933,4 cph olarak hesaplanmıştır. 

Nötron sayıları saatlik aralıklarla elde edilmiştir. Atmosfer basıncı (Eşitlik 2), atmosferik su buharı değişimi 

(Eşitlik 3) ve gelen güneş yoğunluğu (Eşitlik 4) dikkate alınarak nötron sayımlarının düzeltilmesi 

yapılmıştır. Nötron sayımlarının düzeltilmesi, Çakıt'ta bulunan CRNP istasyonuna en yakın kesme rijitliğine 

(~ 8 GV) sahip olduğu için, Atina'daki NMDB monitörünün gelen nötron yoğunluğu referans alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Nötronlar suda bulunan hidrojen atomları tarafından yavaşlatıldığından, ıslak periyotlar ve kar olayları 

sonucunda nötron sayımlarının azalması eğilimi kar yüksekliğinin sıfırdan büyük olduğu dönemlerde 

görülebilmektedir.  
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Şekil 8.  Çakıt havzasına kurulan CRNP istasyonu çevresinde ölçülen yağış, ortalama sıcaklık, toprak nemi ölçümleri 

(TDR), toprak sıcaklığı ve kar yüksekliği verileri 

Bu çalışmada, N0 yöntemi ile, ara ölçekte toprak nemi içeriği hesaplanmıştır. Ancak bu yöntem diğer 

hidrojen kaynaklarını dikkate almaz ve toprak nemi derinliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaz. Gelecekteki 

çalışmalar için, toprak nemi içeriği hakkında daha güvenilir veriler elde etmek için hmf yöntemi (Franz, 

Zreda, Rosolem, & Ferre, 2013) ve veri asimilasyonu yöntemleri (Shuttleworth, Rosolem, Zreda, & Franz, 

2013) de düşünülmelidir. 

UYDU VERİLERİ İLE TOPRAK NEMİNİN TESPİT EDİLMESİ 

CRNP’lerin geniş yatay ayak izine sahip olması düşük çözünürlüğe ve büyük piksel boyutlarına sahip 
uzaktan algılama araçlarının doğrulanmasında kullanımlarını önemli hale getirmektedir (Coopersmith, 

Cosh, & Daughtry, 2014; Montzka, et al., 2017). Literatürde uydu toprak nemi ürünlerini ve CRNP'leri 

karşılaştıran çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir (Ochsner, ve diğerleri, 2013; Kim, Liu, Johnson, 
Parinussa, & Sharma, 2015; Kim, ve diğerleri, 2018; Evans, ve diğerleri, 2016; Kedzior & Zawadzki, 2016; 

Montzka, et al., 2017). Bu çalışmalar çoğunlukla, bir uydu toprağı nem ürünü ile bir CRNP veya bir havzada 

bulunan CRNP grubunun sağladığı ortalama değerler arasındaki korelasyona odaklanmıştır. Pasif uydu 

ürünleriyle gerçekleştirilen çalışmalar ekseriyetle yükselen ve alçalan yörünge ürünlerini karşılaştırmış ve 
alçalan uydu verisinin yer gözlemleriyle karşılaştırmada daha başarılı olduğu belitrilmiştir (Lei, Crow, Shen, 

Parinussa, & Holmes, 2015). 2017 yılında yayımlanan bir makale (Montzka, et al., 2017), Çakıt Havzası 

için gerçekleştirilene benzer bir çalışmanın 6 farklı havzada yer alan CRNP’ler ve bu çalışmada da 
kullanılan uydu ürünleriyle gerçekleştirildiğini ve çalışma sonucunda SMAP ürünlerinin CRNP’ler ile çok 

başarılı şekilde doğrulandığı vurgulamaktadır. 2018 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada ise SMAP, 

ASCAT, and AMSR2 verilerini combine ederek kullanılmasının uydu verilerinden kaynaklanan hataları 

azaltabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada yüksek vejetasyona sahip alanlarda ASCAT’ın diğer ürünlere 

göre daha başarılı olduğu vurgulanmıştır. (Kim, ve diğerleri, 2018)  

Bu çalışmada, CRNP'den elde edilen toprak nemi değerleri, beş farklı uydu ürünü (METOP-A/B Advanced 

Scatterometer (ASCAT), Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), Soil Moisture Active and Passive 
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(SMAP), Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR), Climate Change Initiative (CCI), Global 

Land Data Assimilation System (GLDAS)) ile elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Uydu ürünlerine ek 

olarak, CRNP toprak nemi değerleri, ölçülmüş meteorolojik verileri kullanarak çalışan Noah Arazi Yüzey 
Modeli ile karşılaştırılmıştır. Uydu ürünleri, toprağın ilk birkaç santimetresindeki toprak nemi hakkında 

bilgi sağlarken, uydu ürünerini model girdisi olarak kullanarak çalışan GLDAS ve meteorolojik ölçüm 

verilerini girdi olarak alan Noah Yüze Arazi Modeli, çeşitli derinliklerde toprak nemi bilgisi sağlar. Bu 
çalışmada, diğer ürünlerle makul bir karşılaştırma yapabilmek için ilk toprak katmanı (0-10 cm) için elde 

edilen toprak nemi değerleri kullanılmıştır. 

CRNP toprak nemi içeriği verileriyle karşılaştırılan uydu toprak nemi ürünleri Çizelge 12’de göstermektedir. 

Çizelge 12. Çakıt CRNP toprak nemi içeriği verileriyle karşılaştırılan uydu toprak nemi ürünleri 

Toprak Nemi Veri Kaynağı Adı 

Piksel 

Boyutu 

(km) 

Piksel 

Merkezinin 

Koordinatları 

METOP-A/B Advanced Scatterometer (ASCAT) 

EUMETSAT H113-H114 SSM (Isaksen & 

Stoffelen, 2000) 

12.5x12.5 
37.597°N 

34.625° E 

Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) L3 1-

day Binned Product (Font, et al., 2010) 
25x25 

37.482°N 

34.484° E 

Soil Moisture Active and Passive (SMAP) L4  3-

hourly EASE-Grid SSM (Entekhabi, ve diğerleri, 

2010; Entekhabi, et al., 2014) 

9x9 
37.4746°N 

34.4969°E 

Advanced Microwave Scanning Radiometer 

(AMSR) L3 1 day c band 6.9 Ghz (Parinussa, 

Holmes, Wanders, Dorigo, & de Jeu, 2015) 

9x9 
37.55°N 

34.45°E 

ESA Climate Change Initiative (CCI) v04.4 

(Active) (Gruber, Dorigo, Crow, & Wagner, 2017) 
25x25 

37.5155 °N 

34.4979 °E 

Global Land Data Assimilation System (GLDAS) 

Noah LSM L4 3 hourly  V2.1 (Rodell & 

Beaudoing, 2013) 

25x25 
37.625°N 

34.375°E 

 

Noah Land Surface Model (Noah LSM) 

Bu çalışmada, GLDAS dışında, Noah LSM'nin bağımsız ve 1 boyutlu tek sütun versiyonu da kullanılmış ve 

yerinde ölçülmüş meteorolojik veriler girdi parametresi olarak alınarak yüzey toprak nemi modellenmiştir. 

Noah LSM enerji dengesi ve su dengesi denklemlerini kullanan fiziksel bir modeldir (Chen, ve diğerleri, 
1996). 2003 yılında model suyun üst tabakalar ile yüzey arasındaki hareketini ve ayrıca üst üç tabakadan 

terleme yoluyla su kaybını hesaplayabilecek şekilde güncellenmiş ve bu sayede toprak nemini farklı 

tabakalar halinde değerlendirme yeteneğine kavuşmuştur (Ek, ve diğerleri, 2003). Bu çalışma 30 dakikalık 

zamansal çözünürlüğe sahip yağış miktarı, rüzgar hızı, hava sıcaklığı, bağıl nem, yüzey basıncı, gelen kısa 
dalga radyasyonu ve geri dönen uzun dalga radyasyonu girdi parametreleri olarak kullanılmıştır. Model iki 

su yılı boyunca çalıştırılmıştır (2016-Ekim ve 2018- Ekim arası) ve toprak nemi değerleri dört farklı katman 

(0.1m, 0.3m, 0.6m ve 1.0m) için hesaplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen verileri uydu bazlı toprak nemi 

ürünleriyle karşılaştırmak amacıyla 0-10 cm derinlikleri arasındaki toprak nemi değerleri kullanılmıştır. 
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CRNP VE UYDU TOPRAK NEMİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ASCAT, SMOS, SMAP, AMSR, CCI ve GLDAS veri setleri için zaman serileri Çakıt Havzasındaki 

CRNP'den elde edilen toprak nemi değerleri ve CRNP'ye yakın bir yere kurulmuş bir TDR ile 
karşılaştırılmıştır. Tüm toprak nemi ürünlerinin günlük ortalama zaman serileri 5 ile gösterilmektedir. 

CRNP zaman serilerinde kar örtüsüne bağlı olarak oluşan gerçek dışı yüksek değerler analizlerin dışında 

tutulmuştur. CRNP, Noah modeli ve uydu ürünlerininin üçlü gruplar halinde değerlendirildiği üçlü 

eşleştirme istatistikleri (Stoffelen, 1998) 6’da sunulmaktadır. 

 

Şekil 5. Toprak nemi ürünlerinin zaman serileri ve CRNP ile karşılaştırmaları 

 

 

Şekil 6. Toprak nemi ürünlerinin zaman serileri, CRNP ve Noah modelinin üçlü eşleştirme hataları 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmada kozmik ışın nötron sayacı (CRNP) kullanarak ölçülen toprak nemi CRNP'ye yakın bir yere 

yerleştirilmiş bir TDR sensörü, uydu toprak nemi ürünleri ve yüzey arazi modellerinin toprak nemi çıktıları 
ile karşılaştırılmıştır. CRNP ve TDR toprak nemi arasında yüksek bir korelasyon görülmektedir. Her iki 

sensör de yağış nedeniyle toprak neminde tutarlı değişiklikler göstermektedir. TDR ölçümleri, CRNP düşey 

ayak izinden(12-76 cm) daha sığ derinlikte (5 cm) olması nedeniyle CRNP ölçümlerinden daha yüksek 
değerler vermektedir. Çakıt Havzasındaki CRNP için SMAP ürünleri, SMOS ve ASCAT ürünlerine göre 

daha fazla çeşitlilik ve gürültü göstermektedir. SMAP yüzey toprak nemi ürünü, CRNP ile diğer ürünlerden 

çok daha yüksek korelasyon göstermektedir, SMAP ayrıca karla kaplı zamanlarda bile toprak nemi 
değerlerini ölçebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, SMAP değerleri, toprak nem açığı araştırmaları ve 

tarımsal karar verme süreçleri için CRNP ile birlikte kullanılabilir. CRNP, kar verisi ve toprak nemi verisini 

birbirinden ayıramadığı için kar yükü olduğu zamanlar için toprak nemi verisinin hesaplanması için 

kullanılamamaktadır. Üçlü eşleştirme istatistiklerine göre de SMAP yüzey toprak nemi ürünü ve GLDAS 
ürünlerinin diğer ürünlere kıyasla yer gözlemlerine daha yakın değerler verdiğini göstermektedir. Küresel 

veri setleri kullanılarak elde edilen GLDAS verileri yerel gözlem verileri kullanılarak çalıştırılan Noah yer 

sistem modeli ile benzer sonuçlar vermektedir, bu sonuç Çakıt havzası için GLDAS toprak nemi çıktılarının 
güvenilir olduğunu da göstermektedir. CCI toprak nemi ürününün yer gözlemleriyle çok düşük korelasyon 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu anlamda Çakıt havzası için birleştirilmiş bir uydu toprak nemi ürünü olan 

CCI’nın kullanımı uygun görülmemektedir. 
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2000-2014 YILLARI ARASINDA YAŞANAN ÇANKIRI SELLERİNİN UYDU VERİLERİ İLE 
İNCELENMESİ  

 

Senayi DÖNMEZ1 Ahmet Emre TEKELİ2 

 

 

ÖZET 

Yetersiz altyapı ve/veya yanlış şehirleşme gibi etkenlerin şiddetli konvektif yağışlar ile bir araya gelmesi 

sonucu seller, taşkınlar ve heyelanlar gözlenebilmekte ve çok sayıda can ve mal kayıpları meydana 

gelebilmektedir. Kısıtlı kurtarma zamanından dolayı ani taşkınlar, insanlığın büyük kesimini etkileyen ve 
küresel olarak en çok karşılaşılan afetlerin başında gelmektedir. Orta Anadolu’nun kuzey kısmında bulunan 

Çankırı ani taşkınlara maruz kalmakta, bu olaylarda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Çalışma alanında, 

2000-2014 yılları arasında Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında 3 büyük sel hadisenin gözlenmiş olması, 
konvektif yağışların bölgedeki etkisini ortaya koymaktadır. Özellikle konvektif sistemlerin neden oluğu ani 

taşkınlar, sayısal hava tahminleri ile öngörülememektedir. Gerçek/yakın gerçek zamanlı veri sağlayan uydu 

görüntülerinden hesaplanan yağış şiddetleri taşkınların tahmin edilebilmesinde yeni imkânlar sunmakta ve 
sel tahminlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 3 saatlik zamansal ve 0.25ox0.25o konumsal çözünürlükte 

yakın gerçek zamanda yağış şiddet değerlerini sağlayan Tropikal Yağış Ölçüm Görev uydusu (Tropical 

Rainfall Measuring Mission -TRMM) 3B42RT veri setlerinden Çankırı’nın içinde kaldığı piksellerin yağış 

şiddetleri, 2000-2014 aralığı için elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve bu verilerden hesaplanan Çankırı 
sel indeksleri (ÇASİ) eşik değerler ile karşılaştırılmıştır. Sabit eşik değeri, gözlemlenmiş 3 sel olayından 

1’ini, ÇASİ ise, 3’ünü öngörebilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çankırı, Taşkın, TRMM, 3B42RT. 

 

 

EXPLORING 2000-2014 PERIOD ÇANKIRI FLOODS VIA SATELLIE DATA 

Floods and landslides, yielding life and property losses, can be seen as a result of severe convective 
precipitation in addition to insufficient infrastructure and unplanned urbanization. Due to the limited rescue 

time, flash floods have been the most globally encountered disasters affecting the large part of humanity. 

Çankırı, located in the northern part of Central Anatolia, is exposed to flash floods and life and property 
loses in these events occur. Three major flood events observed in June, August and September between 

2000 -2014 reveals the effect of convective precipitation over the study area. Flash floods caused by 

convective systems cannot be predicted precisely by numerical weather forecasts. Precipitation intensities 
calculated from satellite images that provide real / near real-time data enable new possibilities for estimating 

floods and are used in flood forecasts. In this study, rainfall intensities obtained from 3B42RT data sets of 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) satellite, having 3-hour temporal and 0.25o x0.25o spatial 

resolutions are used. Rainfall intensities and Çankırı flood indexes (ÇASİ) calculated from these intensities 
are compared with the threshold values. The fixed threshold value and ÇASİ predicted 1 and 3 out of the 3 

observed flood events.  

Keywords: Flood, TRMM, 3B42RT. 
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GİRİŞ 

 
İnsan yaralanmalarına ve/veya hayatlarını yitirmelerine ve/veya çevreye zarar veren yada mal kaybına 

neden olan tehlikeli durum ve hadiseler olarak tanımlanan (EMA, 2002) afetler, insan faaliyetlerini kesintiye 

uğratmakta ve toplumu madden ve manen etkilemektedir (Ergünay, 1999). 31 tip doğal afetin 28 adedi 
meteorolojik hadiselerden kaynaklanmaktadır (AFAD, 2016).  

 

Yetersiz altyapı ve/veya yanlış şehirleşme gibi etkenlerin şiddetli konvektif yağışlar ile bir araya gelmesi 
sonucu sel, taşkın ve heyelanlar gözlenebilmekte ve çok sayıda can ve mal kayıpları meydana 

gelebilmektedir. Kısıtlı kurtarma zamanından dolayı ani taşkınlar, insanlığın büyük kesimini etkileyen ve 

küresel olarak en çok karşılaşılan afetlerin başında gelmektedir (World Disasters Report, 2003). Taşkın 

erken uyarı sistemlerinin ani taşkınları tahmin ederek hayat kurtarma ve mal zayiatlarını en aza indirmede 
en iyi yöntemler olduğu vurgulanmaktadır (Negri ve diğ.,2005). Hapuarachchi ve diğ. (2011) ve Alfieri ile 

Thielen (2012) en çok kullanılan ani taşkın yöntemlerini özetlemişlerdir. Bu yöntemler arasında yer alan ve 

tek bir parametre olan yağış miktar tahminini (YMT) içerdiğinden basit olmasına rağmen, güzel sonuçlar 
veren yağış karşılaştırma metodunun en çok kullanılan yöntem olduğu belirtilmiştir. 

 

Her ne kadar, YMT’nin elde edilmesinde, klasik yer-gözlem yağış ölçerleri temel teşkil etse de (Negri ve 
diğ., 2005), Asante ve diğ., (2007) klasik yer-gözlem yağış ölçerlerinin, gerek taşkın sırasında veri 

iletiminde yaşanan olumsuzluklar gerekse taşkın sonrası ekipman ve tesis tamirlerinden dolayı bir takım 

dezavantajlar içerdiklerini belirtmiştir. Bu tür olumsuzlukları içermeyen, gerek yer tabanlı gerekse uydu 

tabanlı uzaktan algılama sistemlerinin yağış tahminlerinde kullanımı, hem araştırma hem de operasyonel 
çalışmalarda artmaktadır (Wardah ve diğ. 2008). Gerçek zamanda alınan ve işlenen uydu görüntülerinden 

uygun zamansal (30 dakika- 3 saat) ve mekânsal (kilometre-birkaç kilometre) çözünürlükte yakın gerçek 

zamanlı yağış şiddetleri elde edilebilmektedir (Hong ve diğ. 2007). 
 

TRMM 3B42RT verileri kullanılarak ani taşkınların tahmin edildiği çalışmalar gerek küresel (Hong vd. 

2007) gerekse bölgesel (Tekeli ve Fouli, 2016; Dönmez ve Tekeli, 2017) olarak literatürde yer almıştır. 

Fakat Hamada vd. (2014)’de belirtildiği gibi, yapılacak bölgesel çalışmalar ile taşkınlara neden olacak 
bölgesel yağış şiddetlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. 1958 yılı mayıs ayında en yıkıcı selini yaşayan 

Çankırı (Çankırı Postası, 2019) o zamandan beri sel ve taşkınlara maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, Çankırı 

ilinde gözlemlenmiş sel olayları; Tropikal Yağış Ölçüm Gӧrevi Uydusunun (Tropical Rainfall Measuring 
Mission – TRMM) Çok Uydulu Yağış Analizi (Multi Satellite Precipitation Analysis – TMPA) gerçek 

zamanlı (Real Time –RT) 3B42RT verileri kullanılarak incelenmiş ve henüz literatürde yer almayan, 

Çankırı için sellere ve taşkınlara neden olan yağış şiddetleri uydu verileri kullanılarak tespit edilmiştir. 
 

 

ÇALIŞMA ALANI ve VERİ SETLERİ 

 

Çalışma Alanı 

 

Çalışma alanı olan Çankırı (Şekil 1) ili, İç Anadolu ile Orta Karadeniz Bölgelerimiz arasındaki geçiş 
kuşağında yer almaktadır. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar yaylalarda serin ise de vadilerde sıcak ve kurak 

geçmektedir. Çalışma alanında, genelde kuzey-batıdan gelen yağışlar etkili olmaktadır. Şekil 2’de, Çankırı 

ili için aylık minimum, ortalama ve maksimum hava sıcaklıkları ile aylık toplam yağış miktarları 
gösterilmektedir. Çizelge 1’de çalışma alanında gözlemlenmiş sel hadiselerinin tarihleri ve olay mevkileri 

sunulmuştur.  
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Şekil 1. Çankırı ilinin Türkiye’deki konumu (Kaynak: Google Earth) 

 

 
Şekil 2. Çankırı ili için aylık minimum, ortalama ve maksimum hava sıcaklıkları ile aylık toplam yağışlar 

 
       Çizelge 1. Çankırı ilinde gözlemlenmiş sel hadiseleri 

 
 

 

 

 

  

Tarih Mevki 

29/9/2006 Karadayı 

11/8/2011 Merkez 

5-6/6/2014 Atkaracalar 
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TRMM, 3B42RT yağış şiddeti 

 

Tropik Yağış Ölçüm Misyonu (Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM) uydusunda bulunan yağış 
radarı Japon Uzay Ajansı (JAXA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından ortaklaşa 

gerçekleştirilmiş ilk uydu tabanlı yağış radarını taşımıştır. TRMM uydusundaki yağış radarı verileri ile 

infrared kanallardaki veriler kullanılarak, TMPA 50o Kuzey-50o Güney enlemleri arasında, 3 er saatlik 
zamansal ve 0.25o lik mekânsal çözünürlüklerde “en iyi” yağış şiddet tahminini vermiştir (Wanders ve diğ, 

2015).  

 
Çalışma için, surum 7 (Duan ve Bastuaanssen, 2013) verileri kullanılmıştır. TRMM uydusu ve sağlanan 

ürünler hakkında detaylı bilgi TRMM’in web sayfasından (TRMM, 2019) elde edilebilir. 

 

METODOLOJİ 
 

Çankırı ilini kapsayacak şekilde belirlenen TRMM piksellerinden, 2000-2014 yılları arasında elde edilmiş 

maksimum ve minimum yağış şiddetlerinin aylık bazdaki dağılımları ile gözlemlenmiş sel hadiselerinin 

dağılımları Şekil 3’de gösterilmiştir. Çalışmanın temel amacı, sel hadiselerinin öngörülmesi olduğu için 
3B42RT verileri, yer verileri kullanarak herhangi bir düzeltme yapılmadan olduğu gibi kullanılmıştır. 

 

 

 

Şekil 3. Çankırı ilimiz için 2000-2014 yılları arasında meydana gelmiş sel hadiselerinin aylık dağılımı ve TRMM 

3B42RT verilerinden elde edilmiş maksimum ve minimum yağışlar şiddetleri 

 

3B42RT verilerinden elde edilen veriler sabit eşik değeri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, 3B42RT verileri 
kullanılarak Çankırı Sel İndeksi (ÇASİ) hesaplanmıştır. 
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Sabit Eşik Değeri 
 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağışları tanımlamak için Eşitlik (1) geliştirilmiştir 
(MGM, 2019). 

 

R = (5t − (
t

24
))
(
1

2
)

          (1) 

 

R   : Toplam yağış (mm) 

t   : Yağışın suresi (dak.) 
 

TRMM 3B442RT verileri 3 saatlik olduğu için, eşitlik 1’den 29mm elde edilir. Bu değer ise yaklaşık 
10mm/s’ lik yağış şiddetine karşılık gelmektedir.  

2000-2014 süreci içerisinde Çankırı üzerindeki piksellerden bu eşik değerin üzerindeki zamanlar 
belirlenmiştir. 

 

Çankırı Sel İndeksi 
 

Dönmez ve Tekeli (2016) tarafından Gaziantep için geliştirilen indekse benzer şekilde Çankırı Sel İndeksi 
(ÇASİ) eşitlik 2 den 2000-2014 dilimindeki her 3 saatlik veri için elde edilmiştir. 

 

ÇASİ =
𝑃𝑖

∑ (𝑀𝑎𝑥𝑃𝑖)
𝑁
𝑗=1

𝑁

          (2) 

 

Pi   : 3B42RT den elde edilen yağış şiddeti (mm/s) 
N   : Yıllık veri seti sayısı 
 

ÇASİ’nin 1, 1.5 ve 2 değerlerinin üzerindeki zamanlar, olası sel hadiseleri olarak düşünülmüştür. 

 

BULGULAR 
 

TRMM 3B42RT verilerinden elde edilen yağış şiddetlerinin aylar bazındaki değişimi incelendiğinde (Şekil 
3), verilerin 3 sel hadisesinden 2 sinin gözlemlendiği Haziran ve Eylül aylarında yüksek değerler verdiği 

görülmektedir.  

 
Ayrıca, Şekil 2 de Temmuz, Ağustos aylarındaki düşük yağış toplamları ile Şekil 3’deki 3B42RT 

verilerinden elde edilen düşük yağış şiddetleri de uyum göstermektedir. Şekil 4’de 2014 yılı Haziran ayı 5-

7 günleri arasında Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde meydana gelmiş olan sel hadisesinin TRMM 3B42RT 

verileri ile gelişimi gösterilmiştir. 
 
Sabit eşik değer ve farklı ÇASİ değerleri için elde edilen istatistikler Çizelge 2 de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Sabit eşik değer ve ÇASİ’nin farklı değerleri için istatistikler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 5-7 Haziran 2014 tarihlerinde Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde gözlenen sel hadisesinin TRMM 3B42RT 

verileri ile takibi (yyyyaaggss saatler UTC) 

 

 

  

Tarih 
Tespit Edilen 

Olay Sayısı 

Doğru 

Gözlem 
Kaçan 

Gözlem 
İsabet 

Oranı (%) 
Hatalı 

İhbar (%) 

CASI>=1 529 3 0 100 99.43 

CASI>=1.5 234 3 0 100 98.72 

CASI>=2 86 3 0 100 96.51 

S.E.D 66 1 2 33 98.48 

 

  

 2014060506 2014060509 

 

  

 2014060512 2014060515 

 

  

 2014060518 2014060521 
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SONUÇLAR 
 

Çalışmada, Çankırı’da gözlemlenmiş sel hadiseleri TRMM 3B42RT verileri ile incelenmiştir. Sel olayları 
sırasında 3B43RT verileri yüksek değerler vermiştir. Ek olarak, 3B42RT verileri mevsimsel yağış rejimini 
ile örtüşmektedir. 

 

Sabit eşik değer 3 sel hadisesinden sadece 1 olayı tespit ederek %33 lük bir yakalama oranı göstermektedir. 
ÇASİ ise her değeri (1, 1.5 ve 2) için 3 hadiseyi de tahmin ederek %100’lük bir isabet vermiştir. Hatalı ihbar 

oranı ise artan ÇASİ değerleri ile azalmaktadır. Sabit eşik değer %98.5 lik hatalı ihbar oranı ile, ÇASİ’nin 
1.5 değerine yakın bir sonuç vermiştir.  

 

Çalışmada sele neden olan farklı parametrelerden sadece yağış şiddeti dikkate alınmıştır. Sadece yağış 

şiddeti ile ani selleri başarılı şekilde tespit edebilen çalışmalar literatürde bulunmaktadır (Tekeli ve Fouli, 
2016; Dönmez ve Tekeli, 2017). Bu çalışmada hesap edilen hatalı ihbar yüzdeleri literatüre nazaran daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, tespit edilen hadise sayısının yüksekliğinden bir de çalışma 

alanının diğer yerlere göre iklimsel olarak farklılık arz etmesi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden, sadece 

yağış şiddeti kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada hatalı ihbar yüzdeleri yüksek çıkmıştır. Bu hatanın, 
diğer sel parametreleri ki; toprak nemi, topografya ve arazi kullanımı gibi diğer etkenlerinde dahil edilmesi 
ile azaltılabileceği düşünülmektedir.  
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UYDU LAZER ALTİMETRESİ İLE AKŞEHİR GÖLÜ SU SEVİYELERİNİN TAKİBİ 

 

Ahmet Emre TEKELİ1 Senayi DÖNMEZ1 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (ICESat, Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydusu) 
üzerinde bulunan ve uydu tabanlı ilk lazer altimetre algılayıcısı olan Geoscience Laser Altimeter System 

(GLAS, Geoscience Lazer Altimetre Sistemi) verileri, 2008 yılında kurumuş olan Akşehir Gölü (AG)'nün 

su seviyelerini tespiti için Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS, Orta Çözünürlüklü 
Görüntüleme Spektroradiometresi) kar örtüsü haritaları ile birlikte kullanılmıştır. AG’deki su seviyesi, 2004 

yılında eşel seviyesinin altına düştüğü için, eşel ve ICESat-MODIS (ICEM) tabanlı göl su seviyeleri bire 

bir karşılaştırılamamıştır. Landsat tabanlı göl yüzey alanı çalışmaları ile AG batimetrisinin (LAB) birlikte 
kullanılması, ICEM tabanlı su seviyelerinin değerlendirilebilmesine imkan sağlamıştır. ICEM ve LAB 

arasındaki farklar -0.09m ve 0.32m olup, sadece ICESat tabanlı çalışmaların standart sapması olan 0.02m 

ila 0.27m değerlerine yakın olduğu görülmüştür. ICEM'in ardışık kış ve ilkbahar mevsimleri arasında 

hesaplanan minimum ve maksimum suyu seviyesi değişiklikleri 0.30m ve 1.35m olarak tarihsel gözlem 
aralığındadır. ICEM su seviyeleri, Ekim 2005'te rüzgar hızlarının en yüksek olduğu süre boyunca en yüksek 

standart sapmaları göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akşehir Gölü, Su seviyesi, ICESat, Lazer altimetresi, MODIS.. 

 

MONITORING WATER SURFACE LEVELS OF AKŞEHİR LAKE BY SATELLITE LASER 

ALTIMETER 

In here, Geoscience Laser Altimeter System (GLAS) that is onboard Ice, Cloud and Land Elevation Satellite 

(ICESat), altimeter data were used with Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) snow 

cover maps to determine Akşehir Lake/wetland water levels which dried up in 2008. Since the water level 

dropped below the gage in 2004, the ICESAT-MODIS (ICEM)-based lake water levels could not be 
compared with gage levels. Instead, combined use of Landsat-based lake surface area studies and Akşehir 

Lake bathymetry (LAB) enabled ICEM assessment. ICEM and LAB differences are between -0.09m and 

0.32m and close to the standard deviations (s.d.) of pure ICESat-based studies (0.02m-0.27m). The 
minimum and maximum water surface elevation changes of ICEM between consecutive winter and spring 

are 0.30m and 1.35m and are in the historical range. ICEM showed highest s.d. during October 2005, when 

the wind velocities were highest.  

Keywords: Akşehir Lake, Water surface level, ICESat, Laser altimeter, MODIS. 

 

 

GİRİŞ 
Sulak alanlar, barındırdıkları farklı ekolojik ve biyolojik çeşitlilik yanında içerdikleri su bakımından önemli 

ekosistemlerdir. Tatlı su kaynaklarının azalması ve artan nüfus gibi sebeplerden, sulak alanların korunması 

ve sürdürülebilir kullanımı önem kazanmaktadır. Palearktik kuşların Afrika ve Kuzey Avrupa göç yolları 
üzerinde bulunması ve farklı ekolojik özelliklerdeki sulak alanları içermesi bakımından, Türkiye, Orta Doğu 
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ve Avrupa’da ayrıcalıklı bir konumdadır (DSİ, 2008). Türkiye’nin güney batısında yer alan Göller Bölgesi, 

Ramsar Anlaşması ile de koruma altına alınmış göl ve sulak alanları içermektedir (Ramsar, 2019). İklim 

değişikliklerinin etkisi ile beraber Göller Bölgesi’ndeki göllerin su seviyeleri azalmaktadır (Giorgi 2006; 
Nogues ve diğ. 2007; Kapnick ve Delworth 2013; Fayad ve diğ. 2017). Bölgedeki ilk beş büyük gölden biri 

olan, Akşehir Gölü (AG)’nde de su seviyelerinde azalmalar belirtilmiştir (Sener ve diğ., 2010; Yıldırım ve 

diğ., 2011; Bahadır, 2013). 1975 yılından itibaren AG’de aylık yapılan arazi çalışmalarında eşel 
seviyelerinin ölçümleri ile elde edilen su seviyeleri, 2004 yılında su seviyesinin eşel altına düşmesi sonucu 

terk edilmiş ve göl 2008’de tamamen kurumuştur.  

 
Bu çalışmada, su seviyelerinin uzaydan elde edilmesine imkan sağlayan (Zhang ve diğ., 2011a) uydu tabanlı 

ilk lazer ölçüm cihazı olan Geoscience Lazer Altimetre Sistemi (Geoscience Laser Altimeter System - 

GLAS) kullanılmıştır. Yazarların mevcut bilgilerine göre, GLAS’dan elde edilen su seviye ölçümlerinin 

Türkiye üzerinde bir doğrulama çalışması henüz mevcut değildir. Bu, çalışmayı literatürde bulunan GLAS 
çalışmalarından farklı kılan, ölçümlerin kuruyan bir göl üzerinden alınmış olmasıdır. 

 

 

ÇALIŞMA ALANI 

 

Akarçay Havzası’nda (38o24’-38 o37’ K enlemleri, 31o18’-31 o35’ D boylamları) bulunan Akşehir Gölü 
çalışma alanıdır (Şekil 1). Göller Bölgesinde bulunan diğer yedi göl arasında olan AG’ü Türkiye’deki 

beşinci büyük göldür (Çatal ve Dengiz, 2015; wikipedia, 2019). 

 

 
Şekil 1. Akarçay Havzasının Türkiye’deki konumu ve 23 Mayıs 2004 tarihli ICESat uydusunun Türkiye üzerinden 

geçişi 

 

Akarçay Havzası’nın  en alçak bölgesinde yer alan (Şekil 2), tektonik depresyon alanında dairesel biçimli 

AG’nün sığ bir göl olmasından, su seviyelerindeki ufak azalmalar, göl alanında büyük azalmalara neden 
olmaktadır (DSI, 2008). Yağmur ve kar erimesinden gelen yüzey akımları göle gelen akımları oluştururken, 

buharlaşma ve gölden çekilen sular, ana su kayıplarına neden olur (Bahadır, 2013; Dönmez 2018). Göl suyu, 

bölge için önemli bir gelir kaynağı oluşturan Napolyan kirazı yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır.  

 
AG'nün, Palearktik kuşların Afrika ve Kuzey Avrupa göç yolları üzerinde bulunması, gölü gerek yöresel 

gerekse göçmen hayvanlar için uygun yuvalanma ve yemlenme yerleri yapmış, AG ve çevresi 1992 yılından 

itibaren 1. Derecede Doğal Sit alanı ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır (DSİ, 2008; Bahadır, 2013). 
Göller Bölgesi’ndeki bir çok göl gibi AG’de de azalan su seviyeleri bahis edilmiştir (Örmeci ve Ekercin, 

2008; Reis ve Yılmaz, 2008; Sener ve diğ. 2010; Yıldırım ve diğ. 2011; Bahadır 2013).  
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Şekil 2. Sayısal yükseklik modeli üzerinde Akarçay Havzası’ndaki göller, meteoroloji istasyonları ve 23 Mayıs 2004 
ICESat verisinin Akarçay Havzası üzerindeki durumu 

 

 

VERİ SETLERİ 
 

ICESat GLA14  

 
Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydusu (Ice, Cloud and Land Elevation Satellite- ICESat), uydu tabanlı ilk 

lazer altimetre uydusudur (Zwally ve diğ., 2002). GLAS; uydu tabanlı ilk lazer mesafe ölçüm (lidar) olarak, 

bulut tabakalarının kalınlıkları ve yükseklikleri ile karalar, su kütleleri ve buz örtüleri yüksekliklerinin elde 
edilmesine imkan sağladı (ICESat, 2019). Yeryüzü üzerinde her 172m de 70m çaplı ayak izleri içerisinde 

ölçümler yapan GLAS, yüzey altimetresi ve yoğun bulut tepeleri için 1064 nm pulse’ı, ince bulut ve 

aerosollerin tabakalarının düşey dağılımı için 532 nm pulse’ı kullanmaktadır (Spinhirne ve diğ. 2005). Lazer 

pulse'nın uydudan çıkıp yer yüzeyinden yansıyarak tekrar uyduya dönmesi arasında geçen zaman ölçülerek, 
GLAS’ın yer yüzeyi ile arasındaki aralık vektörü hesaplanır. GLAS yörünge parametrelerinden, hesaplanan 

aralık vektörünün çıkarılması ile yer yüzeyi yüksekliği bulunur. Hesaplanan yükseklik değerlerinden kalite 

kontrollerini geçenler kullanıcılara sağlanmaktadır. Yükseklik hesaplamalarının detayları algoritmaların 
teorik dokümanlarından elde edilebilir (NSIDC, 2019) . 

 

Düz alanlar için GLAS verilerinden elde edilen yükseklik bilgilerinin doğruluğunun 2 ila 10 cm arasında 

değiştiği literatürde belirtilmiştir. (Kwok ve diğ., 2004; Srivasta ve diğ., 2013; Khvorostovsky ve Rampal, 
2016). Bu çalışmada, kara yüzeyleri üzerinde yükseklik ölçümlerini içeren GLAS / ICESat L2 Global Land 

Surface Altimetry Data (GLA14)’ün sürüm 33’ü kullanılmıştır. Zhang ve diğ. (2011a, 2011b), Ke ve diğ. 

(2015) ile Wang ve diğ. (2016) GLA14 veri setlerinin başarılı uygulamalarını göstermişlerdir. GLA14 V33 
verileri Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (National Snow and Ice Data Center - NSIDC) 'den elde edilmiştir. 
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Şekil 1 ve 2’de gösterilen 23 Mayıs 2004 tarihine ait ICESat GLA14 V33 verisinden elde edilen yükseklik 

bilgileri Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 2’deki 5, 111, 206 ve 282 değerleri ICESat verilerinin sırasıyla; Akarçay 
Havzası girişini, Akşehir Gölü statik vektörü içinde kaldığı, Akşehir Gölü statik vektöründen çıktığı ve 

Akarçay Havzasından çıkış yerlerini temsil etmekte olup Şekil 3 de yatay eksen ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Akarçay Havzası üzerinde 23 Mayıs 2004 tarihine ait ICESat GLA14 verisinden elde edilen yükseklikler 

 

MODIS Günlük Karla Kaplı Alan Haritaları  

 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), 250 m ila 1000 m arasında değişen mekânsal 

çözünürlüklerle 36 dar spektrum bandında günlük olarak Dünya gözlemlerine olanak tanıyan bir sensӧrdür. 

Hall ve diğ. (1995) tarafından geliştirilen bir algoritma ile, MODIS kalibre edilmiş radyans verileri 
(MOD02HKM), jeolokasyon (MOD03) ve bulut maskesi ürünleri (MOD35_L2) girdi olarak kullanılarak 

MODIS karla kaplı alan haritaları üretilmektedir (MODIS, 2019). Bu çalışmada MODIS Snow Cover Daily 

L3 Global 500m V5 Grid verileri kullanılmıştır. Günlük olan bu verilerde pikseller; kara, göl, okyanus, 

bulut, göl buzu, kar, eksik veri, karar verilemedi, gece ve doygun sensӧr sınıflarından birine atanır (MODIS, 
2019). MODIS kar kaplı alan haritalarının Türkiye üzerindeki kullanılabilirliği Tekeli ve diğ. (2005, 2006) 

ve Uysal ve diğ. (2016a, 2016b) tarafından yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.  

 
 

METODOLOJİ 

 

Şekil 4a’da gösterilen AG’nün statik vektör dosyası kullanılarak, AG üzerine gelen ICESat GLA34 V33 
verilerinin tarihleri tespit edilmiştir. Çizelge 1, 18 ICESat lazer operasyonu içerisinde AG ile çakışan 14 

günü gösterir. Zhang ve diğ. (2011b) de belirtilen yönteme benzer bir yaklaşımla, NSIDC den indirilmiş 

verilerden, yüzey yükseklikleri elde edilmiştir. AG’deki su yüzeyine gelecek ICESat verilerini bulabilmek 
için Zhang ve diğ. (2011a) benzer şekilde, MODIS KKA haritaları kullanılmıştır. AG’nde su seviyeleri 

değiştiği için, ICESat verilerinin AG üzerinden geçiş tarihlerindeki (Çizelge 1) MODIS KKA haritaları 

NSIDC’dan indirilmiş ve işlenmiştir.  
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Çizelge 1. ICESat lazer operasyonlarından AG/AGSA ile çakışan günler ve MODIS karla kaplı alan harita 

durumları 

Lazer 

Operasyonu 
Başlangıç Bitiş AG/AGSA çakışma MODIS KKA 

1AB 2003-02-20 2003-03-29 SD SD 

2A 2003-09-25 2003-11-19 10/21/2003 M1 

2B 2004-02-17 2004-03-21 2/22/2004 M 

2C 2004-05-18 2004-06-21 5/23/2004 M 

3A 2004-10-03 2004-11-08 SD SD 

3B 2005-02-17 2005-03-24 2/23/2005 B 

3C 2005-05-20 2005-06-23 5/25/2005 M 

3D 2005-10-21 2005-11-24 10/26/2005 M 

3E 2006-02-22 2006-03-28 2/27/2006 M 

3F 2006-05-24 2006-06-26 5/29/2006 M 

3G 2006-10-25 2006-11-27 10/29/2006 B 

3H 2007-03-12 2007-04-14 3/16/2007 M 

3I 2007-10-02 2007-11-05 10/7/2007 M 

3J 2008-02-17 2008-03-21 2/22/2008 B 

3K 2008-10-04 2008-10-19 10/8/2008 M 

2D 2008-11-25 2008-12-17 SD SD 

2E 2009-03-09 2009-04-11 SD SD 

2F 2009-09-30 2009-10-11 10/5/2009 M 

B:Bulutlu M: Mevcut SD: Söz konusu değil  1AG suyu üzerinde ICESat ayak izi yok 

 

 
Çakışmanın olduğu her tarih için, MOD10A1 KKA haritaları kullanılarak, AG su yüzeyleri günlük olarak 

raster veri formatında elde edilerek (Şekil 4a), su yüzeyleri vektör dosyalarına dönüştürüldü (Ṣekil 4b). Göl 

suyu sınırı boyunca gözlenebilecek karışık pikselleri ortadan kaldırmak için, su yüzey vektörüne 500m lik 
tampon uygulanmıştır (Şekil 4c). AG’nün su yüzeyi yüksekliklerini elde etmek için MODIS KKA 

görüntülerindeki su yüzeyleri üzerinde (Şekil 4a) ve 500 m lik tamponun dışında kalan (Şekil 4c) ICESat 

ayak izleri kullanıldı (Şekil 4d). 
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(a) (b) 
 

 
 

(c) (d) 

Şekil 4. ICESat ayak izi algılamasında kullanılan statik vektör dosyası, 23 Mayıs 2004 tarihli ICESat ayak izleri 

(kırmızı noktalar), MOD10A1 elde edilen raster göl (a),MOD10A1’den elde edilen göl vektörü (b), Göl vektörüne 

uygulanan 500 metre tampon (c) ve göl suyu üzerindeki ICESat ayak izleri (yeşil noktalar) (d) 

 

BULGULAR 

 

ICESat- MODIS (ICEM) metodundan elde edilen yükseklikler ve literatürden bulunan AG su seviyeleri 

Şekil 5 de sunulmuştur. Ekim aylarında, ICEM metodundan elde edilen yükseklik verilerinde standart 
sapmaların (s.s.) yüksek olduğu görülmüş (Şekil 5) ve en büyük s.s., 26 Ekim 2005’de 0.87m olarak 

hesaplanmıştır. Bu bulgu, Akşehir (AKS) ve Bolvadin (BOL) meteoroloji istasyonlarında Ekim 2005 de 

kaydedilen yüksek aylık ortalama rüzgar hızları ile uyumludur. 
 

Şekil 6’da, AKS ve BOL meteorolojik istasyonlarında ICESat verilerinin alındığı saat başı ve sonundaki 

rüzgar hızları ve ICESat s.s. gösterilmiştir. 26 Ekim 2005’te 0.87m olarak hesaplanan s.s., AG deki 1m’lik 

dalga yükseklikleri ile uyumludur (DSİ, 2008).  
 

AG'da su seviyesi 2004 yılında eşel seviyesinin altına düştüğü için, ICESat tabanlı su seviyeleri yer verileri 

(eṣel seviyeleri) ile bire bir karşılaştırılamadı. Fakat, Şener ve diğ. (2010), Yıldırım ve diğ. (2011) ve 
Bahadır (2013)’dan elde edilen bulgular kullanılarak AG’daki su seviyeleri elde edilmiştir. Bahsi geçen 

çalışmalar, farklı uzaktan algılama yaklaşımları kullanarak AG’nün su yüzey alanındaki değişimlerini 

araştırmışlar ve farklı tarihlerde göl su yüzeyi alanlarını tespit etmişlerdir. Sözü edilen çalışmalardan elde 
edilen alanlar Çizelge 2'deki "Alan" sütununda verilmiştir. Çizelge 2’deki Alan bilgileri, AG batimetri 

verileri kullanılarak su yüksekliklerine dönüştürülmüş ve italik yazı ile Çizelge 2'deki "Yükseklik" kolonuna 

yazılmıştır. Bu su yükseklilerinin ICEM den farkları Çizelge 2’de “Fark” kolonunda verilmiştir.  
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Şekil 5. ICEM metodolojisi ile elde edilen yükseklikler ve standart sapmaları ile literatür araştırmalarından elde 

edilen AG su seviyesi yükseklik değerleri 

 

Batimetri tabanlı yükseklikleri ile ICEM yükseklikleri aralarındaki minimum ve maksimum farklar -0.09m 

ve 0.32m dir. Bu değerler, Zhang ve diğ. (2011a,b) de belirtilen 0.27 m ve 0.25 m lik s.s. gösteren ICESat 
ölçümlerine yakın olmakla beraber ICESat'ın 27 Şubat 2008 tarihinde yapılan göl gözlemlerindeki 0.21 m 

lik fark ile uyumludur (Zhang ve diğ., 20116). 

 
Ardışık kış ve bahar mevsimlerinde, AG su yükseklikleri arasında minimum ve maksimum değişimleri 0.4 

ve 1.78m olarak gözlemlenmiştir (Bahadır, 2013). ICEM 27 Şubat 2006 ile 28 Mayıs 2006 tarihli ölçümleri 

ile 0.30 m, 22 Şubat 2004 ile 22 Mayıs 2004 tarihli ölçümlerinde 1.35 m olarak hesaplan bu değerler 
gözlemlenen aralık içerisinde kalmaktadır. Kış ve bahar aylarında su seviyelerinde gözlenen bu 

değişiklikler, yağış ve kar erimeleri ile açıklanabilir (Yıldırım ve diğ., 2011; Bahadır, 2013; Dönmez, 2018). 

 

 

Şekil 6. AKS ve BOL meteorolojik istasyonlarında ICESat verilerinin alındığı saat başı ve sonundaki rüzgar hızları 

ile ICESat yüksekliklerinin standart sapmaları 
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Çizelge 2. ICESat lazer operasyonlarından AG ile çakışan günler ve MODIS karla kaplı alan harita durumları 

LAB  ICEM 

Veri 
Kaynağı 

Veri tarihi Alan 
(km2) 

Yükseklik 
(m) 

Veri tarihi Yükseklik 
(m) 

ss 
(m) 

Fark (m) 

Yıldırım 16 Haz 2002 205.133 953.71     

    22 Şub 2004 952.01 0.34  

    23 May 2004 953.36 0.04  

Sener !  953.5    0.14 
Yıldırım !  953.35    -0.01 

    25 May 2005 952.81 0.06  

Bahadır 19 Haz 2005 113 952.72    -0.09 

    26 Eki 2005 951.65 0.87  

    27 Şub 2006 952.08 0.08  

    29 May 2006 952.38 0.04  

Yıldırım 19 HAz 2006 110.76 952.7    0.32 

Sener 6 Ağu 2006 84.94 952.48    0.10 

    16 Mar 2007* 952.28 0.15  

Yıldırım 13 May 2007 123.560 952.81     

    7 Eki 2007 951.85 0.28  

    8 Eki 2008 951.69 0.20  

    5 Eki 2009 950.96 0.39  

 

SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, Dünya gözlem uydularından, optik görüntü sağlayan MODIS ve ilk uydu lazer altimetre 

verisi sağlayan ICESat uydu verilerinin, Akşehir gölü (AG)’nün su seviyeleri ölçümlerinde beraber 

kullanılabilirliği ve yer gözlem (eşel) seviye ölçümlerine sağlayabileceği katkılar sunulmuştur. AG’nün 
2008 de tamamen kurumuş olması, çalışmayı literatürdeki ICESat çalışmalarından farklı kılmaktadır. 

 

ICESat’dan elde edilen AG su seviye bilgileri bire bir olarak eşel verileri ile karşılaştırılamamış olsa da, AG 
üzerinde Landsat uydu verileri kullanılarak daha önceden yapılmış, yüzey alan tespit çalışmalarından elde 

edilen AG su yüzeyi alan bilgilerinin ve AG batimetrisinin beraber kullanımı ile AG su seviye yükseklikleri 

elde edilmiştir. 

 
Alan esaslı su seviyeleri ICESat bulguları ile karşılaştırıldığında, minimum ve maksimum farklar -0.09m 

ile 0.32m bulunmuştur. Bu farklar, verilerin, elektromanyetik spektrum farklı bölgelerinde çalışan ve 

zamansal ve mekânsal çözünürlükleri farklı olan çeşitli yer gözlem uydulardan derlendiği göz önünde 
bulundurulduğunda, kabul edilebilir. Ayrıca bu farklar, sadece ICESat tabanlı yükseklikler ile yer ölçümleri 

karşılaştırmalarını içeren çalışmalarda belirtilen farklara yakındır. 

 
ICESat gözlemleri yıl içerisinde AG su seviyelerinin Şubat ayından Mayıs ayına doğru arttığını 

göstermektedir. Bu durum, havzanın hidrolojik özellikleri ile uyumludur zira kar erimesi ile göle gelen 

suların AG’nün su seviyelerinde artışa neden olacağı kaçınılmazdır (Dönmez, 2018). Şubat ile Mayıs 

aylarında gözlenen 0.30-1.35m lik su seviyelerindeki artışlar Bahadır (2013)’de verilen aralık ile 
uyumludur. 

 

ICESat uydusunun esas kullanım misyonu deniz buzlarını izlemek (ICESat, 2019) olması, çalışma alanı 
(AG) üzerinde veri elde edilmesini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bununla beraber, mevcut ICESat verileri 

ile diğer Yer gözlem uydu verileri birlikte kullanılarak değerli bir çok uygulama yapılabileceği 

gösterilmiştir. 
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eder. Meteorolojik veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğün yardımları ile sağlanmıştır. 
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BEHRAMAZ HAVZASINA AİT MEVSİMSEL VE YILLIK YAĞIŞ DEĞERLERİNİN TREND 

ANALİZLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Arzu ÖZKAYA 1 Yeliz DEVLET ZERBERG 2 

 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliği hidrolojik döngüyü ve su yönetimini etkilemekte ve oluşan bu etki zamanla 
artmaktadır. Yağış, etkinin en kolay görüldüğü meteorolojik verilerden biridir. Bu verinin rejim ve 

miktarlarındaki değişimin analizlerle değerlendirilmesi, olası kuraklık risklerinin en aza indirilmesinde ve 

su kaynaklarının doğru kullanılmasında esas alınmaktadır. Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı 

Dicle alt havzasında yer alan ve 383.5 km2’lik yağış alanına sahip olan Hazar-Behramaz alt havzası için, 
havza içi ve civarında bulunan 8 yağış gözlem istasyonunun veri setleri kullanılmıştır. Havza içerisinde 

80 km2’lik yüzey alanına sahip Hazar Gölü bulunmaktadır. İstasyon verilerinin en kısa süreli olanı 29, en 

uzun süreli olanı 86 yıllık (1929-2015) bir periyodu kapsamakta olup, veriler mevsimsel ve yıllık tabanda 
incelenmiştir. Verilere önce standart normal homojenlik testi (SNHT) sonrasında Mann-Kendall trend 

analizi ve lineer regresyon analizi uygulanarak değerlendirme yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

mevsimlik ve yıllık toplam yağışlarda 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak önemli azalış trendleri 
saptanmıştır. Bu azalış trendinin ana sebebinin ilkbahar mevsimindeki yağış değerlerindeki azalmadan 

dolayı meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca bu sonuç toplam yıllık yağışları da etkilediğinden, yıllık 

kategoride de anlamlı azalma gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Hazar Gölü’nü besleyen doğal akımlardaki 

azalmayı da desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yağış, Trend Analizi, Mann-Kendall Yöntemi, Lineer Regresyon, Hazar Gölü, 

Behramaz Havzası 

 

EVALUATION OF SEASONAL AND ANNUAL RAINFALL VALUES OF BEHRAMAZ BASIN 
WITH THE TREND ANALYZES 

ABSTRACT 

Global climate change affects the hydrological cycle and water management, and this impact increases over 

time. Rainfall is one of the meteorological data in which effect is most easily seen. Minimizing possible 

drought risks and correct use of water resources are based on the analysis in regime and quantity change of 

rainfall data. In this study, datasets of 8 rainfall observation stations located in and around the basin have 
been used for the Hazar-Behramaz sub-basin, which is located in Upper Tigris basin of the Eastern Anatolia 

Region and has a catchment area of 383.5 km2. In the basin, there is Hazar Lake with a surface area of 

80 km2. The shortest period of the station data covers 29 years, and the longest period of the station data 
covers 86 years (1929-2015) and datasets are examined in seasonal and annual basis. The data have been 

evaluated by first standard normal homogeneity test (SNHT) and then Mann- Kendall trend analysis and 

linear regression analysis. As a result of the analyzes, statistically significant decreasing trends have been 
determined in seasonal and annual total rainfall amounts with a significance level of 0.05. It is observed that 

lessening of rainfall values in spring season is the main reason for this decreasing trend. Since this result 

affects the total annual rainfall amount, a significant decrease has also been observed in annual category. 

The results also support the annual decrease in naturalized stream flow that feeds Hazar Lake. 

Keywords: Rainfall, Trend Analysis, Mann-Kendall Method, Linear Regression, Hazar Lake, Behramaz 
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GİRİŞ 
 

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi dünya çapında hissedilmekte ve bu etki taşkın ve 

kuraklık olaylarının yaşandığı yerlerde daha hissedilir ve baskıcı olabilmektedir (IPCC, 2014). Bununla 

birlikte, değişimin ilk etkileri hidrolojik döngüde görülmekte ve dolayısıyla taşkın kontrolü, sulama suyu 

temini ve evsel su temini gibi konuları doğrudan etkilemektedir (Berardy ve Chester, 2017; Makwiza vd., 
2015). Tarım, gıda ve enerjiye bağlı sektörlerin devamlılığı ve güvenliği yeterli miktarda su ve elverişli 

iklimin mevcudiyetine bağlıdır (Jain ve Kumar, 2012). Bu sebeple bir bölgeye düşen yağış, tarımsal, 

endüstriyel, evsel su temini ve hidroelektrik enerji üretimi gibi çeşitli talepleri karşılamak için mevcut su 
miktarının belirlenmesinde önemli bir parametredir. Bu parametrede meydana gelen düzensizlikler, iklimin 

genel yapısının anlaşılması için önemli ipuçları ortaya koyar. Bu nedenle, iklim değişikliği ile ilgili 

çalışmalar bu parametrenin eğilim analizlerine yoğunlaşmış durumdadır (Keskı̇n vd., 2018; Taylan ve 
Aydin, 2018; Türkeş, 1996; Yüce vd., 2018; Zeybekoğlu, 2018). Fakat Türkiye’de yapılan araştırmalarda 

görülen en önemli problem yeterli uzunlukta, homojen ve eksiksiz veri bulmanın zorluğudur (Partal, 2003). 

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan Hazar-Behramaz Havzası için 

havza içinde ve yakın çevresinde bulunan 8 yağış gözlem istasyonundan elde edilen aylık toplam yağış 
verileri kullanılmıştır. Verilerin homojenliği standart normal homojenlik testiyle (SNHT), eğilim analizleri 

ise Mann-Kendall ve lineer regresyon yöntemleri yapılmıştır. 

 
 

ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 

 

Hazar- Behramaz Havzası; Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde, Elazığ ili güneydoğusunda, 
doğu sınırı Elazığ-Maden ilçesi Gezin Beldesinden başlayıp, güney sınırı Elazığ-Maden ilçesi Yıldızhan 

köyünde son bulur. Batı sınırı Elazığ-Sivrice ilçesi Kavakköy yerleşiminden başlayıp, Kuzey sınırı Elazığ 

Gölardı köyüne kadar devam eder. Hazar Gölü ve Behramaz Havzası Elazığ ili Merkez, Maden ve Sivrice 
ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde 

yer alan Elazığ ili coğrafi konumu itibariyle Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak 

noktasında bulunmaktadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Barajı ve Tunceli ili, batı ve güneybatıdan 
Karakaya Barajı ve Malatya ili, güneyden ise Diyarbakır ili arazileri çevrelemektedir. 

Gölü besleyen akarsulardan başlıcaları Behrimaz Deresi, Kürk Çayı, Baharın Deresi, Zıkkım Deresi, Sevsak 

Deresi, Mogal Deresi dir. Kapalı bir havzası olan gölün, 1957 yılına kadar kuzeydoğu köşesinde Dicle 

Nehrini besleyen gideğeni vardır. Havza Dicle Nehrinin membasını oluşturan Hazarbaba ve Mastar dağları 
arasına sıkışmış tektonik bir göl olan Hazar Gölü havzasıdır. Eski yıllarda Maden Çayı Hazar Gölünden 

beslenmekteydi ve Dicle Nehrinin başlangıç noktası Hazar Gölü kabul edilmekteydi. Hazar Gölünde su 

seviyesi düştüğü için, Kamçı Çayından Hazar Gölüne Behramaz Kanalıyla derivasyon yapılmasıyla, Hazar 
Gölü Dicle Havzasından bağımsız duruma gelmiştir. 1957’den sonra Behramaz Çayı bir çevirme kanalıyla 

göle suni olarak bağlanmıştır. 

Havzanın yağış alanı ve Hazar gölü göl yüzey alanı sırasıyla 383.52 km² ve 79.24 km²’dir (Şekil 1). Hazar 
Gölü ve havzası, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki sert iklime göre daha yumuşak bir yapıya sahiptir. 

Bölgede gece ile gündüz ve yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkları yüksektir. Geçmişte karasal iklimin 

hüküm sürdüğü Elazığ yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisi ile ılıman bir iklime geçiş yapmıştır. Bu 

sürecin sonucunda özellikle önceleri çok soğuk ve yoğun kar yağışlı geçen kışlar nispeten daha ılıman 
geçmektedir.  
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Şekil 9 Havza sınırı ve meteoroloji istasyonlarının yerleşimi 

 

Havza içi ve yakın çevresinde Doğanyol (Keferdiz) (MGM), Hazar Kampı (DSİ), Elazığ (MGM), Gözebaşı 

(Kinederiç) (MGM), Hazar (Kavak) (MGM), İçme (DSİ), Maden (MGM) ve Sivrice (MGM) meteoroloji 

istasyonları bulunmaktadır (Şekil 1). Meteoroloji istasyonlarının konumları, yükseklik değerleri ve yağışın 

mevsimlere göre dağılımları Çizelge 1’de sunulmuştur. 
 
Çizelge 1 Meteeoroloji İstasyonları Karakteristikleri ve Yağış Dağılımları 

İstasyon 

Enlem Boylam 
Kot 

(m) 

İlkbahar  Yaz Sonbahar Kış Yıllık 

Toplam 

Yağış 

(mm) 
Adı (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 

Doğanyol 38°19' 39°03' 1000.0 200.5 0.37 22.1 0.04 127.4 0.64 187.0 0.35 537.0 

DSİ Hazar  

Kampı 
38°29' 39°22' 1250.0 185.4 0.41 16.6 0.04 107.6 0.58 143.1 0.32 452.7 

Elazığ (Bölge) 38°39' 39°15' 990.0 165.4 0.41 18.9 0.05 97.2 0.59 120.5 0.30 401.9 

Gözebaşı 

(Kinederiç)  
38°31' 39°15' 860.0 166.6 0.40 19.6 0.05 97.8 0.59 127.9 0.31 412.0 

Hazar 
(Kavak) 

38°24' 39°26' 1110.0 256.6 0.37 23.9 0.03 168.1 0.65 252.7 0.36 701.3 

İçme 38°37' 39°32' 900.0 154.6 0.41 9.1 0.02 87.6 0.57 121.5 0.33 372.7 

Maden 38°24' 39°40' 1100.0 261.3 0.32 15.7 0.02 166.2 0.64 373.0 0.46 816.3 

Sivrice 38°27' 39°19' 1240.0 219.8 0.38 20.0 0.03 131.1 0.60 201.0 0.35 571.9 
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Standard Normal Homojenlik Testi 

 

Klimatolojik veriler istasyon yer değiştirmeleri, ekipman değişiklikleri, ekipman sürüklenmeleri ve veri 
toplama yöntemindeki değişiklikler gibi lojistik problemler nedeniyle homojen olamayabilir (Chandler vd., 

2012). Bu nedenle verilerin homojenliğinin araştırılması önemlidir. Alexandersson homojen olmayan 

verileri tespit edebilmek için, gözlemlerin ortalama değerinde ani değişimleri inceleyen standart normal 
homojenlik testini (SNHT) geliştirdi (Alexandersson, 1986). Sonrasında, Alexandersson ve Moberg orijinal 

SNHT’ni, homojen olmayan verileri doğrusal zaman trendleri içinde inceleyebilmek için geliştirmişlerdir  

(Alexandersson ve Moberg, 1997). Test oluşturulduğundan bu yana, birçok çalışmada kullanılmıştır 
(Kankal ve Akçay, 2019; Khaliq ve Ouarda, 2007; Abellan, 2017; Yerdelen, 2013). 

SNHT’nde incelenen serinin bir “c” noktası referans alınarak ikiye bölünür ve T(c) değeri hesaplanır: 

 

𝑇(𝑐) = 𝑐𝑧1
2 + (𝑛 − 𝑐)𝑐𝑧2

2        (1) 

 

𝑐 = 1,… , 𝑛          (2) 
 

𝑧1 =
∑

(𝑦𝑖−�̅�)

ϭ
𝑐
𝑖=1

𝑐
          (3) 

 

𝑧2 =
∑

(𝑦𝑖−�̅�)

ϭ
𝑛
𝑖=1+𝑐

𝑛−𝑐
         (4) 

 

Denklemlerde verilen 𝑦, 𝑦𝑖 ve ϭ sırasıyla gözlem değerlerinin ortalamasını, gözlem değerini ve standart 

sapmayı ifade etmektedir. Seride “c” noktasında gelebilecek bir değişim T(c) değerini maksimum 

verecektir. Test istatistiğinde aşağıdaki denklemle verinin 𝑇0 değeri belirlenir: 
 

𝑇0 = 𝑚𝑎𝑘𝑠1≤𝑐≤𝑛𝑇(𝑐)         (5) 

 

Eğer, elde edilen 𝑇0 değeri çizelge 2’de verilen kritik değerden (%95 güven seviyesi) yüksek olursa verilerin 
homojen olmadığı kabul edilmektedir. 

 
Çizelge 2 Veri sayısına bağlı %95 güven seviyelerinde T0 kritik değerleri 

Veri sayısı 20 30 40 50 70 100 

Güven 
seviyesi 

6.95 7.65 8.1 8.45 8.8 9.15 

 

Mann-Kendall (MK) Trend Analizi 

 

Son 20-30 yıllık süreçte trend tanımı hidrolojik, meteorolojik, su kalitesi ve hava kalitesi gibi zaman 

serilerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Güçlü, 2018). Mann-Kendall testi (Kendall, 1948; Mann, 1945), trend 

analizleri içerisinde en yaygın kullanılan parametrik olmayan testlerden biridir. Parametrik trend analizleri 
parametrik olmayan analizlere göre daha güçlü olmasına rağmen, verilerin dağılımına ve aykırı değerlere 

daha duyarlıdırlar. Bu nedenle, Mann-Kendall test genellikle aykırı değerler içerebilen hidrolojik zaman 

serilerindeki eğilimleri saptamak için uygundur (Hamed, 2008).  
Mann-Kendall trend analizi, bir değişkenin gözlem süresi içerisindeki hareketinin eğilimi olarak 

açıklanmaktadır. Zaman serisi y için (𝑦 = 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) test istatistiği aşağıdaki gibidir: 
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𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖) = {

     1;    𝑒ğ𝑒𝑟          𝑦𝑗 > 𝑦𝑖   

  0;    𝑒ğ𝑒𝑟         𝑦𝑗 = 𝑦𝑖  

−1;    𝑒ğ𝑒𝑟          𝑦𝑗 < 𝑦𝑖  
      (6) 

 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)
𝑛
𝑗=1+1

𝑛−1
𝑖=1         (7) 

 

burada 𝑦𝑖 ve 𝑦𝑗, i ve j zamanlarındaki veri değerleridir, n ise veri kümesinin uzunluğunu belirtir. Pozitif S 

değeri yükselen bir eğilimi gösterirken, negatif S ise azalan bir eğilimi göstermektedir. Aşağıdaki ifade 

(zaman serilerinin varyansı), n> 10 olan, verilerin yaklaşık olarak normal dağıldığı (varyans (σ2 = 1) 

ortalama (μ = 0) değer dizileri için kullanılabilir: 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)

𝑃
𝑖=1

18
      (8) 

 

Bu denklemde, P bağlı grupların sayısını,  𝑡𝑖  P grubundaki toplam veri değerlerinin sayısını Pth, Pth 

grubundaki veri değerlerinin sayısıdır. Bağlı gruplar yoksa bu işlem göz ardı edilebilir. Standard Z değerleri 
ise aşağıdaki denkleme göre hesaplanır: 

 

𝑍 =

{
 
 

 
      

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;    𝑒ğ𝑒𝑟     𝑆 > 0 

      0;                   𝑒ğ𝑒𝑟     𝑆 = 0
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
;         𝑒ğ𝑒𝑟     𝑆 < 0

       (9) 

 

Hesaplanan standart Z değeri, seçilen anlamlılık düzeyine karşı gelen Zα/2 değerinden küçük ise sıfır hipotezi 
kabul edilmekte; incelenen veride trend olmadığı kabul edilmektedir. Diğer yandan, eğer Z değeri Zα/2 

değerinden büyük ise sıfır hipotezi geçersiz olmakta; incelenen veride trend olduğu kabul edilmektedir.  

Eğer, S değeri pozitifse trendin artan yönde, negatifse azalan yönde olduğu sonucuna varılmaktadır.  
 

Basit Doğrusal Regresyon (DR) Analizi 

 
Doğrusal regresyon, bağımlı değişken ile bağımsız değişken ya da değişkenlerin arasındaki ilişkinin 

doğrusal bir fonksiyonla ifade edildiği regresyon modelidir. Verilerinin zamana göre değişimlerini ifade 

eden serilerin Y=a+bX şeklinde doğrusal regresyon modeline göre trend analizi yapılabilir. Burada X, 

bağımsız değişkeni Y, bağımlı değişkeni ifade etmektedir. Olumlu doğrusal ilişkide b değeri 0’dan büyük, 
negatif doğrusal ilişkide ise b değeri 0’dan küçüktür. 

 

 

UYGULAMA 

 

İstasyonlara ait mevsimsel ve yıllık toplam yağış değerlerinin homojen olup olmadığı SNHT ile %95 güven 

düzeyi için belirlenmiştir. Sonuçlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri için sırasıyla Çizelge 3, 
Çizelge 4, Çizelge 5 ve Çizelge 6’da yıllık toplam yağış değerleri içinse Çizelge 7’de sunulmuştur. Bu 

yönteme göre sonbahar ve kış mevsimlerinde bütün istasyonlara homojen bir yapıya sahipken; ilkbahar ve 

yaz mevsimlerinde birer istasyon (ilkbahar mevsimi için DSİ Hazar Kampı ve yaz mevsimi için Elazığ 
(Bölge) istasyonları), yıllık toplam yağış değerlerinde ise iki istasyon (DSİ Hazar Kampı ve Sivrice) 

homojenlik gösterememiştir. Homojenlik değerlendirmesinde sonuçların geneli incelendiğinde (8 

istasyonun 5 faklı kategoride incelenmesi) verilerin %90’ının SNHT’ye göre homojen olduğu görülmüştür.  
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Çizelge 3 İlkbahar mevsimi için istasyonların homojenlik, Mann-Kendall (MK) trend ve doğrusal regresyon (DK) 

analizi 

İstasyon 
Ortalama 

yağış 
(mm) 

Std. 
Sapma 
(mm) 

T0 homojenlik S 
p-değeri 

(Two-
tailed) 

MK trend b 
DK 

analizi 

Doğanyol 205.6 75.0 4.33 evet -69 0.23 → -2.23 ↓ 

DSİ Hazar Kampı 189.1 70.5 10.20 hayır -268 0.02 ↓ -1.87 ↓ 

Elazığ (Bölge) 170.9 61.2 5.25 evet -302 0.27 → -0.31 ↓ 

Gözebaşı 175.9 64.1 4.09 evet -90 0.25 → -1.28 ↓ 

Hazar (Kavak) 259.4 101.0 1.24 evet -32 0.62 → -1.02 ↓ 

İçme 154.8 66.1 4.10 evet 65 0.45 → 0.78 ↑ 

Maden 266.5 119.1 6.73 evet -283 0.01 ↓ -3.67 ↓ 

Sivrice 227.0 91.4 7.85 evet -303 0.02 ↓ -1.83 ↓ 

 

 
Çizelge 4 Yaz mevsimi için istasyonların homojenlik, Mann-Kendall (MK) trend ve doğrusal regresyon (DK) analizi 

İstasyon 
Ortalama 

yağış 
(mm) 

Std. 
Sapma 
(mm) 

T0 homojenlik S 
p-değeri 

(Two-
tailed) 

MK trend b 
DK 

analizi 

Doğanyol 16.2 17.3 2.12 evet 75 0.19 → 0.32 ↑ 

DSİ Hazar Kampı 16.1 18.1 2.52 evet -33 0.77 → -0.16 ↓ 

Elazığ (Bölge) 17.1 15.0 21.16 hayır -241 0.38 → -0.11 ↓ 

Gözebaşı 18.4 14.9 3.34 evet 106 0.17 → 0.19 ↑ 

Hazar (Kavak) 18.3 15.3 1.99 evet 113 0.07 → 0.25 ↑ 

İçme 8.1 11.1 1.41 evet -54 0.51 → -0.05 ↓ 

Maden 15.6 13.2 2.90 evet 121 0.24 → 0.15 ↑ 

Sivrice 19.0 17.5 2.09 evet -40 0.77 → 0.06 ↑ 

 

 
Çizelge 5 Sonbahar mevsimi için istasyonların homojenlik, Mann-Kendall (MK) trend ve doğrusal regresyon (DK) 

analizi 

İstasyon 
Ortalama 

yağış 
(mm) 

Std. 
Sapma 
(mm) 

T0 homojenlik S 
p-değeri 

(Two-
tailed) 

MK trend b 
DK 

analizi 

Doğanyol 128.2 61.1 4.65 evet -25 0.67 → -1.07 ↓ 

DSİ Hazar Kampı 110.0 55.2 2.32 evet -28 0.81 → -0.10 ↓ 

Elazığ (Bölge) 99.5 53.4 3.60 evet 118 0.67 → 0.03 ↑ 

Gözebaşı 96.4 52.1 7.82 evet -102 0.19 → -1.22 ↓ 

Hazar (Kavak) 161.0 84.3 3.70 evet 58 0.36 → 1.72 ↓ 

İçme 91.2 45.1 3.26 evet -13 0.88 → 0.10 ↑ 

Maden 165.5 95.4 1.62 evet 12 0.91 → -0.24 ↓ 

Sivrice 135.9 69.3 3.30 evet -100 0.46 → -0.45 ↓ 
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Çizelge 6 Kış mevsimi için istasyonların homojenlik, Mann-Kendall (MK) trend ve doğrusal regresyon (DK) analizi 

İstasyon 
Ortalama 

yağış 
(mm) 

Std. 
Sapma 
(mm) 

T0 homojenlik S 
p-değeri 

(Two-
tailed) 

MK trend b 
DK 

analizi 

Doğanyol 218.8 107.8 1.62 evet -1 1.00 → -0.21 ↓ 

DSİ Hazar Kampı 146.9 58.2 8.10 evet -226 0.05 ↓ -1.28 ↓ 

Elazığ (Bölge) 129.3 39.4 8.09 evet -469 0.09 → -0.34 ↓ 

Gözebaşı 132.8 40.7 4.12 evet -88 0.26 → -0.73 ↓ 

Hazar (Kavak) 288.9 125.1 4.38 evet -38 0.55 → -1.85 ↓ 

İçme 124.2 51.0 3.00 evet 36 0.67 → 0.36 ↑ 

Maden 369.7 143.0 5.41 evet -90 0.39 → -1.95 ↓ 

Sivrice 209.3 85.9 4.90 evet -211 0.12 → -1.23 ↓ 

 

 
Çizelge 7 Yıllık bazda istasyonların homojenlik, Mann-Kendall (MK) trend ve doğrusal regresyon (DK) analizi 

İstasyon 
Ortalama 

yağış 
(mm) 

Std. 
Sapma 
(mm) 

T0 homojenlik S 
p-değeri 

(Two-
tailed) 

MK trend b 
DK 

analizi 

Doğanyol 568.8 144.0 3.77 evet -45 0.44 → -3.18 ↓ 

DSİ Hazar Kampı 462.0 115.4 10.94 hayır -294 0.01 ↓ -3.40 ↓ 

Elazığ (Bölge) 416.7 101.5 5.41 evet -479 0.08 → -0.74 ↓ 

Gözebaşı 423.5 104.9 5.45 evet -140 0.07 → -3.04 ↓ 

Hazar (Kavak) 727.5 179.1 5.12 evet -12 0.86 → -0.90 ↓ 

İçme 378.3 105.0 3.72 evet 61 0.48 → 1.18 ↑ 

Maden 817.4 209.3 7.89 evet -226 0.03 ↓ -5.70 ↓ 

Sivrice 591.2 161.1 9.68 hayır -295 0.03 ↓ -3.46 ↓ 

 

 

Mann-Kendall Yöntemi’nden mevsimsel ve yıllık toplam yağış değerleri için elde edilen bulgular Çizelge 

3, Çizelge 4, Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7’de sunulmuştur. Değerlere bakıldığında; %95 güven seviyesi 

için yaz ve sonbahar mevsimlerinde H0 hipotezi kabul edilmiş ve istasyonlarda istatistik olarak anlamlı bir 
yönelim ortaya çıkmamıştır. Ancak, kış mevsiminde DSİ Hazar Kampı diğer istasyonlardan farklı olarak 

MK analizinde azalış trendi göstermiştir. Benzer şekilde ilkbahar mevsiminde ve toplam yıllık yağış 

değerlerinde DSİ Hazar Kampı, Maden ve Sivrice yağış gözlem istasyonları MK yöntemine göre azalış 
trendi göstermiştir. 

 

Basit doğrusal regresyon (DK) analizine göre istasyonların çok büyük bir kısmı her kategoride eğim değeri 
(b) 0’dan küçük olduğundan azalış trendi göstermiştir.  

 

Elde edilen bulgular sonucunda istasyonların çoğunlukla ilkbahar mevsiminde ve dolayısıyla yıllık toplam 

yağış değerlerinde azalış gösterdiği saptanmıştır (Şekil 2 ve Şekil 3). 
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Şekil 10 İlkbahar mevsimi için istasyon toplam yağış değerlerinin yıllara göre değişimi 
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Şekil 11 İstasyon yıllık toplam yağış değerlerinin zamana göre değişimi  

y = -3.1824x + 618.1
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Hazar Gölü 

 
Hazar Gölü, Elazığ yakınlarında, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan tektonik bir göl olup, 

uzunluğu 22 km, genişliği 5-6 km civarındadır. Türkiye'nin en derin göllerinden biridir. Hazar Gölü, 

çevredeki dağlardan inen ve çoğu fay kaynaklarından oluşan küçük dereler tarafından beslenir. Ayrıca gölün 

dipten de yeraltı suları tarafından beslendiği sanılmaktadır. Hazar Gölünün 1995 yılında alınmış olan 
batimetri haritasına göre en çukur yeri deniz seviyesine göre 1022.5 m’dir. 

Hazar Gölünü besleyen derelerde akım ölçüsü olmamakla beraber 1957 yılında yapılan bir çevirme 

kanalıyla göle bağlanmış bulunan Behramaz (Kamçı) Çayı üzerinde akım ölçümleri yapılmaktadır. Göldeki 

seviye değişimleri ve Behramaz AGİ’nin akım değerleri kullanılarak göl doğal akımları “Elazığ – Maden 

Behramaz Havzası ve Hazar Çevirme Kanalı Master Planı” raporunda hesaplanmıştır. Bu rapora göre 

oluşturulan doğal akım değişimi Şekil 4’de sunulmuştur.  

 

 

Şekil 12 Hazar Gölü Doğal Akımları 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada Hazar-Behramaz havzası ve çevresinde bulunan yağış gözlem istasyonlarının aylık yağış 

verileri kullanılarak mevsimsel ve yıllık bazdaki değişimleri incelenmiştir. Çalışmada 8 istasyon kullanılmış 

olup homojenlik testi için standart normal homojenlik testi (SNHT), trend analizi için Mann-Kendall (MK) 

ve doğrusal korelasyon (DK) yöntemleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda mevsimlik ve yıllık 

toplam yağışlarda 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak DSİ Hazar Kampı, Maden ve Sivrice 

istasyonlarında azalış trendleri saptanmıştır. MK yöntemi ile DK analizi beraber değerlendirildiğinde, MK 

yönteminde azalış trendi gösteren her istasyon DK analizinde de aynı sonucu verdiği görülmüştür. Ancak, 

DK analizinde elde edilen her azalış ya da artış değeri MK yönteminde doğrulanmadığı da görülmüştür. 

Bu azalış trendinin ana sebebinin ilkbahar mevsimindeki yağış değerlerindeki azalmadan dolayı meydana 

geldiği görülmüştür. Ayrıca bu sonuç toplam yıllık yağışları da etkilediğinden, yıllık kategoride de anlamlı 

azalma gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Hazar Gölü doğal akım değerleri kullanılarak DK yöntemine göre 

yapılan eğilim analizindeki azalmayı desteklemektedir.  
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HAZNEDE ÖTELEME YÖNTEMİ İLE SIZDIRMA HENDEĞİNİN HİDROLOJİK 

PERFORMANSININ İNCELENMESİ 

Kaan İlker DEMİREZEN 1 Cevza Melek KAZEZYILMAZ-ALHAN2 

 
 

ÖZET 

Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak kentsel alanların çoğalması geçirimsiz yüzeylerin 

artmasına neden olmaktadır. Artan geçirimsiz yüzeyler ile yüzeysel akış artmakta, sızma miktarı ve yer altı 

suyu kazanımı ise azalmaktadır.  İlaveten, şiddetli yağış sonucu oluşan taşkınların sayısı ve etkisi de 

artmaktadır. Kentleşmenin bu olumsuz etkilerini azaltmak için Düşük Etkili Kentleşme (DEK) adı verilen 

mühendislik uygulamaları kullanılmaktadır. DEK, yüzeysel akışın miktarını ve kalitesini kontrol edebilmek 

için tasarlanmış bir yağmur suyu yönetimi uygulamasıdır. Biyotutma, yağmur tankı, yağmur hendeği, yapay 

gölet ve sızdırma hendeği, DEK örnekleri arasında yer almakta olup bu çalışmada bir DEK tipi olan sızdırma 

hendeğinin hidrolojik performansı değerlendirilmiştir. Sızdırma hendeğinin hidrolojik davranışını anlamak 

üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü binasının arkasında kalan açık alanda 

bir deney düzeneği kurulmuştur. Yapılan ilk deneyde sızdırma hendeğinin bir depolama haznesi gibi 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Daha sonraki deneyde aşma debisi-su yüksekliği ilişkisini gösteren anahtar eğrisi 

elde edilmiştir. Sonrasında yapılan deney ile sızdırma hendeğinin çıkışında ölçülen aşma debisi ile bir 

hidrolojik öteleme yöntemi olan haznede öteleme yöntemi kullanılarak hesaplanan aşma debisi 

karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda haznede öteleme yönteminin sızdırma hendeğinin çıkışında 

oluşan aşma debisini temsil edebildiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sızdırma hendeği, Haznede öteleme, Yüzeysel akış, Düşük Etkili Kentleşme (DEK) 

 

ABSTRACT 

Rapid population growth and increase in urban areas result in an increase in impermeable surfaces. Since 

impermeable areas increase, surface runoff also increases, and infiltration and groundwater recharge 
decrease. In addition, both the effect and the quantity of the floods also increase which occur due to the high 

intensity rainfall event. In order to reduce these negative effects of urbanization, Low Impact Developments 

(LID), which are engineering applications, have been implemented. LID is a stormwater management 
application to control both the quality and the quantity of surface runoff. Bioretention, vegetative swale, 

rain barrel, detention pond and infiltration trench are among the LID applications. In this study, the 

hydrological performance of infiltration trench, which is a type of LID application, is investigated. In order 
to understand the hydrological performance of infiltration trench, an experimental setup is built behind the 

building of Istanbul University-Cerrahpaşa Civil Engineering Department. In the first experiment, it is 

observed that infiltration trench operates as a storage. In the next experiment,  its storage-discharge relation 

is obtained. Accuracy of storage-discharge relation, which is obtained from first experiments, and results of 
next experiments were tested. In the next experiment, overflow is measured at the outlet of the infiltration 

trench and the measured overflow values are compared with the calculated overflow values using storage 

routing method. Consequently, it is found that storage routing method can represent the overflow out of the 
infiltration trench. 
 

 

Key Words: Infiltration trench, Storage routing, Surface runoff, Low Impact Development (LID) 
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1. GİRİŞ 

 
Nüfus artışı günümüzde gittikçe hızlanmaktadır. Artan nüfusla beraber barınma ve ulaşım ihtiyacını 

karşılamak için binalar, yollar, köprüler gibi geçirimsiz yüzeye sahip olan yapı ve altyapılar inşa 

edilmektedir. Bunun sonucunda yeryüzüne düşen yağış, yeraltı suyuna kazandırılamamaktadır. Öte yandan 
şiddetli yağışlarda, geçirimsiz yüzeylerin artışı sebebiyle, taşkın ve sel riski artmaktadır. Kentleşmenin bu 

olumsuz etkilerini engellemek için “Düşük Etkili Kentleşme (DEK)” diye adlandırılan yapısal olmayan 

yağmur suyu yönetimi uygulamaları günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. DEK yöntemleri 
biyotutma, yeşil çatı, sızdırma hendeği, yağmur hendeği, çatı bağlantısı, geçirgen asfalt, geçirgen kaldırım, 

yağmur tankı uygulamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmada kullanılan DEK uygulaması sızdırma 

hendeğidir. Sızdırma hendeği, yüksek geçirimliliğe sahip kum zemin üzerine açılmış dikdörtgen kesitli ince 

uzun çukurun içinin yüksek hidrolik iletkenliğe sahip çakıl ile doldurulmasıyla yapılan bir uygulamadır. 
Burada amaç, geçirimsiz yüzeylerden gelen yüzeysel akışın sızdırma hendeği içindeki çakıl katmanında 

depolanması ve kum zemin yardımıyla yeraltına suyun sızdırılmasını sağlamaktır.  

 
Sızdırma hendeğine ilişkin literatürde yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde Farahi ve diğ. (2017), 

değişken doygunluktaki zeminde akışı modelleyerek sızdırma hendeği için yeni bir boyutlu akış modeli 

tanımlamıştır. Bu modeli geliştirirken Richard Denklemi’nden yararlanmışlardır. Chahar ve diğ. (2012), 
sızdırma hendeğindeki suyun tahliye miktarını ve hendeğin boşaltılması için gerekli zamanı analitik olarak 

hesaplamıştır. Song ve diğ. (2018) tarafından yapılan çalışmada su yönetimi analizi modülü (WMAM) ve 

yağmur suyu yönetim modeli (SWMM) kullanılarak sızdırma hendeğinin havza sistemine etkisi 

gözlemlenmiştir. Heilweil ve diğ. (2014) değişken doygunluktaki akım modelinde hidrolik geçirgenlik, 
hendek boyutları, başlangıç su yüzeyi koşulu, ıslak/kuru dönemler ve birbirine paralel hendeklerin sayısı 

gibi parametrelerin sızdırma hendeği aracılığıyla serbest yüzeyli akifere etkisini incelemiştir. Bergman ve 

diğ. (2011) 1993 yılında Kopenhag’da inşa edilmiş 2 adet sızdırma hendeğini 3 yıl boyunca izlemiş ve 
performansında muhtemel tıkanmaya bağlı olarak bir düşüş gözlemlemiştir. Bu hendekler üzerinde 2009 

yılında yeni bir çalışma başlamıştır ve yeni hendeklerin performansı eski hendeklerin performansına göre 

değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada bakımın ve tıkanmayı önlemenin önemi ortaya konmuştur. 

 
Literatürde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde sızdırma hendeğinin hidrolojik performansını incelemek 

için kontrollü deneyler içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı literatürdeki bu boşluğa 

katkı sağlamak ve büyük ölçekli bir sızdırma hendeği deney düzeneği kurarak sızdırma hendeğinin 
hidrolojik performansını değerlendirmektir. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İnşaat 

Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı’nda “Yağış-Havza-Sızdırma Hendeği (YHS)” deney 

düzeneği kurulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda deney düzeneğinin hidrolojik performansı deneysel 
sonuçlarla irdelenmiştir. Buna ilaveten haznede öteleme yönteminin sızdırma hendeğinin hidrolojik 

davranışını temsil edebilme yeteneği değerlendirilmiştir. 

 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

 

2.1. Deney Düzeneği 

 
Çalışmada gerçekleştirilen deneyler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü 

binasının arkasında bulunan Yağış-Havza-Sızdırma Hendeği (YHS) deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 1).  
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Şekil 1. Yağış-Havza-Sızdırma Hendeği (YHS) Deney Düzeneği 

  
Deney düzeneği sisteme gelen suyun depolandığı polietilen su tankı, sisteme suyu ileten pompa, sistemde 

yağış simülasyonu sağlayan yağmur nozulları, geçirimsiz havzayı temsil eden 40 m²’lik çelik düzlem 

konstrüksiyon, sızdırma hendeğini temsil eden 3.4 m x 0.9 m x 0.8 m boyutlarına sahip polietilen tekstil 
tankı bileşenlerinden oluşmaktadır. (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. YHS Deney Düzeneği: Sızdırma Hendeği Elemanı 
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Polietilen tekstil tankının sızdırma hendeği gibi davranabilmesi için Şekil 2’de görüldüğü üzere tabanına 

delikler açılarak doğal sızma ortamı sağlanmıştır. Bunun yanında aşma debisinin ölçülebilmesi için tankın 

üst orta noktasına 7 cm çapında delik açılmıştır. Tankın tabanı 25 cm yüksekliğine kadar hidrolik iletkenliği 
yüksek kumla doldurulmuştur. Kum tabakanın üstü ise 40 cm yüksekliğinde çakıl tabakasıyla 

doldurulmuştur. Çakıl tabakası yüzeyinden aşma debisinin ölçüleceği borunun alt orta noktasına kadar olan 

mesafe 3.5 cm olarak ayarlanmıştır. 3.5 cm’lik bu yükseklik aşma yüksekliği olarak adlandırılmaktadır. 
Sızdırma hendeğinin kesit görünümü Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Sızdırma Hendeğinin Kesit Görünümü 

 

YHS deney düzeneğinde 3 adet deney yapılmıştır. Bu deneylerden ilkinde sızdırma hendeğinin davranışını 

anlayabilmek için sızma boruları kapatılarak hendek kapalı bir sistem olarak değerlendirilmiştir. Sızmaya 
izin verilmediğinde sistemin suyu çakıl katman arasında depolayarak bir hazne gibi çalıştığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine yapılan ikinci ve üçüncü deneylerde sızmaya izin verilmiştir Yapılan deneylerde yağış 

şiddeti 41.6 mm/sa, aşma yüksekliği 3.5 cm ve yağış şiddeti 60 dk olarak ayarlanmıştır. İkinci deneyden 
elde edilen sonuçlarla haznenin anahtar eğrisi çıkarılmıştır. Anahtar eğrisi çıkarıldıktan sonra, üçüncü deney 

sonuçları ikinci deneyden elde edilen anahtar eğrisi kullanılarak değerlendirilmiş ve haznede öteleme 

yöntemiyle elde edilen aşma debisi ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylelikle haznede öteleme 

yönteminin sızdırma hendeğine uygulanabilirliği test edilmiştir. 
 

2.2. Haznede Öteleme Yöntemi 

 
Haznede öteleme yöntemi, akımın giriş yaptığı sistemi kapalı bir hazne olarak varsayar ve sistemden çıkış 

debisinin sadece zamana bağlı olarak değişimini hesaplar. Bunun için, zamana bağlı değişimi içeren 

süreklilik denklemini ve haznede depolanan akışkan miktarı ile hazneden çıkan debi arasındaki ilişkiyi 
veren denklemi çözer. Haznedeki su hacmi ile çıkış debisi arasındaki ilişki her sistem için farklı bir anahtar 

eğrisi ile temsil edilir. Süreklilik denklemi ise şu şekildedir: 

 
dS

dt
= I − Q − F           (1) 

 

S   : Haznedeki su hacmi (L³) 

t    : Zaman (T) 
I    : Yüzeysel akış debisi (L³/T) 
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Q   : Aşma debisi (L³/T) 

F    : Sızma debisi (L³/T) 

 
Denklem (1) zaman adımı üzerinden kesikli hale getirilerek aşağıdaki gibi yazılır: 

 
2𝑆𝑗+1

∆𝑡
+𝑄𝑗+1 = (𝐼𝑗 + 𝐼𝑗+1) − (𝐹𝑗 + 𝐹𝑗+1) + (

2𝑆𝑗

∆𝑡
+𝑄𝑗)      (2) 

 

Δt  : Zaman adımı (T) 

j     : Üzerinde işlem yapılan noktanın sembolik olarak gösterimi (-) 
j+1 : Üzerinde işlem yapılan noktanın sembolik olarak gösterimi (-) 

 

(2) numaralı denklemin sol tarafı bilinmeyen, sağ tarafı ise bilinen ifadelerden oluşmaktadır. Bu denklemin 

sayısal çözümünün yapılabilmesi için debi ile haznedeki su miktarının ilişkisini veren “S=f(Q)” 
fonksiyonuyla ifade edilen anahtar eğrisine ihtiyaç vardır. Sızdırma hendeğine ait anahtar eğrisi ilk yapılan 

deneyler ile elde edildikten sonra (2) numaralı denklem sayısal olarak çözülebilir ve haznede öteleme 

yöntemi daha sonra yapılan deneyler için uygulanabilir. Diğer bir deyişle, sızdırma hendeğine ulaşan faklı 
giriş debisine (I) karşılık oluşacak aşma debisi (Q) hesaplanır.  

 

3. BULGULAR 

 

Bu çalışmada üç adet deney yapılmıştır. Bu deneylerden ilkinde sızdırma hendeğinin davranışını 

anlayabilmek için sızma boruları kapatılmış ve sızmaya izin verilmeden deney yapılmıştır. Yapılan deneyde 

sistemin çakıl katmanında suyu depoladığı ve hazne gibi çalıştığı gözlemlenmiştir. Birinci deneye ait 
hidrograf Şekil 4’te gösterilmiştir. İkinci ve üçüncü deneyde sistemde sızmaya izin verilerek deneyler 

yapılmıştır. İkinci deney sonuçlarından sisteme ait haznedeki su miktarı ile debi arasındaki ilişkiyi veren 

anahtar eğrisi elde edilmiştir. Elde edilen anahtar eğrisi grafiği Şekil 5’te gösterilmiştir. Yapılan üçüncü 
deneyde ise sızma boruları açılarak sızmaya izin verilmiştir ve aşma debisi ile sızma debisi ölçümleri 1 

dakikalık arayla 80 dakika boyunca yapılmıştır. Üçüncü deneyden elde edilen aşma debisi ölçümleri ile 

haznede öteleme yöntemi ile hesaplanan aşma debisi değerleri Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. Birinci Deneye Ait Hidrograf 
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Şekil 5. Haznedeki Su Hacmi ile Debi Arasındaki İlişkiyi Veren Anahtar Eğrisi 

 

 
Şekil 6. Üçüncü Deney Sonuçları ile Haznede Öteleme Yöntemi ile Elde Edilen Sonuçların 

Karşılaştırılması 
 

Şekil 6 incelendiğinde öncelikle akış debisinin sızdırma hendeğine ulaşmasıyla pik değerinin düştüğü ve 

geciktirildiği görülmektedir. Ayrıca, deneyden elde edilen aşma debisinin pik değeriyle haznede öteleme 
yöntemi ile elde edilen aşma debisinin pik değerinin birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. İlaveten, deneyden 

elde edilen aşma debisi hidrografının geri çekilme kısmının anahtar eğrisinden elde edilen değerlerle 

örtüştüğü görülmektedir. Hidrografın yükselme kısmı incelendiğinde de şu sonuca varılmaktadır: Deneysel 
verilerden elde edilen aşma debisi değerlerinin yükselme karakteristiği ile haznede öteleme yöntemi ile elde 

edilen aşma debisinin yükselme karakteristiği aynıdır.  

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada sızdırma hendeğinin hidrolojik performansı deneysel ve sayısal yöntemlerle 

değerlendirilmiştir. Bunun için Yağış-Havza-Sızdırma Hendeği (YHS) deney düzeneğinde deneyler 
yapılarak aşma debisi ve sızma debisi değerleri ölçülmüştür. Sızdırma hendeğine ait aşma debisi haznede 

öteleme yöntemi ile hesaplanmış ve sonuçlar deneylerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yapılan 

çalışma sonucunda sızdırma hendeğinin bir hazne gibi çalıştığı anlaşılmış ve hendeğe ulaşan yüzeysel akış 
debisini çakıl katmanında depolayarak sızdırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, deney sonuçlarına haznede 

öteleme yöntemi uygulanmış ve bu yöntemin sızdırma hendeğinden çıkan aşma debisini temsil edebildiği 

görülmüştür. 
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BİRİKTİRME HAZNELERİNİN TASARIMINDA KRİTİK DÖNEM YÖNTEMLERİNİN 
YEŞİLKAVAK BARAJI ÖRNEĞİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Emrah SEVİNÇ1 

 

ÖZET 

Akarsuların akım rejimleri, çoğu zaman akarsulardan karşılanan su ihtiyaçlarına uygun bir düzende 

olmamaktadır. Akarsuyun getirdiği zamana bağlı olarak sürekli değişen akım ile su ihtiyaçları arasındaki 

bu farklılıklar, baraj haznelerinin tasarımını ve yapımını zorunlu hale getirmektedir. Biriktirme hazneleri; 

bir akarsudan enerji, kullanma suyu, sulama suyu, sanayi suyu ve ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla tasarlanırlar. İhtiyacı karşılayabilecek gerekli depolama hacmi; gelen akımın büyüklüğüne ve 

değişkenliğine, ihtiyacın büyüklüğüne ve bu ihtiyacın karşılanmasındaki güvenilirlik derecesine bağlıdır. 

Bu çalışmada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından planlanan Yeşilkavak barajı projesi 
nedeniyle Kısıkdere (Değirmendere) alt havzası uygulama alanı olarak seçilmiş ve tek biriktirme haznesi 

için kapasite-verim-risk ilişkisi araştırılmıştır. Gediz havzası Kısıkdere (Değirmendere) üzerinde bulunan 

DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) akım gözlem istasyonu (AGİ)’nda gözlenmiş ve 1970-2008 yılları 
arasında DSİ- Tabak Dere- Çaltılı (5-21) AGİ akımlarıyla uzatılmış aylık ve yıllık akım verileri kullanılarak; 

çeşitli kritik dönem yöntemleri ve aylık su bütçesi yöntemi ile hazne kapasiteleri hesaplanmış ve elde edilen 

sonuçlar Yeşilkavak barajının planlanan hazne hacmiyle karşılaştırılmıştır. Rippl (eklenik akımlar), eklenik 

farklar ve ardışık tepeler yöntemleri kullanılarak aynı rezervuar kapasiteleri elde edilmiştir. Rippl (eklenik 
akımlar) ve eklenik farklar yöntemleri ile yıllık akım verileri kullanılarak daha küçük hazne hacmi elde 

edilmiştir. Ön tasarım yöntemleri ve aylık su bütçesi yöntemiyle elde edilen hazne hacimlerinin, planlanan 

hazne hacminden daha küçük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, aylık su bütçesi yöntemi kullanılarak yapılan 

hesaplar risk oranının artarken hazne hacminin azaldığı göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kritik dönem, Düşük akım hidrolojisi, Biriktirme haznesi kapasitesi, Yeşilkavak 

barajı, Hazne kapasitesi-verim-risk ilişkisi 

                                                                                    

ABSTRACT 

Usually, flow regimes of the rivers are not available for the demands. These differences between the 

flow brought by the river which is variable in time and the demands, make to design and construction 
of the dam reservoirs necessary. Reservoirs are designed to meet energy, domestic water, irrigation 

water, industry water and transportation etc. on a river. The required storage volume depends on the 

magnitude and variability of the river flows, the size of the demand, and the degree of reliability of this 
demand being met. In this study, the reason why the Kısıkdere (Değirmendere) sub-basin has been 

selected is that there is Yeşilkavak dam project planned by General Directorate of State Hydraulic 

Works (DSİ) and reservoir capacity-yield-reliability relationships are investigated for a single 

reservoir. By using observed monthly and annual flow data of DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) 
streamgauging station on Gediz basin Kısıkdere (Değirmendere) sub-basin and extended monthly and 

annual flow data of DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) streamgauging station with DSİ- Tabak Dere- 

Çaltılı (5-21) streamgauging station for a period 1970-2008; the reservoir capacities are estimated by 
using various critical period methods and behaviour analysis method and the obtained results are 

compared with the planned reservoir capacity of Yeşilkavak dam. The obtained reservoir capacities by 

using Rippl (mass curve), residual mass curve and sequent peak algorithm methods are the same. The 
obtained reservoir capacity by using Rippl (mass curve) and residual mass curve methods with annual flow 

data is smaller. It is observed that, the reservoir capacities by using pre-design methods and behaviour 
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analysis method are smaller than the planned reservoir capacity. Also, the estimations by using behaviour 

analysis method show that while the risk increases reservoir capacity decreases. 

Keywords: Critical period, Low flow hydrology, Reservoir capacity, Yeşilkavak dam, Reservoir capacity-
yield-reliability relationship  

 

GİRİŞ 

 

Biriktirme haznelerinin inşaat maliyetleri, baraj projelerinin ekonomisinde büyük yer tutmaktadır. Hazne 

kapasitesinin gereğinden büyük tutulması baraj projesinin maliyetinin önemli derecede artmasına neden 
olabilecekken, hazne kapasitesinin gereğinden küçük tutulması da bazı dönemlerde su ihtiyacının 

karşılanamamasına sebep olabilecektir. Bu nedenle, planlama aşamasında en doğru hazne kapasitesinin 

belirlenmesi son derece önemlidir. 

 
Rezervuarlar, su kaynağı sistemlerinin önemli bileşenleridir. Giren akımların ihtiyaçtan az olduğu 

dönemlerde, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla nehirler üzerinde rezervuarlar inşa edilir. Bir nehir 

rezervuarı için gerekli kapasitenin belirlenmesi, belli süreye karşılık gelen veri seti kullanılarak yapılır 
(Aksoy 2001).  

 

Hazne kapasitesi; hazneye giren akımlar, hazneden buharlaşma kayıpları ve diğer kayıplar, hazneden 
çekilmesi istenen su miktarı ve haznenin işletme şekli gibi parametrelere bağlıdır (Özkul, 2010; Rao, 

Moore, O’Connell ve Jamieson, 2001).   

 

Su kaynaklarının yeterliliği ve güvenilirliği, büyük ölçüde rezervuarların kritik dönemlerdeki yeterli su 
depolama kabiliyetine bağlıdır. Belirli büyüklükteki bir rezervuarın, giren akımların rastgele doğası gereği, 

yalnızca belirli bir olasılıkla belirli bir verim sağlayabileceğinden dolayı, başarısızlık riski dikkate 

alınmalıdır (Bayazıt ve Önöz, 2000).   
 

Kapasite, kabul edilen risk seviyesindeki ihtiyaca karşılık gelir. Eğer rezervuar için risksiz bir işletim 

tasarlandıysa, ideal biriktirme haznesi kavramı devreye girer. İdeal biriktirme haznesi, ne su ile tam doludur 

ne de boştur (Bayazıt, 1982).  
 

Biriktirme haznelerinin kapasite tasarımında kullanılan farklı yöntemlerin birbirlerine göre üstün ve/veya 

eksik yönleri vardır. Hazne kapasite tasarımında sentetik veriler kullanıldığı gibi, kapasite-risk-verim gibi 
biriktirme haznesinin karakteristikleri arasındaki ilişkiler doğrudan doğruya kullanılabilir (Bacanlı ve Baran 

2006). 

 
Bu çalışmada, Gediz havzası Kısıkdere (Değirmendere) üzerinde bulunan DSİ-Değirmendere-Doğanlar 

(5-48) akım gözlem istasyonu (AGİ)’nda gözlenmiş ve 1970-2008 yılları arasında DSİ- Tabak Dere- Çaltılı 

(5-21) AGİ akımlarıyla uzatılmış aylık ve yıllık akım verileri kullanılarak; kritik dönem yöntemlerinden 

Rippl (eklenik akımlar) yöntemi, eklenik farklar yöntemi, ardışık tepeler yöntemi, minimum akımlar 
yöntemi ve aylık su bütçesi yöntemiyle hazne kapasiteleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Yeşilkavak 

barajının planlanan hazne hacmiyle karşılaştırılmıştır. 

 

UYGULAMA ALANI 

 

Yeşilkavak barajı proje alanı (Şekil 1), Türkiye’nin batısında bulunan ve 17500 km2 drenaj alanına sahip 
olan Gediz havzasında, Manisa ili Salihli ilçesinin yaklaşık 10 km doğusunda yer almaktadır. Proje alanının 

güneyinde Ege’nin ikinci en yüksek dağı olan (2075 m) Bozdağlar, kuzeyinde Beylikli köyü ile Adala Sol 

Sahil Ana Sulama Kanalı, doğusunda Köseali köyü ve Acıöz dere, batısında Salihli ilçesi yer almaktadır. 

Proje alanı içerisinden, İzmir-Alaşehir-Uşak demiryolu hattı ve Salihli-Alaşehir karayolu geçmektedir. 



 

 

Sa
yf

a
8

1
 

Baraj yeri; Salihli ilçesinin 12 km güneydoğusunda, Yeşilkavak köyünün yaklaşık 3.5 km güneyinde, 

Kısıkderesi üzerindedir. Kısıkdere güneyde Bozdağlardan doğmakta, birçok yan dereyi bünyesine alıp, 

kuzeye doğru akışa devam ederek Alaşehir çayına mansaplanmaktadır (DSİ, 2010). 

                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 1. Yeşilkavak Barajı Proje Alanı 

 

Yeşilkavak barajının teknik özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir (DSİ, 2010). 

 
Çizelge 1. Yeşilkavak Barajının Teknik Özellikleri 

 

 

Proje yerinin 0.6 km menbasında DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) AGİ’nun 2000-2008 yılları arasında 

8 su yılı akım gözlemi mevcuttur. Daha doğru bir hazne kapasitesi tahmini yapabilmek için, DSİ-

Değirmendere-Doğanlar (5-48) AGİ’nun verileri, 1970-2005 yılları arasında 35 su yılı akım gözlemi 
mevcut olan ve hidrolojik olarak havza benzeşimi gösteren DSİ-Tabak Dere-Çaltılı (5-21) AGİ verileri ile 

korelasyon kurularak uzatılmıştır. Korelasyon katsayısı R=0.91 ve korelasyon denklemi 

Baraj Gövdesi Baraj Gölü 

Tipi 

Yağış alanı 

Yıllık ortalama akım 

Regülasyon oranı 
Talveg kotu 

Talvegten yüksekliği 

Temelden yüksekliği 

 Silindirle sıkıştırılmış beton 

42.60 km2 

19.14 hm3 

%69.12 
202.50 m 

80.00 m 

89.00 m 

Minimum su seviyesi 

Normal su seviyesi 

Minimum hacim 

 Maksimum su seviyesi 
Aktif hacim 

Toplam hacmi 

Maksimum göl alanı 

227.50 m 

281.13 m 

0.75 hm3 

282.32 m 
29.16 hm3 

29.91 hm3 

1 275 532 m2 
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y=0.5333x+0.1842 olarak bulunmuştur. DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) AGİ’nun 1970-2008 yılları 

arasında uzatılmış aylık akım verileri Şekil 2’de, yıllık toplam akım verileri Şekil 3’te verilmiştir. 

Değirmendere-Doğanlar AGİ’nun 1970-2008 yılları arasındaki aylık ortalama akım değeri 1.54x106 
m3, yıllık ortalama akım değeri 18.50x106 m3 olarak hesaplanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                

 

 

 

Şekil 2. DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) AGİ’nun Uzatılmış Aylık Akım Verileri 

                                                           

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3. DSİ-Değirmendere-Doğanlar (5-48) AGİ’nun Uzatılmış Yıllık Toplam Akım Verileri 

 

GEREKLİ HAZNE HACMİNİN KRİTİK DÖNEM YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ 

 

Kritik dönem yöntemleri, giriş akımlarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, gerekli depolama 
hacminin belirlenmesi amacıyla gözlenmiş ardışık akımların kullanıldığı yöntemlerdir. Ön tasarım 

aşamasında kullanılan ve klasik bir yöntem olan Rippl (eklenik akımlar) yönteminin yanı sıra, eklenik 

farklar, minimum akımlar ve ardışık tepeler yöntemleri ile son tasarım aşamasında yine yaygın olarak 

kullanılan aylık su bütçesi yöntemi bu gruba örnek olarak verilebilir (Bacanlı ve Baran, 2006; Halden 
ve Özkul, 2004; McMahon ve Mein, 1986). 
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Rippl (Eklenik Akımlar) Yöntemi 

 
Ripple yönteminde ilk olarak aylık veya yıllık akım verileri eklenik olarak toplanarak toplam akım eğrisi 

elde edilir. Daha sonra, belirli bir çekimi sürekli sağlayan gerekli hazne hacmini belirlemek amacıyla, belirli 

bir düzenleme oranı için eklenik çekim eğrisi oluşturulur. Eklenik çekim eğrisine paralel olacak şekilde, 
toplam akım eğrisine teğetler çizilir. Toplam akım eğrisine yukarıdan değen teğet ile bir sonraki anda 

aşağıdan değen teğet arasındaki düşey mesafe ölçülür. Bu şekilde ölçülen teğet çiftleri arasındaki en büyük 

düşey mesafe gerekli hazne hacmini, gerekli hazne hacminin belirlendiği teğet noktalarının arasındaki yatay 
mesafe de kritik dönem uzunluğunu verir (McMahon ve Mein, 1986). 

 

1970-2008 yılları arasındaki aylık akım verileri kullanılarak elde edilmiş toplam akım eğrisi ve 

Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için (1.54x106x0.6912=1.06x106 m3/ay) 
oluşturulan çekim eğrisi Şekil 4’te verilmiştir. Rippl yöntemiyle gerekli hazne hacmi 26.37x106 m3 ve 

kritik dönem uzunluğu 79 ay olarak belirlenmiştir. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Şekil 4. Rippl Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Aylık Akım Verileri Kullanılarak 

Belirlenmesi 

 

1970-2008 yılları arasındaki yıllık toplam akım verileri kullanılarak elde edilmiş toplam akım eğrisi 

ve Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için (18.50x106x0.6912=12.79x106 m3/yıl) 
oluşturulan çekim eğrisi Şekil 5’te verilmiştir. Rippl yöntemiyle gerekli hazne hacmi 21.79x106 m3 ve 

kritik dönem uzunluğu 72 ay olarak belirlenmiştir. 

 

Haznenin toplam süre içerisinde bir kez yetersiz kalma olasılığı, N toplam veri uzunluğu olmak üzere, 
(1) bağıntısından elde edilir (Halden ve Özkul, 2004): 

 

P = 0.6/(N + 2)                                                                                                                                                   (1) 
 
(1) bağıntısından 1970-2008 yılları arasındaki akım gözlem süresi (N=39 yıl) olmak üzere, haznenin 

toplam süre içerisinde bir kez boş kalma olasılığı, P=0.6/(39+2)=%1.5 olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 5. Rippl Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Yıllık Toplam Akım Verileri 
Kullanılarak Belirlenmesi 

                                                                           

Eklenik Farklar Yöntemi 

 
Eklenik farklar yöntemi, Rippl yönteminin biraz daha karışık versiyonudur ancak grafik ölçek olarak 

daha uygundur. Her bir akım verisinden ve çekim değerinden ortalama akımlar çıkartılarak farklar elde 

edilir. Daha sonra bu farkların eklenik değerleri çizilir. Çekim ve eklenik fark arasındaki en büyük 
ölçüm, hazne hacmini vermektedir (Halden ve Özkul, 2004; Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 1986).  

          

1970-2008 yılları arasındaki aylık akım verileri kullanılarak elde edilmiş eklenik farklar eğrisi ve 
Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için (1.54x106x0.6912-1.54x106=-0.48x106 

m3/ay) oluşturulan çekim eğrisi Şekil 6’da verilmiştir. Eklenik farklar yöntemiyle gerekli hazne hacmi 

26.37x106 m3 ve kritik dönem uzunluğu 79 ay olarak belirlenmiştir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Eklenik Farklar Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Aylık Akım Verileri 

Kullanılarak Belirlenmesi 
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1970-2008 yılları arasındaki yıllık toplam akım verileri kullanılarak elde edilmiş eklenik farklar eğrisi 

ve Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için (18.50x106x0.6912-18.50x106=-

5.71x106 m3/yıl) oluşturulan çekim eğrisi Şekil 7’de verilmiştir.  
 

Eklenik farklar yöntemiyle gerekli hazne hacmi 21.79x106 m3 ve kritik dönem uzunluğu 72 ay olarak 

belirlenmiştir. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Şekil 7. Eklenik Farklar Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Yıllık Toplam Akım 

Verileri Kullanılarak Belirlenmesi 

 
(1) bağıntısından 1970-2008 yılları arasındaki akım gözlem süresi (N=39 yıl) olmak üzere, haznenin 

toplam süre içerisinde bir kez boş kalma olasılığı, P=0.6/(39+2)=%1.5 olarak belirlenmiştir.  

 

Minimum Akımlar Yöntemi 

 

Minimum akımlar yöntemi ile yıllar arası düzenleme yapmak için gerekli kapasiteyi belirlerken önce 
akım gözlemlerinden en küçük 5, 10, 20, … , 100 aylık toplam akımlar bulunur. Bulunan değerler 

zaman ekseninde sırasıyla 5, 10, 20, …, 100 aya karşı gelecek şekilde noktalanarak minimum akımlar 

(kuraklık) eğrisi elde edilir. Bu eğri ile çekim eğrisi arasındaki en büyük düşey uzaklık hazne kapasitesi 

olarak belirlenir (Bacanlı ve Baran, 2006; Halden ve Özkul, 2004; Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 
1986). 

 

1970-2008 yılları arasındaki aylık akım verileri kullanılarak elde edilmiş minimum akımlar ve 
Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için (1.54x106x0.6912=1.06x106 m3/ay) elde 

edilen çekimler Çizelge 2’de verilmiştir. Minimum akımlar yöntemiyle gerekli hazne hacmi 26.70x106 

m3 ve kritik dönem uzunluğu 80 ay olarak belirlenmiştir.  
 

(1) bağıntısından 1970-2008 yılları arasındaki akım gözlem süresi (N=39 yıl) olmak üzere, haznenin 

toplam süre içerisinde bir kez boş kalma olasılığı, P=0.6/(39+2)=%1.5 olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 2. Minimum Akımlar Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Belirlenmesi 

 

 

Minimum akımlar eğrisi ve çekim eğrisi Şekil 8’de verilmiştir.  

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Minimum Akımlar Yöntemiyle Gerekli Hazne Hacminin ve Kritik Dönem Uzunluğunun Belirlenmesi 

 

Ardışık Tepeler Yöntemi 

 

Thomas (1963) tarafından geliştirilen yöntemin uygulanmasında, öncelikle eklenik akım-çekim 
farkları hesaplanmaktadır. Eklenik akım-çekim farklarından en büyük ilk değer (H1) ile bundan sonra 

gelen daha büyük ikinci değer (H2) ve bu iki değer arasındaki bölgede yer alan en küçük değerler (T1) 

işaretlenmektedir. (H1-T1) farkı bir hacim olarak not edilmektedir. Tüm veriler tamamlanıncaya kadar 
(H-T) farkları belirlenmekte ve (H-T) farklarından en büyüğü gerekli hazne kapasitesi olarak 

alınmaktadır (Halden ve Özkul, 2004; McMahon ve Mein, 1986). 

 

%69.12 düzenleme oranı için gerekli hazne hacmi 26.37x106 m3 olarak belirlenmiştir. (1) bağıntısından 
1970-2008 yılları arasındaki akım gözlem süresi (N=39 yıl) olmak üzere, haznenin toplam süre 

içerisinde bir kez boş kalma olasılığı, P=0.6/(39+2)=%1.5 olarak belirlenmiştir. 
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Aylık Su Bütçesi Yöntemi 

 

Aylık su bütçesi yönteminde, haznenin başlangıçta tam dolu olduğu kabul edilerek belirli bir hazne hacmi 
(C) seçilir. Hazne hacmi 0 ≤ Zt+1 ≤ C arasında kalacak şekilde (sonlu hazne hacmi kabulüyle) kütlenin 

korunumu prensibi uygulanarak, her ay sonundaki hacim; 

 
Zt+1 = Zt + Qt – Dt – ΔEt – Lt                                                                                                                  (2) 

 

bağıntısından hesaplanır. (2) bağıntısında Zt: t zaman periyodu başındaki depolama hacmi, Zt+1: t zaman 
periyodu sonundaki  depolama  hacmi,  Qt: giren  akımlar,  Dt: kullanımlar, ΔEt: net buharlaşma kaybı, 

Lt: diğer kayıplar ve C: aktif depolama hacmidir. 

 

Haznenin yalnızca bir kez boş kalma olasılığı için bulunan hazne hacmi, eklenik akımlar yöntemiyle 
bulunan hazne hacmiyle aynıdır. Haznenin boş kalma olasılığı, hazne hacminin sıfıra düştüğü ay sayısının 

toplam veri sayısına bölünmesiyle hesaplanır (Bacanlı ve Baran, 2006; Halden ve Özkul, 2004; 

Koutsoyiannis, 2004; Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 1986). 
 

Aylık su bütçesi yöntemiyle gerekli hazne hacminin belirlenmesinde, buharlaşma kayıpları ihmal edilmiş 

ve ihtiyaçlar Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için 1.06x106 m3 (0.53x106 m3 sulama 
suyu, 0.53x106 m3 kullanma suyu) alınarak sabit kabul edilmiştir. Belirlenen hazne hacimleri ve riskler 

Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

     Çizelge 3. Aylık Su Bütçesi Yöntemiyle Belirlenen Hazne Hacimleri ve Riskler 

 

(*) Yeşilkavak barajının planlanan aktif hazne hacmi 

Hazne hacmi (10
6
 m

3
) Haznenin boş olduğu ay sayısı İhtiyacı karşılayamama olasılığı (%) 

4.25 
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   9.25  
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                             0.43 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Hazne kapasitesinin belirlenmesinde ön tasarım ve kesin tasarım aşamasında kullanılan farklı kritik dönem 

yöntemleriyle belirlenen hazne hacimleri, riskler ve kritik dönem uzunlukları Çizelge 4’te verilmiştir. 

 
Ön tasarım yöntemlerinden Rippl (eklenik akımlar), eklenik farklar ve ardışık tepeler yöntemlerinde; 

Yeşilkavak barajının planlanan düzenleme oranı %69.12 için ve %1.5 risk oranı ile bulunan hacimlerin aynı 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, Rippl (eklenik akımlar) ve eklenik farklar yöntemlerinde aynı kritik dönem 
uzunluğu belirlenmiştir. Minimum akımlar yönteminde de diğer ön tasarım yöntemleriyle yaklaşık bir sonuç 

elde edilmiştir. 

 

Çizelge 4. Farklı Kritik Dönem Yöntemleriyle Belirlenen Hazne Hacimleri, Riskler ve Kritik Dönem Uzunlukları 

Yöntemler 

İhtiyacı 

karşılayamama 

olasılığı (%) 

Hazne 

Kapasitesi 

(10
6
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3
) 

Kritik dönem 

uzunluğu 

(ay) 
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Rippl (eklenik 

akımlar) 

Rippl (eklenik 

akımlar) 

Aylık 1.5 
26.37 

21.79 

79 

72 Yıllık 1.5 

Eklenik farklar 

Eklenik farklar 

Aylık 1.5 26.37 

21.79 

79 

72 Yıllık 1.5 

Minimum akımlar Aylık 1.5 26.70 80 

Ardışık tepeler Aylık 1.5 26.37  
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i Aylık su bütçesi 

Aylık su bütçesi 

Aylık su bütçesi 

Aylık 

Aylık 

Aylık 

0.43 29.16(*) 

24.68 
 

1.5 

5 16.70  

(*) Yeşilkavak barajının planlanan aktif hazne hacmi (DSİ, 2010). 

 

Rippl (eklenik akımlar) ve eklenik farklar yöntemlerinde bulunan sonuçlara göre; aylık akım verilerinin 

yerine yıllık akım verilerinin kullanılması durumunda bulunan hazne hacminin daha küçük olduğu 

gözlenmiştir. Aylık akım verilerinde mevsimsel değişimler daha çok dikkate alınabildiği için, aylık akım 
verilerinin kullanılmasının daha güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir. 

 

Ön tasarım yöntemlerinde ve kesin tasarım yöntemlerinden aylık su bütçesi yönteminde belirlenen 
hacimlerin, 29.16x106 m3’lük planlanan aktif hazne hacminden küçük olduğu görülmüştür. Ayrıca, aylık su 

bütçesi yöntemi ile yapılan hesaplarda, risk oranı arttıkça hazne hacminin azaldığı gözlenmiştir. Buradan 

daha büyük bir risk oranı göz önüne alınarak, daha küçük hazne hacmi tahmininin yapılabileceği 
söylenebilir. 

 

Barajların planlama ve tasarımı aşamasında; ihtiyaçları karşılayabilecek en uygun hazne kapasitesinin 
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belirlenmesi, belirlenen hazne kapasitesinin akım ve taleplerdeki zaman içinde oluşabilecek değişiklikler ve 

iklim değişikliği gibi nedenlerle talepleri karşılayamama risklerinin belirlenmesi, geleceğe yönelik 

önlemlerin zamanında alınabilmesi açısından son derece önemlidir. 
 

 

KAYNAKLAR 

 
Aksoy, H., (2001). ‘‘Storage Capacity for River Reservoirs by Wavelet-Based Generation of Sequent-Peak 
          Algorithm’’, Water Resources Management, 15 (6):423-437. 

Bacanlı, Ü. G., ve Baran, T., (2006). ‘‘Çine Çayı Örneğinde Biriktirme Haznelerinin Tasarımında Farklı Yöntemlerin 
Değerlendirilmesi’’, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (1):27- 36. 

Bayazıt, M., (1982). ‘‘Ideal Reservoir Capacity as a Function of Yield and Risk’’, Journal of Hydrology, 58 (1-2):1-
9. 

Bayazıt, M., (1997). ‘‘Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi’’, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 
2000. 

Bayazıt, M., and Önöz, B., (2000). “Conditional Distributions of Ideal Reservoir Storage Variables”, Journal of 
Hydrologic Engineering, 5 (1):52-58. 

DSİ, (2010). ‘‘DSİ II. Bölge Müdürlüğü Manisa Salihli Projesi Yeşilkavak Barajı ve Sulaması Planlama Raporu’’, 
Ankara. 

Halden, E., ve Özkul, S., (2004). “Kritik Dönem Yöntemleri ile Hazne Hacminin Belirlenmesi”, DEÜ Mühendislik 
Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (1):99- 113. 

Koutsoyiannis, D., (2004). ‘‘Reliability Concepts in Reservoir Design’’, The Encyclopedia of Water, 1-17. 

McMahon, T. A., and Mein, R.G., (1986). “River and Reservoir Yield”, Water Resources Publication, Littleton 
Colorado, 367. 

Özkul, S., (2010). ‘‘Çağlayan Barajı Aktif Hazne Hacminin Olasılık Matris Yöntemleriyle İrdelenmesi”, DSİ Teknik 
Bülten, 107:27-38. 

Rao, Z., Moore, I. N., O’Connell, P. E., and Jamieson, D. G., (2001). “An Interactive Management System for 
Operational Control of Kirazdere Reservoir (Turkey)’’, Water Resources Management, 15 (4):223-234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sa
yf

a
9

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

1 Araş. Gör., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.  

  e-posta: udemir@pau.edu.tr 
2 Prof. Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. 

  e-posta:  a_c_koc@pau.edu.tr 

Sa
yf

a
9

1
 

 

 
TÜRKİYE AYLIK YAĞIŞLARININ MEVSİMSEL PERİYOTLARINA GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI 

 

Ümüt Sakine DEMİR1 Abdullah Cem KOÇ2 

 

ÖZET 

Yağış, hidrolojik çevrimin ve bir bölgenin ikliminin önemli elemanlarından biridir. Yağışlı dönemlerin 
bilinmesi sulama, taşkın kontrolü, su temini, su yapılarının planlanmasında oldukça önemlidir. Bu çalışma 

kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı kesintisiz en az 30 yıllık veriye sahip 239 adet 

meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Aylık toplam yağış zaman serilerinin 
otospektral analizleri yapılarak hâkim periyotlar ve spektral güç yoğunluğu değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca 

her istasyon için Mevsimsellik İndisi değerleri belirlenmiştir. Bunun sonucunda meteoroloji istasyonları 

hâkim periyotlarına ve mevsimsellik indisi değerlerine göre gruplandırılmışlardır. Periyot ile mevsimsellik 

indisi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Türkiye’de Mevsimsellik İndisi değerlerinin kuzeyden güneye arttığı 
görülmektedir. Mevsimsellik İndisi değerlerine göre Türkiye’nin yağış rejimi Karadeniz, İç Anadolu ve 

Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Trakya’da “Genelde üniform yağış alıyor, ancak daha yağışlı bir mevsim de 

var” şeklinde; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde 
“Mevsimsel” olarak; Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

ise “Kısa ve kuru bir mevsim içeriyor” şeklinde tanımlanabilir. Otospektral analiz sonucu elde edilen yağış 

periyotlarına göre Türkiye yağışlarının hâkim periyodunun 6 ay olduğu belirlenmiştir, az sayıda istasyonda 
ise periyodun 3 aydan küçük veya 6 aydan büyük olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yağış, Otospektral analiz, Spektral güç yoğunluğu, Mevsimsellik indisi 

 
 

ABSTRACT 

Precipitation is one of the important elements of the hydrological cycle and the climate of a region. Knowing 

the rainy periods is very important for irrigation, flood control, water supply and water structures planning. 
In this study, monthly total rainfall data of 239 meteorological stations connected to the General Directorate 

of Meteorology that have 30 years or more uninterruptedly data were used. Autospectral analysis of monthly 

total rainfall time series were performed and dominant periods and spectral power density values were 

calculated. In addition, Seasonality Index values were determined for each station. As a result, 
meteorological stations are grouped according to their dominant periods and seasonality index values. The 

relationship between period and Seasonality Index was investigated. In Turkey, the Seasonality Index values 

increase from north to south. According to the Seasonality Index values Turkey’s rainfall regime can be 
defined as “Equable but with a definite wetter season” in the Black Sea, Central Anatolia and the north of 

Eastern Anatolia and Thrace; as “Seasonal” in some provinces of the Marmara, Eastern Aegean, 

Mediterranean, Central Anatolia and Eastern Anatolia regions; as “Rather seasonal with a short drier 
season” in the coastal regions of the Mediterranean and Aegean Regions and in the Southeastern Anatolia 

Region. According to the rainfall periods obtained by the autospectral analysis the dominant period of 

rainfall was determined as 6 months in Turkey, the period was less than 3 months or more than 6 months in 

a few stations. 

Keywords: Precipitation, Autospectral analysis, Spectral power density, Seasonality index  
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GİRİŞ 

 

Yağış hidrolojik çevrimin en önemli elemanlarından birisidir ve hidrolojik çevrimin diğer elemanları olan 
akış, sızma, buharlaşmayı da etkilemektedir. Aylık yağış yüksekliklerinin yıllık toplam yağış yüksekliği 

içindeki dağılımı bölgeden bölgeye önemli değişimler gösterebilir. Bazı bölgelerde belirgin yağış 

mevsimleri varken bazılarında yıl içinde daha dengeli bir dağılım görülmektedir. Yağışın hidroloji, ekoloji, 
tarım veya su kullanımına olan etkisi değerlendirilirken, mevsimsel döngü boyunca dağılım en az yıllık 

toplam veya aylık toplam yağış miktarı kadar önemlidir. Bir yerde veya havzada yüksek yağışlı mevsimlerin 

süresi ve sürekliliği, tarım veya su yönetiminin planlanması ve tasarımı için çok önemlidir. Yağışın mevsim 
veya yıl boyunca dağılımı, yeraltı suyunun beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yıllık toplam 

yağışta değişiklik olmasa bile, mevsimsel yağıştaki değişiklikler, suyun akışa geçen yüzdesini, buharlaşma 

ile sızmayı ve dolayısıyla taşkın tahminini, akarsu akımını ve ekosistem tepkilerini büyük ölçüde etkiler 

(Guhathakurta ve Saji, 2013). Bir yerin yıllık toplam yağış yüksekliği yıldan yıla değişiklik gösterse de 
mevsimsel karakteri genellikle değişmemektedir. Örneğin, bir bölgenin iklimi, yıl boyunca yağış dağılımına 

bağlı olarak, kısa bir kuru mevsim ile veya uzun bir kuru mevsim ile tanımlanabilir (Patil, 2015). Bu 

çalışmanın amacı ülkemizdeki yağışların mevsimsel karakterini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla iki gösterge 
kullanılmıştır; ilki, uzun yıllar aylık toplam yağış dizilerine uygulanan otospektral analiz sonucu elde edilen 

1 yıldan küçük hâkim periyot, diğer gösterge ise Walsh ve Lawer (1981) tarafından geliştirilen Mevsimsellik 

İndisi’dir. Çalışmada, ülkemizde bulunan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 239 adet 
meteoroloji istasyonunda ölçülen aylık toplam yağış yüksekliği değerleri kullanılmıştır. 

 

Ülkemizde ve Dünya’da yağışların mevsimselliğinin veya aylık dağılımının araştırıldığı çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. (Çıtakoğlu ve diğ., 2017), Türkiye genelinde gözlenmiş aylık yağış yüksekliklerini 
kullanarak, jeoistatistiksel yöntemle mevsimsel yağışların mekânsal değişimlerini incelemişlerdir. Bunun 

için, Türkiye sınırları içerisinde yer alan 20 yıl ve daha fazla kayıt uzunluğuna sahip 200 adet yağış gözlem 

istasyonunun Ocak−Aralık dönemine ait aylık ortalama yağış değerlerini kullanmışlardır. Dört mevsim 
yağış haritalarının Gaussian tip yarıvariogram ile temsil edilebileceği ve mevsimsel yağışların mekânsal 

değişiminin jeoistatistik yöntem ile yeterli doğrulukta tahmin edilebileceğini göstermişlerdir ve sonuç 

olarak yağış ölçümü olmayan coğrafik konumlarda mevsimsel yağış miktarlarını tahmin etmişlerdir. (Walsh 

and Lawer, 1981), yağış mevsimselliğini bir yönünü değerlendirmek için tasarlanmış basit bir indis 
sunmuşlardır ve geniş alanların yağışlardaki mevsimsel değişim derecelerine göre bölünmesinin ve 

haritalanmasının mümkün olduğunu göstermişlerdir. (Nandargi ve diğ., 2017), Hindistan bölgesinde yağış 

mevsimselliklerindeki değişimi, iki Deniz Adası hariç 34 meteorolojik istasyonun 1951 - 2015 dönemi için 
aylık yağış değerleri kullanılarak incelemişlerdir ve sonuçlar, yağışların uzun ve kurak bir mevsimde 

belirgin bir şekilde mevsimsel olduğunu ve çoğunun üç aydan daha az yağış aldığını göstermektedir. 

Yağışların çoğu muson aylarında görülmüştür. Muson mevsimi için mevsimsellik indeksi hesaplanmaktadır 
ve yıl boyunca yağışa neden olan, ıslak bir yağış mevsimi olan 0.19 ile 0.59 arasında değişmektedir. (Ölgen, 

2010), çalışmasında Türkiye’de uzun yıllara ait yağış değişkenliğinin mekânsal dağılımını belirlemiştir. Bu 

amaçla 1950-2009 arası gözlem süresini kapsayan toplam 64 istasyonun aylık yağış verileri kullanılarak 

yağış değişkenliği katsayısını hesaplamıştır ve sonuç olarak mevsimsel yağış rejimine bağlı olarak 
değişkenlik katsayısının güney bölgelerinde artarken, düzenli yağış rejiminin egemen olduğu kuzey 

bölgelerinde ise azaldığını gözlemlemiştir. (Bahadır ve Özdemir, 2011), Türkiye’nin kuzeydoğu kıyı 

kesiminde yer alan Trabzon ve Rize’ye ait mevsimsel yağış dağılımları ve mevsimlere göre yağıştaki 
değişim eğilimlerini incelemişlerdir. Trabzon ve Rize’de mevsimlere göre yağışın değişim eğilimlerinde, 

Trabzon’da bütün mevsimlerde yağışlarda gelecekte artış olacağı, Rize’de ise kış mevsiminin kararlı gidişi 

dışında diğer mevsimlerde artış eğilimi görüleceği öngörüsüne ulaşmışlardır. (Bari ve diğ., 2017), 
Çalışmalarında Bangladeş'in kuzeyindeki yağışın mevsimsellik ve değişkenlik analizini yapmışlardır. Yağış 

değişkenliğini belirlemek için değişkenlik katsayısını kullanmışlardır. Mevsimsel karşıtlığı belirlemek için 

yağış mevsimsellik indisi (SI) ve ortalama bireysel mevsimsellik indisi SI̅i kullanılmıştır. Mevsimsellikteki 

eğilimi belirlemek için Mann-Kendall eğilim testi ve sıralı Mann Kendall testi uygulamışlardır. Dört 

mevsim arasında en düşük değişkenlik muson için bulunurken, en fazla değişkenlik kış mevsiminde 



 

 

Sa
yf

a
9

3
 

görülmüştür. Deniz ve diğ. 2011 yılındaki çalışmalarında, Türkiye'deki 229 meteoroloji istasyonundan 

gelen iklim verilerini kullanarak dört tane iklim indisi hesaplamışlardır. Bu indisler kıta, deniz etkisi ve 

kuraklık gibi genel iklim özelliklerini ifade etmektedir. Kullanılan indisler, Johansson Kıtasallık (JC) İndisi, 
Kerner Okyanussallık İndisi (KOI), De Martonne Kuraklık İndisi (IDM) ve Pinna Birleştirilebilir (PV) 

İndisidir. Türkiye'deki sıcaklık ve yağış düzenlerini değerlendirmek için, iklim indisleri 1960–2006 dönemi 

için aylık sıcaklık ve yağış kullanılarak hesaplanmıştır. KOI sonuçlarına göre, Karadeniz iklimi özellikleri, 
Karadeniz bölgesinde Ege ve Akdeniz bölgelerine göre daha baskındır. JC endeksi, kıtasal ve okyanus 

iklimleri arasındaki iklim sınıflandırması için kullanılmaktadır. Azami kıtasallık Doğu Anadolu'da 71.5 

puan ile bulunmuştur. JC indeksi ve KOI değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. JC endeksi 
Türkiye için makul sonuçlar vermektedir ve kıta etkisi ülkenin % 25'inde bulunmuştur. Kadıoğlu 2000 

yılındaki çalışmasında mevsimsel yağış özelliklerinin Türkiye üzerindeki özelliklerini göstermek için 

Parametrik Konumsal Pearson ve parametrik olmayan Spearman sıra korelasyon matrislerinin temel 

bileşenleri kullanmışlardır. 1931'den 1990'a kadar olan aylık toplam yağışları incelemek için Türkiye’de ki 
85 meteoroloji istasyonu seçilmiştir. Mevsimsel yağış dağılımının döndürülmüş ve döndürülmemiş ilk dört 

bileşeni arasında benzerlikler bulunmuştur. Sonbahar ve kış aylarında meydana gelen siklonik fırtınalar gibi 

meteorolojik süreçler, çalışma alanının tamamındaki ilk temel bileşen tarafından temsil edilmektedir. 
Kıtasallığın Anadolu'da iç kesime doğru etkileri ve Türkiye'nin doğusundaki dağların etkisi ikinci temel 

bileşen tarafından gösterilmiştir. Üçüncü temel bileşen, yağışların çevredeki mevsimsel deniz etkisini 

açıklamaktadır. Son olarak, parametrik olmayan bir konumsal korelasyon matrisinin, parametrik bir 
konumsal korelasyon matrisininkilerle oldukça benzer alanlar ürettiği gösterilmiştir. Türkeş ve diğ. 2002 

yılındaki çalışmalarında Türkiye genelinde 91 istasyonun normalize yağış anomalisi serilerindeki süreklilik 

ve periyodikliği, seri korelasyon katsayıları ve güç spektrumları kullanarak analiz etmişlerdir. Periyodiklik 

ve süreklilik özellikleri bakımından önemli coğrafi değişiklikler ve mevsimler arası farklılıklar 
bulmuşlardır. Kış serisi için Lag-1 seri korelasyon (L-1SC) katsayıları çoğunlukla pozitiftir ve 31 istasyon 

için 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 17 istasyondaki yıllık değişiklikler de anlamlı L-1SC katsayıları 

göstermiştir. Buna karşılık, bahar serilerindeki yıldan yıla değişiklikler, çoğu istasyonda negatif L-1SC 
katsayıları ile karakterize edilmiştir. Yaz serileri hem pozitif hem de negatif katsayılarla tanımlanmıştır. 

Çoğu istasyonun sonbahar serisi, seri bağımlılık açısından rastgele olarak bulunmuştur. Kış serisi için, 8.4, 

12-12.7, 14, 18 ve 21 yıllık döngüleri Marmara Geçişi ve Akdeniz bölgelerinde hâkim iken, Karadeniz 

bölgesi için 2, 2.1, 3 ve 3.2 yıllık kısa döngüler bulunmuştur. Çoğu bahar serisinin ana spektral pikleri, 
yaklaşık 2, 3, 4 ve 5 yıl süren spektral bantlarda meydana gelmiştir ve birçok istasyon için 2 yıllık 

periyodiklik elde edilmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada aylık toplam yağış zaman serilerinin otospektral analizleri yapılarak, spektral güç değerleri 
hesaplanmış, en büyük spektral güç değerine karşılık gelen periyotlar belirlenmiştir. Aynı zamanda her 

istasyon için yine aylık ve yıllık toplam yağış değerleri kullanılarak Mevsimsellik İndisi (SI) değerleri 

belirlenmiştir.  

 

Alansal İnterpolasyon 

 

Meteoroloji istasyonlarının bulunduğu noktalar için hesaplanan periyot ve SI değerleri kullanılarak alansal 
interpolasyon ile tüm Türkiye’deki dağılımları belirlenmiştir. Alansal interpolasyon için ArcGIS 

programının Geostatistical Analyst araç kutusunda bulunan Ters Mesafeli Ağırlık (IDW) yöntemi 

kullanılmıştır. Ters Mesafeli Ağırlık her bir işleme hücresinin komşuluğundaki örnek veri noktalarının 
değerlerinin ortalamasını alarak hücre değerlerini tahmin eden bir interpolasyon yöntemidir. Bir nokta ne 

kadar yakınsa tahmin edilen hücrenin merkezine o kadar fazla etki veya ağırlık oluşturur. Bu yöntem, 

haritalanan değişkenin örneklenen konumundan uzaklaştıkça etkisinin azaldığını varsayar. İnterpolasyonlu 

grid değerleri, komşu istasyonlarda kaydedilen değerlerden yararlanılarak Eşitlik (1)’de verilen formülle 
hesaplanmıştır (Hunova, 2011).  
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𝒁(𝑺𝟎) =

∑
𝒁(𝑺𝒊)

𝒉𝒊
𝜷

𝒏
𝒊=𝟏

∑
𝟏

𝒉𝒊
𝜷

𝒏
𝒊=𝟏

 (1) 

 

Burada, Z(S0), interpolasyonlu grid değeri; Z(Si), komşu veri noktası; hi, grid düğümü ile veri noktası 
arasındaki mesafe; n, ölçüm noktası sayısı; β, tamsayı bir üstür ve bu çalışmada 2 olarak kabul edilmiştir. 

Daha yüksek bir üs değeri (β) tanımlayarak, en yakın noktalara daha fazla vurgu yapılır ve ortaya çıkan 

yüzey daha fazla ayrıntıya sahip olur. Daha düşük bir üs değeri ise uzaktaki noktalara daha fazla etki 
sağlayacaktır, bu da daha pürüzsüz bir yüzeye neden olur. İnterpolasyonlu yüzeyin özellikleri, her bir 

interpolasyonlu hücrenin hesaplanmasında kullanılabilecek giriş noktalarının sayısını sınırlayan sabit veya 

değişken bir arama yarıçapı uygulanarak kontrol edilebilir. ArcGIS programının IDW araç kutusu 
ayarlarında hesaplamalarda kullanılacak komşu değer sayısı en az 10 en fazla 15 olarak girilmiştir. 

 

İncelenen Meteoroloji İstasyonları  

 
Türkiye’de yağış ölçümü yapan kurumlardan biri olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 239 adet 

meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Çalışmada, ölçüm yapılmamış veya 

eksik verisi olan aylar çıkarıldığında kesintisiz 30 yıl ve üzeri veriye sahip istasyonlar seçilmiştir. 
 

Otospektral Analiz 

 

Otospektral analiz, bir x(t) sinyalinde bulunan varyans dağılımını frekans veya dalga boyunun bir 
fonksiyonu olarak tanımlamayı amaçlamaktadır. Zaman gecikmesi k olan bir sinyalin varyansı otokovaryans 

ile kolayca tanımlanabilmektedir. Sabit Δt zaman aralıklarında örneklenmiş N veri noktalı x(t) işaretinin oto 

kovaryansının (covxx) yansız tahmincisi (2) eşitliğinde verilmiştir. 
 

𝒄𝒐𝒗𝒙𝒙(𝒌) =
𝟏

𝑵 − 𝒌 − 𝟏
∑(𝒙𝒕 − �̅�)

𝑵−𝒌

𝒕=𝟏

(𝒙𝒕+𝒌 − �̅�) (2) 

 

Otokovaryans serisi x(t)'nin genliğine bağlıdır. Kovaryansı x(t)'nin varyansı ile normalize etmek, 
otokorelasyon serisini vermektedir. Otokorelasyon, bir zaman gecikmesi k’nın fonksiyonu olarak bir veri 

serisini kendisiyle ilişkilendirmeyi içerir (Eşitlik 3). 

 

𝒄𝒐𝒓𝒓𝒙𝒙(𝒌) =
𝒄𝒐𝒗𝒙𝒙(𝒌)

𝒄𝒐𝒗𝒙𝒙(𝟎)
=
𝒄𝒐𝒗𝒙𝒙(𝒌)

𝝈𝒙𝟐
 (3) 

 

Yer bilimlerindeki güç spektrumlarını hesaplamak için kullanılan popüler bir yöntem Blackman ve Tukey 

(1958) tarafından sunulan yöntemdir. Blackman-Tukey yöntemi, otokorelasyon dizisi corrxx(k)'nin 

kompleks Fourier dönüşümünü Xxx(f)’i kullanır (Eşitlik 4). 
 

𝑿𝒙𝒙(𝒇) = ∑𝒄𝒐𝒓𝒓𝒙𝒙(𝒌)

𝑴

𝒌=𝟎

𝒆𝒊𝟐𝝅𝒇𝒌/𝒇𝒔 (4) 
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Burada, M maksimum gecikmedir ve fs örnekleme frekansını gösterir. Blackman-Tukey otospektrumu, 

otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümünün mutlak değeridir. Bazı alanlarda, güç spektral 
yoğunluğu, otospektrum tanımlamanın alternatif bir yolu olarak kullanılmaktadır. Blackman-Tukey güç 

spektral yoğunluğu (power spectral density, PSD) Eşitlik (5)’te verilmiştir. 

 

𝑷𝑺𝑫 =
𝑿𝒙𝒙
∗ (𝒇)𝑿𝒙𝒙(𝒇)

𝒇𝒔
=
|𝑿𝒙𝒙(𝒇)|

𝟐

𝒇𝒔
 (5) 

 

Burada, 𝑿𝒙𝒙
∗ (𝒇), 𝑿𝒙𝒙(𝒇) otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümünün eşlenik kompleksi ve fs, 

örnekleme frekansıdır. Güç spektrumunun gerçek hesaplanması yalnızca bir Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) 

kullanılarak sınırlı sayıda farklı frekansta gerçekleştirilebilir. Çoğu FFT algoritması, dönüşümü her 

adımında, 
N

2
  büyüklüğünde iki parçaya böler. Dolayısıyla dönüşüm, 2’nin kuvvetine eşit boyutlara sahiptir. 

Uygulamada, spektrum orijinal x(t) sinyalindeki veri noktalarının sayısına yakın frekans kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Ayrık Fourier dönüşümü, sürekli Fourier dönüşümünün bir yaklaşımıdır. Sürekli Fourier 

dönüşümü sonsuz bir sinyal varsayar, ancak ayrık gerçek veriler her iki uçta da sınırlanır, yani sinyal genliği, 

zaman serisinin her iki ucunun ötesinde sıfırdır. 

 

Yağış zaman serilerine Blackman-Tukey oto spektral analizi yapılmıştır. Böylece bu sinyallerin başlıca 

periyotları ve spektral güç yoğunluğu değerleri belirlenmiştir. 

 

Yağış-Zaman Serilerinin Otospektral Analizi 

Çalışma kapsamında yapılan Yağış-Zaman serilerinin otospektral analizinde MATLAB’ın “İşaret İşleme” 

araç kutusunda bulunan “periodogram” fonksiyonu kullanılarak yağışların frekansları ile spektral güç 

yoğunlukları hesaplanmıştır. Periodogram yöntemi Blackman ve Tukey (1958) yönteminin özel durumudur. 

Bu yöntemde bir x zaman serisinin Fourier dönüşümü ile periodogramı hesaplanmaktadır. MATLAB’ın 
periodogram fonksiyonunun parametreleri x, window, nfft ve fs şeklindedir. Burada x, aylık yağış verilerini 

içeren vektör; window, kullanılan pencerenin türünü belirten bir değer;  nfft, orijinal x sinyalindeki n adet 

veri noktası sayısına en yakın ve büyük olan ikinin kuvveti olan sayı; fs, örnekleme frekansıdır. Çalışmada 
kullanılan yağış-zaman serileri için en uygun nfft değerinin 2048 olduğu belirlenmiştir. nfft çift sayı olduğu 

için Fourier dönüşümü simetriktir. Bu nedenle 
𝒏𝒇𝒇𝒕

𝟐
+ 𝟏 sayısı kadar frekans değerlerine karşılık gelen 

spektral güç değerleri göz önüne alınıp kalan değerler simetriden dolayı alınmamaktadır. Dolayısıyla 

kullanılan yağış-zaman verileri için 1025 adet frekansa karşılık gelen spektral güç değeri elde edilmiştir. Bu 

çalışmada Örnekleme frekansı (fs) 1 olarak alınmıştır. Frekans değerleri 
fs

nfft‐1
 aralıklarla artmaktadır ve 0 ile 

fs

2
 aralığındadır. Frekans değerlerinin 

fs

2
’ye kadar alınmasının nedeni yarıdan sonraki spektral güç 

değerlerinin ilk yarının tam simetriği olmasıdır. 
 

Mevsimsellik İndisi 

 

Yağışın göreceli mevsimselliği, yıl boyunca aylık yağışlardaki değişkenlik derecesini göstermektedir ve 
ayların mutlak anlamda “kuru” veya “ıslak” olması yerine, yağış miktarındaki mevsimsel farklılıkları 

değerlendirmektedir (Walsh and Lawer, 1981). Mevsimselliği tanımlamak için, ortalama aylık ve yıllık 

yağışların bir fonksiyonu olan Mevsimsellik İndisi (SI) kullanılmıştır. Mevsimsellik İndisi aylık yağış 
dağılımını esas alarak yağış rejimini belirlemektedir (Guhathakurta ve Saji, 2013). Mevsimsellik İndisi, yıl 

boyunca yağış dağılımını karakterize etmeyi ve bir bölgenin iklimini sınıflandırmayı amaçlamaktadır. 

Mevsimsellik İndisi yağışı mevsimsellik açısından değerlendiren ve yağıştaki mevsimsel değişimin 
derecesini de belirleyen bir indistir (Walsh and Lawer, 1981). Mevsimsellik İndisi (SI) aylık ve yıllık toplam 

yağışın bir fonksiyonudur (Eşitlik 6). 
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𝑺𝑰 =
𝟏

�̅�
∑ |�̅�𝒏 −

�̅�

𝟏𝟐
|

𝟏𝟐

𝒏=𝟏

 (6) 

 

Burada, �̅�𝐧 her ay için aylık ortalama yağış, �̅� yıllık ortalama yağıştır. Bu çalışmada uzun yıllar aylık toplam 

yağışların ortalaması, �̅�𝐧  değeri olarak; uzun yıllar toplam yağışların ortalaması da �̅�  değeri olarak 

alınmıştır. Böylece her yıl için bir SI değeri hesaplayarak ortalamasının alınması yerine tüm gözlem yılları 

için tek bir SI değeri hesaplanmıştır. Mevsimsellik İndisi değerlerine göre yağış rejimi sınıflandırması 
Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 
      Çizelge 1. Mevsimsellik İndisine Göre Yağış Rejimleri 

YAĞIŞ REJİMİ SI 

Yıl boyunca üniform yağış alıyor ≤0.19 

Genelde üniform yağış alıyor, ancak daha yağışlı bir mevsim de var 0.20-0.39 

Kısa ve kuru bir mevsim içeriyor 0.40-0.59 

Mevsimsel 0.60-0.79 

Uzun ve kurak bir mevsim içeriyor 0.80-0.99 

Yağışın çoğu 3 ay veya daha kısa sürede yağıyor 1.00-1.19 

Yıllık tüm yağış 1 veya 2 ayda yağıyor ≥1.20 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada aylık toplam yağış zaman serilerinin otospektral analizleri yapılarak, bir yıldan kısa süreli 
hâkim periyotları ve spektral güç yoğunluğu değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca yağış zaman serilerinin 

mevsimsellik indisleri (SI) de hesaplanarak otospektral analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

 

Türkiye’deki yağışların mevsimsellik indisi (SI) dağılımları (Şekil 1) incelendiğinde, genel olarak kuzeyden 
güneye değerlerde artış görülmektedir. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Trakya’da 

“Genelde üniform yağış alıyor, ancak daha yağışlı bir mevsim de var” şeklinde tanımlanan yağış rejimi 

görülmektedir. Şekil 1’deki haritada mavi renkle gösterilen yerler içerisinde bu tanım, özellikle her mevsim 
yağış alan ve kış mevsimi biraz daha yağışlı geçen Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesimlerinin yağış rejimine 

uymaktadır. İç bölgelerdeki bu rejime sahip yerlerin yağış miktarı Karadeniz bölgesine göre az olsa da 

yağışın yıl içerisindeki üniform dağılımı konusunda benzeştikleri düşünülebilir. Yeşil renkle gösterilen 

yerlerin yağış rejimi “Kısa ve kuru bir mevsim içeriyor” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tür yağış rejimi 
Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı illerinde görülmektedir. Bu 

bölgelerde kısa ve kuru mevsim yaz mevsimine karşılık gelmektedir. Yılın diğer mevsimlerinde eşit 

miktarda yağış almaktadır. Turuncu renkle gösterilen alanların yağış rejimi ise “Mevsimsel” olarak 
tanımlanmıştır. Bu yağış rejimi genellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Buradaki mevsimsel terimi belirgin bir yağışlı mevsimin varlığını 

göstermektedir, ancak diğer mevsimler genellikle kurak geçmesine rağmen yağış da alabilmektedir. 
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Ülkemizde bu bölgelerde kış mevsimi yağışlı, yaz mevsimi kurak, baharlar ise az da olsa yağışlı 

geçmektedir. Şekil 1’de kırmızı renkle gösterilen ve Çizelge 1’de “Uzun ve kurak bir mevsim içeriyor” 

şeklinde tanımlanan yağış rejimine ülkemizde Akdeniz bölgesinde Antalya havaalanı, Anamur, Finike, 
Manavgat, Ege Bölgesi’nde Bodrum, Dalaman, Datça ve Marmaris istasyonlarında rastlanmıştır. Bu 

rejimde yağışlar kışın gerçekleşmekte olup yazın hiç yağış almamakta, baharlarda ise çok az yağış 

görülmektedir. 
 

 

Şekil 13. Ülkemizin Yağış Mevsimsellik İndisi (SI) Dağılımı 

 
Şekil 14. Ülkemizin Hâkim Yağış Periyodu Dağılımı 

 

Aylık yağış serilerinin otospektral analiziyle tüm frekanslar için Spektral Güç değerleri belirlenmiştir. Bu 

değerlerden en büyüğüne karşılık gelen frekansın tersi yani periyot, “hakim periyot” olarak adlandırılmıştır.  
Şekil 2 incelendiğinde turuncu rengin en büyük alanı kapladığı görülmektedir, bu da ülkemizdeki yağışların 
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hâkim periyodunun 6 ay olduğunu göstermektedir. Bu durum, yağışlı kış mevsimi ve kurak yaz mevsimi 

arasındaki 6 aylık döngüyü temsil etmektedir. Mavi ve yeşil renkle gösterilen bölgeler 3 ay ve daha kısa 

süreli periyotlara karşılık gelmektedir. Bu periyoda sahip yerler Bartın, Zonguldak bölge, Ünye, Diyarbakır, 
Mardin, Şırnak, Şanlıurfa dolayları ile İpsala, Kuşadası ve Bozcaada’dır. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri arasında yağış miktarı açısından büyük fark olsa da yağışların görülme periyodunun benzer olduğu 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu bölgelere yağan yağışların farklı zamanlarda aynı periyotları oluşturduğu 
düşünülmektedir. Sarı renkle gösterilen alanların ise 3 ay ile 6 ay periyotlu yağışlar arasındaki geçiş 

bölgeleri oldukları düşünülmektedir. Bu periyotlara sahip yağışlar Batı ve Doğu Karadeniz, Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi ile yer yer Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde görülmektedir. Haritada kırmızı renkle 
gösterilen 6 aydan büyük periyotlara Kilis, Acıpayam ve Şanlıurfa’da rastlanmıştır. 

 

Şekil 1 ve Şekil 2 karşılaştırıldığında genel olarak Mevsimsellik İndisi ile Hâkim Yağış Periyodu arasında 

güçlü bir ilişki görülmemektedir (Şekil 3). Mevsimsellik İndisi değerlerinin Hâkim Yağış Periyodu ile basit 
doğrusal regresyon analizi sonucunda, determinasyon katsayısının sıfıra çok yakın olduğu görülmüştür. Bu 

da iki parametre arasındaki doğrusal ilişkinin çok zayıf olduğunu göstermektedir. Şekil 3 incelendiğinde 

Hakim Yağış Periyodu değerleri 4.5 aydan küçük olanların 3 aylık periyot grubuna dahil olarak kabul 
edilebileceği, 4.5 aydan büyük periyotluların ise 6 aylık periyot grubuna girdiği düşünülebilir. 

 

 
 

Şekil 3. Mevsimsellik İndisi ve Hâkim Yağış Periyodu Saçılım Diyagramı  
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Çalışmada kullanılan aylık toplam yağış verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Bunun için 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 
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TMPA VE ECMWF YAĞIŞ VERİLERİNİN YER GÖZLEM VERİLERİYLE DOĞRULANMASI 

 
M. AMJAD1, E. DÜZENLİ1, M.H. AFSHAR1, B. BULUT1, İ.G. KARASU1, K.Y. PATAKCHİ1, 

A.U.G. ŞENOCAK1, K.K. YILMAZ2, M.T. YİLMAZ1, İ. YÜCEL1  

 

ÖZET 

Uydu tabanlı uzaktan algılama sistemleri, yer tabanlı ölçüm istasyonları ve modeller, yağış veri seti 

oluşturmak için kullanılan üç ana platformdur. Bu platformların arasında uydular ve modeller mekansal ve 
zamansal olarak sürekli ve tutarlı veri setleri elde etme avantajına sahiptir. Bununla birlikte, elde edilen bu 

veri kümelerindeki belirsizlik tahminleri, hidrolojik tepki parametrelerindeki belirsizliğin kaynağını ve 

büyüklüğünü anlama konusunda birçok hidrolojik araştırma için ön koşuldur. Bu çalışmada, 707 farklı yer 

tabanlı ölçüm istasyonunun veri setlerini referans alarak, karmaşık topografyaya sahip ve ölçüm istasyonu 
sayısı bakımından seyrek olan bir bölge üzerinde, bir uydu tabanlı (TMPA 3B42V7) ve bir de model tabanlı 

ürün (ECMWF 1 günlük deterministik tahmin) değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Ocak 2007 - Nisan 2017 

tarihleri arasında günlük ve aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme istatistiklerinin 
belirlenmesi ve kategorik performans endekslerine, yoğunluk sıklığı ve hata değişimlerine dayalı analizler 

bu çalışma kapsamında yer almaktadır. Sonuçlara göre, bölge bazında bakacak olursak, hem uydu tabanlı 

ürün hem de model tabanlı ürün kurak bölgeler üzerindeki yağışları olduğundan fazla tahmin ederken, 
yüksek yağışlı bölgeler üzerindeki yağışları olduğundan az tahmin etmiştir. Genel olarak, ürünler yağış 

miktarlarını olduklarından fazla tahmin etmiştir; TMPA 10 mm/ay fazla yağış gösterirken ECMWF verileri 

12 mm/ay fazla yağış göstermiştir. Her iki ürün de gözlem verileriyle benzer aylık korelasyon değerleri 

göstermiştir. Ürünler, yer tabanlı yağış ölçüm istasyon sayısı yoğunluğunun daha yüksek olduğu Batı 
Türkiye’de ve kurak/kısmen kurak iklime ve görece daha az karmaşık topografyaya sahip olan Orta Anadolu 

Bölgesi’nde nispeten daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Bu araştırmanın sonuçları, bahsi geçen 

yağış ürünlerinin karmaşık topografyaya sahip ve yer tabanlı ölçüm istasyon sayısı seyrek olan bölgelerde 
yapılacak araştırmalar sırasında kullanılmasında belirli bir güven düzeyi sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yağış ölçümleri, Sayısal hava tahmini, Yağış veri doğrulaması, Uzaktan algılama 

 

VALIDATION OF TMPA VE ECMWF PRECIPITATION ESTIMATION USING 

GROUND STATION BASED OBSERVATIONS 

 
ABSTRACT 

Satellite-based remote sensing, ground-based gauge stations, and models are the three major platforms to 

acquire precipitation dataset. Among them, satellites and models have the advantage of retrieving spatially 

and temporally continuous and consistent datasets. However, the uncertainty estimates of these retrievals 

are pre-requisite for many hydrological studies to understand the source and the magnitude of the uncertainty 
in hydrological response parameters. Over a region known for complex topography and sparse network of 

gauge stations, this study evaluates a satellite-based product (TMPA 3B42V7) and a model-based product 

(ECMWF 1 daily deterministic forecast) by using 707 ground station-based gauges data as reference. The 
evaluation was performed over daily and monthly (accumulated) temporal scales for a period of January 

2007 to April 2017. Determination of evaluation statistics, and analysis based on categorical performance 

indices, intensity-frequency and error variations were included in the study. The error statistics seem to be 
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governed by anomaly way more than by climatology. Region-wise, the products overestimated the 

precipitation over dry regions while they underestimated it over wet regions. Overall, the products seem to 

be overestimating (wet bias) the precipitation; TMPA showed wet bias of 10 mm/month while ECMWF 
showed it to be 12 mm/month. Both the products showed similar monthly correlation with observed data. 

The products tend to perform comparatively better over western Turkey where there is a relatively denser 

network of ground-based precipitation gauge stations and over Central Anatolian Region, which has dry to 
moderately dry climate and relatively less complex topography. The results of this research may give a 

certain level of confidence in utilizing these precipitation products in the researches over the regions with 

complex topography and sparse network of ground-based gauges. 
 

Key words: Precipitation measurements, Numerical weather prediction, Validation of precipitation data, 

Remote sensing  

1. GİRİŞ 

Su ve enerji döngülerindeki en önemli unsur olan yağışın (Kucera ve ark., 2013), ölçüm ve tahmininin doğru 

olması gerekmektedir. Ancak yağışın, hem zamansal hem de mekansal olarak düzensiz yapılı özellikleri, 

ölçüm ve tahmin çalışmalarında belirsizliklere neden olmaktadır (Herold ve ark., 2015). Bu sebeple, 
herhangi bir yağış verisi çalışması veya uygulamasından önce, bahsi geçen belirsizliklerin niceliksel ölçüm 

analizleri mutlaka yapılması gereken temel bir önkoşuldur.  

 
Yer tabanlı yağış gözlemi ile ilgili en önemli kısıt, yeterli sayıda yer gözlem istasyonu bulunmamasıdır. 

Bunun sebebi gözlem ağlarının kurulmasındaki ve sürdürülmesindeki tatbiki zorluklar ve finansal maliyet 

yüksekliğidir. Yer tabanlı yağış ölçümleri ile ilgili bu zorluklarla başa çıkmak için, model ve uzaktan 

algılama bazlı yağış tahminleri alternatif bir kaynak olarak kabul edilebilir (Meng ve ark., 2014; Xue ve 
ark., 2013). Yer istasyonu bazında gözlemlere alternatifler sunmak amacıyla kullanılabilecek çeşitli uydu 

ve/veya model bazlı yağış ürünleri vardır. Bununla birlikte, uzaktan algılama ve model tabanlı ürünlerin 

doğruluğu ve kalitesi, yüksek kaliteli yağış verisi gerektiren çalışmalarda kullanılmadan önce dikkatlice 
değerlendirilmelidir. 

 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) ve Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA) 'nın son 

ürünleri (Huffman ve ark., 2007) daha önceki çalışmalarda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir (Casse 
ve ark., 2015; Chen ve ark., 2013a & b; Gao ve Liu, 2013; Ghajarnia ve ark., 2015; Guo ve ark., 2015; 

Huang ve ark., 2013; Liu, 2015) ve ürünlerin güçlü ve zayıf yönleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Genel olarak, TMPA 3B42V7 ürünü, yağışların mekansal değişkenliklerini oldukça iyi yakalarken, kara 
üzerindeki yoğun konveksiyon bölgelerinde kaydedilen yağış değerlerini olduğundan daha düşük 

seviyelerde tahmin etmiştir. Ayrıca bu ürün Urmia havzası üzerinde kabul edilebilir korelasyon katsayısı 

(KK), orta derecede yanlılık, kabul edilebilir ihtimal tablosu indeksleri vererek yağış ölçüm verilerinin 
kategorik davranışını yakalama yeteneği göstermiştir. Batı Afrika üzerinde yapılan araştırmaya göre (Jobard 

ve ark., 2011), TMPA 3B42 ürünleri yer tabanlı gözlemlere uygun şekilde performans göstermiştir. 

Değerlendirilen 4 ürün arasında ( 3B42V6, 3B42V7temp, 3B42V7RT ve 3B42V7) en yeni ürün olan TMPA 

3B42V7, 4 model de kurak bölgelerde yağışları olduğundan fazla tahmin etmiştir, yer tabanlı ölçümlerle 
mekansal olarak en yüksek korelasyon değerini gösteren ürün olmuştur (Milewski ve ark., 2015).  

 

3B42RT'nin neredeyse gerçek zamanlı ürünleri, neredeyse gerçek zamanlı izleme ve modelleme faaliyetleri 
için uygun hızlı yağış tahminleri sağlar, ancak bunlar 3B42'nin araştırma sürümü ürünlerinden (3B42 

ürünleri, sensör kalibrasyonu ve istasyon verisi ile kalibrasyon işlemlerinin ardından, gözlemlerden yaklaşık 

2 ay sonra kullanılabilir hale gelir) daha az doğrudur (Milewski ve ark., 2015). Eğer 3B42RT ürünleri, 
3B42RT ürünleri kadar hızlı erişilememesine rağmen 3B42 ürünleri kadar doğru sonuç verebilen bir başka 

ürün (örneğin, bir model ürünü) ile değiştirilirse, taşkın tahminleri daha güvenilir hale getirilebilir. Sonuç 
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olarak, model tabanlı bir üründen elde edilen bir günlük tahminlerin, uydu tabanlı bir başka ürünün araştırma 

sürümünden elde edilen günlük tahminlerle karşılaştırılması değerli sonuçlar verebilir. Buna dayanarak, 

yağış tahminlerinin uydu kestirimlerine göre daha yüksek taşkın tahmin yeteneğine sahip olabileceğini 
savunan bir hipotez, uydu verilerinin de model verileri ile aynı gecikmeye sahip olduğu bir gelecek 

senaryosu için test edilebilir. 

 
Chakarborty (2010), Thiemig ve ark. (2012), Tong ve ark. (2014), Derin ve ark. (2016) ve Sharifi ve ark. 

(2016) da dahil olmak üzere uydu tabanlı ve model tabanlı yağış ürünlerini karşılaştırmak için çok az sayıda 

çalışma yapılmıştır. Chakarborty (2010) dışındaki tüm çalışmalar, uydu tabanlı ürünleri, European Centre 
of Medium – range Weather Forecasts (ECMWF) 'in yeniden analiz ürünleri ile karşılaştırmıştır. 

Chakarborty (2010) ise tropik bölgeler üzerinde gerçekleştirilmiş yüksek çözünürlüklü 10 günlük ECMWF 

yağış tahminlerininin başarımını TRMM kestirimleri ile karşılaştırarak değerlendirmiştir. Çalışma 

sonuçlarına göre, ECMWF modeli Güney Asya bölgesinde gerçekleşen aşırı düşük ve aşırı yüksek yağışları 
tespit etmede gözle görülür bir zorluk yaşamıştır. Model çıktılarındaki gridlerin arasında, sıfır yağışlı ve 

yoğun (> 40 mm / gün) yağışlı çok az grid bulunmaktadır. Öte yandan, çiseleme benzeri yağışlar modelde 

TRMM veri kümelerine nazaran çok daha sık görülmektedir.  
 

Yapılan bu çalışmalara rağmen, uydu temelli kestirimler ile model temelli tahminler arasında karşılaştırma 

yapmak konusunda hala araştırılması gereken boşluklar, cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır. 
Özellikle, iki ürünü farklı mekanlarda karşılaştırmalı olarak araştırmak için şu iki soruyu temel alan daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç vardır:  

 

 Uydu tabanlı ürünler gerçekleşen yağışların kestirimini nasıl bir doğrulukla gerçekleştiriyor? 

 Model tabanlı tahminler gerçekleşen yağışları nasıl bir doğrulukla tahmin edebilmiştir? 

 
Yukarıda verilen bilgilerin ışığında, bu çalışmanın temel amacı, uydu tabanlı ve model tabanlı ürünleri, 

Türkiye üzerinde gerçekleşen yağışlar için karşılaştırmaktır.  

2. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 

2.1. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı, Türkiye, ılıman iklim koşullarına sahip Akdeniz coğrafi bölgesinde yer almaktadır, ancak 

genel olarak, değişken doğası ve yüksek dağların varlığı gibi faktörler, iklim koşullarında bir bölgeden 

diğerine önemli farklılıklar oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kıyı bölgeleri daha ılıman iklime sahiptir, 
iç bölgedeki Anadolu Platosu’nda ise aşırı sıcak yazlar ve yağış bakımından kısır soğuk kışlar geçmektedir 

(Sensoy ve ark., 2008). 

2.2. Veriler 

Bu çalışmada kullanılan veri setleri şu şekildedir: 

 

 Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 707 ayrı otomatik ölçüm istasyonuna ait günlük veri (nokta 

veri);  

 TMPA 3B42v7 araştırma sürümü ürününün gridli günlük verisi  (mekansal çözünürlük = 0.25o x 
0.25o). 

 ECMWF’e ait, deterministik metotlar ile elde edilmiş gridli günlük tahmin verileri (mekansal 

çözünürlük = 0.1o x 0.1o). 
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Yukarıda tanıtılan gridli veri setleri nokta veriler esas alınarak değerlendirilmiştir. Çalışma Ocak 2007 ile 

Nisan 2017 tarihleri arasındaki zaman dilimi için gerçekleştirilmiştir. 

 
Bu noktadan sonra ürünlerin tam isimleri olan TMPA3B42v7 ve ECMWF Deterministic Forecast yerine 

kısaltılmış isimler, TRMM ve ECMWF, kullanılacaktır. 

3. METOTLAR 

Yer tabanlı ölçüm istasyonları bilinen veri kaynakları arasında en güvenilir veri kaynağı olarak kabul 

edildiğinden (Ma ve ark., 2015), yukarıda tanıtılan iki farklı gridli veri ürünü, ölçüm istasyonları referans 

alınarak değerlendirilmiştir. 
 

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1502 farklı ölçüm istasyonu verileri çalışmada 

kullanılmak üzere tarafımıza sağlanmıştır. Ancak istasyonlar üzerinde gerçekleştirilen kalite kontrol 

işlemlerinden sonra 707 istasyon çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. 
 

Karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilmeden önce, TRMM ve ECMWF veri setleri nokta veri setlerine 

dönüştürülmüştür. Bu işlem, ürünlerin yer tabanlı ölçüm istasyonlarının lokasyonlarıyla örtüşen gridleri 
seçilip bu gridlere tekabül eden yağış değerleri çıkartılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki ürünün ülke 

genelindeki performansını değerlendirmenin yanı sıra, farklı yağış bölgelerindeki performansları da 

değerlendirilmiştir. Yağış bölgelerinin sınıflandırılması, çalışma süresi için ölçüm istasyonları tarafından 
gözlemlenen ortalama aylık yağış miktarlarına dayandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda, Türkiye, aylık 

yağış miktarlarına bağlı olarak dört yağış bölgesine (Kuru, kısmen kuru, kısmen sulak ve sulak) ayrılmıştır. 

Çizelge 8, dört yağış bölgesi arasında ayrım yapmak için belirlenen aylık yağış eşik değerlerini 

göstermektedir. 
 

Çizelge 8 Dört yağış bölgesi için aylık yağış eşik değerleri 

Yağış Eşik Değeri (mm / ay) < 40 40 - 60 60 - 80 >80 

Yağış Bölgesi Kuru 
Kısmen 

Kuru 

Kısmen 

Sulak 
Sulak 

 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 15, sırasıyla DEM haritası ve 11 yıllık ortalama NDVI haritası üzerinde çizilen dört yağış bölgesine ait 
istasyonlarının lokasyonlarını göstermektedir. 

 

Genel olarak, ölçüm istasyonu ağı Türkiye’nin doğu kısmına ve özellikle de dağlık bölgelerine nazaran Batı 
Türkiye'de daha gelişkindir. Sulak bölge değerlerine sahip istasyonların çoğu kıyılara yakın kısımlarda 

bulunmaktadır. Kıyı bölgeleri ve Türkiye’nin batı kısımları genel olarak 0.4’ten daha yüksek bitki örtüsü 

indeksi değerlerine sahiptir. Bu bölgeler, kısmen kurak, kısmen sulak ve sulak sınıflandırmasına ait 

bölgelerdir. Orta Anadolu ise genellikle 0.3’ten az bitki örtüsü indeksine sahip ve kurak sınıflandırmasına 
ait bir bölgedir.  
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Şekil 15 Sırasıyla Türkiye'nin DYH ve NDVI haritaları üzerinde 707 istasyonun dağılımı 

 

4.1. Yıllık Zaman Ölçeğinde Sonuçlar 

İstasyonlar, TRMM ve ECMWF için yıllık ortalama yağışın mekansal dağılımını gösteren haritalardan da 
(Şekil 16) görüldüğü üzere ortalama yıllık yağış miktarları, Karadeniz kıyıları gibi bazı bölgeler hariç, her 

iki ürün tarafından da iyi bir şekilde tahmin edilmiştir. 
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Şekil 16 İstasyonlar, TRMM ve ECMWF için yıllık ortalama yağışların mekansal dağılım haritaları 

4.2. Aylık Zaman Serisi Çizimleri 

TRMM ve ECMWF'in aylık tam zaman serilerinin zirvelerinin, yer gözlem verilerinden açık bir şekilde 

sapmış gibi göründüğü bazı noktalar olmasına ragmen, her iki ürünün de aylık gözlemlenen yağış verilerinin 

trendlerini yakalama konusunda üst düzey bir kabiliyete sahip olduğu söylenebilir (Şekil 17). TRMM ve 
ECMWF’in aylık bazda çizilmiş zaman serileri, her iki ürünün de neredeyse tüm zaman serisi boyunca 

gözlemlenen yağış verilerini olduklarından fazla tahmin ettiğini göstermektedir. 2015 yılının ortalarından 

2016’nın sonuna kadar, her iki ürünün de gözlemlerle oldukça tutarlı bir şekilde performans gösterdiği 
görülmektedir. 
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Şekil 17 Her 3 veri seti için aylık tam zaman serisi, mevsimsellik ve anomaly 

Haziran-Eylül ayları arasındaki mevsimsellik, TRMM ve ECMWF verileri tarafından oldukça doğru bir 

şekilde resmedilmektedir (Şekil 17). Diğer üç mevsim boyunca, her iki ürün de, genel eğilimleri 
yakalayabilmelerine rağmen, gözlemlenen yağışların mevsimselliğini açıkça olduğundan fazla 

göstermektedir. Öte yandan, üç veri setinin anomalileri için aylık çizimler incelenirse, 3 veri setinin 

birbirleriyle uyum içinde oldukları görülebilir (Şekil 17). Yağışların aylık tam zaman serileri bölge bazında 
göz önüne alınırsa, ürünlerin kuru bölgelerdeki yağışları olduğundan fazla tahmin ettiği fark edilir (Şekil 

18). Ürün performansları, özellikle kuru bölgelerdeki kış yağışlarını yakalama konusunda zayıf 



 

 

Sa
yf

a
1

0
8

 

gözükmektedir. Ürünler kısmen kuru ve kısmen sulak bölgelerde gözlemlenen yağışları daha iyi yakalarken, 

çalışma alanının sulak bölgelerinde gözlemlenen yağışları olduğundan az tahmin etmektedir. 

 

 
Şekil 18 Dört yağış bölgesi için aylık tam zaman serileri 
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4.3. Aylık İstatistikler 

Üç veri setinin değerlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin derecesini daha net bir şekilde görmek adına, aylık 
tam zaman serileri, mevsimsellik ve anomaliler arasındaki KK histogramları elde edilmiş ve Şekil 19 

üzerinde gösterilmiştir. Bu noktada, histogramların yayılımını azaltmak amacı ile, 0.4’ten düşük KK 

değerlerinin 0.4 olarak düşünüldüğü belirtilmelidir. Tam zaman serileri için, istasyonlar-TRMM ve 

istasyonlar-ECMWF arasındaki KK değerleri sıklıkla 0.60 ile 0.95 arasında bulunmaktadır. TRMM-
ECMWF arasındaki korelasyonlar nispeten daha yüksek olup sıklıkla 0.75 ile 0.95 arasında görülür. 

Mevsimsellik verileri göz önüne alındığında, istasyonlar-TRMM ve istasyonlar-ECMWF arasındaki KK 

değerleri 0.40 ile 1.0 arasında değişirken, TRMM-ECMWF arasındaki KK değerleri, 0.90-0.95 civarında 
toplanmıştır. Genel olarak mevsimsellik verileri arasındaki KK değerleri yüksektir. TRMM ve ECMWF 

ürünlerinin anomalileri ile istasyon anomalileri arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, tam zaman serisi 

ve mevsimsellik verilerine göre anomalilerin daha düşük ilişkiler verdiği görülür. Ayrıca, genel olarak, 
TRMM ve ECMWF'in aylık verileri, ölçüm istasyonları ile korelasyonlarına kıyasla, birbirleriyle daha fazla 

ilişkilidir. 

 

 
Şekil 19 Üç veri seti için tam zaman serileri, mevsimsellik ve anomaliler arasındaki aylık KK histogramları 
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TRMM ve ECMWF ürünleri için aylık yanlılıkların mekansal dağılımı (Şekil 20) bazı kıyı kesimleri hariç 

olmakla birlikte ülke genelinde, ürünlerin yağışları olduğundan fazla tahmin ettiğini göstermektedir. 

Haritlar üzerinde daha yeşilimsi görünen kısımlar modellerin aylık yağış miktarlarını doğruya en yakın 
tahmin ettiği bölgeleri göstermektedir. TRMM için en ilginç sonuçlardan biri ülkenin kuzey/kuzey doğu 

kısmında yakalanmıştır. Ürün Karadeniz Bölgesi’ndeki kıyılar için çoğu yağışları olduğundan az tahmin 

ederken bölgenin geri kalan kısmındaki yağışları olduğundan fazla tahmin etmektedir. 
 

Çalışmada hesaplanan aylık istatistiklerin sonuçları    Çizelge 9 ve Çizelge 10 üzerinde gösterilmiştir. 

Mevsimsellik için hesaplanan aylık veriye dayanan KK, anomali için hesaplanan KK’dan daha yüksek 

değerler vermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi TRMM ve ECMWF’in birbirleriyle olan ilişkileri 

istasyonlarla olan ilişkilerinden daha yüksektir. Gözlem yağış miktarının ürünler tarafından olduğundan 

fazla tahmin edilme durumu, aylık TRMM ve ECMWF yanlılık sonuçlarıyla açıkça gözler önüne serilmiştir 

(   Çizelge 9). ECMWF, TRMM'e kıyasla biraz daha çok yağışları olduğundan fazla tahmin etme yanlılığı 

gösterirken, genel olarak ürünlerin RMSE değerleri birbirine çok yakındır. Aynı durum standart sapma 

istatistiği için de geçerlidir. 

 

 
Şekil 20 TRMM ve ECMWF için aylık yanlılıkların mekansal dağılımı 
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   Çizelge 9 Aylık hata istatistikleri 

Hatalar (mm/Month) 

Bölge 

Yanlılık Rmse Standart Sapma 

Tam Mevsimsellik Tam Mevsimsellik Tam Mevsimsellik Tam Mevsimsellik 

Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm Trm Ecm 

Tüm Ülke 10.0 12.1 10.0 11.9 32.0 32.0 24.7 24.4 26.7 25.8 27.6 27.7 18.7 18.1 26.8 25.7 

Kuru 17.0 15.6 16.5 15.0 27.5 27.4 23.0 23.1 20.9 20.0 21.5 22.1 14.8 15.6 20.9 19.8 

Kismen 

Kuru 
10.9 11.8 11.1 11.8 32.0 32.7 23.8 23.8 28.5 27.6 28.7 28.7 19.4 18.3 28.5 27.6 

Kismen 

Sulak 
-3.4 6.7 -2.7 7.1 38.2 39.4 26.7 27.3 34.5 33.7 36.8 36.3 24.5 22.4 34.6 33.6 

Sulak -23.7 -2.2 -23.8 -2.7 56.1 49.4 41.6 32.5 45.7 44.4 50.6 46.9 32.1 28.1 45.9 44.1 

 

Çizelge 10 Aylık Korelasyon Katsayıları 

Korelasyon Katsayıları 

Bölge 

Tam Mevsimsellik Anomali 

Sta-Trm Sta-Ecm Ecm-Trm Sta-Trm Sta-Ecm Ecm-Trm Sta-Trm Sta-Ecm Ecm-Trm 

Tüm Ülke 0.78 0.78 0.82 0.75 0.77 0.89 0.67 0.66 0.78 

Kuru 0.77 0.75 0.81 0.72 0.74 0.89 0.66 0.63 0.77 

Kismen Kuru 0.81 0.81 0.85 0.77 0.81 0.92 0.68 0.68 0.80 

Kismen Sulak 0.75 0.78 0.80 0.76 0.79 0.87 0.64 0.67 0.76 

Sulak 0.75 0.80 0.79 0.76 0.80 0.86 0.63 0.68 0.73 

 

4.4. Günlük Zaman Ölçeğinde Sonuçlar 

İstasyonlar, TRMM ve ECMWF için çizilmiş yoğunluk-frekans grafiğine göre TRMM yağmursuz gün 

(1mm/gün’den az yağış) tespit etmede ECMWF’ten daha başarılıdır (Şekil 21). ECMWF’in yağmursuz gün 
tahmin etme frekansı hem istasyonlara hem de TRMM’e göre daha düşüktür. Bir diğer deyişle ECMWF 

istasyonlar ve TRMM’e göre daha fazla yağışlı gün kestirimi yapmaktadır. TRMM'in, yoğunluk-frekans 

cinsinden performansı, ölçüm istasyonlarının performansına oldukça uygundur. 
 

Çizelge 11). Tüm Türkiye genelinde ortalama alındığında model bazlı ürünün, uydu bazlı ürüne kıyasla 

daha iyi kategorik performans indekslerine sahip olduğunu görmek bu çalışmada elde edilen ilginç 

sonuçlardan biridir. 
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Şekil 21 Günlük yağış için yoğunluk-frekans grafiği 

 

Çizelge 11 Kategorik Performans İndeksleri 

Veri 

Seti 

Kategorik Performans İndeksleri 

Doğruluk Yüzdesi 

(PC) 

Olay Yakalama Olasılığı 

(POD) 

Yanlış Alarm Oranı 

(FAR) 

Kritik Başarı İndeksi 

(CSI) 

TRMM 0.7469 0.3429 0.6554 0.204 

ECM 0.7787 0.6733 0.5552 0.3648 

 

5. SONUÇ 

Ürünler Karadeniz Bölgesi ve Anadolu’nun güney ve doğu bölgeleri üzerinde iyi performans göstermekte 

zorlanmaktadır. Genel bir yargıya varmak gerekirse, her iki ürünün de ortalama olarak Türkiye üzerindeki 

yağışları olduğundan fazla tahmin ettiği söylenebilir. Bölge bazında bakılacak olursa, ürünler kurak bölgeler 
üzerindeki yağışları olduğundan fazla tahmin ederken, ıslak bölgeler üzerindeki yağışları olduğundan az 

tahmin etmektedir. Her iki ürün de daha yoğun bir yer tabanlı yağış gözlem istasyon ağının bulunduğu Batı 

Türkiye’de ve kuru-kısmen kuru yağış rejmine ve nispeten daha az karmaşık topografyaya sahip olan Orta 
Anadolu Bölgesi üzerinde, göreceli olarak, daha iyi performans gösterme eğilimindedir. 3 veri setinin 

birbirleriyle olan ilişkileri, KK değerleri, mevsimsellik verileri için en yüksek değerlere ulaşırken anomali 

değerleri için en düşük değerlerde kalmıştır. TRMM verilerine kıyasla, ECMWF için hesaplanan farklı 

yoğunluktaki yağış olaylarının frekansı gözlemlenen yağış miktarıyla daha az tutarlıdır. Son olarak, model 
bazlı ürün kategorik performans indekslerinde uydu bazlı ürüne göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. 
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ULUSAL VE SINIRAŞAN SU HAVZALARININ YÖNETİMİNDE BARAJLARIN KATKILARI: 
FIRAT NEHRİ ÖRNEĞİ 

 

Aylin Kübra ONUR1      Veysel YILDIZ2   Melih KAYAL3    Fatih EKMEKCİ4   Mustafa DEMİR5    

Murat Ali HATİPOĞLU6      Nazmi KAĞNICIOĞLU7   Murat DAĞDEVİREN8 

 
 

ÖZET 

 

Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Türkiye’de barajlar, yağışlarda ve buna bağlı akışlarda ortaya çıkan 

dönemsel dengesizlikleri giderebilmek için zorunlu olmaktadır. Barajlar, yağışların aşırı ve akımların fazla 
olduğu dönemlerde suları rezervuarda biriktirerek, daha sonra doğal akımların su taleplerini karşılamaya 

yetmediği dönemlerde de taleplerin karşılanmasını sağlamaktadır. 

 
Türkiye’nin güneydoğusundan doğan Fırat-Dicle Nehri, Suriye ve Irak topraklarından geçerek Basra 

Körfezi’ne dökülmektedir. Sınıraşan Fırat-Dicle Havzası, artan su gereksinimleri ve iklim değişikliği gibi 

nedenlerle stres altındadır. Bu nedenle, nehir havza yönetiminde barajların rolü, Türkiye ve kıyıdaşları 

tarafından, gittikçe artan bir önemle ele alınmaktadır. 
 

Bu çalışma, Türkiye sınırları içerisinde, Fırat Nehri üzerinde yer alan barajların başarılı işletilmesi sayesinde 

ortaya çıkan regülasyon fonksiyonu sonuçlarını ortaya koymaktadır. Buna göre, en kurak yılların sulama 
dönemlerinde dahi, mansap ülkelere doğal akımlardan daha fazla su verilmiştir. Çalışmada ayrıca, Türkiye 

topraklarındaki depolama yapılarından buharlaşmaların mansap ülkelerine kıyasla az olmasının sunduğu 

fırsatlara değinilmiştir. İlaveten, Keban ve Karakaya barajlarının depolama özellikleri sayesinde nehrin 

biyokimyasal ve kimyasal oksijen ihtiyacında, ayrıca azot ve fosfor konsantrasyonlarında azalma olduğu 
ortaya konulmuştur.  Ayrıca, depolama yapılarının, aşağı Mezopotamya Sulak Alanları bakımından önemi 

değerlendirilmiştir. 

 
Bildirinin, uluslararası ölçekte kabul gören hakkaniyetli kullanım, fayda paylaşımı ve kıyıdaşa önemli zarar 

vermeme gibi temel prensipler doğrultusunda, sınıraşan nehir havza yönetiminde rasyonel politikalar 

üretilmesine ve daha iyi yönetim alternatiflerine ulaşılmasına katkı sunması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Havza yönetimi, Sınıraşan nehirler, Barajlar. 
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ABSTRACT 

Dams are becoming indispensable in Turkey, situated in a semi-arid region, in order to overcome with the 

seasonal instabilities in precipitations and corresponding flows. During periods of excessive precipitation 
and excessive water flow, dams store waters in reservoirs for later use in dry periods to cover the demand; 

even when natural flows are inadequate to meet the need. 

 
The Euphrates-Tigris river, originating in eastern Turkey, flows through Syria and Iraq, and empties into 

the Persian Gulf. The transboundary Euphrates-Tigris basin is under stress due to a number of reasons such 

as increasing need of water use and climate change. In this regard, the role of the dams in the river basin 
management has been taken into consideration ever-increasingly by both Turkey and her riparian states.   

 

This study reveals the results of regulation function of dams on the Euphrates River within the territory of 

Turkey, through their successful operation. Accordingly, the amount of water released to downstream 
countries has been more than the natural even during irrigation periods of the driest years. Besides, the 

opportunities of relatively small evaporations from the surfaces of dam reservoirs in the Turkey’s territory 

in comparison with downstream countries are remarked in the study. Furthermore, biochemical and 
chemical oxgen demand, as well as nitrogen and phosphorus concentrations are demonstrated to decrease 

under favour of storage capacity of Keban and Karakaya dams. What is more, the importance of storage 

volumes as regards to Mesapotamian Wetlands is evaluated. 
 

The study is intended to contribute to develop rational policies and reach better management alternatives in 

transboundary river basin management in line with internationally accepted fundamental principles such as; 

equitable use, benefit share, and avoiding significant harm to the riparian states.  

Keywords: Basin management, Transboundary rivers, Dams. 

 

GİRİŞ 

Entegre nehir havzası yönetimi, su, toprak ve diğer kaynakların eşgüdümlü olarak geliştirilmesini ve 

yönetilmesini hızlandırarak ekonomik ve sosyal refahı hakkaniyetli, ayrıca hayati ekosistemlerin 

sürdürülebilirliği ile uyumlu bir biçimde artırma süreci olarak tanımlanmaktadır (GWP, 2000: 22).  

 
1930’lardan sonra su gereksinimlerinin hızla artması nedeniyle baraj inşaatları da hız kazanmış, baraj 

yapımı ile ilgili bilgi ve beceriler arttıkça daha büyük barajlar yapılmaya başlanmıştır (Biswas, 2012). 

1957’de Birleşmiş Milletler tarafından, nehir havzalarının sürekli olarak geliştirilmesinin sorunlara neden 
olacağı, barajların tek başlarına kalkınmayı getiremeyeceği belirtilmiştir. Ancak, çözüm olarak tam bir 

entegre nehir havzası yönetimi önerilmemiştir (FAO, 2004: 4). 1980’lerin ortalarına gelindiğinde, bu kez 

daha önce kalkınmanın araçları olarak görülmüş olan barajların sosyal ve çevresel kayıplara neden olduğu 
ortaya konulmaya başlanmıştır (Biswas, 2012). Üstelik bir havzada işe yarayan çözümler bir başka havzada 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Hooper, 2003). Sınıraşan su havzaları konu olduğunda zorluklar daha da 

artmış, bu kez görülmesi gereken büyük resim stratejik bölgesel ve küresel ölçekleri içerecek biçimde 

genişlemiştir (Fischhendler ve Katz, 2012: 54).  
 

Nitekim, belirlenen bir hedefe ulaşmak için en uygun –akılcı- kararların alınması her zaman mümkün 

olamamaktadır. Bütün seçenekler hiçbir zaman akla gelmemekte, ayrıca alternatiflerin kıyaslanması ve 
birinin seçilmesi ancak kabuller ve öngörülerle mümkün olmaktadır (Simon, 1976; Sharkansky, 2002). Bu 

nedenle, kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan gelişmekte olan ülkeler için barajlarla ilgili temel 

soru bunların ekonomik, sosyal ve çevresel olarak en az zararı verecek biçimde kalkınmaya katkı 
koymalarının sağlanması için en uygun planlamaların nasıl yapılacağı olmaktadır. Türkiye’nin sınıraşan 

sularla ilgili yaklaşımı, bu sularda planlamaların, kıyıdaş ülkelere önemli zarar vermeden, fayda paylaşımı 
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temelinde ve hakkaniyetli olarak yapılmasıdır. Yine, farkındalığı ve şeffaflığı desteklemek amacıyla veri ve 

bilgi paylaşılmasından yanadır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin kıyıdaşlarıyla işbirliklerinde önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Bu çalışma ile sınıraşan nitelikteki Fırat-Dicle Nehri’nin Fırat kolunda yer alan Türkiye’ye ait 
barajların entegre nehir havzası yönetimindeki rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

ÇALIŞMA ALANI  
 

Fırat-Dicle Havzası’nı oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin her biri Türkiye’nin doğusundan doğmakta, 

birbirlerine paralel olarak akmakta, Shatt’ ül-arab’da birleşerek Irak topraklarından Basra Körfezi’ne 
dökülmektedir (Şekil 1). Fırat-Dicle Havzası, yaklaşık 1 milyon km2’lik alana sahiptir (SUEN, 2014: 2). 

 

 

Şekil 1. Fırat-Dicle Havzası (SUEN, 2014: 2) 
 

Mevcut durumda, Dicle kolunun Türkiye’de kalan kısmında doğal akımları değiştirecek kapasitede barajlar 

bulunmamakta, Dicle akımları olduğu gibi Irak’a ulaşmaktadır. Fırat Nehri üzerinde sıralanan barajlar, 

regülasyon fonksiyonları sayesinde entegre nehir havzası yönetiminde önemli katkılar sunmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı bakımından çalışma alanı olarak Fırat alt havzasının Türkiye’de kalan kısmı seçilmiştir. 

 

FIRAT NEHRİ’NDEN MANSAP ÜLKELERE BIRAKILAN AKIMLAR 
 

Fırat Nehri’nin kaynakları Ağrı Diyadin'den doğan Murat Nehri ile Erzurum Dumludağ'dan doğan Karasu 

Nehri'dir. Fırat’ın Türkiye sınırları içindeki diğer önemli kolları; Tohma, Peri, Çaltı ve Munzur çaylarıdır. 
Fırat Nehri; Türkiye’den sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer. Irak'ta, Şatt' ül-arab'da Dicle Nehri 

ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür. Nehrin Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu 1 263 

km'dir. Nehrin Türkiye’de kalan kısmı 121 448 km² su toplama havzasına sahiptir. Türkiye'nin en geniş 

havzasına sahip olan Fırat Nehri, yılda ortalama 31 milyar m³ su taşımaktadır (DSİ, 2018: 1-2). Fırat Nehri 
uzunluğunun %45’i, su toplama havzasının %33’ü Türkiye topraklarındadır. Su potansiyelinin ise %90’ı 

Türkiye’de, kalanı Suriye’de oluşmaktadır (Kibaroğlu ve Scheumann, 2011: 279, 280). 

 
Fırat Alt Havzası temel olarak dağlardan eriyen karlarla beslenmektedir. Fırat Nehri’nin Türkiye’de kalan 

kısmında yağışlar 1 150 mm’den 250 mm’ye kadar değişmektedir (Şekil 2). Havzanın ortalama sıcaklığı 12 
oC, aylık ortalama yağışları toplamı 504 mm (Şekil 3) olmaktadır. Fırat Alt Havzası yağışlarının %36,8’i 

kış, %36,5’i ilkbahar, %21,2’si sonbahar ve %5,6’sı yaz mevsiminde düşmektedir (DSİ, 2018: 3-1 - 3-5).  
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Şekil 2. Fırat Alt Havzası’nın Türkiye’de kalan kısmında Eş Yağış Haritası (DSİ, 2018: 3-4) 
 

 

 

 

Şekil 3. Fırat Alt Havzası’nın Türkiye’de kalan kısmında aylık ortalama yağış ve sıcaklık değerleri  

(DSİ, 2018: 3-1, 3-5) 

 

 

 
Şekil 4. Keban Barajı Girişi’nde Fırat Nehri doğal akımları, m3/s (DSİ, 2019a) 
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Türkiye’de oluşan Fırat Nehri akımlarının %70’ten fazlası Keban Barajı’nı besleyen dağlık kesimdeki 

karların erimesiyle oluşmaktadır. Bu akımların %70’i Mart-Haziran aylarında akışa geçen sulardan 
kaynaklanmaktadır. 1974-2018 yılları arasında Keban Barajı girişinde doğal akımların uzun yıllar 

ortalaması 19 milyar m3 olmuştur. Ancak, 2009-2018 döneminde özellikle Mart-Haziran dönemi 

akımlarının azalması nedeniyle bu değer 17 milyar m3’e (aylık ortalama 550 m3/s) düşmüştür (Şekil 4).  
 

Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Bu barajlardan Keban Barajı (Elazığ) 1973 

yılında su tutmaya başlamış, takiben Karakaya Barajı (Malatya-Elazığ), Atatürk Barajı (Adıyaman-

Şanlıurfa), Birecik Barajı (Birecik) ve Karkamış Barajı (Kargamış) tamamlanmıştır (Şekil 5).  
 

 
Şekil 5. Türkiye’nin Fırat Nehri üzerindeki barajları 

 

Türkiye’de barajların işletilmeye başlandığı 1973 yılından bu yana, barajların regülasyon etkisi sayesinde, 
akımların azaldığı yılların sulama dönemleri dahil, Fırat’tan, Keban Barajı’nın doğal giriş akımlarından 

daha fazla su bırakılmıştır (Şekil 6). İklim değişikliği tahminleri, içinde bulunduğumuz yüzyılda bölgede 

sıcaklık artışları, kar erime döneminin erkene kayması ve yüzey sularında azalma öngörmekte (IPCC, 2007; 

Bozkurt ve Şen, 2013), bu durum barajların akılcı kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.  
 

 

Şekil 6. Türkiye’nin Fırat Nehri üzerindeki barajlarının mansap akımlarına kümülatif etkileri 

 

TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK’TA BUHARLAŞMA KAYIPLARI 

 

Aynı hacme sahip iki rezervuardan daha derin ve daha dik açılı olanında buharlaşma kayıpları kıyasla az 
olmaktadır. Bu nedenle, aynı hacme sahip alternatif rezervuarlar söz konusu olduğunda, buharlaşma 

kayıplarını azaltmak için, yüzey alanının hacme oranının mümkün olduğunca küçük olanının seçilmesine 

çalışılmaktadır (McJannet, Cook ve Burn, 2008: 16, 19). 
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Fırat Nehri ana kolunda yer alan baraj rezervuarlarının buharlaşma değerleri membadan mansaba gidildikçe 

artmaktadır. Fırat nehri üzerinde yer alan depolama hacimleri değerlendirildiğinde, özellikle büyük hacimli 
Türkiye barajlarının alan/hacim oranlarının aşağı kıyıdaşlarınkine kıyasla küçük olduğu görülmektedir.  Bu 

durumda örneğin, Türkiye’deki Keban ve Atatürk barajlarında,  1 500 km2 rezervuar alanında yaklaşık 80 

milyar m3 suyun depolandığı, Irak’ta yer alan Abbu Dibbis barajının ise 1 850 km2’lik göl alanına rağmen 
yalnızca 26 milyar m3 su depolayabildiği görülmektedir.  

 
  Çizelge 1. Fırat Nehri ana kolunda yer alan baraj rezervuarlarının alan/hacim oranları 

Baraj (Rezervuar) İşletmeye 

Alındığı Yıl 

Buharlaşma, 

mm 

Göl Alanı, 

km2 

Göl Hacmi, 

milyar m3 

Alan 

Hacim  

Oranı 

Keban 1974 1 1442 2  675 1 31.00 2 0.02 

Karakaya 1987 1 1834 2  268 1   9.58 2 0.03 

Atatürk 1992 1 2065 2  817 1 48.70 2 0.02 

Birecik 2000 1 2065 2    56 1   1.22 2 0.05 

Karkamış 1999 1 2065 2    28 1   0.16 2 0.12 

Teşrin 1999 3 2100 5  166 3   1.90 3 0.09 

Tabka  

(Al Tharwa) 

1975 3 2100 5  610 3 11.70 3 0.05 

Baath 1988 3 2100 5    27 3   0.09 3 0.30 

Haditha  

(Al Qasdisiyah) 

1984 3 2173 3  500 3   8.20 3 0.06 

Habaniyah 1948 3 2550 3 

2526 4 

 

 426 3 

 426 4 

 184 (min) 4  

  3.30 3 

  3.26 4 

  0.67 (min) 4 

0.13 

0.13 

0.27 

Abbu Dibbis (Razzaza, Mihl) 1951 3 2442 3 1850 3  26.00 3   0.07 

Thartar (Fırat-Dicle arasında) 1954 3 2533 4 2170 3 72.80 3 0.03 

1 Projeler, DSİ web sayfası, www.dsi.gov.tr/projeler  (14 Şubat 2019), 2 DSİ Fırat Alt Havzası Master Plan Özet 

Raporu, 2018, 3 Ohara, Noriaki ve ark., 2011: 1073, 1077, 1080, 4 Ahmed, A.H.H., 2015: 650, 5 Kout, W., 2008: 69 
 

 
Şekil 7’den görülebileceği gibi, Irak topraklarında, Fırat üzerinde, Haditha  Barajı’nın mansabında yer alan 

Ramadi Barajı Fırat sularını yükseltmekte, sular Warar Regülatörü ile Habbaniya Gölü’ne derive 

edilmektedir. Habbahiya Gölü, Fırat’ın akış aşağısına doğru, bu kez Thaban Kanalı ile Fırat’a bağlanmakta, 

böylelikle gölde depolanan sular yeniden Fırat’a aktarılabilmektedir. Habbaniya Gölü’nün güneyinde yer 
alan Majra Kanalı ise Habbaniya Gölü sularını Abbu Dibbis Barajı’nın oluşturduğu Razzaza (Mihl) Gölü’ne 

derive etmektedir. Fırat ile Dicle arasında yer alan Thartar Gölü de Dicle’den Fırat’a su aktarımı sağlamak 

üzere kullanılmaktadır (Al-Kathily, 2014: 22).  
 

Özellikle kurak yıllarda, 1950’lerde oluşturulmaya başlanmış olan söz konusu yapay sistemdeki hacimlerin 

doldurulmaya çalışılmasındansa, geçen zaman içinde yukarı havzada inşa edilmiş olan barajların 
doldurulmasına öncelik verilmesi, havza yönetiminde önemli bir fırsat sunabilecektir. Bu yaklaşım, Irak’ta 

yer alan hacimlerin kireçtaşı ve alçıtaşından (jips) oluşan bir litolojiye sahip olması nedeniyle, suların 

tuzluluktan korunması bakımından da önemlidir  (www.birldlife.org, 2019).  
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Şekil 7. Irak’taki buharlaşması yüksek depolama hacimleri (Al-Kathily, 2014: 22) 

 

FIRAT NEHRİ BOYUNCA SU KALİTESİ 
 

Fırat-Dicle Havzası’nda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 1982 yılından beri su kalitesi 
izlenmektedir. Toplamda 594 izleme noktasından farklı dönemlerde numuneler alınarak Merkez/Bölge 

Müdürlüğü Laboratuvarında analiz edilmekte, veriler DSİ Su Veri Tabanı’nda tutulmaktadır. Fırat 

Nehri’nin Türkiye’deki akışı boyunca, altı su kalitesi gözlem istasyonu (Keban Baraj Girişi Bağıştaş Mevkii 

[1], Keban Baraj Çıkışı [2], Karakaya Baraj Çıkışı [3], Atatürk Baraj Sonrası Belkısköy Mevkii [4], 
Karkamış Baraj Girişi [5], Karkamış Baraj Çıkışı [6]) bulunmaktadır (Şekil 8). 

 

 

Şekil 8. Fırat Nehri’ndeki su kalitesi gözlem istasyonlarının yerleşimleri, (DSİ, 2019b) 

 

 

Şekil-9. Fırat Nehri boyunca %95 olasılıkla aşılmayan su kalitesi değerleri, mg/l (DSİ, 2019b) 
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Söz konusu izleme noktalarındaki çözünmüş oksijen (ÇO), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), kimyasal 

oksijen ihtiyacı (KOİ), nitrat ve toplam fosfor verilerinin, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde (Resmi 
Gazete: 30.11.2012/28483) belirtilen istatistiksel yöntemlerle (Logaritmik, Hazern ve Weibul) hesaplanan 

%95 olasılıkla aşılmayan değerleri –pH hariç mg/l olmak üzere- Şekil 9 ile verilmektedir.  

 
Keban Barajı’nın iki ana girişinden birini oluşturan Bağıştaş Mevkii ile Keban Baraj Çıkışı ve Karakaya 

Baraj Çıkışı sonuçlarının değerlendirilmesinden, Keban ve Karakaya barajlarında sağlanan hidrolik 

bekleme süresi sayesinde BOİ, KOİ, nitrat ve toplam fosforda azalma olduğu, bu parametreler bakımından 
su kalitesinin 4 numaralı Atatürk Baraj Çıkışı’nda daha iyileştiği görülmektedir. Atatürk Barajı ile Karkamış 

Barajı arasında kat ettiği mesafede nehrin BOİ, KOİ ve nitrat parametrelerinde artış görülmekle beraber bu 

değerler 6 numaralı Karkamış Barajı Çıkışı’nda yeniden düşmektedir.    

 
Türkiye çıkışında 250 mg/l (DSİ, 2019b), Suriye giriş ve çıkışında sırasıyla 300 mg/l ve 450 mg/l olan 

Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) esasen, Suriye-Irak sınırının yaklaşık 450 km ilerisinde sulamadan dönen 

suların, ayrıca Thartar Gölü suları ile Fırat’ı desteklemek için kullanılan diğer tuzlu suların etkisiyle hızla 
1000-2000 mg/l civarına yükselmekte, akış boyunca sulamadan dönen suların etkisiyle bu değerler Babil 

civarında 3000 mg/l’ye ulaşmaktadır (ESCWA, 2013; Al-Ansari ve ark., 2018: 102). Yukarı havzadaki 

Türkiye barajlarından daha fazla su bırakarak tuzluluğu seyreltmeye çalışmak (Al-Ansari ve ark., 2018: 
102) kısmen işe yarasa da esasen, kirliliği kaynağında önlemeye çalışmak, dolayısıyla sulara karışan kirliliği 

azaltmayı amaçlayan yönetim hedefleri oluşturmak gerekmektedir.     

 

DEPOLAMA YAPILARININ MEZOPOTAMYA SULAK ALANLARI BAKIMINDAN ÖNEMİ 

 

Mezopotamya Sulak Alanları birbirleriyle bağlantılı sazlık ve göl alanlarından oluşmaktadır. Taşkınların 

olduğu dönemde, birbirlerinden ayrık gibi görünen göl alanları bitişmekte, böylelikle dönemsel olarak kalıcı 
ve geçici göl ve sazlık alanlar oluşmaktadır (UNEP, 2001: 13).  

 

 

 
Şekil 10. Al-Hammer sulak alanlarının Yerleşimi (UNEP, 2001: 11) 

 
Bunlardan Fırat’ın güneyinde konumlanan Al-Hammer sulak alanlarının alanı kurak geçen 1960-1961 su 

yılında yaklaşık 332 km2’dir. Türkiye’nin 1970’ten sonra hiçbir geliştirme projesi yapmadığı, ancak Suriye 

ve Irak’ın geliştirme projelerini 2005’teki gibi gerçekleştirdiği varsayımı ile yapılan modelleme 

çalışmalarında, Al Hammer sulak alanlarının alanı 219 km2’ye kadar düşmüştür. Türkiye’nin de kalkınma 
projelerini gerçekleştirmesi halinde alanın yaklaşık 339 km2 olacağı görülmüştür. Bu durum, barajların 

regülasyon kabiliyetinin, özellikle kurak dönemlerde sulak alanlar için önemini göstermektedir (Kavvas ve 

ark., 2005: 261, 266, 278). 
 

Bütünlüğü ve sürekliliği büyük ölçüde bozulmuş olan sulak alanların (Garstecki ve Amr, 2011) mevcut 

durumun tanımlanmasına ve etkin bir yönetim planı yapılmasına gereksinim bulunmaktadır (Chatelard ve 
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Abulhava, 2015). Sulak alanlara, doğal hidrolojik rejimi taklit eden dönemsel dalgalanmalar (taşkın-

kuraklık çevrimleri) yaratacak şekilde su verilmesinde ise daha çok buraya en yakın konumda olan Irak ve 

İran barajları olmak üzere, barajların uygun koşullarda işletilmesi etkili olacaktır. 
 

SONUÇ 

  

Fırat-Dicle havzasının Türkiye’de kalan kısmındaki yağış ve akışlar bölgesel ve dönemsel değişkenlik 

göstermektedir. Ayrıca insani gereksinimlerin ve iklim değişikliğinin etkisi ile su kaynakları üzerindeki 

baskılar giderek artmaktadır. Havza ülkeleri tarafından barajlar, bulunulan coğrafyanın karşılaştığı su 
stresine, içinde bulunulan dönemin sunduğu bir çözüm olarak görülmüştür. Aşağı kıyıdaşların topraklarında 

daha eski dönemlerden beri inşa edilmiş barajlar olmakla beraber, topografyanın uygun olmaması, 

buharlaşmaların yüksek olması, ayrıca var olan depolama tesislerinde istenen su kalitesinin sağlanamaması 

gibi sorunlar, Türkiye barajlarının tüm havza için önemini artırmaktadır. Çalışmada, Türkiye’deki barajlar 
sayesinde aşağı kıyıdaşlara, kurak yılların sulama dönemlerinde doğal koşullarda verilebilecek olandan daha 

fazla su verilebildiği, ayrıca Mezopotamya sulak alanları için hayati su gereksinimlerinin karşılanabildiği 

ortaya konulmuştur. Her biri gelişmekte olan Fırat-Dicle kıyıdaşları için önemli olan, gereksinimlerin ve 
önceliklerin ortaya konulması ile barajların havza yönetiminde en etkin kullanımının sağlanabilmesidir.   
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AKSARAY BÖLGESİ SU KAYNAKLARININ WEAP (WATER EVALUATİON AND PLANNİNG 

SYSTEM) PROGRAMI KULLANILARAK FARKLI SENARYOLAR İÇİN PLANLANMASI 

 

Erdoğan BÜYÜKASLAN1 Ömer KÖSE2 

 

ÖZET 

Suyun varlığı ve miktarı yaşamın her yönünü doğrudan etkilemekte ve günümüzde yeni su kaynakları 
yaratmanın yanı sıra eldeki su varlığını en etkin şekilde korumayı ve kullanmayı önemli hale getirmektedir. 

Artan tarım ve nüfus alanları, iklim değişiklikleri, kuraklık, aşırı kirlilik, kaynaklardaki çevresel bozulmalar, 

sosyoekonomik etkiler, sektörel ve sanayi bazında yoğunlaşan talep suya duyulan ihtiyacı her geçen gün 
arttırmaktadır. Tatlı su miktarının ne kadar az ve gerek duyulduğu anda erişiminin ne kadar zor olacağı ve 

ülkemizin su fakirliğine daha yatkın oluşu nedeniyle il bazında bir su yönetim çalışması yürütülmüştür. Bu 

çalışmada WEAP (Water Evaluation and Planning System) programı kullanılarak Aksaray ilinin su 

kaynaklarını teşkil eden Mamasın Barajı, Melendiz ve Karasu Çayı’nın hidrolojik modeli ve verileri WEAP 
programına entegre edilip gelecek yıllarda olması muhtemel değişiklikler hesaba katılarak farklı senaryolar 

yardımıyla havzanın su bilançosu 2075 yılına değin simüle edilmiştir. Başlıca en olumlu gelişmeler ve en 

olumsuz gelişmeler olarak iki ana senaryo ve bunlara ilaveten birkaç senaryo daha yaratılmıştır. En olumlu 
senaryo en yüksek yağış, en yüksek debi, en az buharlaşma değerleri, tarım alanlarındaki azalma, halkın 

bilinçlendirilerek kişi başına su tüketiminin azalması gibi ve buna benzer etmenlerden oluşmaktadır. En 

olumsuz senaryo ise bu durumların tam aksi varsayılarak oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı sahip 
olunan su hacminden en etkin şekilde nasıl yararlanılabileceği ve gelecek yıllar için bu miktarın nasıl 

değişiklik gösterebileceği konusunda geniş bakış açısı kazanmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, Senaryo, Tarım, WEAP, Havza su bütçesi. 

 

ABSTRACT 

The presence of water directly affects every aspect of our lives. Thus, it signifies the importance of finding 

new water sources as well as preserving and sustaining existent ones. Increasing population and agricultural 
areas, climate changes, drought, excessive pollution, environmental degradation in sources, socio-economic 

impacts, demand on sectoral and industry basis increase the need for water day by day. Limited fresh water 

sources, its lack of obtainability, and our country’s tendency to water poverty led to a study that is based on 

provincial basis. In this study, Water Evaluation And Planning System (WEAP) program is used to analyze 
hydrological models of Aksaray province’s water sources such as Mamasın dam, Melendiz and Karasu 

creeks. Data of this analysis then integrated into the program to forecast possible changes on water levels in 

the upcoming years with the help of different scenarios by 2075. The most favorable developments and the 
most unfavorable development are two essential scenarios. Additionally, there are several more scenarios 

used in this study. The most favorable scenario includes the highest rainfall, the highest flow rate, the least 

evaporation values, the decrease in agricultural areas, reduced water consumption per capita with the raise 
of public awareness, etc. On the other hand, the most unfavorable scenario is assumed to be the exact 

opposite of the most favorable one. The aim of this study is to gain a broad perspective on how to make the 

most effective use of water volume and how this amount may change for the coming years. 

Keywords: Water resources, Scenario, Agriculture, WEAP, Basin water budget. 
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GİRİŞ 

 

Suyun varlığı ve miktarı yaşamın her yönünü doğrudan etkilemektedir. Şüphesiz ki günümüzde suyun bir 
damlasına dahi ihtiyaç duyulmaktadır. Su kaynaklarının kullanımına yönelik sektörel bazda yoğunlaşan 

taleplerin karşılanması esasen sonlu bir kaynak olan suyun entegre yönetimini daha önemli hale 

getirmektedir (Coşkun, 2017). En küçük canlı organizmasından en büyük canlılara değin hayatın her 
evresinde su canlı yaşamını devam ettirmek için zorunlu ve vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Suyun 

mevcudiyeti devam ettiği sürece insanlar besin maddeleri yetiştirerek endüstriyel, sosyal ve doğal yaşamını 

devam ettirecektir aksi takdirde yaşamın her alanı sekteye uğrayacaktır. Artan tarım alanları, iklim 
değişiklikleri, küresel ısınma, aşırı kirlilik, sosyoekonomik etkiler, sektörel ve sanayi bazında yoğunlaşan 

talep suya duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Bunlara ilaveten nüfus artışı ve hayat 

standartlarının yükselişine paralel olarak içme ve kullanma suyu ihtiyaçları da artmaktadır (Erkek ve 

Ağıralioğlu, 2013). Kuraklık, sel, aşırı kirlilik ve kaynaklardaki çevresel bozulmalar gibi olumsuz etkilerin 
azaltılması için su planlaması ve yönetim çalışmaları yapmak gerekmektedir (Sandoval, 2011). Su 

kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve tahribi hem doğa hem de insan yaşamını riske atacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yaşamın olmazsa olmazı olan suyun kullanımı konusuna itinalı ve dikkatli bir şekilde 
yaklaşılması gerektiği aşikârdır. TÜİK 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmektedir. 

Bu durumda 2030 yılı için kişi başı düşen kullanılabilir su miktarının 1120 m3/yıl civarında olacağı 

söylenebilir. Görüldüğü üzere ülkemizde kişi başına düşen su miktarı ne su fakiri ne de su zengini bir ülke 
olduğumuzu, su azlığı yaşayan bir konumda durumumuzun devam ettiğini ortaya koymaktadır. Ancak 

gerekli önlemler alınmadığı takdirde su fakirliğiyle ilerleyen yıllarda karşı karşıya kalma ihtimalimiz her 

geçen gün artmaktadır. 

 
Yağmur ve kar hidrolojik bakımdan en önemli iki yağış şekli olup hidrolojik açıdan aralarındaki en önemli 

fark yağmur halinde yeryüzüne düşen sular derhal akış haline geçtikleri halde karın genellikle uzun bir süre 

sonra erimesidir (Bayazıt, 2013). Buharlaşma kayıplarının belirlenmesi özellikle kurak mevsimlerde 
hidrolojik bakımdan büyük önem taşır. Suyun sıvı halden su buharı haline geçmesine buharlaşma 

(evaporasyon) denir (Bayazıt, 2013). Yeryüzüne düşen yağışın bir kısmı yer çekimi, kapiler ve moleküler 

gerilmeler etkisiyle zeminin içine süzülür, bu olaya sızma (infiltrasyon) denir. Sızma hem yüzeysel akış 

miktarını bir kayıp şeklinde etkilemesi hem de zemin nemini meydana getirmesi ve yeraltı suyunun önemli 
bir kaynağı olması bakımından büyük önem taşır. Akarsulardaki toplam akımın yaklaşık olarak %30’u 

yeraltından beslenir. Yerüstü kaynaklarının tükendiği kurak mevsimlerde insanlar su ihtiyacını kuyularla 

yeraltından temin etmektedir. Bugün yeryüzünde kullanılan suyun yaklaşık %40 kadarı yeraltındaki doğal 
haznelerden sağlanmaktadır. Kuraklık bir bölge üzerinde su miktarında bir süre boyunca normal düzeye 

göre belli bir miktarda aşan bir eksiklik görülmesi şeklinde en genel tanım olarak yapılabilir (Bayazıt ve 

Önöz, 2008). 
 

Yağan karın zemine uyguladığı yükü hesaplayabilmek için kar yüksekliğini ve kar yoğunluğunu bilmek 

veya hesaplamak gerekmektedir. Eşitlik 1’deki kar yoğunluğu yağan karın cinsine, yere, ne zaman 

yağdığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yeni yağan bir karın yoğunluğu ortalama %10 civarında iken, 
karın zamanla sıkışması sonucunda %30 - %60 civarlarına kadar yükselebilir. Yine Eşitlik 1’deki kar yükü, 

karın yüksekliği ile yoğunluğunun çarpımından elde edilen değerdir. Karın yere uyguladığı ağırlığı ifade 

eder. Buradan çıkacak sonuç g/cm2 olacağından bu değer 10 ile çarpılarak kg/m2’ye çevrilebilir. 
 

Kyükü = Kyüksekliği ∗ Kyoğ                                                                                                                          (1) 

 

Kyükü: Kar yükü (g/cm2) 

Kyüksekliği: Kar yüksekliği (cm) 
Kyoğ: Kar yoğunluğu (g/cm3) 
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METARYEL VE UYGULAMA 

 

Çalışma Alanı 
 

Su Kaynakları 

Melendiz Çayı Tuz Gölü kapalı havzası içerisinde 565,2 km2’lik alana sahiptir. Melendiz Çayı’nın akarsu 

yatağındaki alüvyon birikimine bağlı olarak akarsu kimi yerlerde kollara ayrılır. Selime köyünde en geniş 

alan boyunca akmaktadır. Melendiz Çayı’nın en büyük kolunu Göğüs Deresi oluşturmaktadır. Ayrıca 
Melendiz Çayı’nın taşıdığı ölü alüvyonların havzanın belli bir kısmına yığılması sonucu oluşan alüvyal 

çökeller üzerinde yöre halkı küçük bahçeler halinde ziraat yapmaktadır. Bu durum özellikle Çiftlik ilçesinde 

kendini çok fazla belli etmektedir (Baylak, 2016). Karasu Çayı İç Anadolu Bölgesi’nde yer almakta olup 
Aksaray iline bağlıdır ve 75,6 km2’lik bir akış alanında konumlanmıştır. Melendiz ve Karasu Çaylarının 

2007-2016 yılları boyunca Devlet Su İşleri akım gözlem istasyonlarından ölçümlenen yıllık toplam akım 

miktarları gösterilmektedir (Şekil 1). Melendiz Çayı ve civarı su kaynakları bakımından çevresine göre fakir 
durumdadır. Bölgenin hidrografik unsurunu Melendiz Çayı ve yan kolu durumundaki Karasu Çayı 

oluşturmaktadır. Bölgede yaşanan yarı kurak iklim ve tarımsal kullanımlarla birlikte akarsular sürekli olarak 

yaz aylarında kuruma noktasına gelmektedir (Çağlayan ve Dündar, 2016). 

 

  
 

Şekil 1. Melendiz ve Karasu Çaylarının Akım Miktarları 

 

Melendiz Çayı üzerine kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılmış olan baraj şehrin içme ve kullanma suyu 

ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Mamasın Barajı ayrıca bölgedeki tarım alanlarına su dağıtım 
yapan bir kaynak olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Barajın 2007-2016 yılları arasında hazne 

yüzeyine düşen yıllık yağış miktarları ve 2007-2012 yılları arasında 0,7 düzeltme katsayısı ile derlenmiş 

hazneden atmosfere katılan yağış miktarları aşağıda sergilenmektedir (Şekil 2). 
 

  

Şekil 2. Mamasın Barajı Hazne Yüzeyinde Meydana Gelen Yağış ve Buharlaşma Miktarları  
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Aksaray ilinin içme suyu ihtiyacı üçü yeraltı su kaynağı ve bir yüzeysel su kaynağı olan baraj olmak üzere 

dört farklı kaynaktan temin edilmekte ve il geneli yılda ortalama 12,1 hm3 su tüketmektedir. Bu yeraltı su 
kaynakları; Bağlıköy, Aratol ve Helvadere’dir. Aksaray ilinin su ihtiyacının yaklaşık olarak %40’ı Mamasın 

Barajı’ndan, geriye kalan %60’ı ise bu yeraltı su kaynaklarından sağlanmaktadır. Yeraltı su kaynaklarından 

günlük çekilebilecek maksimum su kapasiteleri verilmektedir (Çizelge 1). 

 
Çizelge 1. Yeraltı Su Kaynaklarından Günlük Çekilebilecek Su Miktarları 

 

Kaynağın İsmi Maksimum Su Miktarı (lt/sn) 

Bağlıköy yeraltı su kaynağı 300 

Aratol yeraltı su kaynağı 16 

Helvadere yeraltı su kaynağı 60 

 

Nüfus 

Yüzölçümü 7.658 km2 olan Aksaray ilinde kilometrekareye 53 insan düşmektedir. Aksaray’ın nüfus 

yoğunluğu 53/km2 olarak ifade edilebilir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2007 ve 2017 yılları arasında 
Aksaray ilçelere ait nüfus değerleri Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

 
Çizelge 2. Aksaray İlçe Nüfus Değerleri (TÜİK) 

 
Yıl/İlçe Ağaçören Eskil Gülağaç Güzelyurt Merkez Ortaköy Sarıyahşi 

2007 11870 26286 21906 14188 244036 40477 7346 

2008 11284 25517 21691 14259 251628 39699 6520 

2009 10911 25962 21543 13830 259469 38463 6729 

2010 10448 26073 21202 13302 262581 37595 6304 

2011 9995 26227 20594 12740 266962 36478 5827 

2012 9379 26202 20279 12527 270528 35519 5481 

2013 9269 26178 20408 12545 273999 34792 5615 

2014 8881 25984 19801 12147 278171 34048 5220 

2015 8467 25929 19334 11710 283063 33113 4898 

2016 8373 26179 19408 11453 293631 32763 4866 

2017 8175 26333 19244 11275 300335 32209 4833 

 

Tarım Alanları ve Bitki Su Tüketim Değerleri 

Aksaray’daki tarım arazileri DSİ yetkisiyle Mamasın Barajı’ndan sulanan merkez tarım alanı ve Uluırmak 

Sağ Sahil Sulama Birliği yetkisiyle Melendiz Çayı üzerinden sulanan uluırmak tarım alanı olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Bu ziraat alanlarında yetiştirilen ürünlerin hektar cinsinden değerleri sergilenmektedir 

(Şekil 3). Aksaray ilinde yetiştirilen tarım ürünleri sırasıyla arpa, buğday, karpuz, kavun, şekerpancarı, 

ayçiçeği, mısır, üzüm, armut, elma, kiraz, sivri biber, domates, havuç, salatalık, beyaz lahana, maydanoz, 
patates, soğan, fiğ ve yoncadır. Bunlar hububat: arpa-buğday, bostan: kavun-karpuz, şekerpancarı, mısır: 

dane-silajlık-silajlık ikinci ürün, bağ: sofralık-kuru-şaraplık üzüm, meyve: armut-kiraz-elma, sebze: sivri 

biber-domates-havuç-salatalık-beyaz lahana-maydanoz-patates, soğan, yem bitkisi: yonca-fiğ olacak 

şekilde gruplandırılmıştır. Bitkisel ürünlerin hektar başına tükettiği su miktarı Çizelge 3’de verilmiştir. Bu 
çizelge Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve DSİ tarafından yürütülen Türkiye’de Sulanan 

Bitkilerin Bitki Su Tüketim Rehberi adlı ortak bir çalışmanın sonucundan yola çıkılarak derlenmiştir. DSİ 

bu konu hakkındaki çalışmalarını referans bitki su tüketim hesabı, etkili yağış hesabı, sulama suyu ihtiyaç 
hesabı ile ilgili bilgisayar programının yazılımı alanında yürütmüştür. Türkiye’de genellikle bugüne kadar 

değişik bölgelerde ve farklı bitkilerde TAGEM araştırma enstitülerinde yapılmış sulama araştırmalarından 

elde edilen bilgilerin derlenmesi, bitki katsayısı hesabı, rehberin yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak 
üzere güncellenmesi çalışmalarını da TAGEM üstlenerek tamamlamıştır (Beyazgül, Sönmez, Tahmiscioğlu 

ve Özer, 2016). 
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Şekil 3. Merkez ve Uluırmak Tarım Alanlarına Ekilen Ziraat Ürünlerinin Miktarı 

 

Çizelge 3. Aksaray İli Tarımsal Ürünlerin Bitki Su Tüketim Değerleri 

 

Bitkisel Ürün Çeşitleri Bitki Su Tüketim Değerleri Hektar Başına m3 cinsinden 

Hububat 5524,5 
Bostan 5982,5 

Şekerpancarı 9195,0 
Ayçiçeği 6700,0 

Mısır 5793,6 
Her Çeşit Meyve 8198,0 
Her Çeşit Sebze 5404,4 

Soğan 7502,0 
Yem Bitkisi 5967,5 

 

Meteorolojik Veriler 

Aksaray ili orta iklim kuşağında olup kurak ve karasal iklim tipi etkisi altındadır. Aksaray Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü istasyonlarından alınmış 2007-2017 yılları arasındaki yıllık buharlaşma miktarları ve ayrıca kar 
yüksekliklerinin giriş kısmında karın yağışa çevrilmesi metodu kullanılarak hesaplama ve dönüştürme 

işlemlerinin yapılmasıyla elde edilmiş yıllık ortalama kar yükleri bulunmaktadır (Şekil 4). 

 

  
 

Şekil 4. Aksaray İli Yıllık Kar Yükü ve Buharlaşma Miktarları 

 

WEAP (Water Evaluation and Planning System) Programı 

 

Water Evaluation and Planning System (WEAP), Su Değerlendirme ve Planlama Sistemi, 1988 yılında 
Boston Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından mevcut su kaynaklarının arz-talep dengesini incelemek ve 

uzun yıllar boyunca alternatif işletme senaryolarını belirlemek için kullanılan entegre bir su yönetim 

aracıdır. En genel anlamda çevre dostu olarak farklı su stratejilerini bölüştürmede ve yaratılan senaryoları 
değerlendirmede kullanılmaktadır. WEAP diğer programlardan su yönetimine politik yaklaşımlar 

getirmesiyle ayrılabilir. Sınırlı su kaynaklarının tahsisi, çevresel nitelikler ve devam ettirilebilir su 
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kaynaklarının kullanımı endişe verici konulardır. Bilinen arza yönelik simülasyon modelleri her zaman 

yeterli olmamıştır. WEAP programı havzaların enerji üretimine yatkınlığını, su kalitesini, arz-talep 

dengesini incelemek ve ayrıca suyun talep noktalarında öncelik sıralamasına göre dağıtımının nasıl 
yapılacağı gibi birçok su yönetim konularını değerlendirmek ve cevap bulmak için bir çalışma ortamı 

sunmaktadır. Su ile ilgili tüm meseleler insan yaşamının hemen hemen her alanında hayati bir role sahip 

olması su kaynaklarını önemli bir konuma getirmektedir. Bu nedenle karar verici seviyede bulunan kişileri 
su kaynaklarının tahsisini yapmak için en güvenilir modeller arasında yer alan WEAP programından istifade 

etmeye yöneltmektedir ( Leong ve Lai, 2017). 

 
Modeldeki içme-kullanım ve tarım alanı su kaynaklarını başlıca Mamasın Barajı, Melendiz ve Karasu 

Çayları, Helvadere, Bağlıköy ve Aratol yeraltı su kaynakları oluşturmaktadır. Ayrıca mevcut bu su 

kaynaklarına ilaveten şehrin aldığı yıllık kar, yağış ve buharlaşma gibi hidrolojik verilerde modele 

eklenmiştir. Aksaray’ın tarım alanındaki kullanma suyu talebini oluşturan merkez ve uluırmak sağ sahil 
tarım alanları programa yansıtılmıştır. Tarım alanlarına talep edilen suyu ulaştırmak amacıyla iletim 

kanalları ve kullanılan suyun tekrar nehre dönmesi amacıyla da geri dönüş kanalları oluşturulmuştur. Bir 

başka talep noktaları olan yerleşim alanlarındaki içme ve kullanma suyu ihtiyacı modele tanımlanmıştır. Bu 
yerleşim alanları: Eskil, Ağaçören, Ortaköy, Sarıyahşi, Merkez, Güzelyurt ve Gülağaç’tır. Tarım alanlarında 

olduğu gibi bu alanlarda da iletim ve geri dönüş kanalları model üzerine kurulmuştur. Ancak tarım 

alanlarından farklı olarak geri dönüş kanallarından gelen su katı atık arıtma tesisinde rehabilite edildikten 
sonra Melendiz Çayı’nın su talep edilmeyecek uzak bir noktasına iletilmiştir. Organize sanayi su ihtiyacını 

belirtilen kaynaklardan değil bölgede oluşturulan kuyulardan temin etmesi ve gün içerisinde kullandığı suyu 

da yine kendine ait arıtma tesisinde arıtması WEAP modeli üzerine simüle edilmiştir. Son olarak Melendiz 

Çayı’nın döküm noktası olan Tuz Gölü program üzerinde çıkış noktası ile temsil edilmektedir. Aksaray 
ilinin su arz ve talep sisteminin WEAP programı üzerine modellemesinin nasıl yapıldığı gösterilmektedir 

(Şekil 5). 

 

 
 

Şekil 5. WEAP Programı Üzerinde Konya Kapalı Havzasının Şematik Yerleşimi 

 

Senaryolar 

 

Senaryo analizleri WEAP programının temelini oluşturmaktadır. Senaryo, güncel havza şartları üzerine 
ilerleyen yıllarda gerçekleşmesi beklenen iklimsel, çevresel ve teknolojik eğilimlerin meydana getirdiği 

değişimlerin yansıtılması olarak tanımlanmaktadır. Aksaray havzasında referans, en olumlu, en olumsuz, 

kayıp yok ve yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek maksimum su kapasitelerinin artırımı (MSKA) adlı 
beş adet senaryo yaratılmıştır. Referans senaryo en genel anlamda DSİ, Aksaray MGM, TÜİK, TAGEM 

gibi kurum ve kuruluşlardan alınan verilerin 2075 yılına değin olağan şeklini koruyacak şekilde uzatılmış 

hali olarak nitelendirilebilir. Bu veriler mümkün olduğu kadar havzanın gerçek durumunu yansıtmalıdır. 

Ayrıca bu senaryo havza üzerinde yaratılacak diğer senaryolar arasında kıyaslama yapabilmek için adından 
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da anlaşılacağı üzere bir referans platformu oluşturmaktadır. En olumsuz senaryo, gelecekte yaşanması 

muhtemel olan en kötü şartlar baz alınarak yaratılmış bir senaryodur. Hidrolojik verilerdeki azalış, nüfus ve 

tarım alanlarındaki artış ile birlikte yaşanacak su kıtlığını tarafımıza resmetmesi beklenmektedir. Değişen 
iklim koşulları ve küresel ısınmanın getirdiği yan etkiler bu senaryo üzerine işlenerek su talepleri ve 

karşılanmamış talepler üzerindeki etkisi incelenecektir. Havza üzerindeki en kritik koşulların alınması ile 

oluşturulan bu senaryo suyun daha bilinçsiz kullanımının hangi durumlara yol açacağı hakkında bilgi sahibi 
olunmasını da sağlar. En olumlu senaryo, ilerleyen zaman süreci boyunca yağış miktarlarında artış, 

buharlaşma miktarlarında azalış, nüfus verilerinde değişmezlik, tarım alanlarında azalış, kayıp oranlarında 

azalış ve su tüketim değerlerinde azalış varsayımları yapılarak geleceğe yönelik oluşturulmuş bir 
senaryodur. Ayrıca bu varsayımların 2075 yılına değin havzanın su bütçesini, arz ve talep değerlerini, 

karşılanmış ve karşılanmamış talep miktarlarını, havzaya giren ve çıkan akımları nasıl etkileyeceği üzerinde 

incelemeler yapılmıştır. Kayıp yok senaryosu, havza genelinde iletim ve geri dönüş kanallarında yeraltına 

sızan su miktarlarının tamamen sıfıra indirgenmesi düşünülerek hazırlanmış olan bir senaryodur. Şehrin 
içme ve kullanma suyu iletim-geri dönüş kanallarının ilk yapıldığı tarihten bu yana o zamanın teknoloji 

yetersizliği ve boruların zaman içerisinde aşınması, çatlaması veya kırılmasıyla oluşan kayıplar bu 

senaryoda önceki yıllarda kurulan asbest boruların günümüz teknolojisine daha uygun olan duktil borular 
ile değiştirilerek kayıp oranlarının sıfıra düşürüldüğü varsayılmıştır. Aksaray genelindeki tarım alanlarına 

suyu aktaran iletim kanalları ve bu noktalardaki suyu drene eden geri dönüş kanalları genellikle açık sulama 

sistemi şebekesine sahiptir. Bu yüzden kanallarda buharlaşma, yeraltı sızıntıları ve suyun taşınırken bir 
kısmının toprak tarafından emilmesi gibi birçok önemli kayıp meydana gelmektedir. DSİ bünyesinde 

gelecek yıllarda tarım alanı sulama sistemlerinin tamamı açık sistemden kapalıya dönüştürecek projelerin 

hayata geçirileceği kabul edilerek tarım arazisi iletim ve geri dönüş kanallarındaki kayıp oranı da sıfıra 

düşürülmüştür. Yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek maksimum su kapasitelerinin artırımı senaryosu ise 
yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek su kapasitelerinin 2017 yılından sonra nüfustaki değişim miktarının 

doğrusal bir orantısıyla değişeceği kabulü üzerine kuruludur. Bunun sebebi şuanda belediyenin yeraltı su 

kaynaklarından suyu almak ve şehir içme veya kullanımlarında dağıtmak üzere yeterli derecede depo ve su 
çekme şebekesi henüz inşa etmemiş olmasıdır. Belki günümüz şartlarında bu depoların sayısı ve su çekme 

şebekeleri kapasitesinin yeteceği öngörülmüş olsa dahi gelecek yıllardaki nüfus artımını karşılayacak bir 

şebeke sistemine Aksaray ili henüz sahip değildir. İlerleyen yıllarda nüfus artışına bağlı olarak yeraltı su 

kaynaklarında şehre su dağıtımı yapan sistemlerin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. 
 

Senaryolar Üzerindeki Varsayım Kabulleri 

 

 Melendiz ve Karasu Çayı’nın 1970-2016 yılları arasındaki debi değerlerinin referans senaryoda 
ortalaması, en olumsuz senaryoda en düşük debi değeri ve en olumlu senaryoda en yüksek debi değeri 

2016’dan sonraki yıllarda meydana geleceği varsayılmıştır. 

 Referans senaryoda Mamasın Baraj haznesi yüzeyinde 2016 yılından sonraki yağış değeri olarak 1965-

2016 yılları arasında gözlemlenen yıllık yağış miktarlarının ortalaması, 2012 yılından sonraki buharlaşma 
değeri olarak 1965-2012 yılları arasında gözlemlenen yıllık buharlaşma miktarlarının ortalama değeri 

kullanılmıştır. En olumsuz senaryoda yağış için yine bu yıllar arasındaki ölçümlerin en düşük ve 

buharlaşma için en yüksek değeri, en olumlu senaryoda ise yağış miktarlarının en yüksek ve buharlaşma 

miktarlarının en düşük değeri kullanılmıştır. 

 Aksaray ili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün akım gözlem istasyonları vasıtasıyla 1980-2017 yılları 
arasında şehrin yağış ve buharlaşma miktarlarında yaptığı ölçümlerin ortalaması bulunmuştur ve bu 

değerin referans senaryoda 2017 yılından sonraki her yıl için meydana gelecek sayısal değer olduğu 

varsayımında bulunulmuştur. En olumsuz senaryoda yağış için bu yılların en düşük, buharlaşma için en 
yüksek değeri kullanılırken en olumlu senaryoda yağış için en yüksek, buharlaşma için ise en düşük değer 

sisteme aktarılmıştır. 

 Referans senaryoda kar yoğunluğu 0,3 g/cm3 ve kar yüksekliklerinin ortalaması 30 cm olarak 

belirlenmiştir. En olumsuz senaryoda referans senaryoya göre kar yoğunluğunun 0,05 g/cm3 ve kar 
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yüksekliğinin minimum değer olan 15 cm’ye düşeceği, en olumlu senaryoda ise kar yoğunluğunun 0,5 

g/cm3 ve kar yüksekliğinin maksimum değer olan 40 cm’ye yükseleceği varsayılmıştır. 

 En olumlu, en olumsuz, kayıp yok ve referans senaryoda yeraltı kaynaklarından çekilebilecek maksimum 

su kapasiteleri 2017 yılından sonra sabit tutulurken, yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek su 
kapasitelerinin artırımı senaryosunda su kapasitelerinin nüfustaki değişim oranıyla doğrusal bir şekilde 

değişeceği varsayılmıştır. Ayrıca yeniden dolum miktarları en olumsuz senaryoda yağıştaki %20 oranında 

azalmaya bağlı olarak düşeceği, en olumlu senaryodaysa yağıştaki %40 oranında artışla yükseleceği kabul 
edilmiş ve model üzerine uygulanmıştır. 

 Aksaray ilçelerinin 2007-2017 TÜİK verilerindeki artış ve azalış oranlarından faydalanarak referans 

senaryoda 2017 yılından sonraki nüfus değerleri saptanmıştır. En olumsuz senaryoda ilçe nüfuslarının 

2017 yılından itibaren her yıl bir önceki yıla göre %1,8 artacağı varsayılmıştır. En olumlu senaryoda ise 
2017’den sonra il genelinde doğum ve ölüm oranlarının eşit olacağı düşünülerek nüfusun değişmeyeceği 

düşünülmüştür. 

 Referans senaryoda Aksaray merkez tarım alanı için 2016 yılından sonra 2007-2016 yılları arasındaki 

ortalama değerin, uluırmak tarım alanı için ise 2017 yılından sonra 2007-2017 yılları arasındaki ortalama 

değerin meydana geleceği kabulüne varılmıştır. En olumsuz senaryoda merkez ve uluırmak ziraat 
alanlarının her yıl bir diğerine oranla %0,05 artacağı, en olumlu senaryodaysa %0,05 oranında azalacağı 

varsayılmış ve programa simüle edilmiştir. 

 Referans senaryoda şehir içme ve kullanma suyu iletim-geri dönüş kanallarında %25 oranında bir kayıp 

meydana gelmektedir. En olumsuz senaryoda artan buharlaşma miktarları ile bu kaybın %35’e çıkacağı, 
en olumlu senaryoda ise azalan buharlaşma miktarları ile kayıp oranının %15’e düşeceği düşünülmüştür. 

Referans senaryoda tarım alanlarına bağlı iletim-geri dönüş kanallarına ise % 38’lik bir kayıp 

tanımlanmıştır. En olumsuz senaryoda kaybın %47’e yükseleceği, en olumlu senaryoda ise %26’ya 
düşeceği varsayılmıştır. Kayıp yok senaryosunda ise sistemsel tüm kayıplar sıfıra indirgenmiştir. 

 Bir kişinin yıllık su tüketim miktarı olan 72 m3, en olumsuz senaryoda %20 artış oranıyla 86,4 m3’e 

yükseltişmiş, en olumlu senaryoda ise %20 azalış oranıyla 57,6 m3’e indirgenmiştir. 

 

SONUÇLAR 
 

En olumlu senaryoda nüfus miktarlarının gelecek yıllarda doğum ve ölüm oranlarındaki eşitlikle sabit 

kalacağı ve tarım alanlarındaki daralmayla birlikte talep edilen su miktarlarındaki düşüşün azımsanmayacak 
miktarda olduğu ve referans senaryodaki 236,4 hm3’lük toplam talep miktarının 136,88 hm3’e gerilediği 

bulgusu elde edilmiştir. En olumsuz senaryodaki artan nüfus ve tarım alanlarıyla birlikte havzanın ihtiyaç 

duyduğu toplam su talebi 301,58 hm3’e kadar çıkmıştır. Referans senaryodaki 75,75 hm3’lük şehir içme ve 

kullanma suyu talebi, en olumlu senaryoda 23,18 hm3’e inerken en olumsuz senaryoda 97,85 hm3’e 
yükselmiştir. Aksaray şehrinin su talebinin büyük bir çoğunluğunu tarım alanlarının oluşturduğunu bu 

kısımdaki sonuçlar üzerinden söylemek mümkündür (Şekil 6). 

 

 
 

Şekil 6. Havzadaki 2007-2075 Yılları Arasında Tarım Alanlarındaki Karşılanmamış Talep Miktarları 
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Günümüz sulu tarımın çok fazla su ihtiyacı yarattığı ve kurak iklimsel koşulları yaşayan bölgelerin su 

taleplerini karşılamada yetersiz kaldığı ortadadır. Bu sebep ile Aksaray ilinde sulu tarım yerine kuru tarımı 

yaygınlaştırmanın yüksek talep miktarlarını azaltmada faydalı olacağı düşünülmektedir. 
 

Havzadaki 2007-2075 yılları arasındaki karşılanmamış toplam talep miktarı en olumlu, en olumsuz, 

referans, kayıp yok ve yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek MSKA senaryoları için sırasıyla 15,11, 
266,53, 154,58, 115,80 ve 133,31 hm3 olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 7). Bu sonuçlardan havzanın su 

sıkıntısının en olumlu senaryoda dahi tamamen yok edilemediği anlaşılmaktadır. Ancak en olumlu 

senaryoda iklimsel şartların iyileşmesi ve havza genelinde suyun daha bilinçli ve etkin kullanımı sebebiyle 
referans senaryoya kıyasla karşılanmamış toplam talebin yıl geçtikçe azaldığı saptanmıştır. Büyük sistemsel 

kayıpların giderildiği kayıp yok senaryosunda karşılanmamış su talebi referans senaryoya göre %25 

oranında düşmüştür. En olumsuz senaryoda hidrolojik verilerdeki düşüşler, nüfus ve tarım artışları, suyun 

daha bilinçsiz ya da kötü kullanımı yüzünden referans senaryoya göre karşılanmamış toplam su talebinde 
%70 oranında artış meydana gelmektedir. Yeraltı su kaynaklarının kapasitelerinin nüfustaki değişim 

miktarına bağlı olarak yükseltildiği senaryoda ise karşılanmamış toplam talebin yeterli miktarda olmasa da 

referans senaryoya kıyasla %14 oranında düştüğü ve karşılanmamış talebin yıllar içerisindeki artışının diğer 
senaryolara göre daha düşük eğim miktarıyla arttığı tespit edilmiştir  

 

 
 

Şekil 7. Havzadaki 2007-2075 Yılları Arasındaki Toplam Karşılanmamış Talep Miktarları 

 

Kayıpların olmadığı senaryoda mevcut su miktarı ile çok daha fazla ihtiyaç karşılanabileceği sonuçlar 

incelenerek anlaşılmıştı. Ancak kullanılan suların geri dönüştürülerek yeniden kullanılmasını kapsayan bir 
proje henüz Aksaray ilinde uygulanmamıştır. İhtiyacın daha fazla artması durumunda şehir hatlarına tedarik 

edilen suyu ayrıştırıp yeniden kullanmayı amaçlayan bir projenin hayata geçirilmesi havza su sıkıntısını 

indirgemede etkili sonuçlar vereceği öngörülmektedir. Aksaray ilindeki karşılanmamış talep miktarları 

Çizelge 4’de sergilenmektedir. 
 

Çizelge 4. Şehir ve Tarım Alanlarında Karşılanmamış Toplam Su Talebi Miktarları 

 
 

 

Senaryolar 

Şehir Kullanımı 

2075 Yılı 

Karşılanmamış 

Talep Miktarı (hm3) 

Tarım Kullanımı 2017 

Yılı Karşılanmamış 
Talep Miktarı (hm3) 

Tarım Kullanımı 2075 

Yılı Karşılanmamış 

Talep Miktarı (hm3) 

En Olumlu 0,04 76,92 15,06 
En Olumsuz 81,30 126,82 185,23 

Referans 35,39 107,07 119,2 
Kayıp Yok 16,38 78,13 99,43 

Yeraltı Su Kaynaklarından 
Çekilebilecek Kapasitelerin Artırımı 

24,99 105,43 108,32 
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En olumlu senaryoda yapılan iyileştirmelerin su kaynaklarından talep noktalarına temin edilen su 

miktarlarını artırmakta etkili olduğu ve referans senaryoya göre yaklaşık %50 oranında yükselttiği sonucuna 

varılmıştır. Yeraltı su kaynaklarından çekilebilecek su kapasitelerinin artırımı temin edilen su miktarlarını 
referans senaryoya göre yaklaşık %25 oranında arttırmıştır. Kayıp yok senaryosu sadece referans 

senaryodaki sistemsel kayıpların tamir edilmesini içerse de bu su kaybının aslında ne kadar önemli olduğu 

ve en olumlu senaryoda yapılan birçok iyileştirmeye denk düştüğü sonuçlardan yorumlanabilmektedir. Son 
olarak en olumsuz senaryoda referans senaryodaki tedarik edilen su miktarlarının yaklaşık %60 oranında 

düştüğü ve havza talep noktalarına su temin etmede yetersiz kaldığı açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu 

tarafımıza su kıtlığını çok önemli bir biçimde sergilemektedir. Aksaray genelinde bulutlara müdahale 
edilerek barajlar üzerinde yapay yağış meydana getirmek mümkündür. Küresel ısınmadaki artma yüzünden 

böyle bir projenin yürürlüğe girmesi havzanın ve barajın su sıkıntısını gidermede faydalı olacaktır. Havza 

genelindeki su bütçeleri havza su yönetiminin önemin bir kez daha ortaya koymaktadır (Çizelge 5).  

 
Çizelge 5. 2075 Yılı Havza Su Bütçesi 

 

Senaryolar 2075 Yılı Havza Su Bütçesi (hm3) 

En Olumlu 490,49 
Referans 310,48 

En Olumsuz 166,38 
 
 

 

Baraj haznesinin yüksek buharlaşma miktarlarına maruz kalması havzanın su kıtlığı yaşamasındaki en 
büyük unsur olduğu yürütülen bu çalışma sonucunda tespit edilmiştir. Baraj üzerindeki buharlaşmayı en aza 

indirmek veya engellemek amacıyla Amerika’daki Sylmar Barajı’nın üzerine yaklaşık 96 milyon polietilen 

top bırakılmasını kapsayan ‘‘Gölge Topu’’ adlı bir proje yürütülmüştür. Burada siyah renkteki topun güneş 
ışınlarını absorbe etmesini sağlayarak hazne yüzeyindeki buharlaşma %85-90 civarında azaltılmıştır. İhtiyaç 

duyulması halinde benzer bir projenin Mamasın Barajı üzerindeki su sıkıntısını ciddi ölçüde azaltmak için 

hayata geçirilmesi düşünülebilir. 
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TEKİRDAĞ İLİ YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN 
TESPİT EDİLEREK, SU KALİTESİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Dr. İbrahim İÇÖZ1    Sema KURT2          Müjgan KURU3 

 

ÖZET 
 

Su yeryüzündeki bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Su kalitesini 
ve miktarını olumsuz yönde etkileyecek etkenlerin, kaynağında asgari düzeye indirilmesi ve kontrol 

edilmesi gerekmektedir. İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının korunması ve 

yönetiminde suyun kalitesi ve miktarını etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel unsurların birlikte ele 

alınması gerekmektedir. Yüzeysel su kaynaklarının kalitesini ve ekolojik özelliklerini korumak, 
iyileştirmek, mevcut kalitesinden geriye gidişini önlemek ve çevresel hedeflere ulaşmak esastır. 

 

İçme suyu havzalarının korunmasına ilişkin hazırlanan yasal düzenlemeler mevcut olmasına karşın, 
yüzeysel su kaynaklarının yönetiminin tek bir idari yapı dışında olması sebebiyle sorunlarla karşılaşıldığı 

görülmektedir. İçme suyu temin edilen Havzalarda su kalitesinin korunması ve suyun etkin kullanımı için 

ilgili kurum ve kuruluşların koordineli olarak hareket etmesi gereklidir. Özellikle havzalardaki tarımsal 

faaliyetlerin kontrolü ve denetimi, havza içerisindeki yapılaşma şartlarına uygunluğun denetimi ile su 
kullanımının etkinleştirilmesi için, ilgili idarelerin ve yerel halkın işbirliği içinde bulunduğu bir yönetim 

yapısı oluşturulmalıdır.  

 
Bu çalışmada; çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde Tekirdağ İlinde bulunan yüzeysel su 

kaynaklarının kalitesini etkileyen unsurlar ele alınarak, yüzeysel su kaynaklarının her türlü evsel, 

endüstriyel ve tarımsal kirletici etkenden korunarak su kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılan 
çalışmaların değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı görev 

yapan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (TESKİ), içme ve kullanma suyu temin 

edilen havzalarda su kalitesinin korunmasına ilişkin yaptığı çalışmalar kurum verileri kullanılarak 

anlatılmıştır. Su kaynaklarının yayılı ve noktasal kaynaklı kirlenmeye karşı korunması ve kirletici 
faktörlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgede etkin denetimler yapıldığı, oluşan atıkların yürürlükteki 

mevzuatlar çerçevesinde bertarafının sağlandığı, ilave olarak TESKİ tarafından içme suyu havzalarında 

tespit edilen kirletici kaynakların yönetimine yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. İçme Suyu Temin 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında Tekirdağ 

İlinde bulunan 6 adet havzadan yılda 4 defa olmak üzere toplam 24 adet numune alınarak analiz sonuçları 

değerlendirilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Havza Yönetimi, Su Kalitesi, Yüzeysel Su 

 

ABSTRACT 

Water is vital to the survival of all living things on earth. Factors that will adversely affect the water quality 

and quantity should be minimized and controlled at the source. Social, economic and environmental factors 

that affect the quality and quantity of water need to be handled together in the conservation and management 
of surface water resources provided for drinking and utility water. It is essential to protect and improve the 
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quality and ecological characteristics of surface water resources, to prevent its going back from its current 

quality and to reach environmental targets. 

 
Although there are legal regulations on the protection of drinking water basins, it is observed that the 

management of surface water resources is a problem due to the fact that the management of the surface 

water resources is outside a single administrative structure. In order to maintain the water quality and to use 
the water effectively, it is necessary for the relevant institutions and organizations to act in coordination. In 

particular, a management structure with the cooperation of the relevant administrations and local people 

should be established in order to control and control the agricultural activities in the basins and to control 
the compliance with the construction conditions within the basin. 

 

In this study; environmental, social and economic criteria within the framework of the factors affecting the 

quality of surface water resources in Tekirdag province, the surface water resources of all kinds of domestic, 
industrial and agricultural pollutant factors to protect the water quality assessment was made. In addition, 

the studies carried out by Tekirdağ General Directorate of Water and Sewerage Administration (TESKİ) on 

the maintenance of water quality in the watersheds supplied by the Tekirdağ Metropolitan Municipality 
were described using the institution data. In order to protect water resources from spreading and point source 

pollution and to control the pollutant factors, it is seen that effective inspections are made in the region, the 

wastes are disposed within the framework of the legislation in force and in addition to these, studies are 
carried out for the management of the sources of pollutants detected in the drinking water basins by TESKİ. 

Within the scope of the Regulation on the Quality of Surface Waters Drinking Water Provided or Planned 

to be Obtained, a total of 24 samples were collected from 6 reservoirs in Tekirdag Province, four times a 

year, and the results were analyzed. 
 

Keywords:  Watershed Management, Water Quality, Surface Water 

 

1.GİRİŞ 

Su yeryüzündeki bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle 

su kalitesini ve miktarını olumsuz yönde etkileyecek etkenlerin, kaynağında asgari düzeye indirilmesi ve 
kontrol edilmesi gerekmektedir. İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının her türlü 

evsel, endüstriyel ve tarımsal kirletici etkenden korunması ve yönetiminde suyun kalitesi ve miktarını 

etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel unsurların birlikte ele alınması gerekmektedir. Yüzeysel su 
kaynaklarının kalitesini ve ekolojik özelliklerini korumak, iyileştirmek, mevcut kalitesinden geriye gidişini 

önlemek ve çevresel hedeflere ulaşmak esastır (TESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

raporları). 

 
Tekirdağ İlinde sanayileşme ve buna bağlı olarak göç ile ortaya çıkan hızlı nüfus artışı ile birlikte tarımsal 

faaliyetlerin de yoğun olması sebebiyle su kaynaklarının korunması ve yönetimi konuları büyük önem 

taşımaktadır. Tekirdağ İlinde hızla büyüyen sanayi ve tarımsal faaliyetlerin artışı ile paralel olarak artan su 
ihtiyacının önemli bir bölümü yeraltı su kaynaklarından temin edilmektedir. Ancak yoğun yeraltı suyu 

çekimi ile yeraltı suyu seviyesi 300 metrenin altına kadar düşmüş durumdadır. Bu durum yeraltı su 

kaynaklarından yüzeysel su kaynaklarına geçişi zorunlu hale getirerek, yüzeysel su kaynaklarının önemini 
de ortaya koymuştur (TESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı raporları). Yeni yüzeysel su 

kaynaklarının planlanması yanında mevcut su kaynaklarının korunması da büyük önem arz etmektedir.  

 

Tekirdağ ilinde bulunan içme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda mahalle bazında yapılan denetim 
ve incelemeler ile noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları tespit edilerek havza raporları oluşturulmuştur. 

Hazırlanan raporlar ve Yönetmelikler çerçevesinde önlemlerin alınması için çalışmalar sürdürülmektedir 

(TESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Raporları). 
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2.TEKİRDAĞ’DAKİ İÇME SUYU HAVZALARI VE MEVCUT DURUM 

 

İlde bulunan yüzeysel su kaynakları; Naipköy Barajı, Şarköy Göleti, Müstecep Göleti, Yazır Göleti, 
Türkmenli Göleti ve Çokal Barajı’ndan yıllık toplam 19,65 hm3 içme ve kullanma suyu temin edilmektedir. 

Gölet ve barajlardan temin edilen su, içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak nihai kullanıcılara 

ulaştırılmaktadır. Yapımı devam eden Ayvacık Barajının tamamlanmasıyla Tekirdağ İline yüzeysel su 
kaynaklarından yıllık toplam 24,65 hm3 içme ve kullanma suyu temin edilecektir. (Şekil 1) (Çizelge 1) 

 

Şekil 1. Tekirdağ İli Mevcut ve Yapımı Devam Eden İçme Suyu Havzaları. 
 

     Çizelge 1. Mevcut ve Yapımı Devam Eden İçme Suyu Havzalarımız. 

Yüzeysel Su Kaynağı 

(Mevcut) 
İçme Suyu Temin Edilen Yerleşim Yeri  

Su Miktarı 

(hm3/yıl) 

  Şarköy Göleti  Şarköy İlçe Merkezi  1,53 

  Naipköy Barajı  Süleymanpaşa İlçe Merkezi  6,43 

  Çokal Barajı İçme        
  Suyu 2. Kısım     
  Şarköy İsale Hattı  

Şarköy İlçe Merkezi ve 
Eriklice, Aşağıkalamış, Mürefte, Hoşköy, 
Şenköy, Kızılcaterzi Mahalleleri  

7,52 

  Türkmenli Göleti  
Marmaraereğlisi İlçe Merkezi  
Yeniçiftlik Mahallesi 

1,30 

  Yazır Göleti  
Barbaros Mahallesi 
Kumbağ Mahallesi  

1,26 
0,88 

  Müstecep Göleti  
Sağlamtaş Mahallesi 
Çınarlıdere Mahallesi  

0,73 

TOPLAM  19,65 

Yüzeysel Su Kaynağı  

(Yapımı Devam Eden) 
İçme Suyu Temin Edilecek Yerleşim Yeri  

Su Miktarı 

(hm3/yıl) 

  Saray Ayvacık   

  Barajı  
Saray ve Kapaklı İlçesi  5,00 

TOPLAM  5,00 
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2.1 Yüzeysel Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar 

 

Tekirdağ İlinde içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, 

tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular ile kirlenmesini önlemek için, bu 

kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta, uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak hukuki ve teknik 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından “İçme Suyu 

Havzaları Koruma Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine göre kaynak ve yeraltı 

sularının tasarrufu yetki ve sorumluluk sahasında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne aittir. Yine aynı 

yönetmelik kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde yeraltı suyu havzaları koruma esasları kapsamında 

içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında ve havzasında suların kirlenmesine neden olabilecek 

faaliyetlere izin verilmemekle birlikte her çeşit atık suyun havza dışına çıkarılması esastır. 

 
İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının korunması amacıyla havzaların her türlü yayılı ve 

noktasal kirlilikten korunması için denetimler yapılarak tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Suların kalitesini etkileyen çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bilinçsiz olarak tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan gübreler ve zirai ilaçlar, işletmelerden kaynaklı atıklar, yeraltı su kaynakları ve yüzeysel sulara 

karışarak kirlilik oranlarını artırmaktadır. Ayrıca yapılan aşırı sulamalar ile gübre ve ilaç kullanımı su 
kaynaklarını etkilemektedir. Bu sebeple TESKİ tarafından içme suyu havzalarında suyun miktarı ve kalitesi 

izlenerek geleceğe yönelik planlama çalışmaları yapılmaktadır (İçöz,2018). 

 

2.1.1. İçme Suyu Havzalarını Besleyen Derelerin Kontrolü  

İçme suyu havzalarını besleyen dereler vasıtasıyla yer üstü su kaynaklarına ulaşabilecek atık suların 

kontrolü amacıyla baraj ve göletleri besleyen derelerde; pH, Sıcaklık, İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen 

ölçümleri yapılmaktadır. 

 

2.1.2. Havza Denetimleri 

İçme suyu havzalarının her türlü kirlilikten korunması amacıyla sürekli olarak havza denetimleri yapılarak  

havza tespit tutanakları oluşturulmaktadır. İçme suyu havzalarında yapılan denetimlerde; hayvancılık 

faaliyetleri, yapılaşma ve imar durumları, endüstriyel tesisler, çevre kirliliği vb. hususlarda incelemeler 

yapılmaktadır. Su kaynaklarının korunması ve havzadaki ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, 

su kaynakları ve havzalarında suların kirlenmesine neden olabilecek faaliyetler yapılmasına kesinlikle izin 

verilmemektedir. 

Havza koruma çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde havza yakınında vatandaşlar tarafından etrafa 
atılan çöp vb. atıkların tespiti halinde, durum ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına yazılarak atıkların 

kaldırılması sağlanmaktadır.  

 

2.1.3. Mahalle Bazlı Çalışmalarımız 

İçme suyu havzaları koruma alanlarında kalan mahallelerin muhtarları ile görüşülerek gübre ve zirai 
ilaçların kullanımının bilinçli ve ölçülü şekilde yapılması gerektiği, boş zirai ilaç ambalajlarının tarlalara, 

bahçelere, dere ve dere yataklarına atılmaması gerektiği hakkında bilgiler verilmekte ve hazırlanan broşürler 

dağıtılmaktadır. 
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2.1.4. Teski Çevre Koruma ve Kontrol Teknesi İle Yapılan Denetimler  

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 
“TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Teknesi” ile yüzeysel sularda havza denetimleri, kıyı şeridinden ise 

denize yapılabilecek kaçak deşarjların tespiti amacıyla denetimler yapılmaktadır. 

  

2.1.5. Cbs-Coğrafi Bilgi Sistemi 

Havza denetimlerinin yapılmasında, arazinin tamamının gezilerek  incelenmesi çok mümkün değildir. 
CBS ve Uzaktan Algılama gibi modern yöntemler, havzaların konum ve sınırları, yerleşim yerleri ve nüfus, 

kentsel altyapı (su ve kanalizasyon şebeke hatları), mevcut ve planlanan yer altı su kaynakları gibi 

havzaların genel özelliklerinin sisteme işlenmesi kurum görüşlerimizin oluşturulmasında, zaman, maliyet 
ve işgücü açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Elde edilen veriler ışığında, havzalardaki noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklarının haritalarının çıkarılarak, 

havza yönetim modellemelerinin oluşturulması sağlanmaktadır. 
İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik  

kapsamında; içme suyu temin edilen yüzeysel su  kaynaklarımızın kalitesinin izlenmesi  amacıyla, 

numuneler aldırılarak yönetmelik çerçevesinde takip edilen  parametrelerin analiz sonuçları CBS üzerinden 

mevsimsel  ve bölgesel  değişimlerin izlenebilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  
 

2.1.6. İçme Suyu Havzalarına Tel Çit, Demir Kapı ve Uyarı Levhaları Yapılması  

İçme suyu havzalarının korunması için alınan tedbirler kapsamında havza koruma alanları tel çit ile çevrilip, 

demir kapılar yapılarak ve uyarı levhaları asılmaktadır. 

Havza koruma çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde alınan önlemlere rağmen vatandaşların demir 
kapı kilitlerini kırıp gölet yakınına kadar araçlarla indiği, zaman zaman avlanmaya devam ettikleri 

görülmektedir. 

Bu sebeple; İlimize içme-kullanma suyu sağlayan yüzeysel su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının 
korunması, olası olumsuz durumlara karşı güvenliğin sağlanması açısından, ilgili İlçe Jandarma 

Komutanlığı tarafından havzalar etrafında düzenli olarak denetim ve kontrollerin yapılması hususunda 

görüşmeler yapılmaktadır. 

 
Ayrıca; İçme suyu havzalarında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla, Daire Başkanlığımızca; “Baraja 

Girmek Tehlikeli ve Yasaktır.”, “Çöp Moloz Hafriyat Dökmek Yasaktır.”, “Gölete Yaklaşmak ve Balık 

Tutmak Tehlikelidir.”, “Atıklarımızla Suyumuzu Kirletmeyin.” olarak hazırlatılan uyarı levhaları içme suyu 
temin etmekte olduğumuz tüm baraj-gölet havzalarımıza takılmıştır (TESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı, Faaliyet Raporu,2018). 

 

2.1.7. Havzalarda Ağaçlandırma Çalışmaları 

Havzalarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile havzaların korunması sağlanarak baraj ve göletlerin 
ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır. Ormanlaştırma ile iklimlendirmeye yön verilmekte ve ormanlık 

alanlarla kaplı olan havzalar daha çok yağış almaktadır. Bu doğrultuda; yüzeysel su kaynaklarının kalite ve 

miktarının korunması amacıyla havza mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma yapılması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Yaklaşık 22 hektarlık alanda 10000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir (TESKİ, Çevre 

Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Faaliyet Raporu,2018). 

 

2.1.8. İçme Suyu Havzalarında Kaçak Yapılaşma  

TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında, havzalarımızda karadan ve gölet 

yüzeylerinden fiber tekne ile yapılan denetimlerde; kaçak yapılar tespit edilerek, ilgili İlçe Belediyeleri ile 

koordinasyon sağlanarak kaçak yapıların kaldırılması çalışmaları ve mahkeme süreçleri başlatılmıştır.    
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2.1.9. Atıksuların Havza Dışına Taşınması 

İçme suyu temin edilen ve edilecek olan havzalarda bulunan yerleşim yerlerinin evsel atıksularının arıtılarak 
havza dışına çıkarılması için gerekli plan ve proje çalışmaları ivedilikle yapılmaktadır.  

 

2.1.10. Yüzeysel Suların İzlenmesi 

29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesine Dair Yönetmelik” kapsamında; içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su  kaynaklarından,  
(Yazır Göleti, Naipköy Barajı, Türkmenli Göleti, Müstecep Göleti, Şarköy Göleti, Çokal Barajı) yılda dört 

kez numuneler aldırılarak, fizikokimyasal, kimyasal ve mikrobiyolojik toplam 41 parametrenin 

izleme çalışmaları yapılmakta ve akredite laboratuvar tarafından gerçekleştirilen analizlere ait sonuçlar 

Tarım ve Orman Bakanlığı- Su Yönetimi  Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  

 

2.2. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarımızdaki ham su kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 

su kaynaklarımız genel olarak A1 ve A2 Kalite Sınıfında bulunmaktadır. 
Tüm yüzeysel kaynaklarımızdan elde edilen sular İçme Suyu Arıtma Tesislerimizde arıtılıp, dezenfeksiyon 

işlemleri yapıldıktan sonra şebekeye verilmektedir. 

 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, içme 

ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynakları olan; Marmaraereğlisi İlçesi Türkmenli 

Göleti ve Süleymanpaşa İlçesi Yazır Göleti'nden akredite laboratuvar tarafından alınan  

numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçları Çizelge 2’ de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Türkmenli ve Şarköy Göleti Mikrobiyolojik Sonuçları 

  

TÜRKMENLİ GÖLETİ-MİKROBİYOLOJİK SONUÇLAR 

  
Toplam 
Koliform 

Fekal 
Koliform  

Fekal 
Streptekok  

Aralık 15 12 3 5 

Mart 16 130 13 3 

Haziran 16 24 9 13 

Eylül 16 26 19 3 

Kasım 16 130 67 9 

Şubat 17 0 0 0 

Mayıs 17 0 0 0 

Ağustos 17 24700 10 10 

Kasım 17 600 2700 170 

Şubat 18 1500 200 90 

Mayıs 18 >100000 0 0 

Ağustos 18 0/250 0/250 0/250 

Aralık 18 0/250 0/250 0/250 

Şubat 19 110 10 1.8 

YAZIR GÖLETİ-MİKROBİYOLOJİK SONUÇLAR 

  
Toplam 
Koliform 

Fekal 
Koliform  

Fekal 
Streptekok  

Aralık 15 13 2 0 

Mart 16 39 9 8 

Haziran 16 33 13 15 

Eylül 16 19 12 6 

Kasım 16 25 4 2 

Şubat 17 0 0 0 

Mayıs 17 0 0 0 

Ağustos 17 7110 10 0 

Kasım 17 130 3480 25 

Şubat 18 270 5 0 

Mayıs 18 148 0 0 

Ağustos 18 0/250 0/250 0/250 

Aralık 18 0/250 0/250 0/250 

Şubat 19 120 10 8,1 
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Örnek olarak, her iki yüzeysel su kaynağında da Toplam Koliform bakterisi için yönetmelikte belirtilen 

Çizelge 3 ‘te ki kalite standartlarını sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir. 
 

Çizelge 3. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 

Yönetmelik Ek-I: Kategorilere Göre Su Kalite Standartları Tablosu. 

Parametre 
A1 

K 

A1 

Z 

A2 

K 

A2 

Z 

A3 

K 

A3 

Z 

Fekal Koliform 20 - 2.000 - 20.000 - 

Toplam Koliform 50 - 5.000 - 50.000 - 

Fekal Streptekok 20 - 1.000 - 10.000 - 

K: Kılavuz değer, Z: Zorunlu değer, İ: İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar 
 

"İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik"  Ek 

II Kategori Belirlemek İçin Yüzdelik Hesabı bölümünde  "Yüzdelik değer hesaplamalarında, seçilen 

istatistiksel yönteme bağlı olarak gerekli asgari veri sayısı ile formüller farklılık göstermektedir.” denilmiş 

olup, bu yöntemlerde kullanılan yüzde kesri ve yüzdelik değer formülleri Çizelge 4 de gösterilmiştir. Bu 

kapsamda parametre bazında elimizde 14 adet veri sayısı olduğundan Hazen Yönteminin Uygulama 

Adımları uygulanarak ölçüm sonuçlarına göre su kaynaklarının kalite kategorisi belirlenecektir. 

Çizelge 4. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 

Yönetmelik Ek-II: Yüzdelik Değer Hesabı. 
 
r: Sıra no (küçükten büyüğe doğru), p: Yüzde kesri, P: Yüzdelik değer, n: Veri sayısı 

  

Yöntem Yüzde kesri Yüzdelik değer 

Yüzdelik değer için 

gerekli minimum veri 

sayısı 

Hazen 

1

2
r

p
n




 

1
502100. 100

n
P

n n

 
 

   
 
   

10 

Weibull 1

r
p

n


  

100.
100.

1 1

n n
P

n n

 
  

    

19 

Logaritmik  

p = 0,95 P = log -1 (μ + 1,65 σ) 36  

(minimum  

3 yılı kapsayan)  p = 0,90 
P = log -1 (μ + 1. 

282 σ) 
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Ancak, Yönetmelikte “Yüzdelerin hesaplanmasında istisnai meteorolojik ,iklimsel ya da coğrafik şartlar 

nedeniyle yüksek ölçülen değerler dikkate alınmaz.” denildiğinden; hesaplama yapılırken Türkmenli Göleti 
için Ağustos 2017 ve Mayıs 2018, Yazır Göleti için Ağustos 2017 de yüksek çıkan değerler dikkate 

alınmamıştır. Hazen yöntemine göre yapılan hesaplamalarda; Türkmenli Göletinin Toplam Koliform 

parametresi için %95 olasılıkla aşılmayacak değeri 1410, Yazır Göletinin 451,5 olarak bulunmuştur. Buna 
göre; İçme ve kullanma suyu temin edilen Türkmenli Göleti ve Yazır Göleti yüzeysel su kaynaklarındaki 

ham su kalitesi, ölçüm sonuçlarına göre Toplam Koliform parametresi için A2 Kalite Sınıfının klavuz 

değerinin altında kaldığı görülmektedir.  
 

"İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 

Yönetmelik" kapsamında belirtilmiş olan A1, A2 ve A3 kategorileri için arıtma sınıfları: 

 

A1: Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, 

A2: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, 

A3: Fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları ifade eder.  

Şeklinde belirtilmektedir. 

 

Mevcut durumda, her iki yüzeysel su kaynağından elde edilen sular, TESKİ İçme Suyu Arıtma Tesislerinde 

arıtılıp (Fiziksel ve Kimyasal) dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra şebekeye verilmektedir. 

 
Ayrıca; Ağustos 2017 ve Mayıs 2018 dönemleri dışında diğer dönemlerde yönetmelikte belirtilen kalite 

standartlarını sağladığı görülse de; kanalizasyonda, insan ile hayvan atıklarında veya kanalizasyon ile 

kirlenmiş sularda yüksek miktarlarda bulunan Toplam Koliform parametresinin istisnai meteorolojik, 
iklimsel ya da coğrafik şartlar nedeniyle göletleri besleyen derelere ulaştığı anlaşılmaktadır.  

 

 

3.SONUÇLAR 

 

İçme suyu temin edilen havzalarda su kalitesinin korunması ve suyun etkin kullanımı için ilgili kurum ve 

kuruluşların koordineli olarak hareket etmesi gereklidir. İlde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ 
Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kurulmasından sonra havza koruma çalışmalarının yerel yönetimler 

tarafından sahiplenilmesi ve yapılan çalışmalar neticesinde su kalitesinin daha iyi seviyelere ulaşması 

sağlanmıştır. Yüzeysel su kaynaklarına geçiş sürecinde yeni su kaynaklarının devreye girmesiyle koruma 
ve iyileştirme çalışmalarının daha da geliştirilerek yapılması, rutin denetimlerin düzenli olarak sürdürülmesi 

su kalitesini daha da iyi seviyelere taşıyacaktır (TESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

raporları). 

 
TESKİ tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının havzalarında her türlü yayılı ve 

noktasal kirlilikten korunmak için yapılan denetimlere  ve ölçüm çalışmalarına devam edilmeli, tespit edilen 

olumsuzlukların giderilmesi sağlanmalıdır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübreler, özellikle zirai ilaçlar 
ve zirai ilaçların boş ambalajlarının gölet ve barajlara, barajları besleyen ve yağış alanında kalan derelere 

atılması, havzalar için önemli kirletici kaynak oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak çiftçileri 

bilgilendirmeye yönelik eğitim çalışması yapılmasının yanı sıra halen kullanılmakta olan zirai ilaçların 
yerine çevresel sınırlamalara uygun, daha kolay bozunabilen ilaçların kullanılması sağlanmalıdır (TESKİ, 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı raporları). 

 

İçme suyu temin edilen ve edilecek olan havzalarda bulunan yerleşim yerlerinin evsel atıksularının arıtılarak 
havza dışına çıkarılması için gerekli plan ve proje çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Tüm bu çabalar su 

kaynaklarının miktarı ve kalitesine önemli katkı sağlayacaktır (İçöz, 2018). 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 
Yönetmelik kapsamında, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan, yerüstü ve yeraltı suyu 

kaynaklarının korunması maksadıyla; her bir içme-kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak 

bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planının hazırlanması gerekmektedir. Bu 
kapsamda; havzanın mevcut durumunun tespiti yapılarak, rezervuardaki su kalitesi ve kirliliğinin tahmin 

edilebilmesini sağlayabilecek nitelikte  havzaya uygun su kalite modeli oluşturularak, bu model yardımıyla 

havza planlaması ve bu planlamada öngörülecek değişik senaryoların su kalitesi üzerindeki beklenen etkileri 
hesaplanmalıdır. Elde edilen sonuçlara göre en uygun arazi kullanım şekli planlanarak, planlamada havzada  

mevcut taşkın yatağı modellemesi ve haritası dikkate alınmalıdır.  

 

TESKİ tarafından da havza koruma planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. İçme - 
kullanma suyu havzası koruma planının hazırlandığı havzadaki kurum ve kuruluşların, yerleşik halkın ve 

ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve içme - kullanma suyu havzası koruma planına ve planlama sürecine 

ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla çalışma başlangıcından itibaren yapılan bilgilendirme 
toplantıları yapılmaya devam etmektedir. 

 

Ayrıca; Tekirdağ İlinin de içinde bulunduğu Marmara Havzası Havza Yönetim Heyeti, Meriç-Ergene 
Havzası Havza Yönetim Heyeti, Tekirdağ İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, toplantı ve çalışmalarına 

katılım sağlanarak, Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından hazırlanan Havza Koruma Eylem Planı Takip 

Tabloları (HKEPTT) raporlanmakta ve gerçekleştirilen havza çalışmaları hakkında bilgiler 

paylaşılmaktadır. 
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SENTETİK AYLIK AKARSU AKIMLARI İÇİN ÇOK SERİLİ AR(0)+ARMA(1,1) MODELİ 

 

Tefaruk HAKTANIR1 M. Bircan KARA2  Neşe AÇANAL3 

 

 

ÖZET 

20 adede kadar akım rasat istasyonunda gözlenmiş aylık akım serilerini bir grup içinde giriş datası olarak 
alıp, her bir istasyonda 10Bin yıla kadar süreç için sentetik aylık akım serilerini hesaplayan, 

AR(0)+ARMA(1,1) sembolü ile temsil edilen bir çok-serili stokastik model geliştirilmiştir. Öncelikle, 

gruptaki M adet istasyonun modifiye-HEC4 programınca eksikleri tamamlanmış n-yıllık gözlenmiş aylık 
akım serileri giriş datası olarak okunmaktadır. Model, her serinin aylık akımlarını o ayın ortalamasından 

çıkarıp standart sapmasına bölerek mevsimlik periyotları ayıklamakta, çarpıklık katsayısı mutlak değeri 

0.05’den büyük olan standardize serileri, parametreleri uygun bir yöntemle hesaplanmış 3-parametreli log-

normal dağılım ile standart-normal dağılımlı serilere dönüştürmektedir. M adet, n12 elemanlı standart-

normal değişken serilerinden k.nıncı serinin i.ninci elemanı (ui,k), diğer M–1 adet serinin i.ninci 
elemanlarına (AR(0)), M adet serinin i–1.inci elemanlarına (AR(1)), ve ortalaması 0, varyansı 1 eksi 

modelin determinasyon katsayısına eşit olan normal dağılımlı rastgele bileşenin i.ninci ve i–1.inci 

elemanlarına (MA(1)) lineer olarak iliştirilmektedir. Toplam 2M adet parametre, M adet n12 elemanlı 

ui,k serilerini kullanan, en-küçük-kareler yaklaşımıyla oluşan kapsamlı bir iteratif yöntemle 

hesaplanmaktadır. Sentetik ui,k’ların hesabı da ayrı bir kapsamlı iteratif yöntem gerektirmektedir. Daha sade 
çok-serili ARMA(1,1) modeli ile hesaplanan ui,k’lar AR(0)+ARMA(1,1) modelinin başlangıç tahminleri 

olarak alınmaktadır. Son iki iterasyonun N12 adet ui,k değerlerinin aritmetik ortalamaları yeterli 

anlamlılıkta değişmeyinceye kadar iterasyonlar devam etmektedir. Baştan yapılan standardizasyon ve 

standart-normalizasyon dönüşümlerinin inversleri uygulanarak N12 adet sentetik ui,k değerleri sentetik 

akım değerlerine dönüştürülmektedir. Model, Türkiye’nin dört farklı bölgesinde, 50-yıllık gözlenmiş akım 

serileri bulunan, 16 – 20 arası adette istasyonlu gruplara uygulanmış, 10Biner yıl süreçli aylık sentetik akım 
serileri hesaplanmış, sentetik serilerin 200 adet 50-şer yıllık parçalarının ortalama değer ve standart 

sapmalarının ortalamaları gözlenmişlerinkilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, baştaki, ortadaki, ve sondaki 

50’şer yıllık sentetik seriler, gözlenmiş serilerle birlikte aynı şekil içinde ayrı ayrı çizdirilmiş, görünümleri 

gözle incelenmiştir. Bu karşılaştırmalar sonucu, bu çalışmada geliştirilmiş olan AR(0)+ARMA(1,1) 
modelinin makul sentetik aylık akımlar serileri hesapladığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aylık akarsu akımları için stokastik modeller. 

 
 

ABSTRACT 

A multi-series stochastic model symbolized by AR(0)+ARMA(1,1) is developed which, by taking the 
observed monthly streamflows series of as many as 20 gauging stations in one group as the input data, 

computes synthetic monthly streamflows up to 10thousand years at each station. Initially, the set of complete 

n-year-long series of monthly flows observed at M number of gauging stations reconstituted by the 

modified-HEC4 package program is taken as the input data. The model extracts the seasonal periodicities 
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by subtracting its sample mean from each monthly flow and then dividing by its standard deviation. Next, 

each series of n12 elements standardized as such is further standard-normalized if the absolute value of its 

skewness coefficient turns out to be greater than 0.05 by a 3-parameter log-normal distribution whose 

parameters are computed by a suitable method. The i’th element of the k’th series of each one of such 
determined M series (ui,k) is linearly related to the i’th elements of the other M–1 series (AR(0)), to the (i–

1)’st elements of M series (AR(1)), and to the i’th and (i–1)’st elements of a normally-distributed random 

component whose mean is zero and standard deviation equals 1 minus the determination coefficient of the 

model (MA(1)). Computation of 2M number of parameters is done by the least-squares approach, which 

necessitates a comprehensive iterative scheme. Computation of the ui,k’s of the synthetic series also 

necessitates another comprehensive iterative procedure. N12 synthetic ui,k’s of each series computed by 
the simpler multi-series ARMA(1,1) model are taken as the initial estimates of the ui,k’s by the 

AR(0)+ARMA(1,1) model. The iterations continue until the overall averages the ui,k’s of the last two 

iterations come close to each other at a sufficient significance level. The inverse expressions of first the 

standardizations and next the standard-normalizations are applied to the final N12 element ui,k series and 

finally N-year-long synthetic series of monthly flows are computed for each one of M stations in the group 
by those conversions. The model is applied to four groups from various regions of Turkey comprising 

between 16 and 20 stations in each group, and synthetic series of monthly flows for a period of 10thousand 

years are computed at each station, and the averages of sample means and of sample standard deviations of 

200 50-year-long segments of the synthetic series are compared with those of the observed series of monthly 
flows. The first, the middle, and the last 50-year long portions of the 10thousand-year-long synthetic series 

are drawn together with the observed series in the same figure to scale and inspected visually. As a result of 

these comparisons, the developed AR(0)+ARMA(1,1) model is observed to compute reasonable synthetic 
monthly flows series.   

Keywords: Stochastic models for monthly streamflows. 

 

 

GİRİŞ 

 

Barajların işletme hesapları çoğu kez aylık akımlar ile yapılmaktadır (Örneğin: Çukurova Elektrik A. Ş., 
1986; EİE, 2006; USACE, 1985). Doğal akarsuyun gelecekteki akım düzeninin geçmiştekine benzer olacağı 

varsayımıyla, proje aşamasında ve mevcut yapının işletme çalışmasında baraj aksında ölçülmüş veya baraj 

aksına taşınmış gözlenmiş akım serileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelecekteki akımların genel 
istatistiksel karakteristikleri geçmişte gözlenmiş akımlarınkiler ile aynı veya çok yakın olsa dahi, gelecekte 

geçmiştekinden daha kurak ve daha sulak birkaç yıllık süreçler vuku bulabilir. Dolayısıyla, 20.nci yüzyılın 

başlarından beri, gelecekteki akım serileri için, geçmiştekilerin temel istatistiklerini muhafaza ederek, 

sentetik akım türetme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunların en yaygınları Box-Jenkins modelleri olarak tabir 
edilen, AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,l,q) sembolleriyle tanımlanan stokastik yöntemlerdir 

(örneğin: Beard ve ark, 1970; Box ve ark, 2008; Can ve Yardelen, 2005; Karabörk ve Kahya, 1999; 

Kottegoda, 1980). Sentetik akım türetmedeki amaç, 5Bin yıl, 10Bin yıl gibi büyük uzunlukta bir yapay akım 
serisi hesaplamak, bunu her biri 35’er veya 50’şer yıllık 100 veya 200 adet parçalara bölmek, hidroelektrik 

üretimi, sulama suyu, içme-kullanma suyu temini gibi gayelerle 100 veya 200 adet parçanın her biri ile ayrı 

ayrı işletme yapmak, elde edilen 100 veya 200 farklı bulgu ile olasılık-bazlı sonuca ulaşmaktır. Örneğin 50 
yıllık bir gözlenmiş akım serisi, bir adet ortalama yıllık hidroelektrik enerji bulgusu verirken, 100 adet 

50’şer yıllık sentetik seri parçası ile 100 adet ortalama yıllık hidroelektrik enerji değeri elde edilir. Ortalama 

yıllık hidroelektrik enerjinin bir rastgele değişken olduğu kabulü ile, bu 100 adet değere uygun bir olasılık 

dağılımı uydurularak, örneğin geçilme olasılığı % 90 olan ortalama yıllık hidroelektrik enerji hesaplanmış 
olur.  

 

Uzun sentetik akım datası üretme amaçlı paket programlar mevcuttur. HEC4 (USACE, 1971), SPIGOT 
(Grygier ve Stedinger, 1990, 2001), SAMS2007 (Sveinsson ve ark, 2007) programları bilinenler olarak 
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değerlendirilebilir. Sembolik olarak tasvir edildiğinde, HEC4, bir çok-istasyonlu AR(0)+AR(1) aylık akım 

modelidir. SPIGOT, yıllık akımlara, isteğe bağlı olarak tek-istasyonlu veya çok-istasyonlu AR(1) modeli 

uyguladıktan sonra, detayları Grygier ve Stedinger (1990, 2001) tarafından açıklanan zamansal ayrıştırma 
veya mekânsal ayrıştırma yöntemleriyle aylık akımları hesaplamaktadır. SAMS2007 yıllık ve aylık akım 

serilerini ayrı olarak farklı birkaç modelle türetmektedir. SAMS2007 yıllık akımlar için çok-istasyonlu 

ARMA(p,q) modeli, fakat aylık akımlar için çok-istasyonlu AR(p) modeli uygulayabilmektedir. 
SAMS2007 çok-istasyonlu aylık akımlar için yıllık akımlara uyguladığı çok-istasyonlu ARMA(p,q) 

modelinin verdiği yıllık akımlardan ayrıştırma yöntemiyle aylık akımları elde etmektedir (Sveinsson ve ark, 

2007). SAMS2007 isteğe bağlı olarak tek-istasyonlu veya çok-istasyonlu modelleri ayrı ayrı 
uygulamaktadır (Sveinsson ve ark, 2007). HEC4, SPIGOT, ve SAMS2007’nin hiç birisi aylık akımlar için 

çok-istasyonlu ARMA(1,1) modeli uygulamamaktadır. Bunların en kapsamlısı SAMS2007 gibi 

görülmektedir; çünkü SAMS2007 hem p’nin hem de q’nun 10 kadar yüksek seviyelere kadar çıkabildiği 

ARMA(p,q) modeli uygulamaktadır. Fakat, SAMS2007 bu modeli sadece çok-istasyonlu yıllık akımlara 
uygulayabilmekte, aylık akımlar istenirse, hesapladığı yıllık akımlardan ayrıştırma yöntemiyle aylık 

akımları hesaplamaktadır. Özeti bu bildiride sunulan bu çalışmada, HEC4, SPIGOT, ve 

SAMS2007’ninkilerden farklı bir yöntemle, en fazla 20 adet olabilen bir grup içinde M adet istasyondaki 
aylık akım serilerine doğrudan çok-istasyonlu AR0+ARMA(1,1) modeli uygulanmıştır. Analitik ve nümerik 

safhaları geliştirildikten sonra, bu model Fortran dilinde AR0ARMA11 adlı bir bilgisayar programı olarak 

kodlanmıştır. Bir gruptaki istasyon adedi en fazla 20, sentetik seri uzunluğu da en fazla 10bin yıl olmaktadır. 
Programda M adet her biri 10bin satırlı 12 sütunlu matrisin yanısıra, birçok aynı boyutta matrisler ve birçok 

uzun tek boyutlu diziler gerekmekte, bu haliyle program, 20 istasyonlu bir grubun 10Bin yıllık aylık akım 

serilerinin hesabı için 4 Giga byte RAM hafızası olan bir PC’de çalışmaktadır. Program, RAM hafızası 8 

veya daha fazla GB olan PC’ler için gruptaki seri adedini 40’a veya hatta 50’ye çıkarılacak biçimde kolayca 
modifiye edilebilir.  

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 
Bu çalışmanın materyali olarak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 

ölçülmüş olan ülkemizdeki doğal akarsuların memba kısmında baraj bulunmayan akım rasat istasyonlarının 

aylık akım serileri kullanılmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde, 22 nolu Müteferrik Doğu Akdeniz Suları ve 
23 nolu Çoruh havzalarında 19 adet akım rasat istasyonu bir grup olarak alınmıştır. Ayrıca, 21 nolu Fırat ve 

26 nolu Dicle havzalarında 19 adet, Ege Bölgesinde 3 nolu Susurluk, 4 nolu Müteferrik Ege Suları, 5 nolu 

Gediz, 6 nolu Küçük Menderes havzalarında 20 adet, ve İç Anadolu Bölgesinde 14 nolu Yeşilırmak, 15 
nolu Kızılırmak, 16 nolu Orta Anadolu Kapalı havzalarında 16 adet akım rasat istasyonu bir grup olarak 

alınmıştır. Bu akım rasat istasyonlarında ölçülmüş olan aylık akım dataları 1962 – 2011 arası 50 yıllık süreç 

için alınmış, uygun dosyalara kaydedilmiştir. Bu istasyonlardan bir kısmı 1962’den daha sonra açıldığı için 

bazı seriler daha kısadır. Bazı serilerde de aralarda kayıt boşlukları vardır.  
 

Su Kaynakları Mühendisliği alanında, HEC1, HEC-RAS gibi birçok paket programı A.B.D.’de, ülkemizde, 

ve birçok ülkede kullanılmakta olan A.B.D. Ordu Mühendisleri Birliği Hidrolojik Mühendislik Merkezi’nin 
aylık akım serilerinin, gözlenmiş olanlardaki eksikliklerin tamamlanması ve istenen uzunlukta sentetik 

seriler hesaplanması için çok-istasyonlu AR(0)+AR(1) modeli uygulayan, HEC4 olarak bilinen bir paket 

programı da mevcuttur (USACE, 1971). SPIGOT ve SAMS2007’den farklı olarak HEC4, öncelikle 
kaydedilmiş doğal akım serilerinden eksik ayların değerlerini de aynı model ile hesaplamakta ve gruptaki 

bütün istasyonların eksik akımlarını tamamlamaktadır. Bu çalışmada, gözlenmiş akımların eksiklerinin 

hesaplanması kısmında HEC4 programının AR(0)+AR(1) modelindeki rastgele bileşen kaldırılmış, o ayın 

ve bir önceki ayın açıklayıcı değişkenler olduğu çoklu lineer regresyon kullanılmıştır. Detayları burada 
sunulmayan, ölçülmüş birçok akımı seriden çıkarıp HEC4’e hesaplattırarak yapılan çok sayıda kombinezon 
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sonucu, rastgele bileşensiz çoklu-regresyonun gözlenmiş serilerdeki eksik akımları daha duyarlı olarak 

hesapladığı görülmüştür. 1970’te geliştirilmiş olan HEC4 programı, o zamanki bilgisayarların hafıza 

kapasitesinden dolayı, bir grupta en fazla 10 seri almakta ve en fazla 100 yıl süreli sentetik seri 
hesaplayabilmektedir (USACE, 1971). Daha uzun sentetik serileri 100’er yıllık parçalar halinde 

hesaplamakta, bunları kısımlar halinde yardımcı hafızaya kaydetmektedir. Bu çalışmada, önce eksik 

akımların tamamlanmasında yapılan değişikliğin yanısıra, HEC4, bir grupta 20 seri alacak biçimde ve 
parçalara ayırmadan bir seferinde 10Bin yıla kadar süreli sentetik seri hesaplayacak biçimde modifiye 

edilmiştir. Dolayısıyla, yukarıda özetlenen gruplar öncelikle modifiye HEC4 ile çalıştırılmış ve gruplardaki 

istasyonların gözlenmiş aylık akım serileri 1962 – 2011 süreci için tamamlanmıştır. Böylece tamamlanan 
doğal akım serileri, bu çalışmada geliştirilmiş olan AR0ARMA11 programının giriş datasını teşkil etmiştir. 

Bu bildiride, yukarıda bahsedilenlerden Fırat-Dicle grubu içindeki, Tohma Suyu üzerinde 2145 nolu 

Hisarcık akım rasat istasyonu örnek olarak verilecektir. 2145-Hisarcık istasyonunun drenaj alanı 5780.8 

km2 olup, 1963 – 2011 sürecinde eksiksiz gözlenmiş datası bulunmaktadır.  
 

Metot 

 
En fazla 20 istasyonun bir grupta bulunabileceği, en fazla 10Bin yıla kadar uzunlukta aylık akımların 

AR(0)+ARMA(1,1) modeli ile sentetik olarak hesabı için geliştirilmiş olan çok-istasyonlu model aşağıda 

özetlenen adımları içermektedir.  
 

1) Her istasyonun n12 adet elemanı bulunan gözlenmiş aylık akım serisine Qi = Ati + B ifadesi ile tanımlı 

lineer trend analizi yapılır. Bu ifadedeki ti, Qi aylık akımın n12 aylık süreçteki tam sayı konum değeridir. 

Burada, n12 adet aylık akım değerleri kullanılarak A ve B katsayıları en-küçük-kareler yaklaşımlı 

regresyonla hesaplanır. A katsayısının t değeri ve A’nın % 99 anlamlılıkta çift taraflı güven aralığı 
hesaplanarak gözlenmiş aylık akımlar serisinin lineer trendi olup olmadığına karar verilir. Örneğin, bu 

çalışmada alınanlardan, 19 istasyon içeren Fırat-Dicle grubunda 5 istasyonda azalan trend görülmüştür. 

Karadeniz grubu hariç, diğer iki grupta da bazı istasyonlarda azalan trend bulunmuştur. Öncelikle trend 

bulunan bir istasyonun n12 adet aylık akım değerlerinin hepsi, artan trend varsa aynı eğimle azaltılmakta, 

azalan trend varsa aynı eğimle arttırılmakta, ve böylece ortalaması zaman göre sabit bir gözlenmiş akım 
serisi elde edilmektedir.  

 

2) Her istasyonun kesiksiz n yıllık aylık akımlar serisi bulunan, M adet istasyon içeren gruptaki her 
istasyonun her ayının akım serisinin ortalaması, standart sapması, ve çarpıklık katsayısı hesaplanır.  

 

3) Her istasyonun n12 adet standardize değişken serisi aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. 

 

zi,k = (Ql,j,k – ortj,k ) / ssj,k , l = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., 12, k = 1, 2, …, M,  i = 1, 2, ..., n12  (1) 

 

Burada, Ql,j,k : k.nıncı istasyon akım serisinin, l.ninci yılının, j.ninci ayındaki akım değeri (hm3/ay), ortj,k : 
k.nıncı serinin, j.ninci ayının n adet değerinin ortalaması (hm3/ay), ssj,k : k.nıncı serinin, j.ninci ayının n adet 

değerinin standart sapması (hm3/ay), zi,k : k.nıncı serinin standardize değişkenidir (boyutsuz, toplam n12 

adet elemanlı tek seri).  

 

4) Her istasyonun n12 adet standart-normal değişken serisi (ui,k), parametreleri, momentler, olasılık-

ağırlıklı momentler (OAM), maksimum-olabilirlik (MO), sıfır-çarpıklık yöntemlerinden en uygun olanı ile 
hesaplanmış 3-parametreli log-normal dağılım (LN3) dönüştürümü ile hesaplanır. Oldukça kapsamlı ara 

adımlar ve hesaplar gerektiren bu kısmın özeti bildiriyi uzatmamak amacıyla verilmeyecektir. Arzu eden 

herkese sunulabilir. Parametreler hesaplandıktan sonra LN3 dağılımı ile standart-normalizasyon 
dönüştürümü aşağıdaki eşitliklerle yapılır.  
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ui,k = [ln(zi,k – ck) – ln(bk)] / ak  , zi,k serisinin çarpıklık katsayısı > +0.05 ise    (2.1) 

 
ui,k = [ln(ck – zi,k) – ln(bk)] / ak  , zi,k serisinin çarpıklık katsayısı < –0.05 ise    (2.2) 

 

Bir istasyonun zi,k serisinin çarpıklık katsayısı –0.05, +0.05 aralığında kalırsa zi,k serisinin standart-normal 
dağılımlı olduğu kabul edilerek doğrudan ui,k = zi,k alınır. Bu çalışmada data olarak kullanılan ülkemizden 

74 istasyonun hiçbirinde bu durum oluşmamıştır. Şekil 1’de 2145-Hisarcık istasyonunda standardize 

değişkenin, Şekil 2’de de standart-normal değişkenin QQ grafikleri verilmektedir. Şekil 2’deki noktalar 
Şekil 1’dekine göre 45 derecelik doğruya daha yakın bir konumda olduğundan dolayı LN3-MO dağılımı ile 

dönüştürülmüş standart-normal serinin standardize seriye nazaran standart-normal dağılıma daha iyi uyduğu 

söylenebilir.  

 

 
 

Şekil 1. 2145-Hisarcık istasyonunda gözlenmiş serinin 600 adet standardize edilmiş elemanlarının QQ 

grafiği.  
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Şekil 2. 2145-Hisarcık istasyonunda gözlenmiş serinin 600 adet standart-normalize edilmiş elemanlarının 

QQ grafiği. 
 

 

5) M adet istasyondan 1.inci istasyonun sentetik standart-normal değerleri AR(0)+ARMA(1,1) modelinde 
aşağıdaki ifade ile hesaplanmaktadır. 

 

         M  M 

ui,1 = ∑ βk∙ui,k + ∑ ϕk∙ui–1,k + ηi – θ∙ηi–1  ,   i = 1, 2, . . ., n12     (3) 

        k=2  k=1 
 

Burada, βk : ui,1’i diğer M–1 adet istasyonun o ayki u’larına iliştiren AR(0) parametreleri, ϕk∙: ui,1’i kendisi 

dahil bütün M adet istasyonun bir ay önceki u’larına iliştiren AR(1) parametreleri, ηi : ortalaması sıfır, 
varyansı (1–R2)’ye eşit olan normal dağılımlı rastgele bileşenin i.ninci aydaki değeri, θ : ui,1’i rastgele 

bileşenin bir ay önceki değerine iliştiren MA(1) parametresidir. (1–R2)’deki R2, n12 adet gözlenmiş serinin 
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ui,1’leri ile (3) eşitliğinin hesapladığı ui,1’ler arasındaki ilişkinin determinasyon katsayısıdır (Box ve ark, 

2008). Görüldüğü gibi, bir grupta M adet istasyon var ise, AR(0)+ARMA(1,1) modelinin toplam 2M adet 

parametresi bulunmaktadır. (1–R2) aşağıdaki gibi tanımlıdır (Örneğin: Montgomery ve ark 2001).  

 

          n12        n12 

1–R2 = ∑ (ui,1-gözlenen – ui,1-hesaplanan)
2 / ∑ (ui,1-gözlenen – u1-ortalama)

2      (4) 
           i=1         i=1 

 

Burada, u1-ortalama : n12 adet ui,1-gözlenen’lerin aritmetik ortalaması, ui,1-hesaplanan’lar da (3) eşitliği ile hesaplanan 

ui,1’lerdir. (4) eşitliği genel olup, (3) eşitliğinden farklı bir eşitlik için de geçerlidir ve o eşitliğin (1–R2)’sini 
verir.  

 

(3) eşitliğindeki rastgele bileşen bu çalışmada aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 
Pnexi = ursi             (5) 

sndi = Φ(Pnexi)            (6) 

ηi = ση ∙ sndi             (7) 
 

Burada, ursi : alt sınırı 0, üst sınırı 1 olan üniform dağılımlı (kenar uzunluğu 1 olan kare) bir rastgele sayı, 

Pnexi : ursi’ye eşit alınan, ηi’nin küçük-kalma olasılığı, Φ(Pnexi): standart-normal dağılımın kümülatif 

dağılım fonksiyonu inversinin Pnexi argümanı için verdiği nümerik değer, ση : ηi’nin standart sapmasıdır ve 
ση = (1–R2)1/2’dir. Bu çalışmada ursi, Numerical Recipes (Press ve ark, 1992) kitabında verilen RAN1 adlı 

alt-program ile, Φ(Pnexi) te Odeh ve Evans’ın (1974) 8 anlamlı hane duyarlılığındaki nümerik yöntemiyle 

hesaplanmaktadır.  
 

6) (3) eşitliğindeki M–1 adet βk, M adet ϕk, ve bir adet θ parametresi, M adet her biri n×12 elemanlı aylık 

akım serilerinin dönüştürülmüş ui,k değerleri ve (5), (6), (7) eşitliklerinden elde edilmiş n×12 elemanlı ηi 
serisi kullanılarak, (3) eşitliğiyle hesaplanan ui,1’ler ile gözlenmiş ui,1’ler arasındaki farkların karelerinin 

toplamını minimum yapacak biçimde, diğer bir deyişle en-küçük-kareler yöntemiyle hesaplanmaktadır. 

Anılan farkların karelerinin toplamı aşağıdaki gibidir. 

 
           n×12 

FKT1 = ∑ (ui,1-hesaplanan – ui,1-gözlenen)
2          (8) 

            i=1 
 

Burada, ui,1-hesaplanan için (3) eşitliğinin sağ tarafı ve ui,1-gözlenen için de kısa olması amacıyla ugi,1 sembolü 

kullanıldığında FKT1 aşağıdaki gibi yazılabilir.  

 
           n×12   M    M 

FKT1 =  ∑ {[ ∑ βk∙ugi,k + ∑ ϕk∙ugi–1,k + ηi – θ∙ηi–1 ] – ugi,1}
2       (9) 

             i=1   k=2  k=1 
 

FKT1’i minimum yapan parametreleri bulabilmek için FKT1’in her bir parametreye göre kısmi türevini alıp 

bunları sıfıra eşitleyerek oluşturulan denklem takımını parametreler için çözmek gerekir. FKT1’in β2’den 
βM’ye kadar kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesiyle oluşan eşitlikler aşağıdaki gibi olur. 

 

n×12  M             M            n×12 

  ∑ {[ ∑ βk∙ugi,k∙ugi,m + ∑ ϕk∙ugi–1,k∙ugi,m – θ∙ηi–1∙ugi,m ] = ∑ (ugi,1 – ηi)∙ugi,m , m = 2, 3, …, M (10) 
 i=1   k=2           k=1              i=1 

 

FKT1’in ϕ1’den ϕM’ye kadar kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesiyle oluşan eşitlikler aşağıdaki gibi olur.  
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n×12  M               M       n×12 

  ∑ {[ ∑ βk∙ugi,k∙ugi–1,m + ∑ ϕk∙ugi–1,k∙ugi–1,m – θ∙ηi–1∙ugi–1,m] = ∑ (ugi,1 – ηi)∙ugi–1,m , m = 1, 2, …, M (11) 
 i=1   k=2              k=1        i=1 

 

FKT1’in θ’ya göre kısmi türevinin sıfıra eşitlenmesiyle oluşan eşitlik aşağıdaki gibi olur.  
 

n×12  M           M    n×12 

  ∑ {[ ∑ βk·ugi,k∙ηi–1 + ∑ ϕk∙ugi–1,k∙ηi–1 – θ∙(ηi–1)
2] = ∑ (ugi,1 – ηi)∙ηi–1     (12) 

 i=1   k=2           k=1     i=1  

 

(10) eşitliklerinden M–1 adet, (11) eşitliklerinden M adet, ve (12) eşitliğinden de 1 adet lineer denklem elde 

edilir. Böylece, 2×M adet bilinmeyene karşılık 2×M adet lineer denklem elde edilmiş olur. (10), (11), ve 
(12) eşitliklerinin oluşturduğu lineer denklemler takımı AX = B sembolleri ile öz bir biçimde yazılırsa, X 

bilinmeyenler vektörünün, A katsayılar matrisinin, ve B yük vektörünün elemanları aşağıdaki gibidir.  

 
x1 ≡ β2, x2 ≡ β3, . . ., xM–1 ≡ βM, xM ≡ ϕ1, xM+1 ≡ ϕ2, . . ., x2M–1 ≡ ϕM, x2M ≡ θ  

 

a1,1 =  ugi,2
2 , a1,2 =  ugi,3∙ugi,2 , . . ., a1,M–1 =  ugi,M∙ugi,2 , a1,M =  ugi–1,1∙ugi,2 ,  

a1,M+1 =  ugi–1,2∙ugi,2 , . . ., a1,2M–1 =  ugi–1,M∙ugi,2 , a1,2M =  ηi–1∙ugi,2   

 

a2,1 =  ugi,2∙ugi,3 , a2,2 =  ugi,3
2  , . . ., a2,M–1 =  ugi,M∙ugi,3 , a2,M =  ugi–1,1∙ugi,3 ,  

a2,M+1 =  ugi–1,2∙ugi,3 , . . ., a2,2M–1 =  ugi–1,M∙ugi,3 , a2,2M =  ηi–1∙ugi,3   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

aM–1,1 =  ugi,2∙ugi,M , aM–1,2 =  ugi,3∙ugi,M  , . . ., aM–1,M–1 =  ugi,M
2 , aM–1,M =  ugi–1,1∙ugi,M ,  

aM–1,M+1 =  ugi–1,2∙ugi,M , . . ., aM–1,2M–1 =  ugi–1,M∙ugi, M , aM–1,2M =  ηi–1∙ugi,M   

 

aM,1 =  ugi,2∙ugi–1,1 , aM,2 =  ugi,3∙ugi–1,1  , . . ., aM,M–1 =  ugi,M∙ugi–1,1 , aM,M =  ugi–1,1
2 ,  

aM,M+1 =  ugi–1,2∙ugi–1,1 , . . ., aM,2M–1 =  ugi–1,M∙ugi–1,1 , aM,2M =  ηi–1∙ugi–1,1   

 

aM+1,1 =  ugi,2∙ugi–1,2 , aM+1,2 =  ugi,3∙ugi–1,2  , . . ., aM+1,M–1 =  ugi,M∙ugi–1,2 , aM+1,M =  ugi– 1,1∙ugi–1,2 , aM+1,M+1 

=  ugi–1,2
2 , . . ., aM+1,2M–1 =  ugi–1,M∙ugi–1,2 , aM+1,2M =  ηi–1∙ugi–1,2   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a2M–1,1 =  ugi,2∙ugi–1,M , a2M–1,2 =  ugi,3∙ugi–1,M , . . ., a2M–1, M–1 =  ugi,M∙ugi–1,M ,   

a2M–1,M =  ugi–1,1∙ugi–1,M , a2M–1,M+1 =  ugi–1,2∙ugi–1,M , . . ., a2M–1,2M–1 =  ugi–1,M
2 , a2M–1,2M =  ηi–1∙ugi–1,M  

 

a2M,1 =  ugi,2∙ηi–1 , a2M,2 =  ugi,3∙ηi–1  , . . ., a2M,M–1 =  ugi,M∙ηi–1 , a2M,M =  ugi–1,1∙ηi–1 ,  

a2M,M+1 =  ugi–1,2∙ηi–1 , . . ., a2M,2M–1 =  ugi–1,M∙ηi–1 , a2M,2M =  ηi–1
2   

 

b1 =  (ugi,1 – ηi)∙ugi,2 , b2 =  (ugi,1 – ηi)∙ugi,3 , . . ., bM–1 =  (ugi,1 – ηi)∙ugi,M , bM =  (ugi,1 – ηi)∙ugi–1,1 , 

bM+1 =  (ugi,1 – ηi)∙ugi–1,2 , . . ., b2M–1 =  (ugi,1 – ηi)∙ugi–1,M , b2M =  (ugi,1 – ηi)∙ηi–1  

 

Yukarıda özetlendiği biçimde oluşan AX = B takımının en fazla 40 adet denklemi oluşmaktadır. Genel 
programda diziler ve matrisler 7 anlamlı haneli olarak işlenirken, AX = B sisteminin bilinmeyen vektörü 16 

anlamlı haneli olarak Gauss-Jordan yöntemiyle hesaplanmaktadır.  
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7) n×12 adet rastgele bileşenin değerleri (4) ve (7) eşitliklerinden dolayı henüz hesaplanmamış olan 

parametrelere bağlı olduğu için parametrelerin hesabı iteratif bir yöntem gerektirmektedir. 0 ile +1 

arasındaki (1–R2)’nin olması gereken değerini hesaplamak için öncelikle (3) eşitliğindeki son iki terimin 
kaldırıldığı doğrudan, 2×M–1 adet açıklayıcı (bağımsız) değişkeni olan çoklu lineer regresyonun (1–R2)’si 

hesaplanmaktadır. Gerçek (1–R2) için bunu başlangıç tahmini alan Kiriş yöntemi ile (1–R2) değişmez 

oluncaya kadar iterasyonlar devam etmekte son iterasyondaki 2M adet parametre çok-serili 

AR(0)+ARMA(1,1) modelinin parametreleri olmaktadır. Her iterasyonda yukarıda özetlenen AX = B 
sistemi çözülmektedir.  

 

8) 1 nolu istasyonun i.ninci ayının standart-normal değerini gruptaki diğer M–1 adet istasyonun aynı aydaki 

standart-normal değerlerine (ui,k’lara) iliştirdiği için (3) eşitliğindeki ilk terimden dolayı parametrelerin 
belirlenmesini takiben N yıllık sentetik ui,1 serisi direkt olarak hesaplanamaz. Çünkü diğer istasyonların o 

ayki standart-normal değerleri henüz hesaplanmamıştır. Kapsamlı bir iteratif yöntem gerekmektedir. M adet 

serinin her birinin N12 adet ui,k’ları doğru olarak hesaplandığında, bu bilinen ui,k’lar ve ui–1,k’lar (3) 

eşitliğine konduğu vakit hesaplanan ui,1’ler artık belirlenmiş olan ui,1’lere kabul edilebilir bir duyarlılıkta 

eşit olmak zorundadır. Bu kapsamlı iteratif döngüler içeren yöntem bu kısımda özetlenmektedir. Öncelikle, 
(3) eşitliğinin daha basit bir hali olan ilk teriminin çıkarıldığı model ele alınır. Bu, çok-serili ARMA(1,1) 

modelidir. Bu sade modelde ui,1 bir önceki ayların standart-normal değerlerine (ui–1,k’lara) iliştirildiği için, 

sentetik ui,1’lerin hesabı doğrudan yapılabilir. Fakat, bu çalışmada uygulanan AR0+ARMA(1,1) modelinden 
daha sade bir model olan ARMA(1,1) modeli tabi ki ilkinden daha farklı ui,1’ler hesaplayacaktır. Bu 

çalışmada, sade modelin verdiği ui,1’ler asıl modelin hesaplayacağı ui,1’ler için başlangıç tahminleri olarak 

kullanılmaktadır. Çok-serili ARMA(1,1) modelinin M adet parametresi bulunmaktadır. Yukarıda, buraya 
kadar özetlenen çok-serili AR0+ARMA(1,1) modelinin parametrelerinin hesabı için uygulanan en-küçük-

kareler yöntemi bu çok-serili ARMA(1,1) modeli için de uygulanmakta, sonra N12 adet ui,1’ler 

hesaplanmaktadır. Son iterasyondaki N12 adet ui,1’lerin ortalamasının bir önceki iterasyondaki N12 adet 

ui,1’lerin ortalamasından olan mutlak farkın 0.0001’den (10–4)  küçük olduğunda asıl modelin yeterli 
hassasiyette ui,1’leri hesapladığı kabul edilmiştir. Bu kriter, 20 adet istasyonlu bir grupta 20 adet serinin her 

birinin toplam 120Bin adet ui,k’ları olan 10Bin yıllık sentetik serilerde 50 ile 100 arası iterasyon 

gerektirmektedir. Yakınsama kriteri10–4 yerine 10–6 alındığında iterasyon sayısı 10 ~ 20 civarında 
artmaktadır. Hesaplanan ui,k’ların büyük çoğunluğu –5, +5 aralığında küçük boyutlu reel sayılar olduğu için 

ortalamalardaki farkın 0.0001 olması yeterlidir. Son iki iterasyonda ortalamalar arasındaki fark yeter li 

hassasiyette değilse, N12 adet yeni iterasyon değerleri aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır.  

 

Yeni ui,1 = AK1(bir önceki iterasyondaki ui,1) + AK2(son iterasyondaki ui,1)    (13) 

 
Burada, AK1 : bir önceki iterasyonda hesaplanan ui,1’ler için ağırlık katsayısı, AK2 : son iterasyonda 

hesaplanan ui,1’ler için ağırlık katsayısıdır, ve bunlar, son iki iterasyondaki N12 adet ui,1’ler serilerinin 

standart sapmalarının değerlerine göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.   

 

AK1 = SS1 / (SS1 + SS2) , AK2 = SS2 / (SS1 + SS2)      (14.1), (14.2) 
 

Bu iterasyonlarda 1.inci istasyonun dışındaki diğer M–1 adet istasyonun ui,1’leri en son değerlerinde sabit 

kalır. İlk iterasyonda M–1 adet istasyonun ui,k’ları çok-serili ARMA(1,1) modelince hesaplanan değerler 

olarak kalır.   
 

9) Yukarıdaki paragraflarda özetlendiği biçimde M adet seriden 1.inci serinin N12 adet ui,1’leri yeterli 

hassasiyette hesaplandıktan sonra, serilerin yerleri bir sıra geriye gidecek biçimde değiştirilmektedir. 

Baştaki dizilişte 2.nci olan 1.inciye, 3.üncü olan 2.nciye, …, M.inci olan M–1.inciye kaydırılırken, en 
baştaki 1.inci de M.inci olarak değiştirilir. Bu değişim yapıldıktan sonra, serilerin ui,k’larının en son değerleri 

ile yukarıdaki 5.inci şıkka gidilir ve büyük döngü iterasyonlar, M adet serinin tamamının son iki 
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iterasyonların N12 adet ui,1’leri ortalamaları mutlak farkı 0.0001’den (10–4) küçük kalana kadar devam 

eder. N = 10Bin iken 20 istasyonlu bir grupta 80 civarında büyük iterasyon döngüsü sonunda M adet serinin 

N12 adet ui,1’leri değişmez olmaktadır. 

 

10) (3) eşitliği ile M adet istasyonun N12 adet ui,k’ları hesaplandıktan sonra, LN3 dağılımı ile ui,k’lar (2) 

eşitliklerinin inversleri olan aşağıdaki eşitlikler kullanılarak zi,k’lara dönüştürülür.  

 
zi,k = ck + exp[ui,k × ak + ln(bk)],  baştan z’lerin çarpıklık katsayısı pozitif ise    (15.1) 

zi,k = ck – exp[ui,k × ak + ln(bk)],  baştan z’lerin çarpıklık katsayısı negatif ise    (15.2) 

 
Sonra, zi,k’lar, (1) eşitliğinin inversi olan aşağıdaki eşitlik kullanılarak aylık akımlara dönüştürülür.  

 

Ql,j,k = zi,k × ssj,k + ortj,k  , k = 1, 2, …, M, j = 1, 2, …, 12, l = 1, 2, …, N, i = 1, 2, …, N12 (16) 

 

11) Başta gözlenmiş akım serisinde trend tespit edilen bir istasyonun N-yıllık sentetik akım serisinin her bir 

n-yıllık parçasının n12 adet akım değerleri, Qi = Ati + B ifadesi ile trende uygun olarak değiştirilmektedir. 

Trend ifadesi, uzun sentetik serinin N12 adet akımlarına baştan sona uygulanmamaktadır.  

 

BULGULAR, SONUÇ, VE TARTIŞMA  

 

Çalışmanın bir yan ürünü olarak, ülkemizin değişik bölgelerinden toplam 74 akım rasat istasyonunda, 1962 

– 2011 sürecinde gözlenmiş aylık akım serilerinin, % 99 anlamlılık seviyesinde lineer regresyon yöntemiyle 
yapılmış trend analizi sonuçları vardır. Doğu Karadeniz grubundaki 19 istasyondan hiçbirinin 1962 – 2011 

sürecinde gözlenmiş aylık akım serilerinde trend bulunmamıştır. Aynı süreç için, Ege Bölgesindeki grupta, 

dört havzadan 20 akım rasat istasyonunun 19’unda, Yeşilırmak, Kızılırmak, ve Orta Anadolu havzalarındaki 
16 istasyonluk grupta 8 istasyonda, Fırat-Dicle grubundaki 19 istasyonun 5 adedinde azalan trend 

görülmüştür. Toplam 74 adet gözlenmiş aylık akım serilerinden hiç birinde artan trend bulunmamıştır.  

 

Bu çalışmada, kendine özgü bir yaklaşımla, akım özelliklerinin benzer olduğu beklenen bir bölgedeki en 
fazla 20 akım rasat istasyonunda n yıllık gözlenmiş aylık akım serilerini alıp, her istasyon için N yıllık 

sentetik aylık akım serileri üreten bir model geliştirilmiş ve Fortran dilinde bilgisayar programı olarak 

kodlanmıştır. Bir tür Box-Jenkins modeli olan bu çalışmanın modeli, genelde kullanılan sembollerle, bir 
‘çok-serili AR(0)+ARMA(1,1)’ modelidir. Bu modelin, GİRİŞ kısmında bahsedilen HEC4, SAMS2007, ve 

SPIGOT modellerinden diğer bir farkı da, gruptaki her bir istasyonda aylık akım serilerine % 99 anlamlılık 

seviyesinde lineer trend analizi yapmasıdır. Trend bulunan bir serinin n12 adet bütün gözlenmiş akımları, 

trend doğrusunun eğimi ile aynı oranda, azalan trend olan seri için arttırılmakta artan trend için azaltılmakta, 

böylece en başta, modelin diğer aşamalarına geçmeden, ortalama değeri zamana göre sabit bir seriye 
dönüştürülmektedir. En sonunda, trend olan bir istasyonun sentetik aylık akımları (16) eşitliği ile 

hesaplandıktan sonra, N yıllık sentetik serinin n-yıllık parçalarının her birine ayrı ayrı, baştan elde edilen Qi 

= Ati + B ifadesi ile trend uygulaması yapılmaktadır. 

 

Programın çıktı dosyalarından, istatistiksel özellikleri özetleyen olanının sonunda, 12 ayın her birinin n-
yıllık gözlenmiş akımlarının ortalaması, varyasyon katsayısı, ve çarpıklık katsayısı ve aynı rakamların 

altında N/n adet her biri n-yıllık sentetik aylık akım serilerinin ortalamaları, varyasyon katsayıları, ve 

çarpıklık katsayılarının ortalama değerleri verilmektedir. Çizelge (1)’de Fırat-Dicle grubunda bu çalışmada 
örnek olarak seçilen 2145-Hisarcık istasyonunun bu istatistikleri verilmektedir. Diğer 18 istasyonun ve diğer 

gruplardaki bütün istasyonların anılan istatistikleri benzer yapıdadır. Bu çıktıların incelenmesinden 200 adet 

50’şer yıllık ortalama ve varyasyon katsayıları ortalama değerlerinin 50’şer yıllık gözlenmiş akım 
serilerinkilere çok yakın olduğu görülmüştür. Çarpıklık katsayılarında uyum diğer ikisi kadar iyi 

gözükmemektedir.  
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Çizelge 1. Fırat-Dicle grubundaki istasyonlardan 2145-Hisarcık istasyonu 50-yıllık gözlenmiş aylık 

akımlar serisinin ortalama, varyasyon katsayısı, çarpıklık katsayısı değerleri, ve bu çalışmada geliştirilen 

modelin hesapladığı her biri 50-yıllık 200 adet sentetik serinin ortalamaları, varyasyon katsayıları, ve 
çarpıklık katsayılarının ortalama değerleri. 

 

    ORTALAMA DEĞER (hm3/ay)     VARYASYON KATSAYISI    ÇARPIKLIK KATSAYISI  
AYLAR     Doğal seri    200 sentetik               Doğal seri     200 sentetik          Doğal seri     200 sentetik 

       değeri          seri ortalaması           değeri           seri ortalaması       değeri            seri ortalaması  

 
Ekim      46.4    46.5           0.24       0.24   1.00            0.50 

Kasım      47.3    47.3           0.23       0.22   1.10            0.52 

Aralık      48.2    48.2           0.24       0.23   1.18            0.51 

Ocak      47.2    47.1           0.23       0.22   1.04            0.47 
Şubat      45.7    45.8           0.24       0.23   0.81            0.48 

Mart      82.0    82.1           0.38       0.37   2.34            0.49 

Nisan    107.2  107.2           0.49       0.48   1.17            0.53 
Mayıs      87.1    87.4           0.47       0.46   1.20            0.52 

Haziran      59.2    59.1           0.40       0.40   0.73            0.50 

Temmuz    46.4    46.7           0.39       0.38   1.09            0.51 
Ağustos     41.3    41.4           0.38       0.37   0.97            0.48 

Eylül      39.9    39.8           0.32       0.31   0.90            0.57 

 

 

 
Şekil 3. 2145-Hisarcık istasyonunda türetilen 10Bin yıllık sentetik akımlardan 1.inci 50-yıllık kısmı ve 50-
yıllık gözlenmiş aylık akımlar serisi.   
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Şekil 4. 2145-Hisarcık istasyonunda türetilen 10Bin yıllık sentetik akımlardan 100.üncü 50-yıllık kısmı ve 

50-yıllık gözlenmiş aylık akımlar serisi.  
 

 
Şekil 5. 2145-Hisarcık istasyonunda türetilen 10Bin yıllık sentetik akımlardan 200.üncü 50-yıllık kısmı ve 

50-yıllık gözlenmiş aylık akımlar serileri.   
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Bu modelin, Fırat ve Dicle havzalarında, içinde 19 adet, memba kısmında baraj olmayan akım rasat 

istasyonunun bulunduğu gruba uygulanması sonucu, 50’şer yıllık gözlenmiş aylık akımlar giriş datası ile 10 

Bin’er yıllık sentetik aylık akımlar hesaplanmıştır.  
 

Bu 19 istasyonluk grupta azalan trend gösteren 5 adet istasyondan rastgele seçilen 2145-Hisarcık 

istasyonunun 10Bin yıllık sentetik serisinden elde edilen 200 adet, çakışmayan, her biri 50 yıllık sentetik 
aylık akım serilerinden baştakinin (1.incisinin), ortadakinin (100.üncüsünün), ve sonuncusunun 

(200.üncüsünün) 600’ar aylık akımlarının görünümleri 3, 4, ve 5 nolu şekillerde 50 yıllık doğal akım serisi 

ile birlikte sunulmaktadır. Bu şekillerin göreceli incelenmesinden, burada özetlenen bu stokastik modelin 
makul sentetik akımlar hesapladığı söylenebilir.  
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HİDROLOJİ DÖNGÜ PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ: 1003 PROJE SONUÇLARI 

 

Zuhal AKYÜREK1 

 

ÖZET 

Yerüstü ve yeraltı su kaynakları potansiyelinin mekansal ve zamansal değişiminin havza bazında 
belirlenebilmesi için su bütçesi bileşenlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

hidrolojik döngüde yer alan yağış, terleme/buharlaşma, sızma/beslenme, suyun yüzeyde hareketinin 

mekansal ve zamansal olarak modellenmesi hidrolojik modeller ile mümkün olmaktadır. Hidrolojik 
modeller fiziksel bazlı, kavramsal ve ampirik olmak üzere üç guruba ayrılmaktadır. Ülkemizde bu kapsamda 

yapılan çalışmalarda genel olarak istatistiksel yöntemler ya da amprik eşitliklere dayanan Avrupa veya 

Amerikada geliştirilmiş yaklaşımlar kullanılarak yerel şartların modelin geliştirildiği ülke şartlarına 

benzerlik gösterdiği kabul edilerek yerüstü ve yeraltı su potansiyeli hesaplanmaktadır. Ülkemizin zor 
topoğrafik koşulları dikkate alındığında hidrolojik döngüde gerekli bileşenlerin modellenmesinde 

kullanılabilecek gözlemlerin yetersizliği ve ölçülebilen değerlerin doğruluğu modelleme sonuçlarını 

doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada TUBITAK SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin 
Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme çağrısı kapsamında desteklenen projede kullanılan 

yöntemler ve elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır. Bu proje kapsamında Türkiye’de ilk defa Kozmik ışın 

sensörü ile toprak nemi izlenmiştir, eddy akı kulesi ile terleme buharlaşma miktarı doğal alan için 
hesaplanmıştır ve havza karakterizasyonunda hidrojeofizik yöntemleri kullanılmıştır. Kozmik ışın sensörü 

ile elde edilen toprak nem değerlerinin uydu toprak nem ürünlerinin doğrulaması için oldukça faydalı olduğu 

belirlenmiştir. Eddy akı kulesi ile elde edilen terleme-buharlaşma değerleri ile toprak nem değerleri 

arasındaki ilişki hidrolojik modelleme açısından incelenmiştir. Bu kapsamda Adana-Çakıt test havzasında 
kurulan hidrometeorolojik ölçümler ve bu ölçümlerin hidrolojik modellemedeki önemi detaylı olarak 

anlatılmaktadır. Havzada başlatılan ölçümlerin sürekliliğinin sağlanması, havzanın Kritik Havza Izleme 

(CZO) alanına dönüştürülmesi ve Türkiye’deki hidrolojik çalışmalar için bunun önemi tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Modelleme, hidrolojik süreçler, Kritik Havza İzleme 

 

ABSTRACT 

In order to determine the spatial and temporal distribution of surface and subsurface water resources on a 
basin scale, water budget components must be determined properly. Spatial and temporal modelling of 

precipitation, evapotranspiration distribution, infiltration, runoff on the surface and under the ground can be 

performed with hydrological models. Hydrological models can be grouped into three; namely physical 
based, conceptual and emprical models. In our country statistical approaches or the emprical models 

developed in other European countries or America depending on the regional conditions are being used. 

While using these models, the models are tried to be calibrated with the available data but in many cases 
the data expected by these models cannot be obtained, and the default values, approximations in these 

models may not be true for our local conditions. The complex topography of Turkey and the lack of the 

needed data for hydrological modelling causes undependable results from hydrological models. In this study 

the results of the project funded within the call TUBITAK SU0301 – Developing New Methodology in 
Determination of Water Cycle Components.  In this project soil moisture is monitored by Cosmic Ray 

neutron probes, hydrogeophysis methods are used in characterization of basins, evapotranspiration is 
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obtained from eddy towers for the first time in Turkey. It is revealed that soil moisture obtained from Cosmic 

Ray Neutron probes can be used in validating the satellite soil moisture products. The hydrometeorological 

stations installed in Çakıt-Adana basin are presented and the use of data from these stations in hydrological 
modelling is discussed. The importance of critical zone observatories in hydrological studies and the need 

of establishing a network in Turkey are presented.  

Keywords: Modelling, Hydrological Processes, CZO 

 

GİRİŞ 

 
Hidrolojik tasarım ve tahmin uygulamalarının bir çoğunda arazi kullanımı ve iklim değişiminin su 

kaynakları üzerindeki nicel ve nitel etkisini belirlemek ve/veya tahmin etmek için hidrolojik modellerin 

kullanımına gerek vardır (Dingman, 2002).  Hidrolojik modeller fiziksel bazlı, kavramsal ve ampirik olmak 

üzere üç guruba ayrılmaktadır. Fiziksel modeller kütlenin korunumu, momentumun korunumu gibi fiziksel 
tabanlı denklemlere dayanır. Bu modellerin dezavantajı karmaşık sayısal çözüm tekniklerine dayanmaları 

ve büyük miktarda veri girişine ihtiyaç duymalarıdır (Blöschl et al., 2008; Zehe et al.,2006). İhtiyaç duyulan 

parametrelerin çoğu zaman elde edilmesi mümkün olmadığı için bu modeller “çok sayılı parametrik 
kavramsal modeller” olarak değerlendirilmiştir (Beven,2001; Blöschl, 2001; Kirchner, 2006). Kavramsal 

modeller basit (genellikle doğrusal) matematiksel denklemler ile süreçleri tarif ederler. Bu nedenle 

kavramsal modeller matematiksel bir bakış açısından fiziksel tabanlı modellere göre çok daha basittir 
(Samaniego vd., 2010). Ampirik Modeller gözlenen giriş (örneğin yağış, sıcaklık) ve çıkış (debi) verilerinin 

ampirik analizine dayanmaktadır. Fiziksel kuralların geçerli olmadığı bu modellerin yorumlanması güçtür. 

Aynı zamanda hidrolojk modeller bütünleşik, yarı dağılımlı ve dağılımlı olmak üzere de üç grupta 

incelenebilirler. Bütünleşik modeller gerçekte alansal değişiklik gösteren hidrolojik unsurları (sızma 
kapasitesi, bitki örtüsü gibi) ortalama bir değerle ele alıp inceleyen modellerdir. Yarı dağılımlı ve tam 

dağılımlı modeller değişkenlerin mekansal dağılımlarını ele alarak hesaplama yapan modellerdir. Dağılımlı 

modellerin bir başka avantajı ise akım değerlerini havza içinde akım gözlemi olmayan yerler için de 
üretebiliyor olmasıdır (Reed vd., 2004). Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve 

hidrolojik modellerde daha fazla uzaktan algılama verisinin girdi olarak kullanılmasına ve modellerin 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre çalışabilir hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum dağılımlı 

modellerin gelişmesine de neden olmuştur. Zaman bazında değerlendirildiğinde kesikli modeller hidrolojik 
süreçlerin bir t anındaki girdileri ve sistemin bu girdilere verdiği çıktılarla ilgilenirken, sürekli modeller bir 

Δt zaman aralığında değişen girdiler ve süreç parametreleriyle işletilerek çıktıların zamansal değişimini 

üretirler. Ülkemizdeki uygulamalarda genel olarak kullanılan yöntemler istatistiksel analizler ile taşkın 
hidrograflarının belirlenmesi (Bayazıt, 1987; Özdemir, 1978) şeklindedir. Bazı hidrolojik modellerin kalibre 

edilerek gerek taşkın analizlerinde gerekse yağış-akış analizlerinde kullanıldığı çalışmalar da 

bulunmaktadır.  
 

Bu çalışmada, Çakıt havzasında hidrolojik süreçlerin anlaşılması ve modellenmesi ele alınmıştır. Ülke 

koşullarında yağış-akış modellemesinin daha güvenilir yapılabilmesi için gerekli girdiler ve yeni yöntemler 

sunulmaktadır.  
 

ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 

 

Çalışma Alanı ve Kurulan İstasyonlar 

 

Çalışma Alanı  
Çalışma alanı olarak kontrolsüz bir havza olan Adana-Çakıt havzası belirlenmiştir (Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.). Çalışma havzasının alanı 516 km2’dir ve Niğde ilinde yer almaktadır. Havzanın yüksekliği 

960 m ile 3450 m arasında değişirken havzanın ortalama yüksekliği 1750 m’dir. Havzada yer alan Ulukışla 
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meteoroloji istasyonunda  1937‐ 2016 yılları arasında kaydedilmiş ortalama sıcaklık değerlerine göre 

çalışma alanının en düşük ortalama sıcaklığı ‐ 8.3°С iken en yüksek ortalama sıcaklık değeri 25.3 °С ‘tır, 

ortalama yıllık toplam yağış miktarı 338 mm olarak belirlenmiştir. Havzada genel olarak kahverengi orman 
toprağı bulunmakta, nehir hattı boyunca alüvyon toprak görülmektedir. Havzanın güneyi çıplak dağlık 

alanlardan oluşmaktadır. Havza doğal bitki örtüsü ile kaplıdır tarım arazileri ve meyve ağaçları havzanın 

%3’ünü oluşturmaktadır. Havza karmaşık jeolojik yapıya shiptir ve Seyhan Havzası Master Plan 

Raporundan elde edilen hidrojeoloji bilgisi (Şekil 2) havzada zengin akiferlerin olduğunu göstermektedir. 

 

Kurulan Gözlem İstasyonları 
Hidrolojik modellerin en önemli girdisi yağış ve sıcaklık verileridir. Havzanın sıcaklık ve yağış 

karakteristiğini anlayabilmek için üç adet meteoroloji istasyonu, bir adet eddy akı kulesi, bir adet kozmik 

ışın sensörü ve 3 adet akım gözlem istasyonu kurulmuştur. Kurulan istasyonların konum, kot ve veri alım 

bilgileri Çizelge 1’de verilmektedir. Kurulan meteoroloji istasyonlarında  TE525WS- Yağış ölçer (mm), NR 
Lite – net radyasyon (W/m^2), HMP155 – sıcaklık, bağıl nem ve buhar basıncı, CMP6- Tam güneş 

spektrumu aralığı için güneş radyasyonu,  CS616 - Hacimsel su muhtevası, SR50A- Kar derinliği, 014A- 

Rüzgar hızı, 024A- Rüzgar yönü sensörleri bulunmaktadır. Akım gözlem istasyonlarında basınç sensörü, 
sıcaklık ve elektriksel iletkenlik sensörleri bulunmaktadır. Eddy akı kulesinde bulunan sensörler ve 

Hydroinnova firmasına ait CRS2000/B sensörü Şekil 3’te sunulmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1.  Çakıt Havzasının Konumu 

 

 
 

Şekil 2.  Çakıt Havzasının arazi kullanımı ve jeolojik yapısı 
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           Çizelge 1. Havzada kurulan istasyonlar 

 

İstasyon UTM36 X UTM36 Y Enlem Boylam Rakım (m) 
Veri edinim 

tarihi 

Darboğaz 
Meteoroloji 

637 073 4 149 103 37° 28' 40.99" 34° 33' 0.72" 1580 Temmuz 2016 

Madenköy 
Meteoroloji 

643 208 4 145 985 37° 26' 56.50" 34° 37' 8.23" 1790 Temmuz 2016 

Hasangazi 
Meteoroloji 

642 985 4 153 899 37° 31' 2.23" 34° 37' 10.36" 1246 Temmuz 2016 

Darboğaz AGİ 638 836 4 152 598 37° 30' 31.94" 34° 34' 13.92" 1286 Ekim 2016 

Alihoca AGİ 654 275 4 153 322 37° 30' 48.06" 34° 44' 43.98" 983 Ekim 2016 

Çakıt AGİ 654 265 4 153 354 37° 30' 49.10" 34° 44' 43.59" 974 Ekim 2016 

Kozmik Işın 
Sensörü 

632 380 4 153 181 37° 30' 55.80" 34° 29' 52.36" 1459 Ekim 2016 

Eddy Akı Kulesi 632 379 4 153 306 37° 30' 59.76" 34° 29' 52.40" 1478 Aralık 2016 

 

 

 
            (a)                                         (b) 

Şekil 3.  Eddy akı kulesi senörleri (a) ve Kozmik ışın sensörü (CRS2000/B) (b) 

 

Metodoloji 

 

Yağış ve Sıcaklık Verisi 

Ekim 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında elde edilen verilerin ön değerlendirmeleri yapılarak havzanın 
yağış ve sıcaklık değişimi belirlenmiştir. MGM tarafından işletilen yakın çevredeki istasyonlarda aynı süre 

içinde ölçülen veriler ile gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Gerek mevsimsel gerekse günlük olarak 

sıcaklık ve yağış verisi alansal olarak dağıtılmıştır (Çizelge 2). Maden meteoroloji istasyonu bulunduğu kot 

itibari ile havzadaki yağış ve sıcaklık değerlerinin değişimini göstermesi açısından önemlidir. Coğrafi 
ağırlıklı regresyon (GWR) (Fotheringham vd., 2002) metodu kullanarak alansal sıcaklık ve yağış dağılımı 

belirlenmiştir. Çamardı, Darboğaz, Hasangazi ve Maden istasyonları havzadaki ortalama sıcaklığı temsil 

etmek açısından önem taşımaktadır (Şekil 4). Mevsimsel ortalama sıcaklık değerlerinin metodlar arasında 
önemli bir fark görülmemekte olup yağış verilerinin dağılımındaki farklılık anlamlıdır. Kış aylarında düşen 

yağışın ölçülmesinde yaşanan sorunlar GWR modelinin sonuçlarını da etkilemektedir. Yağış ölçümü 

gerçekleştirilen istasyonda sensörlerin kış aylarında kar kaplı olması ve karın zamanla eriyerek yağış ölçüm 
zamanında kaymaya sebep olduğu görülmüştür. Özellikle yeni kurulan Maden istasyonunda kış 
yağışlarındaki yüksek hata bu istasyonda yaşanan problemi göstermektedir.  
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      Çizelge 2. Mevsimsel sıcaklık ortalamaları (oC) ve toplam yağış değerleri (mm) 

  ORT. SICAKLIK(°C) ORT. YAĞIŞ (mm) 

                     Mevsimler 
İstasyon (Kot) 

İlkbah. Yaz Sonbah. Kış İlkbah. Yaz Sonbah. Kış 

Ereğli (1046m) 12.62 23.92 13.59 1.35 38.48 8.3 14.3 35.4 

Niğde (1211 m) 11.71 23.1 13.49 1.32 37.37 6.52 11.07 32.7 

Ulukışla (1453 m) 9.77 21.66 11.85 -0.45 51.93 12.2 16.97 38.1 

Ayrancı (1186 m) 11.76 22.72 13.01 1.22 36.53 15.4 10.55 26.2 

Çamardı (1603 m) 9.16 21.11 12.01 -0.06 27.3 12.8 12.38 19.4 

Emirgazi (1100 m) 11.48 23.28 12.79 0.7 41.73 17.7 18.63 27.9 

Halkapınar (1170 m) 12.2 23.31 13.68 1.65 38.85 8.12 15.82 43.7 

Altunhisar (1185 m) 12.06 24.08 14.19 1.76 32.72 15.6 15.73 33.9 

Bor(1215 m) 11.62 23.59 13.76 1.27 45.72 28.6 17.63 32.5 

Darboğaz (1580 m) 13.73 27.57 18.16 4.1 12.7 4.67 19.18 38.7 

Hasangazi (1246 m) 16.54 30.72 21.01 5.88         

Maden (1790 m) 13.23 26.73 17.63 4.35 24.13 7.93 26.26 24.6 

*Hasangazi istasyonunda ölçülen yağış değerleri güvenilir olmadığı için kullanılmamıştır. 

 

  
(a)                                                                                                  (b) 

Şekil 4.  Havza içinde ve çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarında modellenen mevsimsel ortalama sıcaklık 

(a) ve toplam yağış (b) hata değerleri 

 

Buharlaşma-Terleme 

Buharlaşma-terleme; suyun topraktan atmosfere buharlaşma yolu ile, bitkilerden atmosfere terleme yolu ile 

transfer edilmesidir. Potansiyel ve gerçek olmak üzere iki şekilde ifade edilebilen buharlaşma-terleme 
hidrolojik çevrimin önemli bir elemanıdır. Hidrolojik modellerde girdi parametresi olarak kullanılan 

buharlaşma-terleme miktarının doğru olarak belirlenmesi model başarısında etkendir. Havza’nın alansal 

buharlaşma-terleme miktarının izlenebilmesi için havzaya eddy akı kulesi yerleştirilmiştir. Çalışma 
havzasına kurulan Eddy akı kulesinin yüzey enerji dengesini hangi ölçüde sağladığını belirleyebilmek için 

27 Mart 2017 – 22 Şubat 2019 tarihleri arasında günün her saati için ortalama hissedilir ısı akısı (H), toprak 

ısı akısı (G), gizil ısı akısı (LE) ve net radyasyon (Rn) değerleri bulunmuştur. Şekil 5’de görüldüğü üzere 
üç akının toplam değerlerinin net radyasyon değerine yaklaşması  yüzey enerji dengesinin sağlandığını 

belirtir. Eddy akı kulesinde özellikle öğlen saatlerinde hata artmaktadır, fakat literatürde de belirtildiği üzere 

bu hata kabul edilebilir mertebededir. Yüzey enerji dengesinde depolanmış enerji ve fotosentez gibi etkiler 
dikkate alınmamaktadır. Bu durum enerji açığının sebeplerindendir. 
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Şekil 5.  Eddy Akı Kulesi Saatlik Ortalama Yüzey Enerji Dengesi (27 Mart 2017 - 22 Şubat 2019) 

 

Havzada alansal BT değerinin belirlenebilmesi için METRIC modeli kullanılmıştır.  METRIC modelinde 

meteorolojik veri kullanılarak yüzeyde ölçülen saatlik ve günlük referans buharlaşma-terleme (BT) 

değerleri hesaplanmalıdır (Allen vd., 2007a). Bu çalışmada referans BT değerleri standartlaştırılmış Penman 
Monteith denklemi kullanılarak hesaplanmıştır (Raoufi ve Beighley, 2017).  METRIC modeli hesaplamaları 

Landsat 8 uydu görüntülerinde uygulanmıştır. Öncelikle 8 bant (termal bantlar dahil) için atmosfer üstü 

ışıma ve termal bantlar dışında kalan 6 bant için atmosfer üstü yansıma haritaları oluşturulmuştur. Anlık 
gerçek buharlaşma-terleme miktarının hesaplanması için gizli ısı akısının (LE) belirlenmesi gerekmektedir. 

Gerekli olan hesaplamalar uydu görüntüsü üzerinde yapılarak elde edilen net radyasyon (Rn), toprak ısı 

akısı (G) ve hissedilebilen ısı akısısı (H) değerleri sonucunda yüzey enerji dengesi kullanlarak gizli ısı akısı 
(LE) hesaplanmaktadır (Denklem 1). Anlık buharlaşma-terleme, LE nin gizli buharlaşma ısısına 

bölünmesiyle hesaplanır (Denklem 2). Gizli buharlaşma ısı yüzey sıcaklığına bağlı olup her piksel için 
farklılık gösterebilmektedir (Denklem 3). 

 

 𝐿𝐸 = 𝑅𝑛 − 𝐺 −𝐻                             (1) 

 

𝐸𝑇𝑎𝑛𝑙𝚤𝑘 = 3,600
𝐿𝐸

λ
 

 

λ = (2.501 − 0.00236(T𝑠 − 273.15)) ∗ 10
6 

                          (2) 

 

 

                           (3) 

 

Anlık buharlaşma-terleme (BTanlık) ve daha önce bulunan saatlik ve günlük referans buharlaşma-terleme 
(BT0) değerleri kullanılarak günlük BT değerleri hesaplanmaktadır (Allen vd., 2007b). 2017 ve 2018 yılları 

için 13 adet Landsat 8 görüntüsünden elde edilen havza ortalama günlük BT değerleri ve potansiyel BT 
değerleri elde edilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6.  METRIC modeli ile elde edilen havza ortalama günlük ve potansiyel BT değerleri 
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Kozmik ışın Sensörü (CRNP) ve toprak nemi izlenmesi 

 

Havzaya yerleştirilen kozmik ışın sensörü ile toprak nemi sürekli olarak izlenmiştir. Bu sensörün genel 

prensibi nötronların sayılması ve etraftaki su buharı ile yavaşlayan nötron sayısı kullanılarak toprak nem 

değerinin belirlenmesidir (Desilets vd., 2010). Sensörün etkilendiği teorik ayak izi 670 m çapında bir 

dairedir.  CNRP ölçümlerinin kalibrasyonu için gerekli toprak örnekleme çalışması, 3-5 Aralık 2016 

tarihlerinde gerçekleştirildi. Numuneler, ayak izi içindeki 18 farklı noktadan alındı. Her bir nokta için, 

numuneler 30 cm'ye kadar 5 cm derinliklerde alınmıştır. Ortalama yığın yoğunluğu ve toprak nemi 1.495 

g/cm3 ve 0.148 kg/kg olarak hesaplanmıştır. Nötron sayıları saatlik aralıklarla elde edilmiştir. Atmosfer 

basıncı, atmosferik su buharı değişimi ve gelen güneş yoğunluğu dikkate alınarak nötron sayımlarının 

düzeltilmesi yapılmıştır. Nötron sayımlarının düzeltilmesi, Çakıt'ta bulunan CRNP istasyonuna en yakın 

kesme rijitliğine (~ 8 GV) sahip olduğu için, Atina'daki NMDB monitörünün gelen nötron yoğunluğu 

referans alınarak gerçekleştirilmiştir.  CNRP’nin ayakizi içinde TDR ile de toprak nem değerleri 

ölçülmektedir, CS616 sensörü MGM’nin işlettiği istasyonlarda da ölçüm yapan sensördür ve toprağın 5 cm 

derinliğinde bulunmaktadır.  

 

Doymuş ve Doymamış Alanların Hidrojeofizik Yöntem ile karakterizasyonu 

Hidrolojik süreçleri anlayabilmek için doymuş ve doymamış alanların karakterizasyonu gereklidir. Bu 

kapsamda hidrojeofizik yöntemler kullanılabilmektedir (Cassiani vd., 2006). Proje alanında CNRP’nin ayak 

izinde ve Darboğaz AGI’ye yakın alanda hidrojefizik yöntemlerden elektriksel direnç görüntüleme (ERI) 

yöntemi uygulanmıştır (Şekil 7).  

 

Şekil 7.  Hidrojeofizik yöntemi uygulanan alan ve ERI profilleri 

 

Özellikle profil 1, 2, 3, 4’ün konumları nehir ağının iki tarafının karakterizasyonu için seçilmişken, profil 5 

kireç taşının yoğun olduğu bölgenin özelliklerinin tanımlanması için seçilmiştir. Profillerden iki farklı 

elektrot dizilimi ile elde edilen elektriksel direnç verileri ProfileR (Binley, 2003) programı ile 

kombinlenerek işlenmiştir. Profil 1 ve profil 4’e ait olan inversiyon sonuçlarında nehir yatağının bulunduğu 

bölge rahatlıkla tanımlanabilmektedir. Şekil 8’de kırmızı çember ile gösterilmiştir. Ayrıca Profil 1 ve Profil 

3 üzerinde detaylı inceleme için yapılan ölçümlerde – Profil 2 ve Profil 4 – gösterilmektedir. 

 

Modelleme: 

Çalışmada NAM (Nielsen ve Hansen, 1973)  kavramsal hidrolojik modeli havza bazında yağış-akış ilişkisini 

modellemek için kullanılmıştır. Model, yağış – akış ilişkisini havzada mevcut su miktarının 4 farklı alanda 

depolanmasını ve bunların arasındaki aktarımları modellemektedir. Her bir depolama havzadaki farklı 

fiziksel elemanları temsil etmektedir. Yağış – akış ilişkisini havzada mevcut su miktarının 4 farklı alanda 

depolanmasını ve bunların arasındaki aktarımları temsil eder: Kar depolaması (Snow storage), Yüzey  
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Şekil 8.  ERI profilleri inversion sonuçları (ProfileR) 

 

depolaması (Surface storage), Kök depolaması (Lower or root zone storage), Yeraltı depolaması 

(Groundwater storage). Python programlama dilinde hazırlanan NAM algoritmasına model 

parametrelerinin optimizasyonu da eklenmiştir. Hidrolojik model çıktısı olarak hesaplanan akış verisi 

istasyonlardan elde edilen veriler ile karşılaştırılarak hata oranı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

𝐻𝑎𝑡𝑎 =  ∑ (𝑄𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 − 𝑄𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑚 )
2𝑛

1             (4) 

Hatanın minimize edilebilmesi için sıralı en küçük kareler programlama algoritması (sequential least 

squares programming) kullanılarak model parametrelerinin optimizasyonu sağlanmış ve kalibrasyon 

yapılmıştır. Modelin performans testleri NSE (Nash-Sutcliffe Yeterlilik Katsayısı) ve RMSE (Karesel 

Ortalama Hata) hesaplanarak değerlendirilmiştir.  

                              𝑁𝑆𝐸 = 1 − 
∑ (𝑄𝑡

𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑚
− 𝑄𝑡

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)
2𝑛𝑡

𝑡=1

∑ (𝑄𝑡
𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑚

− �̅�𝑡
𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑚

)
2𝑛𝑡

𝑡=1

                        (5) 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √
𝟏

𝒏𝒕
∑ (𝑸𝒕

𝒈ö𝒛𝒍𝒆𝒎
− 𝑸𝒕

𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍)
𝟐

𝒏𝒕
𝒕=𝟏             (6) 

 

SONUÇLAR 

 

Havzaya kurulan üç adet meteoroloji istasyonundan veri akışı uzaktan bağlanarak sağlanmıştır. İstasyonlar 

için elektrik gücü sağlanamadığı için güneş panelleri ile enerji elde edilmiştir. Zorlu kış koşullarında panel 

üzerinde biriken kar yükü ile ve/veya şiddetli rüzgar nedeniyle paneller zarar görmüştür. Yağış ölçerlerin 

ısıtıcılı olmamasından dolayı kış yağış ölçümlerinde eksiklikler ve zamansal kaymalar gözlenmiştir. 

Hidrolojik modellemede girdi parametresi olan sıcaklık ve yağış değerlerinin doğru olarak elde edilmesi 

modelleme başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle meteoroloji istasyonlarının sürekli veri 

sağlaması ve yüksek kotlarda da çalıştırılabilmesi önemlidir. Elde edilen verilerin mekansal dağılımı GWR 

Profil 1 

Profil 2 

Direnç değerleri log10 (Ωm)

Direnç değerleri log10 (Ωm)

Profil 3

Profil 4 

Direnç değerleri log10 (Ωm)

Direnç değerleri log10 (Ωm)

Profil 5

Direnç değerleri log10 (Ωm)



 

 

Sa
yf

a
1

7
1

 

metodu ile sağlanmıştır. GWR metodunda yükseklik, eğim ve bakı parametreleri ikincil değişken olarak 

kullanılmıştır. 

 

METRIC modeli doğal vejetasyon alanında uygulanarak gerçek günlük buharlaşma-terleme miktarı Landsat 

8 uydu görüntülerinden elde edilmiştir. 7.Ağustos 2017 tarihli görüntüden elde edilen günlük BT dağılımı 

Şekil 10’da sunulmaktadır. Yüksek radyasyondan dolayı anlamsız BT değeri veren alanlar maskelenmiştir 

ve elde edilen BT dağılımı arazinin kullanımı dikkat edildiğinde arazi kullanımı ile tutarlı sonuç verdiği 

görülmektedir. Eddy akı kulesinden hesaplanan günlük BT değerinin METRIC model ile hesaplanan 

değerlerden biraz daha düşük olduğu gözlenmiştir. Potansiye BT değerinin METRIC model ile hesaplanan 

BT değerinden daha yüksek olduğu fakat zamansal olarak benzer değişime sahip oldukları belirlenmiştir 

(Şekil 6).  

 

 

 

 

Şekil 9.  Ağustos 2017 tarihli Landsat 8 görüntüsünden elde edilen  günlük BT haritası (mm/gün) ve aynı 

alana ait  Google-Earth görüntüsü 

 

Bu çalışmada kozmik ışın nötron sayacı (CRNP) kullanarak ölçülen toprak nemi CRNP'ye yakın bir yere 

yerleştirilmiş bir TDR sensörü ile ölçülen toprak nem değerleri ile karşılaştırılmıştır. CRNP ve TDR toprak 

nemi arasında yüksek bir korelasyon görülmektedir (Şekil 10). Her iki sensör de yağış nedeniyle toprak 

neminde tutarlı değişiklikler göstermektedir. TDR ölçümleri, CRNP düşey ayak izinden (12-76 cm) daha 

sığ derinlikte (5 cm) olması nedeniyle CRNP ölçümlerinden daha yüksek değerler vermektedir. CRNP, kar 

verisi ve toprak nemi verisini birbirinden ayıramadığı için kar yükü olduğu zamanlar için toprak nemi 

verisinin hesaplanmasında kullanılamamaktadır.  

 

Şekil 10.  CNRP toprak nemi ham değeri (gri), CNRP toprak nemi işlenmiş değeri (siyah), TDR toprak 
nem değeri (pembe) 
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Hidrojeofizik yöntemlerden ERI metodu ile havza karakterizasyonu yapılabilmektedir. Sığ derinliklerdeki 

alanların elektriksel direnç gösterme kapasitesine göre doygun olup olmadığı belirlenebilmektedir. Bu 
yöntemler halen lokal alanlar için uygulanabilmektedir.  

 

Modelleme çalışması kurulan 3 AGI’nin havzası icin ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Kalibre edilen havza 

parametrelerinin üç havza için de farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Modelleme süresince havzadaki kar 
yağışı etkisi ile oluşan akımın etkisinin oldukça çok olduğu gözlenmiştir. Kalibrasyon sonucunda NSE 

değerleri 0.6 mertebesinde elde edilmiştir (Şekil 11). AGI’lerde yaşanan yüksek akımlar sonucu anahtar 

eğrileri değişmiş, bu nedenle yüksek akım dönemlerinde akım değerleri korelasyon sonucu elde 
edilebilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 11. Havzada yer alan 3 AGI’deki akım simulasyonları 

 

TARTIŞMA 

 

Çakıt havzasında gerçekleştirilen yoğun ölçümler ve yeni tekniklerin uygulanması ile hidrolojik süreçler 
modellenmiştir. Kavramsal model ile havzada yer alan üç althavza için modelleme yapılmıştır. Kalibre 

edilen model parametrelerinin üç alt havza için de farklı olduğu belirlenmiştir. Ülke koşullarında 
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kullanılabilecek hidrolojik modelin yapısından çok, model girdilerinin güvenilir olması gerekmektedir. 

Kompleks yapıya sahip olan hidrolojik süreçlerin izlenmesi, modellenmesinde uzun süreli güvenilir verinin 

sağlanması önemlidir. Özellikle yağış parametresinin ölçülmesi kolay değildir. Bu nedenle meteoroloji 
istasyonlarından elde edilen yağış verilerinin doğruluğu çevresindeki istasyon ve farklı ölçüm yöntemleri 

ile belirlenmelidir. Bu havzada kar erimesinden dolayı oluşan akımın etkisinin oldukça fazla olduğu 

belirlenmiştir.  
 

Kozmik ışın sensörü ortamdaki hidrojen atomundan etkilendiği için sadece toprak nemi değil, aynı zamanda 

karsu eşdeğerinin ölçülmesinde de kullanılabilmektedir. Türkiye’de kozmik ışın sensörü ağının kurulması 
hem hidrolojik çalışmalarda hem de tarımsal uygulamalarda faydalı olacaktır.  
 

Hidrojeofizik yötemleri doymuş ve doymamış alanların karakterizasyonunda etken olmaktadır. Toprak 

neminin belirlenmesinde bu yöntemlerden faydalanmak mümkündür.  

  
Sürekli izlemenin yapılabildiği ve havzalar arasında bilgi paylaşımının sağlanabildiği Avrupa’da ve 

dünyada tartışılmakta olan kritik izleme alanları kavramının ve ağının Türkiye’de de oluşturulması 

gerekmektedir.  
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HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ ETKİLERİNİN ANALİTİK HİYEARŞİK SÜREÇ 
YÖNTEMİ KULLANILARAK YEREL HALK GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – BEYŞEHİR 

GÖLÜ ÖRNEĞİ 

 

Ahmet DOĞAN1  Ahmet Sancak ŞANLI2 İlke SİNAN3  

 

 

ÖZET  

Su kaynaklarına olan talebin her geçen gün artması, bu talebin karşılanması için yeni çözüm yolları 

aranmasına yol açmaktadır. Son yıllarda artan su talebini karşılamak için alternatif çözüm yöntemi olarak 

havzalar arası su transferi projeleri hayata geçirilmektedir.  

Bu çalışmada ülkemizde son yıllarda hayata geçirilen havzalar arası su transferi projelerinden biri olan 

“Derebucak Barajı’ndan Gembos Derivasyonu ile Beyşehir Gölü’ne Su Aktarılması Projesi” 

değerlendirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında 2007 yılından itibaren Beyşehir Gölündeki su seviyesinin 

aşırı derecede düşmesini engellemek için güneyindeki Gembos kapalı havzasından, inşa edilen Derebucak 

Barajı ve derivasyon kanalı ile göle su aktarılmaya başlanmıştır. 

Kamuoyunda havzalar arası su transferleri projelerine karşı eleştiri konusu olan hususların en başında; 

sadece hidrolojik faktörlerde oluşacak potansiyel değişimlerin göz önüne alınması diğer hususların göz ardı 

ediliyor olması gelmektedir. Havzalar arası su transferi projeleri hayata geçtikten sonra temel olarak fiziksel, 

biyolojik ve toplumsal sistemlerde değişimler gözlemlenmektedir. Fiziksel sistemdeki değişimler yapılan 

ölçüm ve üretilen modelleme çalışmaları kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Ancak toplumsal 

sistemlerde oluşan değişimlerin yerinde gözlem yapılarak ve toplum ile etkileşime geçilerek açığa 

çıkartılması gerekmektedir. Üstelik su kaynaklarını kullanan ve yöneten insanların kullanım tercihleri ve 

toplumsal sistemde oluşacak değişimler hidrolojik parametreleri de etkileyebilmektedir. 

Buna göre bu çalışmada, söz konusu projenin etkilemiş olduğu Beyşehir Gölü, Gembos ve Manavgat 

Havzalarında yaşayan insanlar ile görüşülerek, tercih ve ihtiyaçlarının nasıl etkilendiği, suyun kendileri için 

önem derecesinin ne olduğu, çok nitelikli karar verme problemlerinde kullanılan tekniklerden biri olan 

Analitik Hiyerarşi Süreç Tekniği (AHS) ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen “su önem değerleri” 

o havzada modelleme ve meteoroloji istasyonlarından alınan ölçüm verileri ile hesaplanan su bütçesi 

değerleri ile karşılaştırılarak, karar vericilerin sübjektif olabilen hükümleri ile hidrolojik faktörler arasındaki 

ilişkinin açığa çıkartılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gembos, Derivasyon, Beyşehir, AHS, Su Transferi 
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GİRİŞ 

Su kaynaklarına olan talebin her geçen gün artması bu talebin karşılanması için yeni çözüm yollarının 

aranmasına buna bağlı olarak yeni terimlerin ortaya çıkmasına ve hatta su kaynaklarının uluslararası 

düzeyde strateji unsuru olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Ülkemizdeki su talebinin çok olduğu 
havzalarda (Konya) veya şehirlerde (İstanbul) su talebinin kendi havzasından karşılanamaması nedeniyle 

komşu havzalardan (Göksu’dan Konya ovasına, Melen’den İstanbul’a) olası kuraklığa karşı su transferleri 

yapılmaya başlanmıştır ve giderek artacak şekilde yeni projeler yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak 

Beyşehir Gölü’nün güneyinde bulunan Gembos Kapalı Havzasında inşa edilmiş olan Derebucak 
Barajından, Gembos Derivasyon Kanalı ile Beyşehir Gölü’ne su aktarılması, ülkemizde havzalar arası su 

transferi projesi örneklerindendir. Gembos Kapalı Havzasının kuzeyinde ülkemizin en büyük 3.gölü aynı 

zamanda en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, güneyinde ise ülkemizde doğan ve karasularımızda 
denize dökülen, kamuoyunda çokça gündeme gelen akarsularımızdan Manavgat Nehri su toplama havzası 

bulunmaktadır. Hem Beyşehir Gölü hem de Manavgat Nehri, önemi her geçen yıl artan tatlı su 

kaynaklarımızdandır. 
 

Havzalar arası su transferinde, havza içerisindeki su kaynaklarının iletimden önce ve sonraki durumları 

dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve çevresel, sosyal ve ekonomik yönden ayrıntılı analizleri 

gerçekleştirilmelidir. Eğer bu yapılmazsa, havzalar arası su iletiminde beklenen fayda yerine denge 
halindeki ekosistemlerin bozulmasına sebep olunabilmekte bu ise sosyal, çevresel ve ekonomik problemleri 

beraberinde getirebilmektedir (Doğan ve Tongal, 2012). Nitekim kamuoyunda havzalar arası su transferleri 

projelerine karşı eleştiri konusu olan hususların en başında; sadece hidrolojik faktörlerde oluşacak 
potansiyel değişimlerin göz önüne alınması diğer hususların göz ardı ediliyor olması gelmektedir. 

 

Bu çalışmada su transferinin ekonomik ve sosyal boyutlarının ele alınabilmesi için kullanılacak teknik çok 

nitelikli karar verme problemlerinde en sık kullanılan tekniklerden biri olan Analitik Hiyerarşi Sürecidir 
(AHS). Bu süreç karar verme problemlerin çözümü amacıyla geliştirilen bir tekniktir. Bu yöntemde karar 

vericiler öznel ve nesnel görüşlerini beraberce karar sürecine katabilmektedirler (Satty, 2000). 

Geliştirildiğinden bu yana ekonomi, planlama, enerji politikaları, kaynak tahsisleri, sağlık, anlaşmazlık 
çözümü, proje seçimi, pazarlama, bilgisayar teknolojisi, bütçe tahsisi, muhasebe, eğitim, sosyoloji, 

mimarlık ve daha birçok alanlardaki çeşitli karar problemlerine uygulanmıştır (Zahedi, 1986). Yaklaşımın 

su kaynakları yönetimi sahasında kullanımı giderek artmaktadır. Havza planlama alanında; risk analizi, 
paydaş modelleme, grup kararı verme, en uygun havza yönetim stratejisi geliştirme, anlaşmazlık analizi ile 

çevresel politika tercihlerinin yaygın etkilerini ve ilgi grupları tarafından nasıl algılandığını analiz etmede 

yöntemden geniş ölçüde yararlanılmaktadır (Yavuz, 2011). 

 

ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 

Bu çalışmanın konusu olan 3 havzadan en kuzeyde bulunanı Beyşehir Gölü Havzası,  Anadolu'nun en 

büyük kapalı havzası olan Konya Havzası'nın güneyinde, 31D boylamları ile 

37K enlemleri arasında yer almaktadır. Havzada bulunan Beyşehir Gölü, ev ve tarımsal 
kullanım için önemli su kaynaklarından birisidir. Göl, yaklaşık 656 km2 yüzeysel alanına ve 5 m ortalama 

derinliğe sahiptir (Nas ve diğ., 2009). 2011 Yılında Beyşehir Gölü kullanılarak sulaması yapılan sulu tarım 

arazisi 80000 hektar iken, ilerleyen yıllarda gölün beslemekte olduğu Konya Ovasında damla sulama ve su 

transferi gibi alternatif projeler ile sulama alanının yaklaşık 560000 hektara kadar çıkması planlanmaktadır 
(TBMM, 2019). 

 

Beyşehir Gölü’nün güneyindeki Gembos Kapalı Havzasının suyunu toplayan Derebucak Barajı ise Konya 
İlinin güney batısında Derebucak İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Kocaçay üzerinde inşa edilmiş ve su 

transferi dışında sulama amaçlı olarak kullanılan bir barajdır. 37.3643° Kuzey enlemi- 31.5427° Doğu 

boylamı koordinatlarında yer almaktadır. Akarsu yatağından yüksekliği 52 m, normal su kotunda göl hacmi 
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13.80 hm3’tür. Baraj ile 3750 hektar tarım arazisi sulanmaktadır (DSİ, 2018). Sulanan bu tarım araziler i 

Derebucak Barajı’nın batısından başlayarak hilal biçiminde güneye doğru yönelen dar ve uzun bir ova olan 

Gembos Ovasında (polyesi) bulunmaktadır. Gembos Ovası, Batı Torosların Beyşehir Gölüne bakan Güney 
tarafında yer almakta ve yüksek miktarda yağış alan bir bölgede bulunmaktadır. Gembos ovasının 

bulunduğu bu bölgeden gelen yağış sularının Beyşehir gölüne katkısı oldukça önemli miktardadır (Doğan 

ve diğ.,2013). Gembos Havzasından Beyşehir Gölü’ne su aktarımı için kullanılan kanal ise 3,5 km 
uzunluğundaki tünelden ve 16 km uzunluğunda teşkil edilen derivasyon kanalından oluşmaktadır. Kanal 

ile göle ortalama 135 milyon m3/ yıl, yağışlı yıllarda ise 180 milyon m3/ yıl su aktarılmaktadır (DSİ, 2019). 

 
Manavgat Nehri ise, Batı Toroslardan doğup yaklaşık 90 km güneye aktıktan sonra Akdeniz'e 

dökülmektedir. Manavgat Nehri’nin havza yüzeyi yaklaşık 900 km2 olup, akarsuyu hem yağışlar hem de 

karstik formasyon beslenmektedir (Arıkan ve Tezcani, 1990). Şekil 1’de her üç havzanın ve su toplama 

alanlarının ile Derebucak-Gembos Derivasyonunun konumu bulunmaktadır. 
 

     
 

Şekil 1. Ortada Beyşehir Gölü Su toplama Alanı ile Diğer Komşu Havzalar (Tüstaş, 1999),Sağda Beyşehir Gölü, 
Gembos Ovası ve Derivasyon Kanalı, Derebucak Barajı ve Manavgat Çayı’nın Coğrafi Konumları 

 

1900’lü yılların başından beri Beyşehir Gölü’nün Akdeniz’e akan Manavgat Nehrini beslediği iddia 

edilmekte ise de bu durum deneysel olarak ispat edilememiştir. Acatay (1966), Manavgat Çayındaki akışın 

havzasına yağan yağışın dört katı olduğunu, Suğla, Gembos, Eynif, Akseki ve Çobankaya havzalarındaki 
yağışlarla bile karşılanamayacağını aradaki açığın bariz şekilde Beyşehir Gölü’ den kaynaklandığını ifade 

etmiştir.  Aksoy (1966), boya deneyi yapmış, Beyşehir ve Suğla Gölü’nün Manavgat Çayı’nı beslediğini 

ifade etmişlerdir. Ayrıca, Beyşehir Gölü su seviyesinde artış olması halinde, gölden güneydeki karstik 
boşluklardan Manavgat Çayı havzasında doğru yer altı suyu çıkışlarında artış olduğunu tespit eden 

çalışmalar bulunmaktadır (Gümüş, 2013).  

 
Tüm bu bilgiler göz önüne alınarak, bu çalışma ile Gembos Derivasyon Kanalı’nın işletmeye açıldığı 2007 

yılından sonra, havzalarda yaşayan insanlar için koşulların değişip değişmediği istatistik bir yöntemle 

(AHS) belirlenmek istenmiştir. Böylece bu çalışma ile havzalar arasında bulunduğu öngörülen hidrolojik 

bağın, özgün bir istatistik yöntemle desteklenip desteklenemediği açığa çıkartılmak istenmiştir. 
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KULLANILAN YÖNTEM 

Bu çalışmada havzalar arası su transferi etkilerini açığa çıkarmak için AHS (Analitik Hiyerarşik Süreç) 

yöntemi kullanılmıştır. AHS, karmaşık bir karar problemini alt bileşenlerine ayırarak çözmeyi amaçlayan 

bir yaklaşımdır. Temel prensip ölçütler, alt ölçütler ve seçenekler arasında bir hiyerarşik yapı belirlemek 
ve seçenekleri birbirleriyle kıyaslamaktır (Şekil 2a). 

 

Bu teknik dört aşamada gerçekleştirilmektedir; karar hiyerarşisinin kurulması, karar elemanlarının ikili 

karşılaştırması, karar elemanlarının önceliklendirilmesi ve karar elemanlarının öncelik değerlerinin 
belirlenmesi (Bhushan ve Rai, 2004). Yöntemde karar vericiler öznel ve nesnel görüşlerini beraberce karar 

sürecine katabilirler. Bir diğer ifade ile AHS, bilginin, deneyimin, bireyin düşüncelerinin ve önsezilerinin 

mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir yöntemdir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus karar 
vericilerin konu ile ilgili orta ya da üst seviyede bilgili olmaları ve yine karar vericilerin sorulan sorular ile 

yönlendirilmemesi gerekliliğidir. Yöntemin teorik temelleri aşağıda bulunan dört aksiyoma dayanmaktadır 

(Satty,2000). Bunlar; 
 

1) Karşılıklı Olma: Eğer bir a kriteri b kriterine göre k kez daha önemli ise, b kriteri de a’ya göre 1/k kez 

daha önemlidir. aij=k ise aji=1/k’dir. 

2) Homojenlik: Birbirinden çok farklı ve karşılaştırılması manasız olan elemanlar karşılaştırılamaz ve 
tercihler birbirleriyle sınırlı bir ölçekle kıyaslanabilir olmalıdır. AHS’de kullanılan ölçek 1 -9 aralığında 

olduğu için iki eleman arasındaki önem karşılaştırma değerleri de 1/9,1/8,...,1,...,7,8,9 aralığında bir değer 

alacaktır. Bu çalışmada ikili karşılaştırma matrislerine değer atanmasında, Saaty’nin geliştirmiş olduğu 1-
9 ölçeği kullanılmıştır (Şekil 2b). 

 

 
 

Şekil 2a. AHS Yönteminde Karar Hiyerarşisi Genel Taslağı  

2.b AHS Yönteminde Kriterlerin Birbirlerine Göre Önem Değerleri (Satty,2010) 

 

3) Bağımsızlık: Bir seviye ile ilgili olarak verilen kararların alt ve diğer sevilerden bağımsız olmasına 

dayanmaktadır. 
4) Beklenti: Karar problemi ve AHS’nin hiyerarşik yapısı oluşturulurken, karar vericilerin tüm 

beklentileri ve düşünceleri iyi analiz edilmelidir. Çünkü farklı alternatif ya da kriterler alınarak hiyerarşi 

oluşturulursa sonuç da değişebilir. Bu yüzden hiyerarşinin ölçütler, alt ölçütler ve alternatifler karar 
vericinin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

 

Yapılan karşılaştırmalarda objektif değerlendirmelerin yanı sıra sübjektif değerlendirmeler de yer 
aldığından karşılaştırmalardaki tutarlığın ölçülmesi gerekmektedir. Elde edilen bu tutarlılık oranı 0.1’ den 

küçük olması yapılan karşılaştırmaların tutarlı olduğunu gösterirken, bu oranın 0.1’ den büyük olması 

karşılaştırmalarda bir tutarsızlığın olduğunu gösterir ve ikili karşılaştırma matrisin tekrar düzenlenmesi 

gerekir (Dağdeviren ve diğ, 2004). Sonraki aşama ise alternatiflerin sıralanmasıdır. İkili karşılaştırma 
matrisin oluşturulabilmesi için, alt seviye kriterinin önceliği ile alternatiflerin ilgili kritere göre ağırlığı 

çarpılır. Herhangi bir alternatifin sırası tüm ağırlık değerleri toplamıdır. Bu işlem ile alternatiflerin önem 
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dereceleri (sıralamaları) belirlenir. Karar verici bu önem derecelerine göre tercihini yapar. Bu çalışmada da 

uygulanan tüm bu süreç Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Çalışmada Kullanılan AHS Yönteminin Genel Prosedürü 

 

KURULAN MODEL VE UYGULAMA 

Hiyerarşinin en üst düzeyi olan Seviye 1’de “Amaç” bulunmaktadır. AHS tekniğine dayalı modellerde 

amaç tek olduğundan, hiyerarşinin en üst seviyesinde tek bir eleman bulunmaktadır. Amaç elemanının 

ağırlığı 1’dir. Bu çalışmada havzalar arası su transferi etkilerinin belirlenebilmesi için Şekil 4’te sunulan 

karar hiyerarşisi modeli oluşturulmuştur. Buna göre karar hiyerarşisinin en üst düzeyinde “Paydaş Havzalar 
İçin Havzalar Arası Su Transferi Seçeneğinin Önem ve Faydasının Tespit Edilmesi” genel amacı 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda belirlenen amaç ile havzalarda yaşayan insanlar için su transferi sonrasındaki 

koşulların, su transferi öncesindeki koşullara göre ne derece faydalı/tercih edilebilir olduğunun açığa 
çıkartılması hedeflenmiştir. 

 

Amaç seviyesinin altında 2.Seviyede “Paydaşlar” seviyesi bulunmaktadır. Karar hiyerarşileri tüm 
paydaşların değerlendirme sürecine dâhil edildiği durumlarda daha çok etkili olurlar. Bu nedenle hiyerarşik 

yapı, transferden etkilenen tüm havza paydaşlarını kapsayacak biçimde kurgulanmıştır. Bu çalışmada 

paydaş havzaları, bu havzalarda yaşayan ve su yönetiminde söz sahibi olan uzmanlar ile su yönetiminde 

söz sahibi olmayan halk temsil etmektedir. Böylece farklı talepleri temsil eden toplumsal kesimlerin 
tercihlerinin kaynak planlamasına yansıtılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, her üç havzadan 20 

uzman, 20 halk vasfında olmak üzere toplam 40 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi ile AHS tekniğine uygun 

olarak hazırlanan anketler uygulanmış sonuçları analiz edilmiştir. 
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Şekil 4. Havzalar Arası Su Transferi Seçeneğinin Önem Ve Faydası Karar Hiyerarşisi 

 

Oluşturulan hiyerarşik modelin 3.seviyesinde “Ana Kriterler (Ölçütler)” seviyesi bulunmaktadır. 

Kriterlerin belirlenmesi sürecinde havzalar arası su transferinin etkileri ile ilgili literatürün yanı sıra, inşaat 
mühendisliği hidrolik anabilim dalı, istatistik ve biyoloji ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ile 

görüşmeler yapılmış, kriterler ve alt kriterler bu çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Kriterlerin 

belirlenmesinde katılımcılar tarafından ön planda tutulan ve ulusal çalışmalarda yörenin (Beyşehir Gölü 
çevresi, Gembos Ovası, Manavgat Nehri’nin kuzeyi)  kimliğini tanımlayan özelliklerin ön plana 

çıkartılması hedeflenmiştir. Ölçütlerin ağırlıkları toplamı 1’e eşittir. 4.Seviyede ana kriterleri etkileyen “Alt 

Kriterler” bulunmaktadır. Çalışma kapsamında havzalar arası su transferi neticesinde değişime 

uğradığı/etkilendiği ön görülen 5 ana kriter ve bu kriterlerin altında toplam 12 alt kriter belirlenmiştir (Şekil 
4). Bu çalışma kapsamında hazırlanan ve cevaplandırılan anket çalışması ile katılımcıların belirlenen ana 

kriterleri ikili olarak birbiri ile kıyaslaması sağlanmış böylece ikili karşılaştırma matrisleri elde edilmiştir 

(Şekil 5). Uzman ve halkı temsil eden katılımcılar tarafından ilgili soru için verilen cevapların puan 
karşılığının geometrik ortalaması alınmış, böylelikle sonucun aşırı uç değerlerden etkilenmesi önlenmiştir. 

 

Bu çalışma kapsamında yapılan literatür araştırması ile havzalar arası su transferinin paydaş havzalarda çok 
sayıda faktörün değişimine etki ettiği ve bu değişimlerin şiddeti ve/veya büyüklüğünün “zamana ve 

mekana” göre önemli farklılıklar göstermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Biswas (1983), su transfer 

projeleri söz konusu olduğunda fiziksel sistem, biyolojik sistem ve toplumsal sistemdeki değişimlerin 

dikkatli bir şekilde irdelenmesi gerektiğini bildirmiş, Lund ve diğ.,(1995), havzalar arası su transferi 
projelerinin fiziksel, biyolojik ve toplumsal sistemde meydana getirdiği olumsuz etkileriyle birlikte kimi 

yararlarının da söz konusu olduğu belirtmişlerdir. Bu noktadan yola çıkarak, bu çalışma kapsamında 

oluşturulan hiyerarşik modelin ana kriterleri tespit edilirken, ölçülebilir nitelikte olan değişimlerden (akarsu 
su hızı, derinliği, yeraltı su seviyeleri, sıcaklık vb..) ziyade insanların görüşleri ile değerlendirilebilen 
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kriterlerin ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Böylece havzalar arası su transferi başarısının ölçülebilir 

verilerden yola çıkarak değerlendirilmesindense, doğrudan insan algısının ölçülmesi yoluyla 

değerlendirilerek sonuca ulaşılmak istenmiştir. 
 

Tarım Ana Kriteri: Bir su transferi projesinin etkileyebileceği kriterler arasında olan ve çalışma kapsamında 

bulunan havzalarda yaşayan insanlar için, su ihtiyacının en çok duyulduğu faaliyetlerden birisi sulu tarım 
faaliyetleri olmaktadır. Nitekim Beyşehir Gölü su bütçesini zorlayan en büyük faktör sulu tarım yapılması 

için gölden çekilen ve Konya Ovası’na gönderilen su miktarı olmaktadır (Doğan ve Şanlı,2018). Bu nedenle 

tarım kriteri su transferi başarısını etkileyen ana unsurlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Tarım ana 
kriterinin altında, tarım faktöründeki başarıyı doğrudan etkilediği değerlendirilen “sulu tarım alanı”, “ürün 

kalitesi” ve “verim miktarı” alt kriterleri bulunmaktadır. 

 

Balıkçılık/Hayvancılık Ana Kriteri: Paydaş havzalardan birinde bulunan Beyşehir Gölü’nde yürütülen en 
büyük ekonomik faaliyetlerden biri balıkçılık faaliyetidir. Hem Beyşehir ilçesinde hem de göl çevresinde 

bulunan çeşitli yerleşim birimlerinde endüstriyel balıkçılık geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır 

(Sodan,2006). Suyun hayvancılık faaliyetlerindeki kullanımı ise doğrudan kullanıma ek olarak, özellikle 
besi yemi üretiminde ve mera alanlarının verimli kullanımında/ıslah edilmesinde ön plana çıkmaktadır. Bu 

nedenle bu kriterin su transferi ile değişime uğrayabileceği ve suyun kullanım tercihleri söz konusu 

olduğunda ana kriter olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 
 

Kentsel Kullanım Ana Kriteri: Paydaş havzalar arasında özellikle Beyşehir Gölü çevresinde suyun içme ve 

endüstriyel amaçlı kullanımı yaygındır. Göl çevresinde endüstriyel amaçlı su kullanan tekstil fabrikaları 

mevcuttur. Nüfus projeksiyonlarına göre 2040 yılında gölden içme suyu ihtiyacını karşılayacak insan 
sayısının yaklaşık 60.000 kişi olması beklenmektedir (Şanlı,2014). Ayrıca havzalar arası su transferi 

projeleri ile kentsel kullanım için ihtiyaç duyulan suyun maliyetinde azalma olması söz konusu 

olabilmektedir. Bu nedenle bu ana kriterin altında “Su Kalitesi” ve “Temiz Su Maliyeti” alt kriterleri 
bulunmaktadır. 

 

Sosyal Yaşam Ana Kriteri: Havzalar arası su transferi etkilerinden birisi de toplumsal sistemde meydana 

gelen değişimler olmaktadır (WWF,2012). Suyu azalan havzalarda ekonomisi sulu tarıma, balıkçılık ve 
rekreatif alanların varlığı nedeniyle turizm gelirlerine dayanan kırsal alanlarda ürün veriminde azalma, 

balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesi, turizm gelirlerinde azalma vb. nedenlerle ciddi ekonomik problemler 

yaşanabilmektedir (Commitee,1992). Bunun aksi yönünde kendisine su transfer edilen havzada ise daha 
olumlu sosyal/toplumsal etkiler olacağı değerlendirilebilir. Bunlara ek olarak özel bir durum olarak su alıcı 

havzada bulunan Beyşehir Gölü gibi bir gölün varlığı, sosyal getirilerin artmasında kaldıraç etkisi 

yaratabilmektedir. Krachman (2012), yapmış çalışmada göl su seviyesi ile gölden elde edilecek 
turizm/rekreasyon getirileri arasında bir bağ kurmuş, su seviyesinin belli bir değere kadar yükselmesi 

halinde sosyal faydaların artacağını göstermiştir. Buna göre, bu çalışmada da bu yaklaşımlardan yola 

çıkılarak su transferi etkilerinin sosyal yönünü ön plana çıkaracak “Yaşam alanı kalitesi”, ”Turizm 

faaliyetleri” ve “istihdam sağlanması” alt kriterleri hiyerarşik modele eklenmiştir.  
 

Canlı Yaşamı Ana Kriteri: Çalışma kapsamında değerlendirilen havzalar arası su transferinin etkilediği ana 

unsurlardan sonuncusu “Canlı Yaşamı” olarak seçilmiştir. Literatürde havzalar arası su transferinin 
biyolojik sistemleri etkilemekte olduğu kabul gören bir husustur. Bu çalışma kapsamında da su 

transferinden etkilenen havzalarda yaşayan halkın çevrelerindeki doğal yaşamda değişiklik algılayıp 

algılamadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu kriter de diğer ana kriterler ile kıyaslanarak, 
insanların havzalarında bulunan su kaynaklarının ne oranda doğal yaşamı koruyacak şekilde kullanılmasını 

istedikleri hususu belirlenmek istenmiştir. Katılımcılar tarafından kıyaslanan bu ana kriterler son aşama 

olan 5.Seviyede yine katılımcılar tarafından “Suyun Transfer Edilmesi” veya “Suyun Transfer Edilmemesi” 

karar alternatifleri göz önüne alınarak değerlendirilme yapılmış ve süreç tamamlanmıştır. 
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BULGULAR VE ANALİZ 

Havzalar arası su transferi seçeneğinin önem ve faydasının belirlenmesi amacıyla yapılan AHS ikili 

karşılaştırma anket değerlendirmeleri sonuçlarına göre halkı temsil eden insanlar ile uzmanların ana 

kriterleri kıyaslamaları sonucu elde edilen ikili kıyaslama matrislerinin normalize edilmiş halleri Şekil 5.’de 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 5. Ana Kriterler İçin Elde Edilmiş Olan İkili Karşılaştırma Matrisleri 

 

Elde edilen ikili karşılaştırma matrislerinden yola çıkılarak çalışma alanımızda hem uzmanlar hem de halk 
için “Sulu Tarım” ana kriterinin diğer ana kriterlere göre daha büyük öneme sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Suyun daha çok sulu tarım için kullanılması gerektiğine dair ortak bir yönelim olmakla 

beraber kıyaslamada sulu tarıma en çok yaklaşan kriter “Doğal Hayat” kriteri olmuştur. Hem uzmanlar hem 

de halk için suyun, sulu tarım için kullanılması doğal hayat için kullanılmasına göre “biraz önemli” 
seviyesinde kalmıştır. Uzmanlar ile halk arasında en farklı kıyas değerleri “Balıkçılık/Hayvancılık” ve 

“Kentsel Kullanım” kriterlerinin diğer kriterler ile kıyaslanmasında ortaya çıkmıştır. Buna göre halkı temsil 

eden katılımcılar suyun kentsel kullanımdansa balıkçılık/hayvancılık için kullanılmasını daha faydalı 
bulurken, uzmanlar kentsel kullanımın daha önemli/faydalı olacağı yöneliminde olmuştur. Uzmanlar doğal 

hayat ile kentsel kullanıma eşit derecede önem verirken, halkı temsil eden katılımcılar “doğal hayat” 

kriterine çok daha fazla önem yüklemiştir. 

 
Oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinin sentezlenmesi ile elde edilen ve katılımcılar açısından ana 

kriterlerin birbirlerine göre önceliklerini gösteren “öncelik vektörleri” Şekil 6’da bulunmaktadır. Elde 

edilen öncelik vektörü bulgularına göre hem havzalarda yaşayan insanlar hem de uzmanlar için su 
kaynaklarının öncelikli olarak (%41 oranında) sulu tarım için kullanılması tercih edilmektedir. Uzmanlar 

ile halk, su kaynaklarının balıkçılık/hayvancılık için kullanımı oranında da benzerlik göstermektedirler 

(%9,6). Ancak elde edilen öncelik vektörü sonuçlarına göre diğer kriterler arasında farklar bulunmaktadır. 
Buna göre halkı temsil eden katılımcılar su kaynaklarının kentsel kullanım için kullanılmasına %6,6 

oranında öncelik verirken bu değer uzmanlarda %22 seviyesine ulaşmaktadır. Bu sonuca göre çalışma 

alanımızda suyun kentsel yatırımlar amacıyla kullanılmasının uzman kişiler için daha büyük önem arz ettiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Uzmanlar ile halk temsilcileri arasında “sosyal yaşam” ve “doğal hayat” 
kriterlerinde de farklar olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre halkı temsil eden katılımcılar suyun 

Su Kullanım 

Tercihleri
Sulu Tarım

Balıkçılık/

Hayvancılık
Kentsel Kullanım Sosyal Yaşam Doğal Hayat

Genel Durum 5 3 3 2

Havza Halkı 4 3 4 2

Uzmanlar 7 2 3 2

Genel Durum 0,2 0,5 1 0,5

Havza Halkı 0,25 3 0,5 0,33

Uzmanlar 0,143 0,333 2 0,5

Genel Durum 0,33 2 0,5 0,33

Havza Halkı 0,33 0,33 0,33 0,20

Uzmanlar 0,5 3 3 1

Genel Durum 0,33 1 2 0,5

Havza Halkı 0,25 2 3 0,33

Uzmanlar 0,33 0,5 0,333 0,5

Genel Durum 0,5 2 3 2

Havza Halkı 0,5 3 5 3

Uzmanlar 0,5 2 1 2

1

1

1

1

1

Sulu Tarım

Balıkçılık/

Hayvancılık

Kentsel Kullanım

Sosyal Yaşam

Doğal Hayat
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doğal hayat ve sosyal yaşam faaliyetleri için kullanılmasına uzmanlardan daha fazla öncelik vermektedirler. 

Bu fark özellikle doğal hayat kriterinde daha net görülmektedir. 

 

 
Şekil 6. Ana Kriterler İçin Elde Edilmiş Olan Öncelik Vektörleri 

 
Çalışma kapsamında, elde edilen ikili karşılaştırma matrisleri ve öncelik vektörleri kullanılarak tutarsızlık 

analizi yapılmıştır. AHS yönteminde tutarlılık indeksinin 0.1’den büyük olması ikili karşılaştırmalarda bir 

sorun olduğu anlamına gelmektedir. Çalışmadaki bütün tutarlılık indeksleri 0.1‘den küçük çıkmıştır. Buna 
göre, genel durumun tutarlılık indeks değeri 0.044 halkı temsil eden katılımcıların indeks değeri 0.073 ve 

uzman katılımcıların indeks değeri 0.043 çıkmıştır. Bu sonuçlar uzman katılımcıların halkı temsil eden 

katılımcılara göre daha tutarlı karşılaştırmalar yapmış olduğu sonucunu vermektedir. 
 

 
Şekil 7. Her Bir Kriter İçin Karar Noktasındaki Yüzde Önem Dağılımları 

 

Sonuç olarak yapılan ikili kıyaslamalarda herhangi bir tutarsızlık görülmemektedir, diğer bir ifadeyle elde 

edilen sonuçlar sağlıklı olduğu söylenebilir. Bir sonraki aşamada her bir kriterin, suyun transfer edilmesi 
veya edilmemesi karar alternatifine göre değerlendirilmesi yapılmış elde edilen sonuçlar genel öncelik 

sıralamasının belirlenmesi için kullanılmıştır. Böylece katılımcılar açısından, suyun transfer edilmeden 

önceki durumda algılanan faydalar ile suyun transfer edildikten sonra algılanan faydaların kıyaslanması 
sağlanmıştır (Şekil 7). 

Su Kullanım 

Tercihleri
Genel Halk Uzm.

Sulu Tarım 0,4105 0,3971 0,4047

Balıkçılık/

Hayvancılık
0,0961 0,1093 0,0970

Kentsel Kullanım 0,1142 0,0662 0,2222

Sosyal Yaşam 0,1381 0,1400 0,0868

Doğal Hayat 0,2410 0,2872 0,1892

Toplam Σ 1 1 1

Ö
n

c
e
li

k
 V

e
k

tö
r
ü

Su Kullanım 

Tercihleri

Su Transferi 

Yapılmaması

Su Transferi 

Yapılması
Toplam Σ

Genel Durum 0,20 0,80 1,00

Havza Halkı 0,20 0,80 1,00

Uzmanlar 0,20 0,80 1,00

Genel Durum 0,25 0,75 1,00

Havza Halkı 0,33 0,67 1,00

Uzmanlar 0,25 0,75 1,00

Genel Durum 0,25 0,75 1,00

Havza Halkı 0,33 0,67 1,00

Uzmanlar 0,20 0,80 1,00

Genel Durum 0,20 0,80 1,00

Havza Halkı 0,25 0,75 1,00

Uzmanlar 0,20 0,80 1,00

Genel Durum 0,25 0,75 1,00

Havza Halkı 0,33 0,67 1,00

Uzmanlar 0,20 0,80 1,00

Kentsel Kullanım

Sosyal Yaşam

Doğal Hayat

Sulu Tarım

Balıkçılık/

Hayvancılık
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Elde edilen sonuçlara göre hem uzmanlar hem de halkı temsil eden katılımcılara göre Gembos Havzasından, 

Beyşehir Gölü Havzası’na su aktarılması projesi faydalı ve tercih edilebilir bir seçenek olmuştur. Her iki 
grup için su transferi yapılması seçeneği sulu tarım kriteri için büyük önem kazanmıştır. Genel olarak önem 

dağılımları yakın olmakla beraber su transferi seçeneğinin önemi özellikle doğal hayat ve kentsel kullanım  

kriterleri açısından farklı değerler almıştır. Buna göre uzmanlar açısından çalışma alanımızda suyun transfer 
edilmesi seçeneği halka nazaran, doğal hayat ve kentsel kullanım açısından çok daha fazla tercih edilebilir 

bir seçenek olmuştur. 

 
Son aşamada elde edilen her kriterin yüzde önem dağılım değerleri o kriterlerin önem vektörü ile çarpılarak 

tüm faktörlerin bir arada değerlendirildiği karar noktaları yüzde dağılımları elde edilmiştir (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8. Karar Noktalarının Yüzde Dağılımları 

 
Sonuç itibariyle Şekil 8’de sunulan tablodaki bulgular ışığında Gembos Havzasından, Beyşehir Gölü 

Havzası’na su transfer edilmesi durumu, hem halkın hem de uzmanların su kullanım tercihleri 

ağırlıklandırmasına göre su transfer edilmemesi durumuna göre %46 ile %58 oranında daha tercih edilebilir 

bulunmuştur. Buna göre uzman katılımcılara göre su transfer edilmesi seçeneği suyun faydalı kullanımı 
açısından havza halkına oranla daha büyük önem taşımaktadır (%79’a karşı %73). 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışmada, son yıllarda farklı alanlarda sıkça kullanılan AHS (Analitik hiyerarşik süreç) yöntemi 

kullanılarak, su transferinin ekonomik, sosyal ve doğal hayata etkileri analiz edilmiştir. Bu analizde yerel 
halk ve havzada bulunan ve su yönetiminde söz sahibi olan uzman kişilerin bilgi, görüş ve değer 

yargılarından yararlanılmıştır. Uygulanan yöntem ile havzalar arası su transferi seçeneğinin hangi oranda 

tercih edilebileceği ölçülmüştür. Aynı zamanda halk ve uzmanlar arasında su transferi hususunda var olan 

bakış açısı farklılıkları istatistik bir yöntem ile açığa çıkartılmıştır. Literatürde AHS yönteminin su transferi 
projelerinin tercih edilebilirliğini sorguladığı bir örneğine rastlanılmamıştır. Bu bağlamda yeni bir bakış 

açısı kazandırılması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Gembos Havzasından-Beyşehir Gölü 

Havzası’na su aktarılması projesi, hem halk hem de uzmanlar açısından yüksek oranda tercih edilebilir bir 
projedir. Su transferi seçeneğinin sorgulanmasına ek olarak havzalarda, AHS yönteminde öncelik vektörü 

ile elde edilen “Su Kullanımına Ait Öncelik Değerleri” ile hidrolojik yöntemler ile elde edilen su bütçesi 

değerleri sentezlenerek o havzaya ait bütçesinin optimizasyonunun yapılmasının mümkün olabileceği 

değerlendirilmektedir. 
 

Teşekkürler 

 
Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü 117Y384 No’lu proje ekibine ve 

sağlamış olduğu maddi destekten ötürü TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 

Su Transferi 

Yapılmaması

Su Transferi 

Yapılması

Genel Durum 0,22 0,78

Havza Halkı 0,27 0,73

Uzmanlar 0,21 0,79
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SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE HİDROLOJİ 

       

Seyfettin AYDIN 

 

 

ÖZET 

Su kaynaklarının doğru, ekonomik ve güvenilir biçimde değerlendirilebilmesi öncelikle yörede yeter 

sıklıkta (düzgün) ve duyarlı ölçümler yapabilen bir hidrometrik gözlem ağı kurulmasına bağlıdır. Bu ağın 
uygun biçimde tesis edilmiş bir meteorolojik gözlem ağıyla desteklenmesi eksik hidrometrik gözlemlerin 

tamamlanması veya uzatılması, hidrolojik ve meteorolojik olaylar arasında ilişki kurulması ve benzeri 

amaçların gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra yöredeki hidrolojik bilginin fiziksel açıdan daha doğru olarak 
yorumlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hidro-Meteoroloji 

 

ABSTRACT 

Accurate, economic and reliable assessment of water resources depends primarily on the establishment of a 

hydrometric observation network capable of making accurate (accurate) and sensitive measurements in the 

region. Supporting this network with an appropriately established meteorological observation network 
enables the completion or extension of incomplete hydrometric observations. The establishment of a 

relationship between hydrological and meteorological phenomena provides the physical interpretation of 

hydrological information in the region more accurately. 

Keywords: Hydro-Meteorology 

 

GİRİŞ 

 
Tarih boyunca insanlar sudan çeşitli amaçlarla yararlanmaya, zararlarından ise korunmaya çalışmışlardır. 

Yüzyıllarca süren bu tür uğraşılar sonucunda akışkanlar mekaniği, hidrolik ve hidroloji gibi bilim dalları 

doğmuştur. 20. Yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusunun hızlı artışı, yaşam düzeyinin yükselme ve 
endüstrileşme sonucu kişi başına su tüketiminin de büyüyüşü, insanları su kaynaklarının daha verimli bir 

şekilde geliştirerek değerlendirmeye zorlamıştır. Bu zorlamalar sonucunda özellikle son 70-80 yıl kaynak 

belirlemek, yakın ve uzak gelecekteki gereksinimleri kestirerek alternatif kaynak kullanım planları yapmak, 

teknik ve ekonomik yönlerden tutarlı görülen su yapılarını projelendirmek ve mevcut sistemleri daha verimli 
olacak biçimde değiştirmek veya işletmek düşüncesi yaygınlaşmış; bu unsurların bir araya gelmesiyle de su 

kaynaklarını geliştirme planları doğmuştur. 

 
Günümüzde çeşitli mühendislik dallarındaki (meteoroloji, hidroloji, jeoloji, inşaat, çevre, ziraat, makine, 

elektrik mühendisliği gibi) kişilerin ortak çalışmalarını zorunlu kılan su kaynaklarının geliştirme planlarının 

ön inceleme aşamasından başlayarak yapılabilirlik ve uygulama proje aşamasına getirilebilmesi onlarca yıl 
süren arazi ve büro çalışmalarını gerektirmektedir. Gelişim planlarının bu denli uzun süreler almasının 

başlıca nedenleri arasında bu tür planlamaların genellikle çok amaçlı olması, bilgi birikimi ve hızlı 

teknolojik gelişme gereksinimi sayılabilir. Diğer yandan hemen bütün gelişme planları, gereksinimlerdeki 

ve ekonomik etmenlerdeki değişimlere karşı oldukça duyarlı yaşayan varlıklardır. İyi bir gelişme planı diğer 
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unsurların yanı sıra mevcut hidrometeorolojik bilginin en iyi şekilde değerlendirilmesine bağlı olmaktadır. 

Zira gelişim planı kapsamındaki su yapılarının (biriktirmeli, biriktirmesiz) hemen hepsi hidrolojik girdilere 

bağlı olarak boyutlandırılmaktadırlar (ölü hacim, aktif hacim, dolusavak v.s.). 
 

HİDROLOJİNİN TANIMI GELİŞİMİ VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ 

 
ABD Bilim ve Teknoloji Federal Konseyi tarafından 1962 yılında önerilen tanıma göre: “Hidroloji, yer 

kürede suyun çevrimini, dağılımını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı 

ilişkilerini inceleyen temel ve uygulamalı bir bilimdir” (Chow, 1964, Bayazıt, 1979). 
   

Yeryüzünde su kaynaklarından yararlanma ve hidrolojik olaylarla ilgilenme bilindiği gibi M.Ö. üçüncü ve 

ikinci bin yıllarında Nil Havzası’nda nilometrelerle seviye gözlenmesi, Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği 

Mezopotamyada, Indus ve Huang-Ho havzalarında sulama ve akarsu kontrolü şeklinde başlamıştır. Eski 
yunanda hidrolojik olaylar hakkında felsefi yorumlar yapıldığı görülmektedir. (Rouse ve Ince, 1957). Çeşitli 

yörelerde ortaya çıkan tarihi kuyular ve galeriler eski çağlarda kentsel bölgelere içmesuyu ve tarımsal 

sulama suyu temini amacıyla yeraltı suyundan da yararlanıldığını göstermektedir. Anadolu zengin tarihi su 
yapılarıyla doludur (Öziş, 1980). 

 

Hidroloji bilimi 14.-16. yüzyıllarda hidrolojik olayları izleme dönemini yaşamış; 16-18. yüzyıllarda 
deneysel hidrolik çalışmalar ve elde edilen bulgular hidrolojik değerlerin ölçülmesinde kullanılmaya 

başlamıştır. 18-19. yüzyıllarda hidroloji modernizasyon dönemi yaşamıştır. Bu dönemde hidrometrik 

ölçümlerin yanı sıra buharlaşma ve yağış hidrometeorolojik olaylar da ölçülmeye başlamış, hidrolojiyle 

ilgili kamu kurumları oluşturmaya başlanmıştır. 1900-1930 yılları arasında hidroloji bilimi amprik 
yaklaşımlar dönemini geçirmiştir. 1922 de ilk kez Hidroloji konusunda uluslararası bir kurum olan 

International Association for Scientifio Hydrology (IASH) tesis edilmiş, hidrolojiyle kısmen ilgili diğer bir 

çok ulusal ve uluslararası  organizasyonlar yapılmış, kongre ve konferanslar düzenlenmeye başlamıştır. 
1930-1950 döneminde Horton (sızma teorisi), Sherman (birim hidrograf teorisi), Meyer ve Mead gibi 

araştırıcıların çalışmalarıyla rasyonel çözümlere geçilmeye başlanmıştır (Chow, 1964, Linsley 1949). 

IASH’nin 1939 yılındaki bir toplantısında Meinzer yeraltısuyuyla ilgili çalışmaların “jeohidroloji” olarak 

“yüzeysel hidroloji”den ayrılmasını önermiştir (Davis and DeWiest, 1967). Böylece hidroloji konusunda da 
ihtisas kolları oluşmaya başlamıştır. 

 

II. Dünya savaşını takip eden yıllarda su kaynakları ve hidroloji konusundaki çalışmalar hızlı bir ivme 
kazanmıştır. 1950’lerden itibaren bu konularda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak üzere yeni 

kurumlar oluşturulmuş sosyal ve ekonomik konularla yakın ilgisi nedeniyle su kaynaklarının geliştirilmesi 

sorunlarına UNESCO, IAEA, WHO gibi kurum ve organizasyonların programlarında da yer verilmiştir. 
Konunun önemini vurgulamak üzere 1965-1975 dönemi Uluslararası Hidroloji On yılı (IHD) ilan edilmiştir. 

Duyarlı ölçümlerin yapılabilmesi ve hızlı bilgisayarlar sayesinde kurumsal hidrolojide önemli adımlar 

atılmıştır. 

 
Su kaynaklarının geliştirilmesinde büyük önem taşıyan hidroloji bilimi evrimi sırasında meteoroloji, jeoloji, 

matematik, istatistik ve çok kısa bir süre önce de sistem analizi bilimleriyle bütünleşmiştir. Günümüzde ise, 

hidroloji biliminde de ihtisaslaşma zorunluluğu doğmuştur. 
 

HİDROLOJİDE GENEL SORUNLAR 

 

1 Hidrolojik Veri Temininde Karşılaşılan Sorunlar  

 

Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hidrolojik çalışmalarda karşılaşılan ilk ve en önemli sorun, 

planlama hedeflerinin ve planlama kapsamının sınırlarını belirleyecek yeterli uzunlukta, güvenilir hidrolojik 
veriler bulunup bulunmadığıdır. Su kaynakları gelişim planı içinde yer alması düşünülen yapıların 
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konumları, fiziksel boyutları ve işletilme esasları teknik, ekonomik ve sosyal etkenlerin ötesinde hidrolojik 

girdilere bağlı olmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının doğru, ekonomik ve güvenilir biçimde 

değerlendirilebilmesi öncelikle yörede yeter sıklıkta (düzgün) ve duyarlı ölçümler yapabilen bir hidrometrik 
gözlem ağı kurulmasına bağlıdır. Bu ağın uygun biçimde tesis edilmiş bir meteorolojik gözlem ağıyla 

desteklenmesi eksik hidrometrik gözlemlerin tamamlanması veya uzatılması, hidrolojik ve meteorolojik 

olaylar arasında ilişki kurulması ve benzeri amaçların gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra yöredeki hidrolojik 
bilginin fiziksel açıdan daha doğru olarak yorumlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bir çok 

gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de hidrometeorolojik gözlem oldukça gençtir. Akım gözlem 

istasyonlarından sadece bazılarındaki rasatlar 70 yılı aşmakta ve bu istasyonlar genellikle orta havzalarda 
yer almaktadır. 2015 yılı itibariyle DSİ tarafından işletilen (MÜLGA EİE dahil) akım gözlem istasyonlarının 

sayısı 1400’ü biraz aşmakta, yaklaşık 550 km2’ye yakın bir istasyon düşmektedir. Ülkemizin çok dağlık ve 

meteorolojik parametrelerin kısa mesafelerde çok değişken olması göz önünde bulundurulduğunda bu 

sayının yetersiz olduğu bir gerçektir.  
 

DSİ’nin planlaması sürmekte olan veya halen işletilmekte olan su yapılarına yakın yörelerde kurduğu yağış, 

sıcaklık ve buharlaşma ölçen istasyonları da bulunmaktadır. Ülkemizde meteorolojik olayların ölçülmesi, 
değerlendirilmesi ve yayınlanması MGM’ce yürütülmektedir. Genellikle yerleşim merkezlerinde kurulmuş 

olan MGM istasyonlarının sayısı 450 civarındadır (MGM, 2015). Mevcut meteorolojik şebeke bu haliyle 

nitelik ve nicelik açıdan ülkemizi temsil etmemektedir. Bu nedenle WMO standartları dikkate alınarak 
meteorolojik gözlem ağı incelenmeli ve ülkemizi nitelik ve nicelik açıdan temsil eden bir meteorolojik 

gözlem ağı geliştirilmeli ve kurulmalıdır.  

 

Sonuç olarak; 
 

Ülkemizde bugün mevcut hidrometeorolojik ölçüm ağı nitelik ve nicelik açıdan yeterli değildir ve bu 

ölçüm ağı ile ölçülen veriler kullanılarak yapılan veya yapılacak hidrolojik tahminlerin güvenirlilik 

aralıklarından (=±) bahsetmek, istatistiki açıdan yeterli sayılmaz. Bu durumda su kaynaklarının 

geliştirilmesi için, planlamada önerilen formülasyonlardaki tesislerin (biriktirmeli, biriktirmesiz) 

boyutlandırılmasına ve amaçlanan sonuçlara ulaşmasına (içme, kullanma, sanayi suyu, sulama, 

enerji üretimi v.s.) hata payı olarak yansır. 

 
EİE (mülga), DSİ ve MGM gibi uygulamacı kamu kuruluşlarınca toplanan hidrometeorolojik bilgiler 

değerlendirildikten sonra aylık ve yıllık bültenler halinde yayınlanmaktadır. Bu tür bilgilere ihtiyaç duyan 

araştırmacı ve uygulamacıların karşılaştığı diğer önemli bir sorun ise yukarıda sözü edilen yayınları elde 
etme ve kullanma sırasında ortaya çıkmaktadır. Çeşitli haklı nedenlerle bu tür yayınlar son yıllarda zaman 

farkı kapanmakla birlikte bazen 4-5 yıllık gecikmelerle ve kısıntılı sayıda basılabilmektedir. Ayrıca diğer 

bazı bilgi ve veriler yayınlanmamaktadır (örneğin DSİ’nin yağış ve buharlaşma gözlemleri). Bu nedenle 

kullanıcı özellikle yakında açılmış kısa süreli istasyonlardaki son kayıtları ve diğer bazı bilgileri bu 
kurumlardan ayrıca istemek zorunda kalmaktadır. 

 

Ölçüm ağının ötesinde hidrometeorolojik verilerle ilgili diğer bir önemli sorun, ölçüm aralıklarının 
yetersizliği, ölçüm aygıtlarının düşük duyarlılığı ve istasyon noktasında veya yakın çevrede olan 

değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan sistematik hatalar ve homojenlik bozukluklarıdır.  

 

Kullanıcıların büyük bir bölümü yayınlanmış veya ilgili kurumdan yazılı olarak temin edilmiş olan 
hidrometeorolojik bilgideki homojenlik bozukluğuna dikkat etmemekte, bu verileri kullanarak yaptığı 

çalışmalardan oldukça yanlış sonuçlara gidebilmektedir. 
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2 Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar  
 

Gerek DSİ ve diğer kamu, özel kurumlarında, gerekse akademik kurumlarda çalışan uygulamacıların büyük 
bir bölümü mesleki eğitimleri sırasında gereğince hidroloji eğitimi görememişlerdir. Buna karşılık gerek 

uygulamalı gerekse bilimsel hidroloji son çeyrek asırda gelişme göstermiştir. 

 
Ülkemizdeki kamu ve özel kurumları eğitim eksikliğinin sonucu olarak, uygulamalarında belli yöntem ve 

standartların kullanılmasını zorunlu tutmuşlardır. Bu uygulama uzun yıllar devam etmiş, sınırlı hidroloji ve 

planlama bilgisiyle çalışan proje mühendisleri problemleri geniş bir perspektif içinde ele alamamışlardır. 
Uygulamacı kurumlarda çalışan elemanlar, kurumlardaki farklı uygulamalar ve birbirinden kopuk 

çalışmalar nedeniyle aynı mühendislik sorunlarına farklı çözüm yaklaşımları yapmışlar veya soruna genel 

ve köklü bir çözüm arayamadıklarından sorunun sadece kendilerini ilgilendiren bölümünü çözmeye 

çalışmışlardır. Diğer yandan genç, hidrolojiyle ilgilenen mühendislerinin akademik eğitim sırasında eksik 
kalan mesleki yönleri, usta-çırak yöntemiyle, kısa süreli kurslar ve seminerlerle giderilmeye çalışılmıştır. 

Öte yandan yapılan ihalelerde hidroloji çalışmalarına gerekli zaman ve önem verilmemesi, 

hidrometeorolojik verilerin çok pahalı olması, uygulamaya yansımaktadır. Bu durum, uygulamacıyı 

zaman alan ölçümlere dayalı analitik tahmin yöntemlerin uygulanmasından kaçınmaya, basit 

ampirik ve sentetik yöntemlerin kullanılmasına yönlendirmektedir.  

 

Hidroloji ve yabancı dil eğitimindeki eksiklik ve yetersizliğin yarattığı önemli sonuçlardan biri de 
uygulamacıların gelişen ve değişen yöntem ve teknikleri izleyememeleri; uygulamada karşılaştıkları ilginç 

problemlerin tartışılmasına ve çözümlenmesine katkıda bulunamamalarıdır. 

 

3 Akademik Kurumlardaki Sorunlar  
 

Ülke ekonomisi su ve toprak kaynaklarına son derece bağlı olmasına rağmen Türkiye’de su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve hidroloji eğitimi son derece yavaş ilerlemektedir. Üniversitelerimizde bu konularda 
ihtisaslaşmış akademik elemanlar genellikle yetersiz sayıdadır. Bunun da ötesinde, akışkanlar mekaniği, 

hidrolik ve su yapıları gibi temel konular dışında hidroloji mühendisliği eğitimi yapan eğitim kurumlarının 

çoğunda eleman eksikliği nedeniyle, hidroloji, su kaynakları planlaması, ekonomisi ve sistem analizi gibi 
su kaynaklarının geliştirilmesiyle doğrudan ilgili konularla istatistik, modelleme, yöntem araştırması gibi 

dolaylı konular öğrenciye yeterli düzeyde verilmemektedir. Hidroloji ve su kaynaklarının geliştirilmesi 

konusunda üniversitelerde lisans ve yüksek lisans kademelerindeki derslerin çoğu içerik olarak yüzeyde 
kalmakta ve genellikle günümüzde seçime bağlı olarak verilmektedir. Lisans ve yüksek lisans 

kademesindeki eksiklikler bu konuda araştırmacı eleman yetiştirilememesine de neden olmaktadır.  

 

Gerek Türkiye gibi gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerde diğer bazı bilim dallarında olduğu gibi 
hidrolojide de bilimsel alanda yapılan çalışmalarla uygulama arasındaki ilişki tam olarak sağlanamamıştır. 

Akademik kurumlardaki çalışan araştırmacıların yaptığı doktora, doçentlik v.s. gibi tez çalışmalarının 

önemli bir kısmı uygulamalardaki problemlere yönelik olmamaktadır. Burada kurumlar arasındaki iletişim 
yetersizliği en büyük rolü oynamaktadır. 
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FIRAT-DİCLE HAVZASINDA GÜNLÜK AKIM TAHMİNLERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN 
YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
Mustafa Utku YILMAZ1 Bihrat ÖNÖZ2 

 

ÖZET 

 

Doğru ve güvenilir akım tahminlerinin elde edilmesi, su kaynakları sistemlerinin planlanması, yönetimi ve 
işletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Fırat-Dicle havzasında yer alan 24 akım gözlem 

istasyonu için istatistiksel tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması ve iyileştirilmesi 

amaçlanmıştır. 1986-2009 yılları arasında eşzamanlı günlük ortalama akım verileri ile çalışılmıştır. Hedef 
(ölçümü olmadığı varsayılan) istasyonun akım tahmininde verileri kullanılacak uygun donör (kaynak) 

istasyon seçimi için akım korelasyon ve akım oranı analizleri yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Gürültüyü ortadan kaldırmak için günlük akım zaman serileri Hareketli Ortalama (Moving Average (MA)) 

ile düzeltilmiştir. Günlük akımları tahmin etmek için, Geleneksel Drenaj Alanı Yöntemi (DAR), Çoklu 
Donör İstasyon Tabanlı DAR Yöntemi (MDAR) ve Ters Mesafe Ağırlıklı Yöntem (IDW) uygulanmıştır. 

DAR yönteminde her hedef istasyon için diğer tüm istasyonlar sırasıyla donör istasyon olarak seçilmiştir. 

MDAR ve IDW yöntemlerinde ise hedef istasyona en yakın üç istasyon ve hedef istasyonla en korelasyonlu 
üç istasyon donör istasyonlar olarak seçilmiştir. Veriler, düzeltilmemiş (ham) ve düzeltilmiş olarak iki 

şekilde analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Yöntemlerin tahmin performanslarının değerlendirme ölçütü 

olarak Nash-Sutcliffe etkinlik katsayısı (NSE) kullanılmıştır. Düzeltilmiş verilerle elde edilen NSE 
sonuçları, ham verilerle elde edilen NSE sonuçlarından daha başarılıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akım tahmini, Drenaj alanı oranı, Fırat-Dicle Havzası, Hareketli ortalama, IDW. 

 

 

ABSTRACT 

 

Obtaining accurate and reliable streamflow estimations plays a major role in the planning, management, and 

operation of water resource systems. In this study, it is aimed to compare and improve the performance of 

the statistical estimation methods for 24 streamflow gauging stations in the Euphrates-Tigris basin. 
Simultaneous daily mean streamflow data were studied between 1986-2009. The streamflow correlation 

and the streamflow ratio analysis were evaluated for the selection of appropriate donor (source) stations. 

The daily streamflow time series were smoothed with Moving Average (MA) to in order to reduce noise. In 
order to estimate daily streamflows, Traditional Drainage Area Method (DAR), Multi-Donor Station Based 

DAR Method (MDAR) and Inverse Distance Weighted Method (IDW) were applied. In the DAR method, 

all other stations for each target station were selected as donor stations, respectively. In MDAR and IDW 

methods, the three nearest stations to the target station and the three most correlated stations with the target 
station were selected as donor stations. The data were analyzed by unsmoothed (raw) and smoothed in two 

ways. The Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) was used as a measure of the estimation performance 

of the methods. NSE results obtained with the smoothed data were more successful than NSE results 
obtained with raw data. 

Keywords: Drainage area ratio, Euphrates-Tigris basin, IDW, Moving average, Streamflow estimation. 
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GİRİŞ 

 

Eksik akım verilerinin tahmini (kısmen eksik veriler) veya ölçümü olmayan (ungauged) havzalar için akım 
tahmini (tamamen eksik veriler), hidrolojik çalışmalarda kapsamlı bir şekilde araştırılan popüler bir konudur 

çünkü araştırmacılar doğru analizler yapmak için güvenilir verilere ihtiyaç duymaktadır. İstasyon arızaları, 

ulaşım ve iklimsel zorluklar, insan kaynaklı etkiler vb. gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan eksik veri, etkin 
su kaynakları planlaması ve yönetimi açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Akım verileri bu 

nedenlerden dolayı olası bir hata içerebilir ve bu hatalar topluca gürültü olarak adlandırılır. Verilerdeki 

gürültü arttıkça, güvenilir sonuçlara ulaşmak zor olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, akım verilerinin doğru 
bir şekilde ölçülmesi ve analiz edilmesi ve güvenilir akım tahminleri gerekmektedir (Yilmaz ve Onoz, 

2019). 

 

Bu çalışmada, ölçümü olmayan yerlerde daha güvenilir günlük akım tahminleri elde etmek için istatistiksel 
tahmin yöntemleri önerilmiştir. Fırat-Dicle havzasında yer alan 24 akım gözlem istasyonu 1986-2009 yılları 

arasında eşzamanlı günlük ortalama akım verileri kullanılmıştır. Uygun donör istasyon seçimi için akım 

korelasyon ve akım oranı analizleri yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Günlük ham akım zaman 
serileri Hareketli Ortalama (Moving Average) ile düzeltilmiştir. Hareketli ortalamanın amacı gürültüyü 

ortadan kaldırmaktır. Günlük akımları tahmin etmek için, Geleneksel Drenaj Alanı Yöntemi (DAR), Çoklu 

Donör İstasyon Tabanlı DAR Yöntemi (MDAR) ve Ters Mesafe Ağırlıklı Yöntem (IDW) yöntemleri 
uygulanmıştır. DAR yönteminde her hedef istasyon için diğer tüm istasyonlar sırasıyla donör istasyon olarak 

kullanılmıştır. MDAR ve IDW yöntemlerinde ise hedef istasyona en yakın üç istasyon ve hedef istasyonla 

en ilişkili/korelasyonlu üç istasyon donör istasyonlar olarak kullanılmıştır. Veriler, düzeltilmemiş (ham) ve 

düzeltilmiş olarak iki şekilde analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Değerlendirme kriterleri olarak Nash 
Sutcliffe etkinlik katsayısı (NSE) kullanılmıştır. 

 

ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 
 

Fırat-Dicle Havzası, Türkiye'nin 25 akarsu havzasından alansal genişlik bakımından en büyük ve yüzey 

suyu açısından en zengin havzasıdır. Çalışmada Fırat-Dicle Havzasında yer alan 24 akım gözlem 

istasyonunun (AGİ) 24 yıllık (1986-2009) günlük akım verileri kullanılmıştır. Çalışma alanı Şekil 1’de ve 
istasyonların özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 1. Çalışma Alanı 
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan akım gözlem istasyonlarının özellikleri 

AGİ No Nehir Adı AGİ Adı 
Drenaj Alanı 

(km2) 

Kot 

(m) 
Enlem Boylam 

Yıllık Ortalama 

Akım (m3/s) 

D21A001 Karasu Kırkgöze 233.2 1830 40°6'29" K 41°23'8" D 2.749 

D21A040 Akpınar D. Girlevik 56.0 1295 39°35'15" K 39°43'5" D 1.691 

D21A167 Kisre Ç. Necmettin Ağa Komu 250.0 1650 39°22'39" K  41°41'50" D 3.549 

D21A169 Ahirçimen Ç. Halil Çavuş 276.1 1600 39°15'24" K 41°47'37" D 3.349 

D21A193 Kozluk Ç. Aşağışıhlar 518.1 1000 39°5'7" K 38°24'25" D 6.314 

D21A213 Ada D. Ağaçlı 65.3 1810 39°30'27" K 42°11'52" D 0.740 

E21A002 Murat N. Palu 25515.6 852 38°41'18" K 39°55'52" D 239.822 

E21A015 Göksu N. Malpınar 3998.8 390 37°29'22" K 38°9'32" D 45.080 

E21A022 Murat N. Tutak 5882.4 1552 39°32'19" K  42°46'49" D 48.201 

E21A024 Tohma S. Yazıköy 1256.1 1193 38°40'23" K  37°26'35" D 6.183 

E21A031 Bey Deresi Kılayık 277.6 892 38°19'47" K  38°12'38" D 1.321 

E21A033 Munzur S. Melekbahçe 3284.8 875 39°2'45" K 39°31'34" D 89.384 

E21A035 Bulam Ç. Fatopaşa 154.8 1252 37°59'38" K 38°14'13" D 3.534 

E21A045 Tohma S. Hisarcık 5780.8 933 38°28'34" K 37°41'8" D 19.576 

E21A051 Fırat N. Demirkapı 8185.6 1355 39°34'43" K 40°10'12" D 60.232 

E21A054 Karasu Aşağı Kağdariç 2886.0 1675 39°56'20" K  40°45'35" D 19.683 

E21A056 Fırat N. Bağıştaş 15562.0 865 39°26'5" K  38°27'4" D 153.573 

E21A058 Bingöl Ç. Abdurrahmanpaşa K. 1577.6 1310 39°6'30" K 41°29'14" D 18.910 

E21A064 Göynük Ç. Çayağzı 2232.0 990 38°48'31" K 40°33'17" D 32.975 

E21A066 Peri S. Loğmar 5430.0 840 38°51'33" K 39°47'47" D 78.260 

E21A077 Hınıs Ç. Adıvar 2995.3 1452 39°13'10" K 42°10'6" D 29.944 

E26A010 Bitlis Ç. Baykan 640.4 910 38°9'41" K 41°46'57" D 18.182 

E26A012 Batman Ç. Malabadi Köprüsü 4105.2 597 38°9'16" K  41°12'16" D 117.070 

E26A024 Kezer Ç. Pınarca 1169.6 530 37°57'41" K  41°51'26" D 20.517 

 

 

YÖNTEM 

 

Çalışmada günlük akım verilerini tahmin etmek için kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir. 
 

a) Geleneksel Drenaj Alanı Oranı (DAR): Hidrolojik benzer havzalar arasında birim alan başına akımın 

eşit olduğu varsayılmaktadır (Emerson ve diğ., 2005; Asquith ve diğ., 2006). Yani, herhangi bir gün için, 
 

𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 =
𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓

𝐴𝑑𝑜𝑛ö𝑟
𝑄𝑑𝑜𝑛ö𝑟                                                                                                                     (1) 

 

burada, hedef ve donör istasyonların drenaj alanlarının oranı, 
𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓

𝐴𝑑𝑜𝑛ö𝑟
, donör istasyonun akımlarının, 𝑄𝑑𝑜𝑛ö𝑟 , 

hedef istasyona, 𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓, aktarılması için kullanılır. 
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DAR yöntemi, istasyonlar aynı akarsu üzerinde yer aldığında ve donör istasyon ile hedef istasyonun drenaj 

alanları arasındaki oran, 
𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓

𝐴𝑑𝑜𝑛ö𝑟
, 0.5 ve 1.5 arasında olduğunda yaygın olarak kullanılır (Hortness, 2006). 

 

b) Çoklu Donör İstasyon Tabanlı DAR (MDAR): Bu yöntem, aşağıdaki gibi hesaplanan n donör 

istasyonlarından gelen tahminlerin ağırlıklı ortalaması olarak bir hedef istasyondaki akım tahminlerini üretir 
(Shu ve Ouarda, 2012; Ergen ve Kentel, 2016). 

 

𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 =
∑ 𝑤𝑖𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                                                    (2) 

 

𝑤𝑖 =

1
𝑑𝑖

∑
1
𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

                                                                                                                                          (3) 

 

𝑑𝑖 = √(𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 − 𝐴𝑑𝑜𝑛ö𝑟)
2
                                                                                                                (4) 

 

burada, 𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝑖 , DAR yöntemi ile i’nci donör istasyondan elde edilen akım tahmini ve wi, i’inci donör 

istasyonuna atanan ağırlıktır. A drenaj alanı, di, hedef istasyon ile i’inci donör istasyonu arasındaki benzerlik 
uzaklığıdır. 

 

c) Ters mesafe ağırlıklı (IDW) yöntem: Bu yöntem matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir (Patil ve 
Stieglitz, 2012): 

 

𝑞ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 =∑𝑤𝑖𝑞𝑑𝑜𝑛ö𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑒 𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 = 𝑞ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓                                                          (5) 

 

𝑤𝑖 =

1
𝑑𝑖
𝑝

∑
1
𝑑𝑖
𝑝

𝑛
𝑖=1

                                                                                                                                       (6) 

 

∑𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                              (7) 

 
burada, q alanla normalleştirilmiş günlük akım (m3/s/km2) değeri; n, hedef istasyon için seçilen donör 

istasyonların toplam sayısıdır. Hedef ve donör istasyon arasındaki d mesafesi, n adet donör istasyonların her 

biri için ayrı ayrı hesaplanır. p bu çalışmada 2'ye eşit güç parametresidir ve w enterpolasyon ağırlıklarıdır. 
Her bir donör istasyona tahsis edilen ağırlıkların toplamı 1'e eşittir. 

 

Verilerin Ön Analizi 

 
Çalışmada verileri düzeltmek için Merkezi (ikili) Hareketli Ortalama (Centered (or two-sided) Moving 

Average) kullanılmıştır. Orijinal zaman serisi y1, … , yn ile ifade edilirse zaman serisinin iki taraflı hareketli 

ortalaması Denklem (8)’te verilmiştir. 
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𝑧𝑡 =
1

2𝑞 + 1
∑ 𝑦𝑡+𝑖                                                                                                             (8)

𝑞

𝑖=−𝑞

 

 
Böylece, zq+1, … , zn-q orijinal zaman serisinin ortalamalarına dayanan yeni bir zaman serisi oluşur. Hareketli 

ortalama ile önce mevcut günlük akım verileri düzeltilmiştir, sonra düzeltilmiş veriler yöntemlerde 

kullanılmıştır. Düzeltme uzunluğu arttıkça pik değerler iyi temsil edilememektedir. Bu çalışmada düzeltme 
uzunluğu (2q+1), 5 gün olarak alınmıştır (yani q=2). Günlük düzeltilmiş verilerin kullanıldığı yöntem 

Yöntem-MA olarak ifade edilmiştir. 

 

Donör İstasyonların Seçilmesi 

 

Ölçümü olmayan akarsu havzalarında akımları tahmin etmek için yöntemler, genellikle ölçümü olmayan 

(hedef) istasyona verilerini aktaran donör (kaynak) istasyona gereksinim duyar. Bu nedenle uygun donör 
istasyonun seçilmesi, ölçümü olmayan havzalarda akım tahmini ile ilgili temel zorluklardan biridir. Donör 

istasyonların seçilmesi, ölçümü olmayan istasyonların akımlarını tahmin etmede en önemli aşamalardan 

biridir çünkü veriler olmayan değerleri tahmin etmek için kullanılacaktır. Pratik uygulamalarda, donör 
istasyon, ölçümü olmayan konuma en yakın istasyon olarak seçilir (Emerson ve diğ., 2005; Asquith ve diğ., 

2006; Patil ve Stieglitz, 2012). Donör akım istasyonu olarak en yakın akım istasyonunu seçmek yaygın 

uygulamada tercih edilmekle birlikte, birincil donör akım istasyonu seçim kriteri olarak mesafenin kabul 
edilmesi her zaman doğru olmayabilir. Ölçümü olmayan havzalarda akım değerlerini tahmin etmede donör 

istasyon olarak en ilişkili/korelasyonlu istasyonun kullanılmasıyla daha iyi sonuçların elde edilmesi 

mümkün olabilir (Archfield ve Vogel, 2010; Ergen ve Kentel, 2016). Öte yandan, tek bir donör istasyon 

kullanmak yerine birden fazla donör istasyonu kullanmak daha iyi bir akım tahmini sağlayabilir (Shu ve 
Ouarda, 2012). Bu bilgiler doğrultusunda, donör istasyon seçimi için bazı kriterler belirlenmiştir. Donör 

istasyon veya istasyonlar, hedef istasyona olan coğrafi yakınlığa, hedef istasyon ile korelasyona bağlı olarak 

seçilmiştir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Donör İstasyon Seçimi 

 

Ayrıca drenaj alanı oranı ve akım oranı arasındaki hata, donör istasyon seçimi için kullanılabilir. Hata, 𝜀, 
aşağıdaki formülle ifade edilir: 
 

𝜀 =
𝐴ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓

𝐴𝑑𝑜𝑛ö𝑟
−
𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓

𝑄𝑑𝑜𝑛ö𝑟
                                                                                                                            (9) 

 

Hatayı kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için bağıl hata, RE, aşağıdaki denklemle hesaplanır: 
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𝑅𝐸 =
𝜀

𝑄ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓
𝑄𝑑𝑜𝑛ö𝑟

                                                                                                                                      (10) 

 
Bir donör istasyonu, yüksek akım korelasyonuna, düşük hata ve düşük bağıl hataya sahip olduğunda uygun 

olarak kabul edilebilir. 

 

Değerlendirme Kriteri 

 

Nash-Sutcliffe Etkinlik Katsayısı (NSE), gözlenen ve tahmin edilen verilerin hangi oranda birbirine 
yaklaştığını ifade etmektedir (Nash ve Sutcliffe, 1970). NSE, Denklem (11) ile hesaplanmaktadır. 

 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝑋𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝑋𝑖
𝑒𝑠𝑡)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑋𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑋𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2𝑛
𝑖=1

                                                                                    (11) 

 

burada, 𝑋𝑖
𝑜𝑏𝑠, gözlenmiş günlük akımların i’inci değeri; 𝑋𝑖

𝑠𝑖𝑚, tahmin edilen günlük akımların i’inci değeri; 

𝑋𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ , gözlenmiş günlük akımların uzun dönem ortalaması; n, toplam gözlem sayısını ifade etmektedir. 

 

NSE, −∞ ile 1 arasında değişmektedir. Burada, NSE=1 olması, yöntemin fiziksel ve mükemmel yöntem 

olduğunu kanıtlar. NSE’nin 0 ile 1 arasında değer alması genelde yöntem performansının kabul edilebilir 
olduğu anlamına gelmektedir. Değerin 0’dan küçük olması, ortalama gözlem değerinin hesaplanan veriden 

daha iyi tahmin edici olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, yöntem performansının yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmada, yöntemler orijinal veriler üzerinde bir Jack-knife yaklaşımı kullanılarak test 
edilmiştir. Jack knife yaklaşımında, her istasyon sırayla, bu istasyonda bir akım tahmini elde etmek ölçümü 

olmayan (ungauged) olarak kabul edilir. 

 

 

UYGULAMA 

 

Günlük ham akım zaman serileri Hareketli Ortalama (Moving Average (MA)) ile düzeltilmiştir. Hareketli 
ortalamanın amacı mevsimselliği ve gürültüyü ortadan kaldırmaktır. Günlük akımları tahmin etmek için, 

DAR, MDAR ve IDW yöntemleri uygulanmıştır. DAR yönteminde her hedef istasyon için diğer tüm 

istasyonlar sırasıyla donör istasyon olarak kullanılmıştır. MDAR ve IDW yöntemlerinde ise hedef istasyona 
en yakın üç istasyon ve hedef istasyonla en ilişkili/korelasyonlu üç istasyon donör istasyonlar olarak 

kullanılmıştır. Veriler, düzeltilmemiş (ham) ve düzeltilmiş olarak iki şekilde analiz edilerek 

karşılaştırılmıştır. Çizelge 3’de çalışmanın NSE sonuçları verilmiştir. 0.5 değerinden büyük NSE değerleri 
yeşil dolgu ile gösterilmiştir. Düzeltilmiş verilerle elde edilen NSE sonuçları, ham verilerle elde edilen NSE 

sonuçlarından daha başarılıdır. Örnek olarak E21A064 istasyonu için gözlenen ve tahmin edilen akım 

değerlerinin karşılaştırması Şekil 3’te verilmiştir. 

 
Çalışmadaki istasyonlarda hata ve drenaj alanı arasında açık bir ilişki gözlenmezken, hata daha küçük drenaj 

alanlarına sahip istasyonlar için daha yüksek değişkenlik göstermektedir. Küçük bir drenaj alanına sahip bir 

hedef istasyon için uygun bir donör istasyon kullanıldığında, hatanın genelde minimum olduğu gözlenmiştir. 
Bununla birlikte, uygun olmayan bir donör istasyonu kullanıldığında, hata önemli ölçüde daha büyük 

olmuştur. İstasyonların yarısından fazlası için mesafe ve pearson korelasyon katsayısı arasında zayıf bir 

ilişki olduğu görülmüştür. 24 istasyonun 8’i için en yakın istasyon aynı zamanda en korelasyonlu 

istasyondur. Akım korelasyon ve akım oranı analizleri, örnek olarak E21A058 ve E21A077 istasyonları için 
sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. NSE Sonuçları 

AGİ No 
DAR Çoklu DAR-Kor 3 lü Çoklu DAR-Yakın 3 lü IDW-Kor 3 lü IDW-Yakın 3 lü 

NSE NSE-MA NSE NSE-MA NSE NSE-MA NSE NSE-MA NSE NSE-MA 

D21A001 0,652 0,698 0,661 0,701 0,621 0,650 0,708 0,732 0,740 0,764 

D21A040 -1,255 -0,856 -0,837 -0,841 -0,912 -0,907 -0,972 -0,988 -0,923 -0,933 

D21A167 0,555 0,572 0,570 0,580 0,328 0,412 0,570 0,580 0,432 0,493 

D21A169 0,850 0,882 0,847 0,878 0,595 0,628 0,851 0,882 0,720 0,753 

D21A193 0,500 0,546 0,483 0,494 0,278 0,279 0,617 0,640 0,299 0,319 

D21A213 0,724 0,746 0,546 0,628 0,613 0,638 0,696 0,750 0,705 0,721 

E21A002 0,794 0,833 0,776 0,840 0,013 0,075 0,116 0,278 0,336 0,394 

E21A015 -0,137 -0,754 -2,864 -2,834 0,503 0,528 -0,759 -0,801 0,474 0,512 

E21A022 0,752 0,793 0,730 0,747 0,590 0,602 0,755 0,771 0,400 0,405 

E21A024 0,456 0,454 -26,616 -26,856 -12,373 -11,609 0,518 0,540 0,232 0,266 

E21A031 0,384 0,411 -5,795 -6,212 -6,336 -6,828 -2,397 -2,597 -1,720 -1,868 

E21A033 0,400 0,406 0,294 0,289 0,378 0,379 0,003 -0,010 0,434 0,437 

E21A035 0,084 0,075 -1,869 -1,539 -0,942 -1,049 0,175 0,171 -0,665 -0,755 

E21A045 -26,788 -26,017 -37,936 -37,729 -12,518 -12,571 -61,478 -61,441 -2,467 -2,476 

E21A051 0,883 0,902 0,746 0,773 -1,754 -1,788 0,856 0,878 -4,781 -4,921 

E21A054 0,885 0,903 -0,048 0,008 -1,375 -1,445 0,814 0,827 0,264 0,260 

E21A056 0,769 0,784 -0,532 -0,486 -4,051 -4,015 -3,477 -3,437 -2,437 -2,118 

E21A058 0,814 0,846 0,816 0,844 0,899 0,917 0,818 0,846 0,896 0,915 

E21A064 0,724 0,754 0,838 0,871 0,735 0,761 0,792 0,827 0,718 0,747 

E21A066 0,715 0,767 0,544 0,562 0,463 0,479 0,790 0,818 0,789 0,814 

E21A077 0,889 0,915 0,818 0,854 0,734 0,768 0,851 0,879 0,698 0,734 

E26A010 0,708 0,622 0,701 0,716 0,672 0,690 0,704 0,719 0,753 0,774 

E26A012 0,599 0,693 0,616 0,679 0,577 0,630 0,627 0,695 0,630 0,697 

E26A024 0,650 0,716 0,646 0,676 0,784 0,811 0,353 0,392 0,381 0,408 

 

 
Şekil 3. E21A064 istasyonu için gözlenen ve tahmin edilen akım değerlerinin karşılaştırması  
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Şekil 4. E21A058 istasyonu için ilişkiler a) hata-korelasyon katsayısı b) bağıl hata-korelasyon katsayısı 

c) korelasyon katsayısı-mesafe d) hata-drenaj alanı 

 
 

 

 

 
Şekil 5. E21A077 istasyonu için ilişkiler a) hata-korelasyon katsayısı b) bağıl hata-korelasyon katsayısı 

c) korelasyon katsayısı-mesafe d) hata-drenaj alanı  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Fırat-Dicle havzasında yer alan istasyonlardaki günlük akımlar, istatistiksel yöntemlerle başarıyla tahmin 

edilmiştir. Ancak bazı istasyonlar için yöntemler negatif NSE değerleri ile düşük performans göstermiştir. 

Çok sayıda donör istasyonun kullanımının, hedef istasyondaki tahminleri önemli ölçüde iyileştirdiği 
söylenebilir. Korelasyon ile seçilen donör istasyonla yapılan tahminler, en yakın donör istasyonla yapılan 

tahminlerden genellikle daha iyi bulunmuştur. MDAR ve IDW yönteminden elde edilen tahminler DAR 

yönteminden genel olarak daha başarılıdır. Bununla birlikte verilerin ön analizi ile NSE değerlendirme 
kriterine göre çoğu istasyon için yöntemlerin başarısı arttırılmıştır. Sonuç olarak, akım tahminlerinin 

iyileştirilmesi, ölçümü olmayan veya ölçümü sınırlı olan havzalarda su kaynaklarının daha etkin ve 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. 
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FIRAT ALT HAVZASI AKARSU REJİMİNİN BULANIK C-ORTALAMALAR KULLANILARAK 
KÜMELENMESİ  

 

M.Kemal ERKUŞ1 

 

 

ÖZET 

Akarsuların alansal sınıflandırılması ve tektür (homojen) bölgelerin belirlenmesi, bir havzadaki hidrolojik 

durumun anlaşılması açısından çok önemlidir. Bu çalışmada Fırat Alt Havzası içinde bulunan 29 adet akarsu 
gözlem istasyonuna (AGİ) ait 1981-2010 yılları arasını kapsayan toplam 30 yıllık aylık toplam akım 

değerleri sınıflandırılarak Fırat Alt Havzası akarsu rejimi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 29 adet 

AGİ’na ait aylık ortalama akımlar memba su tüketim ve müdahaleleri dikkate alınarak doğallaştırılmıştır. 
Elde edilen doğal akımlar daha sonra standart hale getirilmiştir. Standart hale getirilen doğal akımlar 

Bulanık c-ortalamalar algoritması kullanılarak kümelenmiştir. Bu şekilde Fırat Alt Havzası akarsu rejimi 

homojen bölgelere ayrılarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akarsu rejimi, Kümeleme analizi, Bulanık c-ortalamalar, Fırat Alt Havzası 

 

CLUSTERING OF THE FIRAT SUB-BASIN RIVER FLOW REGIME  

BY USING FUZZY C-MEANS 

 

M.Kemal ERKUŞ1 

 

 

ABSTRACT 

The spatial classification of rivers and the determination of homogenous regions is very important for 
determination of the hydrological situation in a basin. In this study, Euphrates sub-basin river flow regime 

was predicted by classification using 30 years monthly total flow values of 29 stream gaging stations in the 

the sub-basin for the period 1981-2010. In the study, monthly average flows of 29 stream gaging stations 

were naturalized by taking into account the upstream water consumption and interventions. Obtained natural 
river flows were then standarized. The standardized natural flows were clustered by using the fuzzy c-means 

algorithm. In this way, the Euphrates sub-basin river flow regime was determined by dividing it into 

homogenous regions. 

 

Keywords: River flow regime, cluster analysis, fuzzy c-means, Euphrates sub-basin. 
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GİRİŞ 

 

Akarsu rejimi iklime ve havza parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Akarsu rejimi bir akım 
gözlem istasyonundaki zamansal akım değişimini ifade eder (Doff ve ark., 1997). Akarsu rejimi, tarımsal 

su kullanımı, enerji üretimi, içme suyu kullanımı gibi insan faaliyetlerine ilişkin etkilerin yanında nehir 

ekosistemlerini de etkiler (Snelder, T. H., Booker, D. J., 2012).  

 

Akarsu rejimlerini belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kümeleme analizi, verilerin 

benzerliklerine göre sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır. Kümeleme analizi verilerin veya 
değişkenlerin birbirlerine benzerlikleri bakımından ayrık kümelerde toplanmasının sağlayan bir yöntemdir. 

Kümeleme analizi belirlenen amaca göre farklı gözlem ve ya değişkenlerin benzerlik ya da uzaklık ölçüsüne 

bakılarak yapılır (Çakmak ve ark, 2005). Bu çalışmada kümeleme analizi yöntemlerinden bulanık c-

ortalamalar yöntemi kullanılarak Fırat Alt Havzası akarsu rejimi sınıflandırılmıştır. Bulanık C-Ortalamalar 
yönteminde veri elemanları sadece bir kümeye ait olmayıp tüm kümelere farklı üyelik dereceleriyle 

üyedirler. 

 

YÖNTEM 

Bulanık c-ortalamalar kümeleme analizi yönteminde her veri noktası bir kümeye bir dereceyle bağlıdır. Bu 

bağlılık derecesi üyelik derecesi olarak adlandırılır. Bu çalışmada kullanılan yöntem Bezdek (1981) 
tarafından geliştirilen bulanık c-ortalamalar algoritmasıdır. Burada her veri yukarıda söylendiği gibi her 

kümeye belirli bir üyelik derecesi ile ortaktır. Noktaların değişik kümelere atanması için noktalara verilen 

küme merkezleri arasındaki uzaklığın ağırlıklı ortalaması düşüncesinden yararlanılacaktır. Bu tür ağırlığı 

ifade eden fonksiyon,  

 

𝑓(ü, 𝑣)) = ∑ ∑ (ü𝑖𝑘)
𝑚  𝑐

𝑖=1 ⃦⃦⃦⃦⃦⃦⃦⃦⃦𝑋𝑘 − 𝑉𝑖    ⃦⃦⃦
𝑛
𝑘=1

2
          (1) 

 

olarak tanımlanır (Şen, 2010). Denklem (1)’de, m üyelik değerlerinin ağırlıklarını ayarlamakta kullanılan 
bulanıklık terimini temsil eder. Burada ağırlık olarak üyelik derecelerinin 0< m < ∞ kuvveti alınmıştır. 

Denklem (1)’de,  ü𝑖𝑘  i-numaralı küme merkezinin k numaralı veri noktasına olan üyelik derecesini,  V 

vektörü küme merkezlerinin koordinatlarını, X ise verileri, c küme sayısını ve n veri sayısını temsil eder. 
Kümelemeler için bu fonksiyonun değişim uzayında en küçüklenmesi gerekir. Türev alınarak çözümlenen 

bu en küçükleme işleminden sonra üyelik dereceleri, 

ü𝑖𝑘 =
1

∑ (‖
𝑋𝑘−𝑉𝑖
𝑋𝑘−𝑉𝑗

‖)𝑐
𝑗=1

2
𝑚−1

         (2)  

 

olarak elde edilir. Küme merkezleri ise, 

 

𝑣𝑖 =
∑ (Ü𝑖𝑘)
𝑛
𝑘=1

𝑚
𝑋𝑘

∑ (Ü𝑖𝑘)
𝑛
𝑘=1

        (1≤ i ≤ c)(3)  

 

şeklinde hesaplanır.   
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Verilerin kümelere bu yöntem ile ayrılabilmesi için adım adım aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir 

(Şen, 2004). 

1) Verilerin kümelenmesi için bir küme sayısı belirlenir. 

2) Herhangi bir 𝑙  yinelemesinde c ortalama vektörü bileşenleri, 

𝑣(𝑙) =
∑ [ü𝑘𝑖

(𝑙)
]
𝑚
𝑋𝑘

𝑛
𝑘=1

∑ [ü
𝑘𝑖
(𝑙)
]
𝑚

𝑛
𝑘=1

         (1≤ i ≤ c)      (4) 

şeklinde hesaplanır. Burada c seçilen kümeleme sayısını , 𝑣(𝑙)  𝑙  yinelenmesinde küme merkezi 

vektörünü, ü𝑘𝑖
(𝑙)
 𝑙’inci adımdaki i numaralı küme merkezinin k numaralı veri noktasına olan üyelik 

derecesini üyelik derecelerini, X verileri, n veri sayısını, m bulanıklık terimini temsil eder. 

3) Üyelik dereceleri 𝑙-inci adımda aşağıdaki ifadeye göre yenilenir. 

ü𝑖𝑘 =
1

∑ (‖
𝑋𝑘−𝑉𝑖

𝑋𝑘−𝑉𝑗

‖)𝑐
𝑗=1

2
𝑚−1

       (1≤ i ≤ c; 1≤ k ≤ n)    (5) 

 

4) Denklem (5) kullanılarak güncellenen üyelik değerleri ile denklem (4) ile denklem (5) arasındaki 

işlemler tekrar edilir ve ardışık hesaplamalar arasındaki küme merkezlerinin farkı hoşgörü sınırının 

altında kalıyorsa işlem tamamlanır. 

Kümeleme algoritmalarıyla iyi ayrılmış ve kompakt kümeler elde edilmesi amaçlanır. Eğer veride gerçekte 

olan küme sayısı iyi seçilirse doğru şekilde kümeleme olacak, aksi halde iyi ayrılmamış ve kompakt 

olmayan yanlış kümelemeler oluşabilecektir (Cebeci, Z., Yıldız, F., 2015). Kümeleme geçerliliğine karar 

vermek zor bir iştir (Pal ve Bezdek, 1997). Bununla birlikte bulanık kümelemeler için birçok geçerlilik 

indeksi geliştirilmiştir. Bu çalışmada Bezdek tarafından geliştirilen Bölümleme Katsayısı (Bezdek, 1981) 

kullanılmıştır. Bu katsayı şu şekilde ifade edilebilir: 

𝑉𝑏𝑘(𝑈) = 1/𝑛(∑∑ü𝑖𝑘
2

𝑛

𝑘=1

𝑐

𝑖=1

) 

Yukarıdaki ifadede ü𝑖𝑘
2  : k veri noktasının i. kümeye üyelik derecesini göstermektedir. Burada 𝑉𝑏𝑘(𝑈) 

değerini en büyük hale getiren küme sayısı en iyi küme sayısı olarak alınır. 

 

ÇALIŞMA ALANI ve VERİ 

Fırat Alt Havzası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde sularını Fırat Nehir şebekesiyle Basra 

Körfezi’ne gönderen yağış alanını içermektedir. Sınırlarımız içinde havza toplam yağış alanı 121.447,6 

km2’dir. Fırat Nehri’nin, Keban Barajı’na kadar olan kesimi başlıca iki ana koldan oluşur. Bu kollardan batı 
kolu oluşturan bölüme Karasu ve doğu kolu oluşturan bölüme de Murat Suyu adı verilmektedir.  

 

Gayt Deresi, Melet Deresi, Colap Suyu, Göksu, Milbar Suyu, Kotan Suyu, Nizip Çayı, Habur Çayı önemli 
akarsu kollarıdır. Fırat Nehri tüm bu suları aldıktan sonra en son Birecik’ten geçerek Türkiye sınırlarını terk 

eder, Suriye ve daha sonra da Irak Devleti’nde Dicle Nehri’yle birleştikten sonra Basra Körfezi’ne dökülür. 

Fırat Alt Havzası ve kullanılan çalışmada kullanılan AGİ’leri gösteren harita Şekil 1.’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Kullanılan AGİ’lere Ait Bilgiler 

 AGİ Adı Koordinat Alan (km2) Kot (m) 

İstatistik Parametreler 

Ortalama Ortanca 
Standart 

Sapma 

 
1 E21A022 Murat Nehri -Tutak 39°32'K-42°46'D 5.882,4 1552 127.44 46.95 172.11 

2 D21A148 Haftrenk S.-Aktuzla 39°20'K-42°20'D 2.590,0 1500 51.52 30.63 53.70 

3 E21A052 Murat Nehri - Muş 38°52'K-41°30'D 17.773,6 1241 346.95 157.56 427.07 

4 E21A057 Karasu - Karaköprü 38°47'K-41°29'D 2.173,0 1250 63.89 25.18 91.32 

5 E21A064 Göynük Çayı -  Çayağzı 38°48'K-40°33'D 2.232,0 990 89.76 31.74 125.20 

6 E21A002 Murat Nehri - Palu 38°41'K-39°55'D 25.515,6 852 631.01 275.48 808.76 

7 D21A041 Peri S.-Selenk Köp. 40°22'K-39°17'D 2.062,0 1154 103.69 46.19 129.11 

8 E21A066 Peri Suyu - Loğmar 38°51'K-39°48'D 5.385,8 845 209.86 95.10 256.88 

9 E21A049 Muzur Çayı - Miksisağ 39°06'K-39°32'D 1.669,0 900 139.32 89.35 110.58 

10 E21A072 Pülümür Çayı - Batman Köp. 39°06'K-39°33'D 1.374,0 886 79.96 43.70 76.90 

11 E21A033 Muzur Suyu - Melekbahçe 39°02'K-39°31'D  3.284,8 875 232.90 146.13 193.76 

12 E21A054 Karasu - Aşağıkağdariç 39°56'K-40°45'D 2.886,0 1675 52.62 21.69 66.80 

13 E21A055 Tuzla Deresi - Tercan Köprüsü 39°46'K-40°22'D 2.144,0 1415 59.92 21.21 82.31 

14 E21A051 Fırat Nehri - Demirkapı (Sansa) 39°34'K-40°10'D 8.185,6 1355 159.76 70.82 195.05 

15 E21A019 Fırat Nehri - Kemahboğazı 39°41'K-39°23'D  10.356,0 1123 232.84 129.72 228.59 

16 E21A056 Fırat Nehri - Bağıştaş 39°26'K-38°27'D 15.562,0 865 412.67 279.99 299.19 

17 E21A067 Çaltı Suyu - Dazlak 39°20'K-38°15'D 4.288,0 890 55.20 26.05 77.34 

18 D21A193 Kozluk Ç.-Aşağı Şıhlar 39°04'K-38°29'D 518,1 1000 16.69 8.20 20.90 

19 E21A003 Fırat Nehri-Keban 38°48'K-38°43'D 63.873,6 681 1724.33 956.63 1771.92 

20 D21A159 Kuruçay -Kesikköprü 38°45'K-37°58'D 820,0 985 11.43 4.75 16.44 

21 D21A101 Tohma S.-Ortaşoğul 39°01'K-37°22'D 2.047,8 1412 8.44 6.85 6.13 

22 D21A162 Ayvalı Tohma S.-Göynük 38°42'K-37°40'D 3.478,0 1100 24.10 19.01 17.96 

23 E21A024 Tohmasuyu - Yazıköy 38°40'K-37°26'D 1.256,1 1193 17.02 17.15 9.33 

24 E21A045 Tohma Suyu - Hisarcık 38°28'K-37°41'D 5.780,8 933 52.43 44.76 31.00 

25 D21A096 Sultan S.-Hara 38°20'K-38°04'D 725,9 836 11.65 8.58 10.72 

26 E21A040 FıratNehri-Dutluca 37°28'K-38°18'D 92.654,0 386 2077.04 1260.11 2038.14 

27 D21A186 Göksu N.-Savran 37°32'K-37°48'D 713,5 865 30.96 20.93 26.99 

28 E21A015 Göksu Nehri-Balpınar 37°29'K-38°09'D 3.998,8 390 130.84 93.54 102.28 

29 D21A227 Fırat N.-Karkamış 38°01'K-36°53'D 102.730,0 330 2281.49 1401.62 2136.90 

 

 
Şekil 1. Fırat Alt Havzası AGİ ve Barajları  
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Havzayı temsil edebilecek ana kol, yan kol ve havza çıkışlarında bulunan ve mümkün olduğunca uzun akım 

gözlem periyoduna sahip AGİ’ler belirlenmiştir. Çalışmada Fırat Alt Havzasında işletilen 29 adet AGİ’ye 

ait 1981-2010 yıllarına ait aylık toplam akımlar kullanılmıştır. Söz konusu AGİ’lerin membasında bulunan 
tüm sulama, içme kullanma suyu, derivasyon, endüstri suyu, depolamalı su yapılarının depolama ve 

buharlaşma değerleri dikkate alınarak AGİ aylık akımları doğal hale getirilmiştir. Çalışmada kullanılan 

AGİ’lere ait bilgiler ve istatistik parametreleri Çizelge 1.’de verilmiştir. 

 

UYGULAMA 

Bulanık C-Ortalamalar ile Fırat Alt Havzasının akarsu rejiminin sınıflandırılması için havzada bulunan 29 
adet AGİ’nin 1981-2010 yıllarını kapsayan doğallaştırılmış aylık toplam akımları kullanılmıştır. Ortalaması 

düşük ve yüksek akımları standart hale getirmek için veriler standartlaştırılmıştır. Bunun için her istasyona 

ait akımlardan ortalaması çıkarılmış ve standart sapmaya bölünmüştür. Kümeleme işlemlerinde elde edilen 

bu standartlaştırılmış veriler kullanılmıştır. Kümeleme için 2, 3, 4, 5 alt küme sayısına göre sınıflandırma 
işlemleri yapılmıştır. Bulanık-C Ortalama yöntemi ile sınıflandırma işlemleri “Matlab 2007b” programı 

kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırma işlemi sonucunda 2, 3, 4, 5 küme sayısına göre elde edilen 

istasyonlara ait sınıf değerleri havza haritası üzerinde işaretlenmiş ve Şekil 2, 3, 4, 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 2. c=2 Küme sayısına göre AGİ sınıflandırılması 

 

 
Şekil 3. c=3 Küme sayısına göre AGİ sınıflandırılması  
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Şekil 4. c=4 Küme sayısına göre AGİ sınıflandırılması 

 

 
 Şekil 5. c=5 Küme sayısına göre AGİ sınıflandırılması 

 

Kümeleme geçerliliğine karar vermek için bulanık kümeleme işlemlerinde kullanılan indekslerden 

Bölümleme Katsayısı kullanılmıştır. Her küme sayısı için hesaplanan bölümleme katsayıları Çizelge 2.’de 

verilmiştir. Bölümleme katsayısının en yüksek değeri 2 kümeye ayrılan kümeleme için bulunmuştur. 

 

Çizelge 2. Küme sayılarına göre Bölümleme Katsayıları 

Küme Sayısı (c) 2 3 4 5 

Bölümleme Katsayısı (𝑉𝑏𝑘) 0.6670 0.5542 0.5339 0.4899 

 

Küme sayısı 2 olarak seçildiğinde Şekil 2.’de görüleceği üzere Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, Murat 

akarsuları ve Fırat Nehri ana kolun akarsu rejiminin aynı olduğu görülmektedir. Bu alanlar havzanın doğu 

ve orta kısmını kapsamaktadır. Buna mukabil E21A056 numaralı Fırat Nehri – Bağıştaş AGİ’den sonra 
Fırat Nehri ana kola sağ sahilden mansaplanan akarsularda rejimin havzanın diğer alanlarından farklı olduğu 

görülmektedir. Bu alanlar havzanın batı tarafını kapsamaktadır. Aşağı Fırat olarak isimlendirebileceğimiz 

Atatürk Barajı ve sonrası da Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, Murat Nehri ile aynı rejimi göstermektedir. 
İki kümenin aylık ortalama değerlerine ait grafik Şekil 6.’da verilmiştir.  
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Şekil 6. c= 2 Küme sayısına göre kümelerin aylık ortalama değerleri 

 

Küme sayısı 3 olarak seçildiğinde Şekil 3.’de görüleceği üzere Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, Murat 

akarsularının memba kesimleri aynı akarsu rejimi göstermektedir. Bu akarsuların mansapları ve Fırat Nehri 
ana kolu  akarsu rejiminin aynı olduğu görülmektedir. Bu üç küme durumunda yine E21A056 numaralı Fırat 

Nehri – Bağıştaş AGİ’den sonra Fırat Nehri ana kola sağ sahilden mansaplanan akarsularda rejimin 

havzanın diğer alanlarından farklı olduğu görülmektedir. Bu alanlar havzanın batı tarafını kapsamaktadır. 

Aşağı Fırat olarak isimlendirebileceğimiz Atatürk Barajı ve sonrası da Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, 
Murat Nehri mansap bölgeleri ile aynı özellikleri göstermektedir. Üç kümenin aylık ortalama değerlerine 

ait grafik Şekil 7.’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 7. c=3 Küme sayısına göre kümelerin aylık ortalama değerleri 

 

3 küme sayısı belirlendiğinde E21A056 numaralı Fırat Nehri – Bağıştaş AGİ’den sonra Fırat Nehri ana kola 

sağ sahilden mansaplanan akarsular bir küme oluşturmaktadır. Küme sayısı 4 olarak seçildiğinde Şekil 4.’de 

görüleceği üzere bu söz konusu küme kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kuzeybatı tarafta kalan bölümler bir 
küme daha güney ve doğuda kalan bölümler bir küme oluşturmaktadır. 4 kümenin aylık ortalama 

değerlerine ait grafik Şekil 8.’de verilmiştir.  
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Şekil 8. c=4 Küme sayısına göre kümelerin aylık ortalama değerleri 

 

Küme sayısı 5 olarak seçildiğinde Şekil 5.’te görüleceği üzere Fırat Nehri ana kolu mansabındaki istasyonlar 

önceki dahil olduğu kümelerden ayrılmaktadırlar. 5 kümenin aylık ortalama değerlerine ait grafik Şekil 

9.’da verilmiştir. 
 

 

Şekil 9. c=5 Küme sayısına göre kümelerin aylık ortalama değerleri 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışmada Fırat Alt Havzası’nda 29 adet AGİ kullanılarak havzadaki akarsu rejimlerinin kümelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma 2, 3, 4, 5 küme için yapılmış ve kümelerin geçerliliği bölümleme katsayısı ile 

kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamaya göre 2 kümeleme en iyi sonucu vermiştir. Ortaya çıkan sonuçlar havzanın 

yapısı yağış durumu değerlendirildiğinde 2 ve 3 kümelemenin uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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2 kümelemede, özellikle havzanın kar yükü alan bölgeleriyle batısında kalan alan arasında fark ortaya 

çıkmıştır. Fırat Nehri ana kolunun su yükünün önemli parçasını teşkil eden ve aynı küme içerisinde yer alan 

Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu ve Murat Nehri ile aynı kümede yer almıştır. Öte yandan havzanın batı 
bölgesinde kalan ve Göksu kolunu da içeren bölge bir küme oluşturmuştur. Bu bölgenin farklı küme 

oluşturmasının bir sebebi de yağış getiren sistemlerin batıdan doğuya hareketinin etkisi olabilir. Hem bakı 

hem de kot farklılıkları nedeniyle kar yükünde ve dolayısıyla kar erimesi etkisi bu farklılığı ortaya çıkarmış 
olabilir. Nitekim Şekil 6’ya bakıldığında Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu ve Murat Nehri, Fırat Nehri ana 

kolun içinde kaldığı kümenin Mart ayından itibaren kış aylarına göre daha yüksek akıma sahip olduğu 

görülmektedir. 
 

3 kümelemede, 2 kümelemeye göre havzanın batı bölümünün hemen hemen aynı kümeyi oluşturduğu, farklı 

olarak Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu ve Murat Nehri, Fırat Nehri ana kolun içinde kaldığı kümenin iki 

farklı kümeye ayrıldığı görülmektedir. Bu ayrılan yeni küme Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, Murat 
akarsularının memba kesimleri olarak belirtilebilir. Şekil 7’de görüleceği üzere Fırat Nehri ana kol ve 

Karasu, Munzur Suyu, Peri Suyu, Murat akarsularının mansap kümesinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, ayları 

memba kesiminin oluşturduğu kümeye göre daha yüksek oranda akıma sahiptirler. Bu durum da düşen 
yağışların kar oranının daha düşük olmasıyla ve mansapta kar erimelerinin membadan daha erken 

başlamasıyla açıklanabilir.  

 
Fırat Alt Havzasında akarsu rejimine baskın etkenlerin yağış dağılımı ve türü ile kar yükü ve erimesinin 

olduğu görülmektedir. 3 kümeye ayrılmış bir rejim sınıflandırması havzanın yapısı ve akarsu rejimi 

dağılımına göre daha uygun görülmektedir. 
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AYLIK SU BÜTÇESİ İLE KÜÇÜK SU YAPILARININ SU POTANSİYELİ TAHMİNİ  

 

Damla EROL1    Hakan AKSU2 

  

ÖZET 

Su yapılarının tasarımında en önemli bilgi, havzanın su potansiyelinin belirlenmesidir. Son yıllarda 

ülkemizde akım ölçümü olmayan küçük dereler üzerinde sulama amaçlı göletler ve hayvan içme suyu 

göletleri yapımı artmıştır. Özellikle küçük ölçekli proje kesitlerinde periyodik akım ölçümleri 
bulunmamaktadır. Gölet projelerinde yaygın olarak hidroklimatolojik çalışmalar neticesinde göletlerin su 

potansiyelleri tahmin edilmektedir. Ülkemizde bu amaçla kullanılan yöntemler temelde gözlenen akım 

verilerin analizi ve hidroklimatik verilerden su potansiyeli belirlenmesi şeklinde iki temel gruba 

ayrılmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla havza benzeşimine dayanan regresyonla akım türetme yöntemleri, 
müteferrik akım ölçümleri ve Turc ile Cutagne yöntemleridir. Bu çalışmada mevcut yöntemlerin etkinliği 

incelenmiş ve alternatif bir yöntem olarak hali hazırda kullanılmayan aylık su bütçesi kullanılarak yıllık 

akımlar tahmin edilmiştir. Uygulama alanı olarak Adana ili İmamoğlu ilçesinde bulunan Yağızlar Göleti 
seçilmiştir. Tahmin sonuçları Nash-Sutcliffe (NSE), Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve RMSE etkinlik 

indeksleri ile değerlendirilmiş, mevcut proje kesiti için yöntemlerin tahmin başarıları analiz edilmiştir. 

Ülkemizin iklim çeşitliliği göz önüne alındığında, her havza için daha etkili tahmin üreten yöntemlerin 

belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla akım tahmini etkinlik analizi çalışmalarının değişik iklim özelliklerine 

sahip 25 nehir havzasında ve farklı iklim alt bölgelerinde yapılması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Su potansiyeli, gölet, Turc, Cutagne, akım tahmini 

 

 WATER POTENTIAL ESTIMATION BY MONTHLY WATER BALANCE FOR 

SMALL WATER STRUCTURES 

 
ABSTRACT 

 
Water potential estimation is crucial for the design of water structures. In recent years, many small dams  

were build on small creeks without flow measurements for irrigation and animal husbandary. Especially, 

flow data is not available for small scale water projects. For this reason, small dam projects are mainly based 
on hyro-climatological flow estimation techniques. The commonly applied methodologies in Turkey can be 

categorized two main groups, analysis of observed flow measurements and hydroclimatological flow 

estimation. These methods are regression analysis, semi-monthly flow measurements, Turc and Cutagne, in 
sequence. In this study, the performance analysis were carried out for currently applied methodologies and 

proposed a water balance approach for flow estimation to estimate yearly water flow. The efficiency of 

estimations for each method was analysed with Nash-Sutcliffe (NSE), Mean Absolute Error (MAE) and 

Root Mean Square Error (RMSE). Considering the diversity of Turkey’s climate, efficiency analysis for 
water potential estimations should be carried out for the 25 main river basins and  and different climatic 

sub-regions. 

Keywords: Water Potential, small dam, Turc, Cutagne, flow estimation. 
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1. GİRİŞ 

 
Sivapalan ve ark. (2003), günümüz hidrologlarının en büyük probleminin ölçüm yapılmayan yerlerde akarsu 

akımlarının tahmin edilmesi olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde bu amaçla kullanılan yöntemler temelde 

gözlenen akım verilerin analizi ve hidroklimatik verilerden su potansiyeli belirlenmesi şeklinde iki temel 
gruba ayrılmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla havza benzeşimine dayanan regresyonla akım türetme 

yöntemleri, müteferrik akım ölçümleri ve Turc ile Cutagne yöntemleridir. Su kaynaklarının 

değerlendirilmesi aşamalarında(yapılabilirlik, planlama, projelendirme) güvenilir akım tahminlerinin 
yapılması son derece önemlidir. Akarsudaki akım tahminleri, baraj ve göletlerin projelendirmesi, doğal 

hayatın korunması, havza yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ve benzeri pek çok alanda 

kullanılmaktadır. 

 
Ülkemizde bu konuda Özgüler ve Usul (1993) tarafından, iklim, topoğrafya ve arazi kullanımıyla ilgili 

seçilmiş bazı değişkenlerin yıllık ortalama akım üzerindeki etkisini belirledikleri çalışma örnek olarak 

verilebilir. Çalışmada, Sakarya havzasında 10 adet Akım Gözlem İstasyonunda (AGİ) çoklu regresyon 
uygulamışlar ve Turc ve Coutagne yöntemleriyle karşılaştırmışlardır. Bitki örtüsü ile akımlar arasında ters 

bir orantının varlığını tespit etmişler ve yıllık toplam akımların bu ilişki kullanılarak tahmin edilebileceğini 

öngörmüşlerdir. Selek ve ark. (2017) ölçümü olmayan havzalarda hidroistatistiksel yöntemle akım tahmini 
çalışmışlar, Porsuk havzası için uygulama gerçekleştirmişlerdir. 

 

Okkan (2009), ülkemizde Thorntwaite yöntemini, aylık sıcaklık ve yağış değişimlerinin İzmir içme suyu 

havzalarının akımlarına etkileri konusunda çalışma yapmıştır. Aylık su bütçesi kavramı ilk olarak 
Thorntwaite (1948) ve Thorntwaite ve Mather (1955) tarafından çalışılmıştır. Daha sonra Alley (1984), 

Gleich (1982), Arnell (1992) ve Jiang ve ark. (2007) söz konusu modeli iklim değişiminin su kaynaklarına 

etkisini bulmak amacıyla kullanmışlardır. Bu çalışmada, ülkemizde uygulamada kullanılan akım tahmin 
yöntemlerinin etkinliği analiz edilmiş ve geleneksel kullanımın haricinde bir uygulama önerilmiştir. 

Önerilen yöntem aylık su bütçesi yaklaşımının ölçümü olmayan havzalar için yıllık akım tahmininde 

kullanılmasıdır. Uygulama havzalarında yöntemlerin performansları incelenmiştir. Çalışma havzasında 

aylık akım tahmin yöntemlerinin hangisinin etkili sonuç verdiği ölçümlerle karşılaştırılarak ortaya 
konulmuştur. 

 

 

2. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 

 

Yağızlar Göleti, Akdeniz Bölgesinde Adana ilinin 30 km kuzey doğusunda, İmamoğlu ilçesi, Hakkıbeyli 
köyüne 2,5 km uzaklıkta 37° 12' 5" Kuzey ile 35° 32' 43" Doğu koordinatlarında, Ceyhan havzasında yer 

almaktadır (Şekil 1). Proje alanı Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yer aldığından yazları sıcak ve kurak, 

kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Ortalama yıllık sıcaklık 18,9  ̊𝐂 , yıllık ortalama yağış 689,3 mm’dir. 

(Şekil 2) 
 

Yağızlar Göleti akımları D20A050 nolu AGİ’nin aylık akım değerleridir. Aylık ortalama sıcaklık değerleri 

için Adana Meteoroloji Gözlem İstasyonu (MGİ) aylık toplam yağış değerleri için İmamoğlu MGİ 
seçilmiştir. Gölet yerine en yakın meteoroloji istasyonu İmamoğlu istasyonudur. Ancak istasyonda sıcaklık 

kayıtları mevcut olmadığı için kullanılan sıcaklıklar Adana 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde bulunan 

meteoroloji istasyonu verileridir (Tablo 1). 
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Şekil 1: Yağızlar Göleti konumu 

 

Şekil 2: İmamoğlu ilçesi iklim diyagramı  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Yağış 119, 73,9 74,8 86,9 60,5 37,8 26,5 20,8 20,0 45,9 62,2 108,

Sıcaklık 9,4 10,4 13,2 17,2 21,4 25,4 27,9 28,3 25,7 21,2 15,7 11,0
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Tablo 1. Meteoroloji istasyonları 

MGİ Adı İşleten  Kuruluş Kot (m) 
Gözlem 

Süresi (yıl) 
Enlem-Boylam Parametreler 

İmamoğlu MGM 100 21 37°14'-35°38' Yağış 

Adana MGM 27 52 
37°00'-35°20' 

 
Sıcaklık 

 

 

3. YÖNTEM VE UYGULAMA 

 

Bu çalışmada Potansiyel Evapotranspirasyonun hesaplanması için Turc ve Coutagne formülleri 

kullanılmıştır. Bu yöntemde bir drenaj alanında uzun dönemler için yağışın kaybolan kısmının buharlaşma 
terlemeyi ifade ettiği kabul edilmektedir. Sızma kaybı hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır. Gerçek 

buharlaşma-terlemeyi hesaplamaya yarayan formüller yardımı ile bulunan kayıplar (D), yağıştan çıkarılarak 

akış derinliği saptanır. Turc (1961) dünyanın çeşitli yerlerinde değişik iklim karakteristiklerini içeren 254 
havzayı inceleyerek D=f (P,T) fonksiyonu için bir dizi eğriler elde etmiştir. Bunun için geliştirdiği formül 

Denklem 1’de verilmiştir; 

𝐷 =
𝑃

√0,9+ (
𝑃
𝐿
)
2
 

             (1) 

Coutagne formülü ise Denklem 2’de verilmiş olup; 

𝐷 = 𝑃 −
0,0001

0,8 + 0,14𝑇
𝑃2 

Burada;            (2) 

 

D=Drenaj alanındaki kaybolan yağış (mm) 

P=Drenaj alanındaki yıllık ortalama yağış (mm) 

L= 300 + 25𝑇 + 0,05𝑇3         (3) 

T=Drenaj alanındaki yıllık ortalama hava sıcaklığını göstermektedir. 

Thornthwaite Su Bütçesi Modeli Yöntemi 

Thorthwaite su bütçesi modeli (Thornthwaite, 1948), sıcaklık, gün uzunluğu ve yağış kullanarak hidrolojik 

çevrim bileşenleri olan kar, toprak nemi, yer altı ve yüzey suyu bileşenlerini belirleyen bir modeldir. Model 
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parametreleri ise; toprağın nem tutma kapasitesi, kar erimesi hacmi, doğrudan ve dolaylı akım bileşenleridir. 

Modelin çıktıları ise; akış yüksekliği ve buharlaşma-terlemedir.  

                                 

Şekil 3: Su bütçesi modeli işleyişi (Gregory ve ark., 2007) 

Modelde kullanılan sıcaklık eşik değeri ile, yağışın kar veya yağmur olduğu belirlenir. Yüzeye yağmur 

olarak düşen yağış dolaysız akışa geçmekte, yüzeyde tutulma ve sızma süreçlerine tabi tutulmaktadır. Kar 

ise hava sıcaklığı ile ilişkilşi olarak eriyerek, siteme dahil olmaktadır. Toprak nemi ve yüzeyde tutulma 
süreçleri ayrıca evapotranspirasyon kaybına uğramaktadır. Çalışmada Dingman (2002) tarafından 

geliştirilen Thornthwaite Su Bütçesi programı kullanılmıştır (Şekil 3). Bulunan yıllık akış yükseklikleri ile 

akarsu akımları arasında kurulan ampirik ilişkiden akarsu akımları tahmin edilmiştir. 
 

Akım tahmin yöntemlerinin performanslarının değerlendirmesinde üç farklı indis kullanılmıştır. Bu indisler 

Nash-Sutcliffe  etkinlik  kıstası  (NASH),  Karakök Hata Karaler Ortalaması(RMSE)  ve BIAS’ tır. 

Turc ve Coutagne Yöntemi ile Akımların Tahmin Sonuçları 

Yağızlar Göleti su temininde kullanılan D20A050 AGİ’de ölçülen verilerin yıllık ortalama akımlar 

10,407𝐡𝐦𝟑’tür. Turc ve Coutagne yöntemlerinde zamanın %50’sinde yani ortalamada ve zamanın %90 
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için değerler hesaplanmıştır(Tablo3). Sonuçların istasyon ortalama değerlerinden çok uzak olduğu 

görülmüştür.  

Tablo 3: Turc ve Coutagne yöntemlerine göre hesaplanan akış yüksekliği ve akım değerleri 

 

 

Thornthwaite Su Bütçesi Modeli Yöntemi ile Akımların Tahmin Sonuçları 

Thornthwaite yöntemi Yağızlar göleti için uygulanmıştır. Akış yüksekliğini bulmak için; aylık ortalama 
sıcaklık değerleri Adana MGM istasyonundan, aylık toplam yağış değerleri İmamoğlu MGM istasyonundan 

alınmıştır. Kavramsal hidrolojik  model vasıtasıyla aylık akış yükseklikleri hesaplanmıştır. Daha sonra aylık 

akış yükseklikleri ile Yağızlar göletini temsil eden D20A050 istasyonun akım değerleri arasında regresyon 

ilişkisi kurulmuştur. Elde edilen denklem ile yıllık akım tahminleri üretilmiştir.  Elde edilen 𝑅2  değeri 

0,7714’tür.  (Şekil 4) 

 

Bulunan denklem ile hesaplanan yıllık akım değerleri Tablo 4’te ve Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4: Thornthwaite Su Bütçesi Modeli Yöntemi ile Akımların Tahmin sonuçları 

 

Suyılı 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Ölçüm 8,2 8,8 6,5 7,4 6,8 7,7 7,0 10,1 11,4 13,3 8,9 7,9 12,6 9,3 8,7 9,2 9,4 

Tahmin 9,2 8,8 7,2 7,3 6,8 6,8 7,1 10,6 10,2 11,4 10,6 8,2 12,9 8,8 7,9 9,1 9,0 

Yüzde 

Bağıl Hata 
-11,9 -0,4 -9,9 1,6 0,2 11,1 -1,3 -5,4 10,4 14,8 -18,8 -4,1 -2,5 5,5 9,7 0,9 4,0 

 

 

 

 

%50 İHTİMALLİ AKIM (hm
3
)

AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (%90-mm)

%90 İHTİMALLİ AKIM (hm
3
)

17,97

0,59

AKIŞ YÜKSEKLİĞİ (%50-mm) 84,92

2,78

94,10

3,08

24,36

0,80

144,98 135,77

TURC YÖNTEMİ COUTANGE  YÖNTEMİ

NORMAL LOG NORMAL LOG

4,74 4,44

61,19 69,44

2,00 2,27
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Şekil 4: Tahmin ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırması 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Adana ili İmamoğlu ilçesi sınırlar içinde bulunan Yağızlar Göleti su potansiyelini hesaplamak için öncelikle 

Turc ve Coutagne yöntemi uygulanmıştır. Turc yönteminde ortalama akım normal dağılım için 3,08 hm3, 
log normal dağılım için 2,78 hm3 bulunmuştur. Coutagne yönteminde ortalama akım normal dağılım için 

4,74 hm3, log normal dağılım için 4,4 hm3 bulunmuştur. D20A50 nolu AGİ ile ölçülen değerler (10,41 hm3) 

dikkate alındığında, Turc ve Coutagne yöntemlerinin Yağızlar Göleti için uygun yöntem olmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 

Yağızlar Göleti su potansiyeli hesaplamalarında Thornthwaite Su Bütçesi yöntemi uygulanmıştır. Ölçülen 

akımlar ile tahmin edilen akımlar arasındaki korelasyon katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. 17 yıllık akım 
gözlemlerinin olduğu periyot için akım tahminlerinin yüzde bağıl hatası; minimum 0.23, maksimum -18.83 

olmuştur. Yağızlar Göletinde uygulanan Thornthwaite Su Bütçesi Modeli yöntemi sonucunda tahmin edilen 

yıllık akım değerleri sonuçlarına göre RMSE değeri 0,8967, NSE değeri 0,7715, Bias değeri -0,0001 
bulunmuştur. 

 

Günümüz hidrolojistlerinin en önemli problemi ölçümü olmayan havzalarda akım tahmin etmektir. Hali 

hazırda kullanılan yöntemler, havzanın iklim karakteristiklerini, mevcut hidrometeorolojik gözlem şebekesi 
ile birlikte değerlendirildiğinde kimi zaman yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada önerildiği gibi sınırlı 

miktarda meteorolojik veri ile aylık hidrometeorolojik veriler kullanarak, yıllık akım tahminlerinin başarılı 

bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, hali hazırda kullanılan bazı yöntemlerin havzanın 
özelliklerine uygun olmayacağı ve akım tahmini için önerilemeyeceği görülmüştür. Bu nedenle kullanılan 

yöntemlerin, Türkiye’nin çeşitli iklim ve hidrolojik özellikler gösteren farklı bölgelerinde uygunluklarının 

test edilmesi faydalı olacaktır. 
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ILGAZ İSTASYONUNUN METEOROLOJİK VERİLERİNİN TREND ANALİZİ 

 

Hatice ÇITAKOĞLU1 Necmiye MİNARECİOĞLU2 

 

ÖZET 

Su, insanlığın ve tüm dünyanın hayatını sürdürebilmesi için gerekli en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu 

sebeple dünya üzerindeki su kaynaklarının oluşumu ve yönetimi dünyanın geleceği için önem arz 
etmektedir. Hidrolojik çevrimde yer alan ögelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönelimlerinin 

belirlenmesi bu sebeple gereklidir. İklim değişikliğinin etkilerini özellikle bölgesel ve yöresel bazda 

incelenerek her yörenin su kaynaklarının oluşum ve değişimlerindeki artış ve azalmaların izlenmesi ile 

geleceğe yönelik tedbirler alınması ve su yönetimi, çevre koruma açısından da önemlidir. Çalışmada 
Kızılırmak havzasında yer alan 17648 numaralı Ilgaz istasyonuna ait uzun dönemli aylık meteorolojik 

veriler için gidiş analizi yapılmış, anlamlı gidiş varlığının belirlenmesine çalışılmıştır. 1970-2017 yılları 

arasında sıcaklık, buharlaşma, yağış, nem, rüzgâr hızı veri setlerine lineer olmayan Mann‒Kendall ve 
Spearman’s Rho, Lineer Regresyon, Hamed (Modifiye Mann‒Kendall) testleri uygulanmış; minimum ve 

ortalama sıcaklık değerlerinde bir trend gözlenmezken, Buharlaşma, rüzgâr hızı, yağış ve maksimum 

sıcaklık verilerinde artan ve azalan trendler görülmüştür. Trend analizlerinin yanı sıra aynı veri setleri ile 

KPSS, ADF, PP ve Wolfowitz durağanlık, Von-Neuman bağımsızlık testleri yapılmış, serilerin genellikle 

durağan ve bağımsız olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trend, Mann‒Kendall, Spearman’s Rho, Yenilikçi Şen, Durağanlık 

 

ABSTRACT 

Water is one of the most basic needs for the survival of humanity and the whole world. For this reason, the 

formation and management of water resources in the world is important for the future of the world. The 

monitoring, evaluation and orientation of the elements in the hydrological cycle are there for e necessary. 
By examining the effects of climate change on a region a land local basis is also important in terms of water 

management and environmental protection, as well as monitoring the increase and decrease of the water 

resources in each region and taking measures for the future. In this study, trend analysis was performed for 
long-term monthly meteorological data of Ilgaz station, which is located in Kızılırmak basin, and it was 

tried to determine the meaningful trend existence. Between 1970 and 2017, Mann‒Kendall and Spearman’s 

Rho, Linear Regression, Hamed (modified Mann‒Kendall) tests were applied to temperature, evaporation, 

rain, humidity and wind speed data sets; Although there was no trend in the minimum and average 
temperature values, increasing and decreasing trends were observed in evaporation, wind speed, 

precipitation and maximum temperature data. In addition to the trend analysis, KPSS, ADF, PP and 

Wolfowitz stability, Von Neumanin dependence tests were conducted with the same data sets and the series 

were generally stable and in dependent. 

Keywords: Trend, Mann‒Kendall, Spearman’s Rho, Innovative Şen, Stationarity 
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1. GİRİŞ 

Küresel iklim değişikliği, son dönemlerde Dünya üzerindeki pek çok bölgeyi etkilemekte ve Ülkemizde de 

hissedilen seviyelerde etkisi görülmektedir. Dünyanın var oluşundan bu yana iklim ve meteorolojik faktörler 
çeşitli seviyelerde artış ve azalış gösterse de, son yıllarda meydana gelen değişimlerin daha çok insanoğlu 

etkisiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Nüfus artışı ve özellikle 1800’lü yıllar sonrası hızla artan 

sanayileşmenin sıcaklığa yaptığı katkıyla birlikte meydana gelen sera gazı etkisi meteorolojik 

parametrelerde önemli değişimler gözlenmiştir. Özellikle artan sıcaklıklar sebebiyle buharlaşmanın artması 
ve atmosferik olaylardan dolayı yağışlara dönüşümün çabuk gerçekleşmesi sonucunda sel ve kuraklıkların 

sayı ve süresinde artışlar görülmektedir.(Türkeş,2010) Meydana gelen değişimlerin tespit edilmesi 

karşılaşabileceğimiz ekstrem durumlara karşı tedbirler almanın yanı sıra, su kaynakları yönetiminde de 

önemli bir yer tutmaktadır.  

Su kaynaklarında meydana gelebilecek değişimleri belirlemek için, iklim parametrelerinden su 

kaynaklarının hangi düzeyde etkileneceğini bilmek gereklidir. İklim değişimlerinin etkisinin araştırılması 
ve parametrelerin değişim gösterdiği tarihlerin belirlenmesi açısından trend analizi hidroloji alanında yaygın 

bir yöntem olarak kullanılmaktadır.(Şimşek vd. 2013) 

Trend analizi için kullanılan testler parametrik ve parametrik olmayan olarak ayrılmıştır. Parametrik 

olmayan Mann‒Kendall (MK), Spearman’s Rho (SRHO) ve Sen’in trend eğilim testleri herhangi bir 
dağılıma uymayan zaman serilerini de inceleyebilmeleri açısından daha çok tercih edilir. (Bahadır ve 

Özdemir,2012) Lineer Regresyon veri setlerinin normal dağılıma uyduğu varsayılarak trend analizlerinde 

kullanılan parametrik yöntemlerden biridir. Son dönemlerde Yenilikçi Şen adıyla duyduğumuz grafiksel bir 
yöntem daha bulunmaktadır. Şen Yönteminin herhangi varsayıma dayanmaması kullanımı kolaylaştırması 

açısından önemlidir. 

Yue ve ark.(2009), Kanada’nın Kolombiya bölgesinde gerçekleştirdikleri trend araştırmalarında minimum,  

ortalama ve maksimum günlük akışlara ait 30-50 yıllık veri setini kullanarak TFPW ile Mann-Kendall testini 
uygulamış ve minimum ve ortalama akış değerlerine göre Kuzey ve Yukon bölgesinde kayda değer artış 

gözlerken, Maksimum akışa göre Güney Kanada’da akışın fark edilebilir azalma gösterdiğini söylemiştir.  

Şimşek ve ark.(2013), Hatay ilinde meteorolojik verilerde mevsimlik ve yıllık dönemlerde trend araştırması 
yapmışlardır. Trendin varlığını belirlemede Mann‒Kendall, Spearman’s Rho testlerini kullanırken, trendin 

büyüklüğünü belirlemede Sen’in eğilim testini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler 

Antakya’da sıcaklıkta artış, rüzgâr hızında azalma olduğu yönündedir. 

İsmail ve Oke, (2014) Nijerya’da yaptıkları çalışmada Yıllık yağış verilerinin toplamlarında parametrik 

olmayan Mann‒Kendall ve Sen’in eğilim testleri yardımıyla trendin varlığını araştırmış ve Pearson Log-

Tip III frekans analizi yapmışlar. Çalışma alanı olarak Nijerya’nın Kuzeybatı bölgesinde bulunan 5 farklı 

istasyondan alınan 1905-2008 yılları arasında düşen yağış miktarına göre yapılan testler sonucunda özellikle 

son 30 yılda bölgede meydana gelen yağışlarda azalma olduğunu gözlemişlerdir. 

Kızılelma ve ark.(2015), İç Anadolu bölgesindeki istasyonlardan elde ettikleri 1970-2010 dönemini 

kapsayan yıllık, mevsimlik ve aylık ekstrem sıcaklık ve yağış verileriyle Mann‒Kendall ve Sen’in eğilim 
testini kullanarak trend varlığını araştırmışlar ve sonuçta sıcaklık değerlerinde artış gözlenirken, yıllık 

toplam yağışlarda azalma gözlendiğini tespit etmişlerdir. 

Zeybekoğlu ve Karahan (2018), Türkiye genelinde 20 yıldan fazla Standart Süreli Maksimum Yağış 
verilerine sahip olan 207 istasyondan alınan bilgilerle Standart Süreli Yağış Şiddeti Verilerine elde edilmiş 

ve dönüştürülen verilere Spearman’s Rho ve Mann‒Kendall trend yöntemlerini uygulayarak trend varlığını 

incelemişler, periyotlardan baskın olanı belirlerken Yenilikçi Şen Eğilim çözümlemesi yöntemini 

kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre verileri kullanılan istasyonların kısa, orta ve uzun süreli yağış 

şiddetlerinde artma eğilimi gözlenirken ile ikinci dönemin daha baskın olduğuna dikkat çekmişlerdir.  
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Soydan ve ark.(2015), çalışmalarında Seyhan havzası akımlarının havzaya düşen yağışlardan ve atmosferik 

değişimlerden etkilenme durumunu araştırmak için trend varlığına bakmıştır. Trend analizinde lineer 

olmayan Mann‒Kendall ve Spearman’s Rho testleri ile eğilimin yönü belirlenmiş, eğimlerinin anlamlılığı 
için Sen’in trend eğim metodu ve trendin ne zaman başladığını tespit etmek için Mann‒Kendall sıra 

korelasyon testi kullanılmıştır. Havzadaki iki akım gözlem ve yağış istasyonundan alınan veriler ışığında 

yağışta trend gözlenmezken, akım değerlerinde beş aylık sürede azalan trend belirlemişlerdir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin 26 havzasından biri olan ve Orta Anadolu’da yer alan Kızılırmak Havzasının 

17648 numaralı Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerin trendinin olup olmadığı ve varsa hangi 

dönemlerde başlamış olduğu araştırılmıştır. Bu amaçla Ilgaz istasyonuna ait 1970-2017 yılları arası 
Minimum Sıcaklık, Maksimum Sıcaklık, Ortalama Sıcaklık, Ortalama Rüzgâr Hızı, Ortalama Nispi Nem, 

Buharlaşma ve Ortalama Yağış verilerini Mann‒Kendall, Modifiye Mann‒Kendall (Hamed), Spearman’s 

Rho, Yenilikçi Şen Eğilim Çözümlemesi ve Lineer Regresyon yöntemlerini kullanarak trendin yönüne 

bakılmıştır. Pettit testi yardımıyla da trendin başladığı zaman dilimi tespit edilmiştir. Yapılan analizlerin 
sonuçları tablolarla birlikte gösterilerek yorumlanmıştır. Ayrıca, verilerin durağanlığının araştırılması 

KPSS, ADF, PP ve Wolfo-Witz testleri kullanılarak yapılmış ve verilerin güvenilirliği incelenmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Ilgaz istasyonu ve yöresinde genelde İç Anadolu İklimi hüküm sürmektedir. Çankırı iline bağlı olan Ilgaz 

ve Çankırı da kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar kurak ve sıcak geçmektedir. Her mevsim yağış olmakla birlikte 
yağışlar en çok kış ve baharda görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 9-12 ºC civarındadır. Yıllık yağış 

miktarı 392‒538 kg/m² arasında değişmektedir. İl bazında görülen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri 

41.8 ve –30.7 ºC’dir. İlde en fazla donlu gün Çerkeş’te 137 gün olup, Ilgaz 87 gün ile donlu gün sayısı en 

az ilçedir. İlde karla örtülü gün sayısı 24‒62 arasında değişmekte olup, en çok Yapraklı İlçesi’nde 
görülmektedir. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Mann‒Kendall (MK) Testi  

MK Testi iklimsel verilerin eğilimlerini araştırırken en çok uygulanan ve verilerin sayısal değerlerinden 

ziyade dizilimlerini dikkate alan parametrik olmayan bir testtir (Burn,2002). H0 hipotezi serinin rastgele 

değişkenlerden oluştuğunu öngörürken, H1 hipotezi benzer bir dağılıma sahip olacağını öne sürer. 

Hipotezlerin doğruluğunu araştırmak için MK test istatistiği S değeri hesaplanmalıdır. Hesaplanan S test 
istatistiğinin ortalaması sıfır olması durumunda seri normal dağılıma sahiptir. -1 ve +1 olduğu durumlarda 

ise serinin varyansına bağlı Z değeri hesaplanır. Belirlenmiş bir  anlamlılık değerinde standart normal 

dağılım tablolarından alınan Z/2 değeriyle hesaplanan Z değeri kıyaslanarak, Z değerinin küçük ve eşit 

olması halinde H0 hipotezinin kabulü, büyük olması halinde reddedilmesi gerekir. MK test istatistiği olan S 

değeri negatif olduğunda azalan yönde, pozitif olduğunda ise artan yönde eğilimin varlığını işaret eder. 

 

2.2.2. Modifiye Mann‒Kendall Testi (Hamed)  

MK testinde sıfır hipotezi verilerin bağımsız ve rastgele dizildiğini düşünerek verilerdeki otokorelasyon 

varlığını ihmal etmektedir. Fakat verilerde otokorelasyon bulunması durumunda yanılgılar oluşturabilir. Bu 
yüzden otokorelasyona sahip verilerin eğilimlerini belirlemede kullanılmak üzere Modifiye MK testini 

önerilmiştir (Hamed ve Rao,1998). Modifiye Mann‒Kendall (Modifiye MK), Mann‒Kendall testinin 

otokorelasyon varlığının daha güçlü hale getirilmek üzere veriler arasında önemli bir otokorelasyon var ise 

Test istatistiği olan S değerinin varyansının farklı şekilde hesaplanması önerilir. 
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2.2.3. Spearman’s Rho Testi (SRHO) 

Gözlenen iki seri arasında korelasyon ilişkisini araştırmak üzere uygulanan bu test, doğrusal trendlerin 

varlığını saptamada tercih edilen hızlı ve basit bir yöntemdir. Testin Sıra istatistiği olan 𝑅(𝑥𝑖) verilerin 
küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralanmasıyla oluşturulur. X sıralanan serinin vektörü olmak 

üzere; H0 hipotezine göre 𝑖=1…𝑛 ’ye kadar 𝑥i=(𝑥1,𝑥2…𝑥𝑛) 𝑥𝑖 değerleri eş olasılıklı dağılımlara sahiptir. 𝐻1 

hipotezine göre ise 𝑖=1…𝑛’ye kadar sıralı olan xi değerleri zamanla artış veya azalış gösterir (Karahan ve 
Zeybekoğlu,2017). Hesaplanan Z değeri, α anlamlılık değerinde standart normal dağılım tablolarından elde 

edilen Zα/2 değerinden büyük ise, H0 hipotezi kabul edilmez, trendin varlığı ise Spearman’s Rho istatistiği 

olarak ifade edilen rs değerine göre belirlenir. rs<0 azalan trende sahip olduğu, rs>0 ise artan trende olduğu 

sonucuna varılır (Yüce, 2017). 

2.2.4. Lineer Regresyon Yöntemi 

Lineer Regresyon bir x değişkenine bağlı y değişkeninin x’e bağlı değişiminin tespit edilmesi için kullanılan 

regresyon analizidir (Deniz ve Atik,2007). Regresyon denklemi y= ax+b iken; a katsayısı eğilimin yönünü 
ve değerini ifade eder. x ve y arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı gözlem çiftlerinin x-y düzleminde 

dağılımlarına göre ifade edilir. x ve y arasında bir ilişkiden söz edebilmek için dağılımın bir doğru etrafında 

yayılması gerekir. Eğer böyle bir dağılım var ise o gözlem çiftleri arasında doğrusal ilişkiden söz edilir. 
Artan yönde bir eğilim için a katsayısının pozitif, azalan yönde bir eğilim için a katsayısının negatif olması 

gerekir. a katsayısının sıfıra yakın olması da değişimin olmadığını ifade eder (Bacanlı,2016).  

2.2.5. Yenilikçi Şen Eğilim Çözümlemesi 

Bu yöntem verilerin sayısal değerlerine göre sıralanması ve birinci ve ikinci yarısı eşit olacak şekilde 
ayrılmasıyla verilerin x ve y eksenlerine dağılımlarını gözlemleyen grafik bir yöntemdir. Verilerin 

dağılımları 45derecelik eksen doğrusunun üst bölgesinde dağılım gösteriyorsa artan eğilim, alt kısmında 

dağılım gösteriyorsa azalan eğilim gözlenir. 

2.2.6. Pettit testi 

Bir veri dizisinde değişimin başladığı noktayı tespit etmek için kullanılan ve aylık ve yıllık bazda değişimin 

başlangıcını tespit edebilen Pettit testinde sıfır hipotezi dizinin bağımsız ve rastgele elemanlardan 

oluştuğunu savunur. Diğer hipotez ise dizide bir noktada ani bir yön değişiminin olduğu yönündedir (Pettitt, 
1979).Dizideki elemanlar bir grafik olarak çizildiğinde dizinin mutlak maksimum değeri yön değişiminin 

yaşandığı noktayı işaret eder. 

3. Uygulama ve Bulgular 

Su çevrimini etkileyen sıcaklık, buharlaşma gibi meteorolojik veriler küresel ısınmadan dolayı belirli 

dönemlerde değişikliklere uğramaktadır. İniş ve çıkışların tespit edilmesi su kaynaklarının kullanımı ve su 

yapılarının tasarımı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple, Kızılırmak havzasında bulunan 
17648 nolu Ilgaz istasyonundan elde edilen 1970-2017 yıllarına ait Aylık Minimum Sıcaklık (Tmin), 

Maksimum Sıcaklık (Tmak), Ortalama Sıcaklık (Tort), Ortalama Rüzgâr Hızı (W), Ortalama Nispi Nem (RH), 

Açık Yüzey Buharlaşması (E) ve Ortalama Yağış (P) verileri eğilimlerini belirlemek açısından 

incelenmiştir. 

Başlangıçta parametrik bir yöntem olan Lineer regresyon yöntemiyle trend varlığı araştırılmış sonuçlar ve 

yorumlar tablolar ile açıklanmıştır. Lineer regresyon yoluyla yapılan trend analizinde Tablo 1’degösterildiği 

gibi Ilgaz istasyonunun meteorolojik verilerine ait A ve B katsayılarının değerleri ile B katsayısının t değeri 
ifade edilmiştir. % 5 anlamlılık değerinde E verisinin B katsayısına ait t değeri tkri=1.989’dan büyük 

olduğundan trend varlığından söz edilir ve B katsayısı sıfırdan büyük olduğu için trendin artan yönde olduğu 

gözlenmiştir. Yine Tmak verisine bakıldığında da B katsayısının t değerinin, tkri=1.965’den büyük olduğu 
trendin varlığını ve B katsayısının sıfırdan büyük olması sebebiyle trendin artan yönde olduğunu işaret 
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etmektedir. W verisine göre ise -15.652 olan B katsayısına ait t değerinin tkri=-1.965 den küçük olduğundan 

W verisinin de trende sahip olduğu tespit edilmiştir. W değerine ait B katsayısının sıfırdan küçük olması ise 

trendin yönünün azalan olduğunu göstermektedir. P verisinin sonuçlarına göre B katsayısına ait t değeri-
3.128 tkri=-1.64 den büyük olduğundan trend olduğu ve B katsayısının değerinin sıfırdan küçük olması 

sebebiyle de yönünün azalan olduğu tespit edilmiştir. Diğer veriler olan Tmin, Tort ve RH verilerinin t 

değerleri tkri= 1.64’den küçük olduğu için herhangi bir trend gözlenmemiştir. 

Tablo 1. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan lineer regresyon trend testinin %5 kritik 

ihtimal seviyesine göre sonuçları 

Değişkenler A B tst tkrt Trend 

E 108.494 0.688 2.521 1.989 Artan 

Tmak 23.045 0.006 2.086 1.965 Artan 

Tmin -1.991 -0.001 -0.547 1.965 ‒‒‒ 

Tort 9.912 0.002 0.607 1.965 ‒‒‒ 

RH 67.703 -0.004 -1.202 1.965 ‒‒‒ 

W 2.263 -0.002 -15.652 1.965 Azalan 

P 48.566 -0.032 -3.128 1.965 Azalan 

 

Çalışmada kullanılan diğer bir yöntem parametrik olmayan MK yöntemidir. Trend analizlerinde sıklıkla 

kullanılan bir yöntem olan MK, Z istatistiğine dayalı bir yöntemdir Hesaplanan Z değerlerinin, %5 

anlamlılık değerine göre bilinen Z değerine kıyaslanmasıyla trendin varlığına bakılmaktadır. 
 

Tablo 2. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan MK trend testinin %5 kritik ihtimal 

seviyesine göre sonuçları 

Değişkenler 
MK 

İstatistiği 
Zhesap 

Kuyruk 

ihtimali 
Trend 

E 714 2.706 0.0034 Artan 

Tmak 7716 2.118 0.0171 Artan 

Tmin -1361 -0.373 0.3545 ‒‒‒ 

Tort 2424 0.665 0.253 ‒‒‒ 

RH -7067 -1.939 0.0262 ‒‒‒ 

W -47359 -12.999 0.000 Azalan 

P -6781 -1.937 0.026 ‒‒‒ 

 

E ve Tmak verilerinin hesaplanan Z değerlerinin %5 anlamlılık seviyesi 1.96’dan büyük olması verilerde 

trend olduğunu göstermektedir. Tablo 2’de görüleceği üzere MK istatistik değerlerinin de sıfırdan büyük 

olmasıyla trendin artan yönde olduğuna işaret etmektedir. Ancak W verisine ait Z değerinin      ‒1.96 dan 
büyük olması ve MK İstatistik değerinin sıfırdan küçük olması da azalan yönde trendi işaret etmektedir. 

Diğer veri setleri olan Tmin ve Tort verileri ile RH verisine ait hesaplanan Z değerlerinin 1.96 dan küçük 

olması bu serilerde herhangi bir trend varlığı olmadığını göstermektedir. 
 

Çalışmada kullanılan Spearman’s Rho trend analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de görüleceği 

üzere Tmin ve Tort verileri ile RH verisine ait hesaplanan Z değerlerinin 1.96 dan küçük olması sebebiyle 

eğilim gözlenemezken, E ve Tmak verilerinin Z değerleri 1.96 dan büyük ve Spearman’s Rho Test istatistik 
değerleri de pozitif olduğundan artan yönde trend varlığı gözlenmiştir. W ve P verilerine bakıldığında ise Z 

değerinin-1.96 dan büyük olması trend varlığını ve Spearman’s Rho Test istatistik değerlerinin de negatif 

olmasının trendin yönünün azalan olduğuna işaret etmektedir. 
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Tablo 3. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan Spearman’s Rho testinin %5 kritik 

ihtimal seviyesine göre sonuçları 
 

Değişkenler Test istatistiği Z Trend 

E 0.2822 2.586 Artan 

Tmak 0.0978 2.167 Artan 

Tmin -0.014 -0.31 ‒‒‒ 

Tort 0.034 0.742 ‒‒‒ 

RH -0.069 -1.535 ‒‒‒ 

W -0.500 -11.069 Azalan 

P -0.090 -1.965 Azalan 
 

Şen’in geliştirdiği Yenilikçi Trend testi ise son dönemde tercih edilen eğilim yöntemlerinden biridir. 
Eğilimlerin grafik olarak ifade edilmesi ve varsayımlara dayanmaması önemli özelliklerindendir. t 

istatistiğine dayanan yöntemin Ilgaz istasyonuna uygulanmasıyla elde edilen bulgular Tablo 4’de 

gösterilmektedir. Şekil 1 de Yenilikçi Şen eğilim yöntemine göre oluşan grafikler verilmiştir. Verilerin 
oluşturduğu zaman serisinin birinci yarısı x-eksenine, ikinci yarısı y-eksenine yerleştirilmek suretiyle elde 

edilen noktaların 45° lik eğim çizgisi üzerindeki durumlarına bakılmıştır. E, Tmak ve Tort verilerinin 

dağılımlarına bakılarak eğim çizgisinin üst kısmında dağılım gösterdiği için artan yönde trende sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda nümerik olarak sonuçlara baktığımızda Tablo 4’de görüleceği üzere eğim 

değerlerinin sınır değerler arasında bulunmamasından dolayı da trende sahip oldukları söylenebilir. 

Tablo 4. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan Yenilikçi Şen Trend testinin %5 kritik 

ihtimal seviyesine göre sonuçları. 

Değişkenler Eğim 
Standart 

Sapma 

Eğimin 

St.sapması 
Alt Sınır Üst sınır Trend 

E 1.006 63.698 0.043 ‒0.070 0.070 Artan 

Tmak 0.007 8.76 0.000 ‒0.001 0.001 Artan 

Tmin 0.000 7.881 0.000 ‒0.001 0.001 ‒‒‒ 

Tort 0.002 7.890 0.000 ‒0.001 0.001 Artan 

RH -0.007 9.487 0.000 ‒0.001 0.001 ‒‒‒ 

W -0.002 0.447 0.000 ‒0.001 0.001 ‒‒‒ 

P -0.030 31.101 0.001 -0.002 0.002 ‒‒‒ 

 
Şekil 1. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan Yenilikçi Şen Trend testi grafikleri 
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Tablo 5.  Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan Trend testlerinin %5 kritik ihtimal seviyesine göre 

sonuçları 

Değişkenler 
Hamed  

MK 
Lineer  

Regresyon 
MK 

Spearman’s 
Rho 

Şen Pettit 

E Artan Artan Artan Artan Artan Mart-1996 

Tmak Artan Artan Artan Artan Artan Nisan-1993 

Tmin ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒ 

Tort ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ Artan Nisan-1993 

RH Azalan ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ ‒‒‒ Mart-1992 

W Azalan Azalan Azalan Azalan ‒‒‒ Ağustos-1994 

P Azalan Azalan ‒‒‒ Azalan ‒‒‒ Aralık-1974 
 

Tablo 5 ile 5 farklı trend testinin meteorolojik veriler üzerindeki sonuçlarının karşılaştırması 

verilmiştir. Tablo 5 de görüleceği üzere E, Tmak ve Tmin verilerinin 5 farklı trend test sonuçları birbiriyle 

örtüşmektedir. Diğer meteorolojik verilerde ise farklılıklar gözlenmiştir. Bu trend sonuçlarına göre 

Ilgaz istasyonu için gözlemlediğimiz artan ve azalan yönde eğilimlerin başlangıç dönemlerinin 

tespit etmek için Pettit testi kullanılmıştır. Tablo 5’de Pettit test sonuçları verilmiştir. Tablo 5 de 

görüleceği üzere 5 trend testinde de artan yönde eğilime sahip olan E ve Tmak verilerinin Pettit testi 

sonucu oluşan grafiklerden; Tmak verisinin 1993 Nisan, E verisinin 1996 Mart’tan itibaren artmaya 

başladığı gözlenmiştir. Azalan yönde eğilime sahip W ve P verilerinde ise, değişimin W verisinde 

1994-Ağustos, P verisinde ise 1974 Aralık’tan itibaren kendini gösterdiği tespit edilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerine uygulanan Pettit testi grafikleri 

 

Trend çalışmasından sonra meteorolojik verilerde bozulma olup olmadığını anlamak amacıyla KPSS, ADF 
ve PP testleri ile analiz yapılmıştır. KPSS, ADF ve PP testleri ile durağanlık belirlenmektedir. KPSS, ADF 

ve PP testlerinde test istatistiği ve kritik değerleri tablo 6 da gösterilmiştir. Aynı verilere bağımsızlık testi 

olarak da Von‒Neumann testi uygulanarak verilerin bağımsızlığı araştırılmıştır.  
 

        Tablo 6. Ilgaz istasyonuna ait Buharlaşma verisine uygulanan Durağanlık testlerinin sonuçları. 
 

Durağanlık Testi Test İstatistiği Kritik değer Sonuç 

KPSS 0.153 0.146 Durağan 

ADF -2.911 -1.942 Durağan 

PP -2.911 -1.942 Durağan 

WW 52914.62 7.14 Birim Kök 

Von-Neuman -7.479 1.074 Bağımsız 

Maksimum 

sıcaklık 

Rüzgâr hızı 
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Tablo 6 de görüleceği üzere Von‒Neumann testi sonuçlarına göre buharlaşma verilerinin otokorelasyona 

sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

 

4. Sonuçlar  

Yapılan çalışmada Kızılırmak Havzasında yer alan 17648-Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerin 

Lineer Regresyon, MK, Modifiye MK, Spearman’s Rho ve Şen Trend yöntemlerine göre E ve Tmak 
verilerinde eğilim bütün yöntemlerde artan yönde iken, Tort verisinde sadece Yenilikçi Şen çözümlemesine 

göre artan yönde eğilim göstermektedir. W verisi Yenilikçi Şen hariç Lineer Regresyon, Modifiye MK ve 

MK, Spearman’s Rho yöntemlerinde azalan yönde eğilim gösterirken, P verisinde MK ve Yenilikçi Şen 
hariç diğer yöntemler azalan eğilim göstermiştir. RH verisinde ise sadece Modifiye MK azalan yönde eğilim 

göstermiştir. Tmin verisinde ise 5 farklı trend testinde herhangi bir eğilim göstermemiştir. Eğilimlerin 

başlangıç tarihi P verisi hariç diğer meteorolojik verilerde 1990’lı yıllarda gözlenirken, Ilgaz istasyonunda 

P verisinde azalma 1974 yılı olarak tespit edilmiştir. 17648-Ilgaz istasyonuna ait meteorolojik verilerin 
kullanıldığı çalışmada MK ve Şen yöntemleri %43 oranında eğilim gösterirken, Lineer Regresyon ve 

Spearman’s Rho yöntemlerinde eğilim gösterme oranı %57 olmuştur. Modifiye MK ise %72 oranında 

eğilim göstermiştir. 
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AYLIK AKIM TAHMİN MODELİ VE ÇORUH HAVZASI UYGULAMASI 

 

Bülent SELEK1     Bihrat ÖNÖZ2     Murat DAĞDEVİREN3     Mustafa Utku YILMAZ4 

Göksel Ezgi DİKER5     Hakan AKSU6     Bilal BEKTAŞOĞLU7     Ahmed Faruk ÖZTÜRK8 

Mustafa Salih SARIKAYA9     Semra SEZER10 

 

ÖZET 

Hidro-meteorolojik analizler için yeterli veri bulunamaması hidrolojik araştırmaları güçleştirmektedir. Bu 
nedenle, özellikle su kaynaklarının verimli sistem tasarımlarının planlanması ve projelendirilmesinde 

güvenilir akım tahminleri yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, çalışma alanı olarak seçilen 

Çoruh Havzası'ndaki aylık akımları tahmin etmek için bir uygulama yazılımı geliştirilerek, üç akım transfer 
yöntemiyle harmanlanmış performans ağırlıklı yaklaşımın tahmin performanslarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada, drenaj alanına göre akımların standartlaştırılması (DAR), akımların ortalama 

akım ile standartlaştırılması (SM), akımların ortalama ve standart sapma ile standartlaştırması (SMS) olarak 
üç akım transfer yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, SM ve SMS yöntemlerinin akım istatistiklerini tahmin 

etmek için bölgesel çok değişkenli aşamalı regresyon yöntemi kullanılmıştır. Az gelişmiş bölgeler için 

uygulanabilir bir yöntem geliştirmek amacıyla, sadece kolayca temin edilebilen hidroklimatik değişkenler 

kullanılmıştır. Bu amaçla yağış, sıcaklık, kuraklık indeksi, evapotranspirasyon ve drenaj alanı gibi 
parametreleri kullanan bölgesel hidrolojik regresyon modelleri geliştirilmiştir. Tahmin yöntemlerinin 

performans değerlendirmesi için Nash-Sutcliffe Etkinliği (NSE) kullanılmıştır. NSE değerlerine göre, hem 

SM hem de SMS yöntemlerinin tahmin performansı genellikle DAR yaklaşımından üstün bulunmuştur. 
Sonuç olarak, bazen çok kaba bir tahmin yaklaşımı olarak kabul edilen drenaj alanı oranı (DAR) yöntemi 

yerine SM, SMS yöntemlerinin ve harmanlanmış yaklaşımların başarıyla uygulanabileceği görülmektedir. 

Bu çalışma, su kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve suyun sürdürülebilir kullanımı açısından 

önemlidir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için daha güvenilir tahminler elde edebilmek için 
akarsu havzalarında akım tahmin modelleri geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Akım tahmini, Aşamalı regresyon, Çoruh havzası, Drenaj alanı oranı, Hidroloji. 
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ABSTRACT 

The lack of sufficient data for hydro-meteorological analysis makes difficult the hydrological research. For 

this reason, it is of great importance to make reliable streamflow estimation especially in planning and 

projecting efficient system designs of water resources. In this study, an application software was developed 
to estimate the monthly streamflows in the Coruh Basin which was chosen as the study area and it was 

aimed to evaluate the performance of the performance-weighted approach blended with three streamflow 

transfer methods. In the study, three streamflow transfer methods were used as standardizing flows by 
drainage area (DAR), standardizing flows by mean streamflows (SM), standardizing flows by mean and 

standard deviation (SMS). The regional multivariate stepwise regression method was used to estimate the 

streamflow statistics for SM and SMS methods. To develop an applicable method for the less developed 

areas, only easily available hydroclimatic variables were used. With this purpose, it was developed regional 
hydrological regression models that use the parameters such as precipitation, temperature, drought index, 

evapotranspiration, and drainage area. The Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) was used to evaluate 

performance of estimation methods. According to NSE values, the performance of both SM and SMS was 
generally superior to DAR approach. As a result, the SM, SMS methods and the blended approaches can be 

applied successfully instead of DAR method, which is sometimes considered to be a very rough estimation 

approach. This study is important in terms of effective planning of water resources and sustainable use of 
water. Especially for developing countries such as Turkey, in order to obtain more reliable estimates, 

streamflow estimation models should be developed in ungauged basins. 

Keywords: Coruh basin, Drainage area ratio, Hydrology, Stepwise regression, Streamflow estimation. 

 

 

GİRİŞ 

 
Su kaynakları, dünyada insanların ve tüm canlı yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli bir doğal kaynaktır. 

Yüzeysel suların en önemli bileşeni akarsu akımlarıdır. Akım kayıtları neredeyse tüm su kaynaklarının 

geliştirilmesi projeleri için gereklidir. Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında karşılaşılan en önemli 

sorun, bazı akarsularda hidrolojik ölçümlerin bulunmamasıdır. Özellikle son yıllarda ölçüm istasyonları 
bulunan akarsular üzerindeki su yapıları projelerinin büyük ölçüde tamamlanmasının akabinde, hidroloji ile 

ilgilenen mühendislerin temel çabası akım ölçümü olmayan yerler için diğer istasyonlardan akımın 

taşınması veya hidro-meteorolojik verilerden akım tahmini olmaktadır. Gelecekte daha küçük su 
kaynaklarının değerlendirileceği düşünüldüğünde, akım tahmini sorununun artacağı açıktır. 

 

Bu çalışmada, drenaj alanı oranı ile akımların standartlaştırması (DAR) yönteminin yanı sıra ortalama ile 
akımların standartlaştırılması (SM), ortalama ve standart sapma ile akımların standartlaştırılması (SMS) ve 

harmanlanmış performans ağırlıklı yaklaşım ile aylık akım tahminleri gerçekleştirilmiştir. Veri girdisi 

olarak aylık akım veri serileri ve havzanın akıma etkili çeşitli hidrometeorolojik özellikleri kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında geliştirilen yazılım girilen veriler ile tüm yöntemler için aylık akım tahminlerini 
oluşturmakta ve sonuçlar ise Nash-Sutcliffe Etkinliği (NSE) ile uygunluğu değerlendirilmektedir. Çalışma 

kapsamında akım ölçümü olmayan bir proje kesiti için, farklı akım transfer yöntemi ile tahmin sonuçları 

elde edilmektedir. 
 

Bu çalışmanın ana hedefi ölçüm olmayan alanlarda doğal aylık akım zaman serisi tahmini için yöntemlerin 

yeteneğinin değerlendirilmesidir. Diğer önemli hedef ise, ölçüm olmayan yerlerde aylık akımlar için 
tahminlerin yapılması ve havzada uzun dönem ortalama ve standart sapmanın hesabını yapabilecek 

regresyon denklemlerinin elde edilmesidir. 
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ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 

 

Çalışmada, Çoruh Havzasında yer alan 13 akım gözlem istasyonunun (AGİ) 21 yıllık (1990-2010) aylık 
akım verileri kullanılmıştır. İstasyonların özellikleri Çizelge 1’de, istasyonların yerleri Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çoruh Havzası akım gözlem istasyonları 

 
Çizelge 1. Çoruh havzası istasyonlarının havza karakteristikleri 

İstasyon 

Numarası 

Ortak 

Yıllar 

Drenaj 

Alanı 

(km2) 

Kot 

(m) 

Yıllık 

Ortalama 

Toplam 

Yağış (mm) 

Yıllık 

Ortalama 

Sıcaklık 

(°F) 

Havza 

Eğimi 

Kanal 

Uzunluğu 

(km) 

Enlem 

(derece) 

Boylam 

(derece) 

E23A04 1990-2010 1734,0 1545,0 485,626 44,950 0,007 113,324 40,258 40,226 

E23A05 1990-2010 7272,0 654,0 797,123 57,142 0,006 273,637 40,743 41,485 

E23A21 1990-2010 586,0 705,0 355,596 56,683 0,033 55,210 40,889 41,526 

E23A23 1990-2010 6854,0 572,0 410,581 57,880 0,010 165,338 40,780 41,698 

E23A28 1990-2010 546,8 365,0 518,454 56,627 0,053 37,119 41,141 42,018 

E23A30 1990-2010 113,6 995,0 452,783 52,740 0,073 26,774 40,636 41,175 

E23A37 1990-2010 6634,2 892,0 467,784 53,667 0,006 243,826 40,629 41,206 

E23A38 1990-2010 5168,1 1265,0 273,697 51,176 0,001 193,352 40,436 40,778 

D23A03 1990-2010 162,0 1562,0 437,647 42,790 0,035 23,273 40,429 40,254 

D23A16 1990-2010 481,2 1805,0 475,937 46,316 0,012 57,939 40,250 40,702 

D23A26 1990-2010 110,0 1850,0 452,783 45,045 0,070 17,920 40,478 41,249 

D23A29 1990-2010 288,52 1760,0 443,020 44,599 0,020 19,264 40,134 40,109 

D23A32 1990-2010 1740,0 153,5 460,801 45,456 0,055 20,027 40,295 41,382 
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YÖNTEM 

 

Çalışmada üç akım transfer yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler; drenaj alanına göre akımların 
standartlaştırılması (DAR), akımların ortalama akım ile standartlaştırılması (SM), akımların ortalama ve 

standart sapma ile standartlaştırması (SMS)’dır. Ayrıca, iki yöntemin (DAR ve SM veya SMS) ağırlıklı 

ortalaması olan harmanlanmış performans ağırlıklı yaklaşım ile yöntemlerin tahmin performansları 
karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm yöntemler aşağıda tarif edilmekte ve her yöntemin çeşitli 

varyasyonları tanıtılmaktadır (Şekil 2). Kullanılan yöntemler, literatürde ayrıntılı olarak açıklanmıştır 

(Farmer ve Vogel 2013; Yılmaz, 2014; Yılmaz ve Önöz, 2015; Yılmaz ve Önöz, 2016; Selek ve diğ., 2017; 
Yılmaz ve Önöz, 2019). Bu çalışmanın ayrıntılı bir iş akış şeması Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Not 1: 𝜇𝑄𝑌  , 𝜎𝑄𝑌 , w değerleri bölgesel doğrusal regresyon analizi ile tahmin edilebilir. 

Not 2: SM1R yönteminde tek bir indeks akımla (genel ortalama yıllık akım), SM12R yönteminde 12 indeks akımla 

(yani Ocak ayı akımları ortalama Ocak ayı akımları ile ve diğer aylar da aynı şekilde) aylık akım serileri 
standartlaştırılır. 

Not 3: SMS yöntemi varyasyonları arasındaki ayrım SM1R ve SM12R arasındaki ayrım ile aynıdır. 

Şekil 2. Akım transfer yöntemleri 
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𝑿𝒊
𝒐𝒃𝒔   : Gözlenen aylık akımların i’inci değeri, 

𝑿𝒊
𝒔𝒊𝒎   : Tahmin edilen aylık akımların i’inci değeri, 

𝑿𝒊
𝒎𝒆𝒂𝒏: Tahmin edilen aylık akımların ortalaması, 

N       : Toplam gözlem sayısı 

 

Not: Aylık akım tahmin yöntemlerinin performansları bir Leave-one-out ya da jack-knife yöntemi kullanılarak 

değerlendirilebilir. Bu yöntemle çalışma alanındaki istasyonların her biri sırası ile ölçümü olmayan istasyon olarak 

kabul edilip diğer istasyonların verilerinden yararlanılarak ölçümü olmayan istasyon için ortalama akım ve standart 

sapma değeri hesaplanabilir. 

Şekil 3. Çalışmanın İş-Akış Şeması 
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UYGULAMA 

 
Çizelge 2’de, Çoruh Havzasında 13 istasyonda akım tahmininde kullanılan yöntemlerden en başarılı olanlar 

verilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, harmanlanmış yaklaşımların diğer tahminlere göre çok daha başarılı 

olduğu görülmektedir. 

 
Çizelge 2. Çoruh havzası uygulama sonuçları 

Hedef İstasyon Donör İstasyon Yöntem Maximum 

NSE 

D23A03 E23A38 SM1R 0,822 

D23A16 E23A04 DAR-SMS1R 0,951 

D23A26 E23A21 DAR-SM1R 0,787 

D23A29 E23A38 DAR-SM1R 0,846 

D23A32 E23A04 DAR-SM1R 0,789 

E23A04 E23A37 DAR-SMS12R 0,955 

E23A05 E23A37 DAR 0,974 

E23A21 E23A30 DAR-SM12R 0,872 

E23A23 E23A38 DAR 0,194 

E23A28 E23A05 DAR-SM1R 0,792 

E23A30 E23A21 DAR-SMS1L 0,879 

E23A37 E23A05 DAR-SMS1L 0,992 

E23A38 E23A37 DAR-SMS12L 0,934 

 

Havzada 10 istasyonda harmanlanmış yaklaşımlar en başarılı tahminleri verirken 2 istasyonda DAR 
yöntemi, 1 istasyonda SM1R yöntemi performansı en yüksek yöntemler olmuştur. E23A23 istasyonunda 

DAR başarılı olmakla birlikte NSE değeri çok düşüktür. Bu istasyon akımlarının, havzadaki diğer 

istasyonlarla başarılı olarak tahmin edilemediği görülmektedir. 

 
Çizelge 2’de NSE sonuçlarına göre en yüksek değerin bulunduğu istasyon için grafikler aşağıda verilmiştir. 

 

a) E23A37 nolu istasyonun debi gidiş çizgisi 
Yöntem: DAR, Donör: E23A05 
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b) E23A37 nolu istasyonun debi gidiş çizgisi 
Yöntem: DAR-SMS1L Donör: E23A05 

 
 

c) E23A37 nolu istasyonun saçılma grafiği 
Yöntem: DAR, Donör: E23A05 

 
 

d) E23A37 nolu istasyonun saçılma grafiği 
Yöntem: DAR-SMS1L, Donör: E23A05 
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e) E23A37 nolu istasyonun Kutu Grafikleri 

DAR, SM ve SMS yöntemleri için NSE değerlerinin dağılımı 

 
 

Harmanlanmış yaklaşım için NSE değerlerinin dağılımı 

 
 

 
Debi gidiş çizgileri (a ve b) incelendiğinde harmanlanmış yaklaşım ile tahmin edilen akımlar DAR ile 

tahmin edilenlere göre gözlenmiş verilerle büyük bir uyum göstermektedir. Yüksek akım değerleri başarılı 

şekilde tahmin edilmiştir. Saçılım grafiklerinde (c ve d) incelendiğinde gözlem ve tahminler benzerlik 
göstermektedir. Kutu Grafikleri (e) kutu grafikleri incelendiğinde ise DAR tahminleri geniş bir aralıkta 

yayılırken diğer yöntemlerin değişim aralıkları daha dar olup özellikle SMS12R ve SMS12L ile yapılan 

tahmin aralıkları çok daha küçüktür. Benzer durum harmanlanmış yaklaşımlarla da yapılan çalışmada 
izlenmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Aylık akım tahmin modeli, Çoruh Havzasında test edilmiştir. Havzada, 10 istasyonda harmanlanmış 

yöntemler en başarılı tahminleri verirken 2 istasyonda DAR yöntemi, 1 istasyonda SM1R yöntemi 

performansı en yüksek yöntemler olmuştur. E23A23 istasyonunda DAR başarılı olmakla birlikte NSE 
değeri çok düşük olup bu istasyon akımlarının, havzadaki diğer istasyonlarla başarılı olarak tahmin 

edilemediği görülmektedir. 
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Sonuç olarak, akım tahminlerinde, geleneksel olarak kullanılan drenaj alanı oranı (DAR) yöntemi ile birlikte 

SM ve SMS yöntemlerinin farklı varyasyonları ve harmanlanmış performans ağırlıklı yaklaşım ile akım 

tahminlerinin başarılı ile uygulanabileceği görülmüştür. Regresyon aşamasında farklı hidro-klimatolojik 
değişkenler ve ilave havza karakteristikleri çalışmada kullanılması mümkündür. Geliştirilen yazılım ile 

havzalarda yıllık ve aylık olarak ortalama ve standart sapma gibi istatistikler için regresyon denklemleri 

elde edilebilmektedir. Akım ölçümü olmayan bir proje yeri için aylık akımlar tahmin edilebilmektedir. 
 

Çalışmanın farklı havzalarda da yapılması hazırlanan yazılımla mümkün olabilecektir.  Geliştirilen 

yazılımın kamu ve özel sektörde çalışan mühendislerin kullanması sonucu hem ülkemize fayda sağlaması, 
hem de ileriye yönelik geliştirilebilmesi mümkün olabilecektir. 
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UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DİNAMİK DERECE-GÜN FAKTÖRÜ TAHMİNİ ve HİDROLOJİK 

MODELLEMEDE KULLANIMI 

 

Birkan ERGÜÇ1 Zuhal AKYÜREK2 

 

ÖZET 

Dağlık havzalar önemli su kaynaklarından biridir. Yüksek rakımlı bu havzalarda kar oluşumu ve erimesini 
modellemek hidrolojik açıdan önem arz etmektedir. Kar oluşumu ve erimesi denizden uzaklık, yükseklik, 

eğim, sıcaklık ve yağış gibi etmenlere göre değişkenlik göstermekle birlikte tüm bu değişkenleri hesaba 

katarak modelleme yapmak oldukça güçtür. Kar modellemesi literatürde genel olarak iki temel yaklaşımla 

yapılmaktadır: enerji dengesi ve sıcaklık indisleri. Sıcaklık indisleri hesaplama kolaylığı, iyi performans 
sergilemesi ve daha az veriye ihtiyaç duyması sebebiyle tercih edilmektedir. Bu indislerde bir sıcaklık eşiği 

ve derece-gün faktörü ile hesaplama yapılabilmektedir. Derece-gün faktörü genellikle tüm havza için 

kalibrasyonla hesaplanmaktadır. Mesoscale Hydrologic Model (mHM) gibi bazı modellerde arazi kullanım 
türüne göre bu değer modifiye edilir. mHM, arazi kullanım türüne göre ormanlık, geçirgen ve geçirgen 

olmayan yüzeyler için 3 farklı derece-gün faktörünü kalibre ederek kullanır. mHM ve benzeri modellerde 

mekana bağlı bazı iyileştirilmeler yapılmakla birlikte birçok modelde zamansal değişkenlik hesaba 
katılmamaktadır. Bu çalışmada 2014 – 2018 su yılları arasında 500m çözünürlüklü MODIS günlük kar 

örtüsü verileri kullanılarak günlük derece-gün faktörleri hesaplanmış ve bu veriler mHM modeli 

kullanılarak Karanlıkdere havzasında test edilmiştir. Çalışmada mHM, hem hesaplanan günlük derece-gün 

faktörleri kullanılarak çalıştırılmış hem de bu verilerle tekrar kalibre edilerek sonuçlar gözlenmiştir. 
Uygulama sonrasında akım modelleme başarısının anlamlı olarak artmadığı görülmekle birlikte karsu 

eşdeğer hesaplarının iyileştiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Derece-Gün Faktörü, Kar Modelleme, mHM 

 

ABSTRACT 

Mountain watersheds are one of the main sources of fresh water. Modeling snow accumulation and melting 

in these high-altitude basins is crucial. Although snow accumulation and melting depend on the factors such 
as distance from the sea, altitude, slope, temperature and precipitation, it is very difficult to consider all 

these variables during modelling. In literature, snowmelt modeling is generally carried out in two basic 

approaches: energy balance and temperature indices. Temperature indices are preferred because of their 
ease of calculation, good performance and less data requirement. These indices employ a threshold 

temperature and degree-day factor for the calculations. The degree-day factor (DDF) is usually calculated 

by calibration for the entire basin. Some models, such as the Mesoscale Hydrologic Model (mHM), calibrate 
modified DDFs according to the type of land use. mHM uses 3 different degree-day factors for forests, non-

forest and impermeable surfaces. In mHM and similar models, some improvements have been made 

spatially but many models do not take the temporal variability into account. In this study, daily degree-day 

factors were calculated by using 500m resolution MODIS daily Snow-Covered Area data between 2014 and 
2018 water years and these data were tested in Karanlıkdere basin by using mHM model. mHM was run 

using the calculated daily degree-day factors and re-calibrated with calculated DDFs. The performance of 

runoff simulations of mHM is slightly improved, while snow-water-equivalent simulations are improved 
better.  

Keywords: Dynamic Degree-day Factor, Snow Modelling, mHM.  
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GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun altıda birinden fazlası su kaynağı olarak buzul ve mevsimsel kar örtüsüne, başka bir 
deyişle dağlık su havzalarına, bel bağlamaktadır (Barnett, 2005). İklim değişikliği, nüfus artışı ve insan 

faktörüyle değişen arazi kullanım örüntüsü göz önüne alındığında bu havzalardaki dinamikleri anlamak ve 

modellemek giderek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır (Bales, 2006). Ancak, dağlık havzalarda 
hidrolojik modelleme yapmak değişken havza içi yükseklik ve meteorolojik şartlar nedeniyle kolay bir 

görev olmaktan çok uzaktır. Özellikle kar oluşumu ve erimesini modellemek karsu eşdeğer ölçümlerinin 

yeterli sayıda ve sıklıkta yapılamaması ve ölçüm kalitelerinin tartışmaya açık olması nedeniyle zorluk arz 
etmektedir (Dozier, 2004). Kar modellemesi literatürde iki temel yaklaşımla yapılmaktadır: enerji dengesi 

ve sıcaklık indisleri.  

 

Sıcaklık indisleri hesaplama kolaylığı, daha az veriye ihtiyaç duyması ve yeterli performans sergilemesi 
sebebiyle tercih edilmekle birlikte daha yoğun kalibrasyona gereksinim duyarlar (Kumar vd., 2013). 

Sıcaklık indisleri bir sıcaklık eşiği ve derece-gün faktörü (DGF) ile modelleme yapabilmekte ve dolayısıyla 

kolaylıkla uygulanabilmektedir. Burada erime ve hava sıcaklığı arasındaki ilişki DGF ile kurulur ve belirli 
bir eşik sıcaklığın üzerindeki durumlarda erime bu şekilde hesaplanır. Benzer şekilde belirli bir eşik 

sıcaklığın altında gerçekleşen yağış olaylarının kar birikimi olarak modellenmesi sağlanır. DGF genellikle 

havza genelinde zaman ve mekan anlamında sabit kabul edilmekle birlikte yükseklik, eğim ve arazi örtüsü 
gibi parametrelere bağlı olarak mekânsal; mevsime göre ise zamansal değişkenlik gösterir (He, 2014). Singh 

(2010) 1959 - 1996 yılları arasında yapılan çeşitli çalışmalarda kar için DGF değerlerinin 1,3 – 8,0 (mm oC-

1 gün-1) gibi geniş bir aralıkta hesaplandığını göstermiştir. Bunun yanında, hidrolojik modeller genellikle 

akıma göre kalibre edildiklerinden ve DGF değerleri genellikle kalibrasyonla hesaplandığından kar 
modellemesi de kullanılan akıma bağımlı hale gelmektedir (Riboust, 2019).  

 

Bu değişkenliği hesaba katmak ve kullanılan modele göre dalgalanmayı azaltmak üzere uydu görüntülerden 
faydalanarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Parajka (2008), uydu görüntülerinin kar örtüsünü ne ölçüde doğru 

yansıttığını küçük dağlık bir havzada test etmiş ve uydu görüntülerinden elde edilen kar haritalarının %91,5 

toplam doğruluğa eriştiğini tespit etmiştir. He (2014), uydu görüntüleri yardımıyla alt-havza ölçeğinde DGF 

değerleri hesaplayarak model kalibre etmiş ve model verimini -az da olsa- arttırmıştır.  
 

Uydu destekli kar modelleme çalışmalarında, 500m çözünürlükte kar kaplı alan bilgisi sunması sebebiyle 

genellikle MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) karla kaplı alan ürünü kullanılmıştır 
(Krajčí, 2016). Bununla birlikte Mesoscale Hydrologic Model (mHM) gibi bazı modeller arazi kullanım 

türüne göre farklı DGF değerlerini kalibre ederek kullanmıştır. Tüm bu çalışmalarda havza içi değişkenler 

modellenmekle birlikte zamansal değişkenlikler büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. 
 

Bu çalışmanın amacı uydu görüntülerinden faydalanarak zamana göre dinamik DGF verileri üreterek 

hidrolojik modelleme kalitesini arttırmaktır. Bu amaçla, He (2014) tarafından önerilen yöntem takip 

edilerek,  2014 – 2018 su yılları arasında 500m çözünürlüklü MODIS günlük kar örtüsü verileri kullanılarak 
günlük derece-gün faktörleri hesaplanmış ve bu veriler mHM modeli kullanılarak Karanlıkdere havzasında 

test edilmiştir. 

 

ÇALIŞMA ALANI 

 

Çalışma alanı olarak Kızılırmak Havzasının alt havzası olan Karanlıkdere Havzası seçilmiştir. Karanlıkdere 
havzası Ilgaz dağında yer alan, yüksekliği 1295m ve 2332m arasında değişen, yaklaşık 29,1 km2 yüzey 

alanlı bir havzadır. İnsan etkisinden uzak ve genellikle ormanlık bir havzadır. Havzanın konum, yükseklik 

ve aylık ortalama akımları Şekil 22’de verilmiştir. Karanlıkdere Havzası -mHM modelinin 

gereksinimlerinden farklı olarak- küçük ölçekli bir havza olmasına rağmen veriye erişim kolaylığı ve daha 
önceki çalışmalar sonucunda bilinen bir havza olması nedeniyle tercih edilmiştir.  
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Şekil 22: Karanlıkdere Havzasının (a) yükseklik haritası, (b) Türkiye’deki konumu ve (c) havzaya ait akım gözlem 

istasyonunun uzun yıllar aylık ortalama akım değerleri 

 

METODOLOJİ 

 

Günlük Derece-gün Tahmini  

 
Günlük derece gün hesaplamaları yapmak üzere He (2014) tarafından önerilen yöntem takip edilmiştir. 

Yöntem, günlük ortalama sıcaklık, yağış ve ilgili güne ait MODIS kar örtüsü verisine dayanmaktadır. 

Yöntem temel olarak alt-havza için bir kar yoğunluğu hesaplamak ve bu değeri kullanarak yine alt-havzada 
geçerli bir DGF değer hesaplamaya yönelik oluşturulmuştur ve her alt-havza için bir DGF değeri hesaplar. 

Bunu başarmak için de sıcaklık eşiğine göre bir sınıflamaya gider. Öncelikle, birim kar alanına düşen kar 

hacmi (VS) her gün için kar yüksekliği ve MODIS’ten elde edilen kar örtülü alan bilgisinin çarpımıyla 
hesaplanır (1). Daha sonra iki gün arasındaki değişim referans sıcaklıklara göre hesaplanır (2). Kar oluşumu 

olan günlerin verileri ile kar yoğunluğu (𝑝𝑠  ); erime olan günlerdeki verilerle de DGF değerleri hesaplanır. 

  

 

𝑉𝑠 = 𝑆𝐷 ∙ 𝑆𝐶𝐴    (1) 

 

VS   : Birim kar alanına düşen kar hacmi (mm3 / mm2) 
SD  : Kar yüksekliği (mm) 

SCA: Kar örtülü alan (%) 

 

𝑝𝑠 .
𝑑𝑉𝑠

𝑑𝑡
= {

𝑃,    𝑇 <  𝑇𝑆    𝐾𝑎𝑟 𝑜𝑙𝑢ş𝑢𝑚𝑢
𝑃𝑠 −𝑀,     𝑇𝑆  ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑅     𝑂𝑙𝑢ş𝑢𝑚 + 𝐸𝑟𝑖𝑚𝑒

−𝐷𝐺𝐹  (𝑇 − 𝑇𝑚),   𝑇 >  𝑇𝑅     𝐸𝑟𝑖𝑚𝑒
 (2) 

 

𝑝𝑠  : Kar yoğunluğu (%) 

VS : Birim kar alanına düşen kar hacmi (mm3 / mm2) 
P   : Toplam yağış (mm) 

Ps  : Toplam kar yağışı (mm) 
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M  : Kar erimesi (mm) 

Ts  : Kar oluşumu sıcaklık eşiği (oC) 

TR  : Yağmur oluşumu sıcaklık eşiği (oC) 
Tm  : Kar erimesi için sıcaklık eşiği (oC) 

 

Bu çalışmada MODIS verileri piksel (grid) bazında işlenerek hazır hale getirilmiştir. Hiyerarşik olarak 
işletilen sistemde MODIS Terra ve Aqua sensörlerinden elde edilen veriler piksel bazında değerlendirilerek 

verinin varlığı durumunda Terra, olmadığı yerlerde ise Aqua verileri kullanılarak günlük olarak karla örtülü 

alan bilgisi elde edilmiştir (Şekil 23). Eşik değerler için de orijinal çalışmaya sadık kalınarak yağmur için 
sıcaklık eşiği Ts = 2,5 oC ve kar erimesi için sıcaklık eşiği Ts = 0 oC olarak kabul edilmiştir. 

 

 
Şekil 23: MODIS Verisinin hazırlanması: MODIS Terra verisi (a) MODIS Aqua verisi (b) ile hiyerarşik olarak piksel 

detayında entegre edilerek günlük kar örtüsü oranı hesaplanmıştır. 

 

Havzaya ilişkin olarak daha önce gerçekleştirilen HSAF-EUMETSAT çalışmasından elde edilen güvenilir 

veriler bulunduğundan orijinal çalışmadaki ilk adım olan kar yoğunluğu hesaplamak yerine Çizelge 12’de 

sunulan veriler kullanılarak DGF hesaplama adımına geçilmiştir.  

 
Çizelge 12: Hesaplamalarda kullanılan kar yoğunlukları 

Ay Kar yoğunluğu (%) 

Aralık 0,25 

Ocak 0,25 

Şubat 0,27 

Mart 0,30 

 

Bu aşamadan sonra orijinal çalışmadan farklı olarak tutarsız verilerden kurtulmak için 0 – 10 aralığında 
olmayan DGF verileri temizlenerek modeli beslemek üzere hazırlanmıştır. 
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mHM Hidrolojik Modeli 

 

Mesoscale Hydrologic Model (mHM) orta ölçekli (102 – 104 km2) havzalarda tahmin üretmek üzere 2010 
yılında ortaya konmuştur (Samaniego, 2010, Kumar,2013). mHM, sıralanan hidrolojik süreçleri 

modelleyebilmektedir: tutma, kar oluşumu ve erimesi, toprak nemi, infiltrasyon ve yüzey akışı, 

evapotranspirasyon, yüzeyaltı depolama ve akım oluşumu, derin perkolasyon ve yeraltı suyu akışı, akım 
geciktirme ve akım öteleme. mHM dağıtık bir model olup 400’ün üzerinde Avrupa havzasında ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde çeşitli havzalarda başarıyla test edilmiştir (Rakovec, 2018). mHM’i diğer kavramsal 

dağıtık modellerden ayıran en önemli yanı grid-altı değişkenliği açıkça hesaba katmasıdır (Wöhling, 2013). 
Diğer bir deyişle mHM yüksek çözünürlüklü (yükseklik, arazi kullanım, vb.) ve düşük çözünürlüklü 

(meteorolojik veriler) girdileri kabul ederek sonuç üretebilmektedir. Grid-altı değişkenliği temsil edebilmek 

için mHM seviyeli hiyerarşik bir yapı sunar (Şekil 22): 

 

Seviye-0 (l0) 

Grid-altı değişkenliği temsil etmek üzere yükseklik, eğim, bakı, arazi örtüsü gibi özelliklerin modele dahil 

edildiği seviyedir. Tipik olarak 100m gridler kullanılır. 
 

Seviye-1 (l1) 

Modelin tahmin ürettiği seviyedir. 1 x 1 km ile 16 x 16 km arasında değişkenlik gösterebilir  
 

Seviye-2 (l2) 

Meteorolojik veriler gibi daha düşük çözünürlüklü verilerin modele girdi olarak sağlanması amacıyla 

kullanılan seviyedir. 
 

Bunu yaparken de Çok Ölçekli Bölgeselleştirme (ÇÖB) tekniğini devreye alır. ÇÖB’nin en önemli özelliği 

bölgeselleştirmeyi en yüksek çözünürlüklü seviye olan l0 seviyesinde gerçekleştirmesidir. Bu sayede, girdi 
verileri havza genelinde sabit kabul edilen global değişkenlerle en yüksek çözünürlük seviyesinde 

ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirilen girdiler daha sonra l1 seviyesine toplulaştırılır. Böylelikle modellenmesi 

gereken binlerce grid hücresi bile olsa, kalibrasyon 53 global değişkene uygulanır (Demirel, 2018). Bunun 

sonucu olarak da hem hesaplama zamanından tasarruf edilir hem de bir havzada kalibre edilen değişkenlerin 
yeni bir kalibrasyona ihtiyaç olmaksızın başka bir havzada kullanılabilmesi sağlanır. 

 

 
 

 
Şekil 24: mHM Modelinin hiyerarşik yapısı.( Samaniego, 2010, Kumar,2013) 
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Yukarıda sayılan özelliklerine ek olarak Fortran kaynak kodlarının açık olarak yayınlanması ve dolayısıyla 

model üzerinde değişiklik yapmanın görece daha kolay olması nedeniyle mHM modeli tercih edilmiştir. 

 

Veri Kaynakları 

 
Tüm verilen 2014 – 2018 su yıllarını kapsayacak şekilde aşağıda belirtilen kaynaklardan temin edilmiştir. 

Temin edilen veriler model gereksinimleri doğrultusunda çeşitli işlemlerden geçirilerek 100m x 100m 

gridler halinde hazırlanmıştır.  
 

Meteorolojik Veri 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) elde edilen verilerdeki eksiklikler, Avrupa Ortak Araştırma 

Merkezi verileri (Toreti, 2014) ile giderilmiştir. Veriler 25 x 25 km’lik gridler detayında sunulmakta olup 

günlük maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık değerleri ile yağış verileri çalışmada kullanılmıştır. Kar 
yüksekliği verileri ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) temin edilmiştir. 

 

Hidrometrik Veri 

Havza çıkışında yer alan D15A332 numaralı akım gözlem istasyonuna ait veriler DSİ’den temin edilmiştir. 

 

Yükseklik Verisi 

Yükseklik verisi için Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1:25000 ölçekli sayısal haritalar kaynak 
alınmıştır. 

 

Arazi Kullanımı Verisi 

Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen Çevresel Bilginin Koordinasyonu (CORINE) Arazi Örtüsü Haritaları 

temin edilmiş, havzada bulunan sınıflar uzman görüşü doğrultusunda mHM modelinin ihtiyaç duyduğu (i) 
orman, (ii) orman olmayan ve (iii) geçirgen olmayan sınıflarına dönüştürülmüştür. 

 

Jeolojik Veri 

Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından hazırlanan jeoloji haritaları kullanılmıştır. 

 

Yaprak Alan İndeksi Verisi 

2014 yılı MODIS 500m çözünürlüklü arazi kullanım veri setinden (Friedl, 2019) temin edilen veriler 
kullanılarak mHM gereksinimi olan tablo hazırlanmıştır. 

 

Toprak Verisi 

Dünya Harmonize Toprak Veri Tabanından (Fischer, 2008) temin edilen veriler ile toprak verisi 

hazırlanmıştır. 
 

MODIS Kar Verisi 

MODIS 500m çözünürlüklü Kar Örtüsü görüntüleri (Hall, D. K. Ve  Riggs, 2016) kullanılmıştır. 

 

 

mHM Model Konfigürasyonu ve Kalibrasyonu 

 

Tüm girdi verileri modelin kabul ettiği netCDF ve ASCII formatlarında hazırlanmıştır. Günlük DGF 
değerleri de modeli beslemek üzere hesaplanmıştır. Çıktı grid büyüklüğü 1x1 km olacak şekilde belirlenmiş, 

model günlük sonuç elde edecek şekilde ayarlanmıştır. mHM, öncelikle hesaplanan DGF değerleri 

kullanılmaksızın kalibre edilmiştir. Kalibrasyon için birçok alternatif test edilmiş ve performans olarak daha 
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iyi sonuç veren eşitlik (3) kullanılmıştır. Kalibrasyon tekniği olarak da Dynamically Dimensioned Search 

algoritması (Tolston, 2007) benimsenmiş ve 10000 iterasyon ile hesaplama yapılmıştır. 

 
 

min𝑍 = 1 −
1

2
[𝑁𝑆𝐸 − ln(𝑁𝑆𝐸)]  (3) 

Z      : Amaç fonksiyonu 
NSE : Nash-Sutcliffe verimliliği 

 

mHM modeli daha sonra günlük DGF değerleri ile beslenmiş ve ilk kalibrasyonda elde edilen diğer tüm 
parametreler sabit tutularak model çalıştırılmıştır. Sonrasında model bir kez de günlük DGF verileri ile 

tekrar kalibre edilerek sonuçlar analiz edilmiştir. 

 

 

SONUÇLAR 

 

Günlük olarak MODIS verileri ile hesaplanan DGF değerleri Şekil 25’te verilmiştir. Bu verilerin 
ortalamasının (2,431), mHM modeli tarafından bu veriler hesaba katılmadan kalibre ettiği ormanlık alan 

DGF verisi (2,395) ile tutarlı olduğu gözlenmiştir. 

 
 

 

Şekil 25: Hesaplanan ve tutarsız değerlerden arındırılan DGF günlük değerleri 

 

mHM modelinin ilk kalibrasyonu sonrası elde edilen NSE değeri olan 0,45078 günlük DGF verileri ile 

beslenmesi ve sonrasında yeniden kalibre edilmesi sonucunda sırasıyla 0,45104 ve 0,45785 olarak 
gerçekleşmiştir ( 

Şekil 26). Modelin akım veriminde elde edilen artış minimal olmakla birlikte modelin kar modellemesinde 

gözle görülür artış gerçekleşmiştir ( 
Şekil 27). 
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Şekil 26: mHM modelinin orijinal şekliyle kalibre edilmesi, günlük DGF verileri ile çalıştırılması ve günlük DGF 

verileri ile yeniden kalibre edilmesiyle elde edilen sonuçlar. NSE değerleri: sırasıyla 0,45078, 0,45104 ve 0,45785. 

 

 

Şekil 27: mHM modelinin orijinal şekliyle ve günlük DGF değerleri ile beslenmesi sonrası elde edilen Karsu 

eşdeğeri değerleri 

 

TARTIŞMA ve GELECEK ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada dağlık havzalarda havza içi değişkenlikler nedeniyle kar olaylarının daha doğru modellenmesi 

amacıyla yola çıkılmış ve MODIS uydu görüntülerinden faydalanarak derece-gün faktörü günlük olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen bu verilerle mHM modeli beslenerek sonuçlar test edilmiştir. Çalışma sonunda 

model performansında küçük bir artış sağlamakla birlikte modelin kar olaylarını daha iyi ele alması 

sağlanmıştır. Sağlanan bu iyileşmeye rağmen, karsu eşdeğer tahminlerinin gözlenenden düşük kaldığı 
görülmektedir ( 

Şekil 27). Buna gerekçe olarak akım ve meteorolojik verilerdeki hatalar ve verilerin görece kısa süreli (4 

yıl) olması gösterilebilir. Bir diğer husus da orta ölçekli havzalar için tasarlanan mHM modelinin küçük bir 
havzada kullanılmış olmasıdır. Bu anlamda çalışmanın daha büyük bir havzada ve daha uzun süreli ve 

verilerle tekrar edilmesi faydalı olacaktır. 
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ANTALYA İLİNE AİT YAĞIŞ ŞİDDETİ−SÜRESİ ARASINDAKİ NÜMERİK İLİŞKİSİNİN GRİ 
TAHMİN METODU İLE BELİRLENMESİ 

 
Hatice ÇITAKOĞLU1 Necmiye MİNARECİOĞLU2 

 

ÖZET 

Sel ve taşkınlar; can ve mal kayıplarına neden olan doğa kaynaklı olaylardır. Bütün su yapılarının 

tasarımından, taşkın planlama ve projelendirilmesinde, mevcut kaynakların uygun bir şekilde 

kullanılmasında önceki dönem sel ve taşkın değerlerinden yararlanılmaktadır. Yağış, sel ve taşkın 
durumlarını etkilemesi sebebiyle yağış değerlerinin doğru toplanması ve geleceğe yönelik gerçekçi tahmin 

edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Antalya iline ait 2001−2015 yılları arasındaki standart zamanlardaki 

(5, 10, 15, 30 dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış verilerine gri tahmin metodu 
uygulanmıştır. 14 farklı süredeki yağış değerlerinin her biri için GM(1,1) denklemi elde edilmiştir. GM(1,1) 

denklemlerinin katsayılar ile yağış süresi arasında non−lineer regresyon eşitlikleri geliştirilerek Antalya ili 

standart yağış süreleri için tek bir GM(1,1) denklemi önerilmektedir. Yağış şiddeti tahminlerinin doğruluğu; 

ortalama mutlak hata (OMH) ve karekök ortalama karesel hata (KOKH) istatistikleri ile araştırılmıştır. 
OMH (3.24−64.03) ve KOKH (3.63−77.16) kriterlerine göre ortak GM(1,1) modeli 5 dakikadan 24 saate 

kadar makul sonuçlar vermiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen ortak GM(1,1) modeli ile her hangi bir 

yağış süresi için ölçümü olmayan ve gelecekteki yağış değerinin tahmini yapılabileceği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Yağış Şiddeti, Yağış Süresi, Gri Tahmin Modeli. 

 

 

DETERMINATION OF NUMERICAL RELATIONSHIPS BETWEEN RAINFALL 

INTENSITY−DURATION IN ANTALYA by the GRAY PREDICTION METHOD 

 

ABSTRACT 

Floods are natural events that cause loss of life and property. Previous flood values are used in design of all 
water structures, flood planning and carrying out project, proper use of available resources. Due to 

precipitation impact of flood; accurate collection of rainfall values and realistic future forecasting should be 

estimated. In this study; standard rainfall data for the standard periods (5, 10, 15, 30 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 18 and 24 hours) between the years of 2001 and 2011 in the province of Antalya were applied to the 

gray estimation method. GM(1,1) equation was obtained for each of the rainfall values in 14 different time. 

Developing non-linear regression equations between coefficients and rainfall times of GM(1,1) equations, 
common GM(1,1) equation is recommended for standard time precipitation in Antalya. Accuracy of rainfall 

intensity estimates; mean absolute error (MAE) and root mean squared error (RMSE) were investigated 

with statistics. According to MAE (3.24− 64.03) and RMSE (3.63− 77.16) criteria, the common GM(1,1) 

model gave reasonable results from 5 minutes to 24 hours. As a result of this study, it was observed that the 
common GM(1,1) model can be used for for any precipitation period and the future precipitation value could 

be estimated. 

Keywords: Antalya, Precipitation Intensity, Rainfall Time, Gray Prediction Model  
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1. GİRİŞ  

Su canlı hayatının en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu sebeple insanlık var olduğundan bu yana varlığı 

yakından takip edilen bir kaynaktır. Medeniyetin gelişmesi ile birlikte su kaynaklarının sadece nehirler ve 

göller olmadığını ve suyun belirli yapılarla depolanacağını fark eden insanoğlu artık su yapıları konusunda 
da suyun döngüsünü takip etmeyi ve yapıların tasarımında ve inşasında suyun miktarını doğru tahmin ve 

tespit etmeyi de amaç edinmiştir. Bu sebeple önceki dönem uzun yıllara ait yağışların bilinmesiyle gelecek 

yıllara ait tahminlerin yapılması öngörülmektedir. Ancak bu her bölgede gerçekleşememekte, her bölgede 
uzun dönemli yağış kayıtları bulunmamaktadır. Yağışların uzun dönemli bilinmesi hem hidrolojik hem de 

tarımsal açıdan büyük faydalar sağlamaktadır. Ekolojik olarak etkileri de göz önünde bulundurulduğunda 

sonraki dönemlerdeki yağış verisini tahmin edebilmek her açıdan önemlidir. Bunun için ise önceki 
dönemlere ait yağışların kayıtlarına ihtiyaç vardır. Yağış verisi belli zaman aralıklarında ölçülerek 

kaydedilir. Eşit zaman aralıklarında ölçülerek elde edilmiş veri setlerine zaman serisi denir. Yeterli veri 

olduğu durumlarda zaman serisi kullanılarak farklı istatistik analizler yapılabilmektedir. Ancak verilerin 

eksik ve uzun dönemli kaydedilmediği durumlarda dağılım, varyans gibi istatistik parametrelere dayanan 
analiz metotlarının kullanımı mümkün olmamaktadır. Gri Tahmin modeli sınırlı veri ile model arasında 

kurduğu ilişki sayesinde belirsizliklerin giderilmesini öngören farklı bir yöntemdir. Klasik istatistik 

yöntemlere göre daha az veriye ihtiyaç duyması ve kesin varsayımlara dayanmaması yöntemi daha tercih 
edilebilir kılmaktadır. 

 

Başakın vd.(2018), 2005−2013 yılı arasındaki döneme ait verileri kullanarak Gri tahmin yöntemiyle 

İstanbul’daki su tüketimini tahmin etmeye çalışmış ve yetersiz veri ve çabuk sonuç alınması gereken 
durumlarda da iyi performans gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

 

Büyükyıldız ve Berktay (2004), Sakarya Havzasına ait 25 yağış gözlem istasyonundan elde edilen aylık 
yağış verileri ile Periyodik otoregresif modelleri kurmuşlar.  Gözlenen yağış serileri için sentetik seriler 

üretilmiş ve geliştirilen modellerin serinin istatistik parametreleriyle uyum sağladığı ifade edilmiştir. 

 
Demir vd.(2018), Tokat iline ait 2005−2015 periyodunda kaydedilmiş günlük yağış verilerini CLİGEN 

modelini kullanarak tahmin etmiş ve elde edilen ve tahmin edilen yağış verilerinin istatistik parametrelerinin 

uyumunu kıyaslayarak istatistiksel açıdan önemsiz bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Modelleme aylık 

yağışları tahmin etmede daha başarılı görülürken, yıllık ve günlük yağışlarda kabul edilebilir seviyede 
tahminler yaptığını ancak Modellemenin yıllık ve günlük yağış tahminlerinin aylık yağış tahminlerine göre 

performansının daha düşük olduğunu ifade etmişlerdir. 

 
Trivedi ve Singh (2005), Tilaiya Barajının Kothuwatari havzasında 1993−1997 yılları arasında meydana 

gelen 16 taşkın verisi ile Farklı hidrolojik gri tahmin modelleri geliştirmiştir. Geliştirilen modellerle 

gözlenen değerler arasında uyum olduğunu belirtmişler ve hata endeksleri ile korelasyonlarına bakıldığında 
elde edilen modelin taşkınları tahmin etmede yetenekli olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda, gri 

tahmin yönteminin özellikle yetersiz veriye sahip havzalarda kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğunun 

altını çizmişlerdir. 

 
Şahin (2018), 1996−2016 periyodunda gerçekleşen elektrik enerjisi üretim ve tüketimini gri tahmin yöntemi 

GM(1,1) ile modellemiş ve elde edilen modelin Türkiye elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi için tahmin 

yapmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir. 
 

Kayacan vd. (2010), GM (1,1) ile bazı farklılıklar içeren Gri Verhulst model ve Fourier Serileri kullanılarak 

modifiye gri model gibi gri sistem modellerinin arasındaki doğruluk ilişkilerini araştırmıştır. 2005−2007 

yılları arasındaki ABD doları-Euro paritesini kıyaslamak amacıyla kullanılan gri tahmin modelleri arasında 
değiştirilmiş modelleri ileri dönük tahminde daha başarılı bulmuş ve incelenen gri modellerden, zaman 
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içinde Fourier serisini kullanan değiştirilmiş GM(1,1)’in hem modelin yerleşimi hem de ileri dönük 

tahminde daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmiştir. 

 
Bu çalışmada,Antalya İlinin 2001−2015 yılları arasındaki standart zamanlardaki (5, 10, 15, 30 dk, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış verileri kullanılarak Gri Model (GM) ile geleceğe 

yönelik yağış verileri tahmini yapılmıştır.  

 

 

2.1 MATERYAL VE METOT 

2.1.1. MATERYAL 

 

 Antalya, Türkiye’nin güneybatısında yer alan 20874 km2 yüzölçümüne sahip Akdeniz bölgesinin en önemli 

illerinden biridir. Türkiye yüzölçümünün %2.6’sını oluşturan Antalya’nın büyük bir bölümü  Toros Dağları 
ile çevrelenmiştir. Antalya’da iki farklı iklim etkisini gösterir. Sahil bölgesi Akdeniz iklimi etkisi 

altındayken, yukarı bölümde Akdeniz ile İç Anadolu ikliminin geçiş yaptığı karasal iklim etkileri görülür. 

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir mevsim hüküm sürer. Yıllık ortalama sıcaklık 18.4 °C iken, 
görülen en düşük sıcaklık -4°C olarak kaydedilmiştir. Yıllık ortalama nispi nem %64 olurken, Yıllık 

ortalama yağış 1070 mm’dir. 

 

2.1.2. GRİ TAHMİN METODU 

 

Gri Tahmin Metodu (GM), ilk kez 1982 yılında Profesör Julong Deng tarafından önerildi. GM nin ortaya 

çıkışı stokastik veya bulanık yöntemlerle üstesinden gelinemeyen belirsiz problemlerin davranışlarını, 
sınırlı sayıda veri yardımı ile tahmin etmektir. Disiplinler arası bir yaklaşım olan GM teorisi belirsizliğin 

giderilmesinde alternatif bir yöntemdir. GM, istatistiksel yöntemlerin içsel kusurlarını önlemektedir. GM, 

belirsiz bir sistemin davranışını tahmin etmek için yalnızca sınırlı miktarda veri gerektedir (Deng, 1989). 
GM'nin temel amacı, analiz modeli yapıları arasındaki ilişkiye ve kesinliğin olmadığı, çoklu veri girişi, ayrık 

veri, öngörü ve karar verme yoluyla yetersiz veri ile model yapısı arasındaki ilişkinin analizi üzerine 

odaklanmaktadır. GM, dizi tahmini, afet tahmini, mevsim tahmini, topoloji tahmini ve bileşik tahmini olarak 

beş bölüme ayrılabilir (Wen, 2004). Son yıllarda GM, sanayi, sosyal sistemler, ekolojik sistemler, ekonomi, 
coğrafya, trafik, yönetim, eğitim ve çevre gibi birçok çalışmada başarıyla uygulanmıştır (Hamid ve Mustafa, 

2013; Kalyan ve Surapati, 2015). 

 
GM'nin ana ilgi alanlarından biri olan gri sistem teorisinin temel özelliği, belirsiz sistemlerin davranışını 

tahmin etmek için sınırlı sayıda veriye ihtiyaç duymasıdır. Zaman serileri gibi geleneksel kestirim 

yöntemleri, doğru değerlendirmeler yapmak için çok miktarda tarihsel veri ve bilinen istatistiksel 
dağılımları gerektirir. Geleneksel tahmin yöntemlerinin aksine, gri tahmin yönteminin temel özelliği, veri 

seti hakkında katı varsayımlara ihtiyaç duymaması ve sınırlı veri içeren sistemlerin analizinde başarıyla 

uygulanabilmesidir (Deng, 1989, Hamid ve Mustafa, 2013; Kalyan ve Surapati, 2015). 

 

2.1.2.1. GM(1,1) ADIMLARI:  

 

Gri tahmin yöntemi, elde mevcut verileri kullanarak gri model GM(1,1) yardımıyla geleceğe ilişkin 
tahminlerde bulunmak için geliştirilmiştir. GM(1,1), bir grup türevlenebilir eşitliği barındıran zaman serisi 

tahmin modelidir. GM(1,1) gösterimi, tek değişkene sahip birinci derecen türevi alınabilen eşitliklerin yer 

aldığı gri modeli ifade etmek için kullanılmaktadır (Liu ve Lin, 2006). 
 

Adım 1: n numaralı örnekli orijinal zaman serisi aşağıdaki gibi ifade edilir. 

 
              nxxxxX 00000 ,...,3,2,1          (1) 
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Kümülatif üretici operatör, orijinal verilerin kümülatif toplanmasıyla elde edilmektedir.  

 

    




k

j

jxkx

1

01 , k= 2, …, n          (2) 

 
2 denklemindeki k değeri; m ≥ 4 olmak üzere k=1,2,3..., m gibi negatif olmayan bir tamsayıdır. Negatif 

olmayan kümülatif verilerin X(1) vektörü denklem 1 den oluşturulmaktadır: 

 
              nxxxxX 110111 ,...,3,2,1          (3) 

 

Adım 2: GM(1, 1) modeli, x1(k) için birinci dereceden bir diferansiyel denklem aşağıdaki gibi 
oluşturulabilir: 

 

uxa
dt

dx
 1

1

            (4) 

 
Burada, a, u parametreleri sırasıyla geliştirme katsayısı ve gri girdiyi ifade etmektedir. En küçük kareler 

yöntemini kullanarak; a ve u aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 

    YBBBuaa TTT


1
,ˆ           (5) 

 

Denklem 5'i çözmek için B ve Y katsayıları kullanılmaktadır. 
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        (6.a.) 

 

        TnXXXXY 0000 ,...4,3,2         (6.b.) 

 

Adım 3: Tahmini a ve u katsayılarına göre, denklem 4 denklemi çözülür ve GM denklemi elde edilmiştir 

(Hamid ve Mustafa, 2013; Kalyan ve Surapati, 2015). 
 

     
a

u
e
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u
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  (7) 

 

Adım 4: Tahmini değer, denklem 8 ile elde edilmektedir: 

 
        kxkxkx 110 11ˆ          (8) 
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3. UYGULAMA VE TARTIŞMA 

 

Antalya İlinin 2001−2015 yılları arasındaki standart zamanlardaki (5, 10, 15, 30 dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
18 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış verileri kullanılarak Gri Model (GM) ile geleceğe yönelik yağış 

verileri tahmini yapılmıştır.  

 
MATLAB programı yardımıyla, geçmiş yıllardaki yıllık maksimum yağış verilerine dayanarak Gri Modelin 

a, u ve x(0)(1) katsayıları için uygun değerler hesaplanmış olup Model 1 elde edilmiştir. Bu üç katsayı; her 

bir standart yağış süresi için ayrı ayrı belirlenmiştir. Antalya ili için hesaplanan 14 farklı sürelere ait bu 
katsayılar arasında nümerik ilişki geliştirilerek yeni a, u ve x(0)(1) katsayıları elde edilmiştir. Elde edilen bu 

katsayılar kullanılarak Model 2 geliştirilmiştir. GM' nin tahmin etme yeteneğini nicel olarak değerlendirmek 

amacıyla ortalama mutlak hata (OMH) ve karekök ortalama karesel hata (KOKH) istatistiklerinden 

yararlanılmıştır:  
 





n

i

TG YŞYŞ
n

OMH
1

1
         (9) 

 



n

i

TG YŞYŞ
n

KOKH
1

21
        

 (10) 

 
Burada n, yıllık maksimum yağış serisinin eleman sayısını; YŞG, MGM tarafından ölçülen yıllık maksimum 

yağış verilerini ve YŞT ise GM modeli ile tahmin edilen yıllık maksimum yağış verilerini ifade etmektedir.  

 
 
Tablo 1. Antalya İline ait 14 farklı standart süreli yıllık maksimum yağış verileri için GM katsayıları ve hata 

istatistikleri.  

Yağış Süresi a u x
(0)

(1) OMH KOKH 

5 Dakika 0.00492 9.510 10.6 0.995 1.193 

10 Dakika 0.00986 17.303 14.5 2.712 3.373 

15 Dakika 0.02404 25.956 18.0 4.248 5.138 

30 Dakika 0.02554 43.420 24.8 7.230 8.701 

60 Dakika 0.03607 66.279 37.1 10.861 13.401 

120 Dakika 0.04083 90.223 60.5 18.858 24.015 

180 Dakika 0.03041 103.162 71.2 23.624 31.237 

240 Dakika 0.04162 127.246 85.9 27.918 35.583 

300 Dakika 0.04672 141.958 103.6 28.876 36.126 

360 Dakika 0.05087 156.330 111.8 32.000 38.151 

480 Dakika 0.07358 196.792 124.9 33.949 42.819 

720 Dakika 0.10087 263.386 148.8 40.656 53.968 

1080 Dakika 0.11968 333.827 177.6 48.662 61.389 

1440 Dakika 0.12493 363.330 191.8 52.052 64.029 

 
 

Çalışmanın birinci aşamasında, Antalya İlinin farklı standart süreli yıllık maksimum yağış verilerine ait GM 

nin a, u ve x(0)(1) katsayıları hesaplanmıştır ve bu katsayılar Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e göre yağış 
süresi artıkça her bir katsayının artığı görülecektir. Fakat 3 saat süreli yıllık maksimum yağış verisine ait a 
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katsayısının azaldığı, a katsayısındaki artış trendini bozduğu belirlenmiştir. 3 saat süreli yıllık yağış verisinin 

a katsayısındaki azalma gelecek tahmini etkilemediği, diğer katsayılardaki artış bu katsayıyı sönümlediği 

açıktır. Ayrıca Tablo 1’de model 1’e ait denklemelerin OMH ve KOKH değerlendirme istatistikleri 
verilmiştir. Tablo 1’de görüleceği üzere 5 dakikan 1440 dakikaya OMH hata kriterlerinin 0.995 den 

52.052'ye, KOKH hata kriterinin ise 1.193 den 64.029'a artmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda GM ile elde 

edilen yıllık maksimum yağış değerleri makuldür. 
 

Çalışmanın ikinci aşamasında; Tablo 1 de verilen a, u ve x(0)(1) katsayıları kullanılarak bu katsayıların yağış 

süresi (t) ile nümerik ilişkisi geliştirilmiştir. Her bir katsayı için denklem 11, denklem 12 ve denklem13 
geliştirilmiş olup model 2 elde edilmiştir. Bu denklemlerle elde edilen a, u ve x(0)(1) katsayılar Tablo 2’de 

verilmiştir. Model 2 ile 14 farklı standart sürenin dışında her bir yağış zamanına ait yıllık maksimum yağış 

tahmini yapılacaktır. Ayrıca Tablo’2 de Model’2 ye ait denklemelerin OMH ve KOKH değerlendirme 

istatistikleri verilmiştir. Tablo 2’de görüleceği üzere 5 dakikan 1440 dakikaya OMH hata kriterlerinin 3.634 
den 77.163 ye, KOKH hata kriterinin ise 1.193 den 64.029'a artmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Model 2 

ile elde edilen yıllık maksimum yağış değerleri makuldür. Fakat Model 1 ile Model 2 karşılaştırıldığı zaman, 

Model 1’in çok daha makul sonuçlar verdiği ortadır. Bu çalışmanın amacı her hangi bir yılda ölçümü 
olmayan yağış süresinde meydana gelen yıllık maksimum yağışı tahmin etmek olduğu için Model 2 

kullanılabilir düzeydedir. Şekil 1’de, ölçülmüş, Model 1 ve Model 2 ile tahmin edilen yıllık maksimum 

yağış verilerinin 2001−2015 yılları arasındaki 5 dakikadan 1440 dakikaya kadar olan kıyaslamalı yağış 
zaman grafiği mevcuttur. Şekil 1’de görüleceği üzere 5 dakika, 10 dakika ve 15 dakika için Model 2, Model 

1’den daha büyük tahminler vermiştir. 30 dakika ve 60 dakikada ise Model 1, Model 2’den daha büyük 

sonuçlar verildiği Şekil 1’de görülmektedir. Ayrıca Şekil 1’de, 120 dakikadan 1440 dakikaya kadar Model 

1 ve Model 2 birbirine yakın sonuçlar vermiştir.  
 

592.010.5 tu            (11) 
479.0)0( 21.6)1( tx            (12) 
530.000273.0 ta            (13) 

 
Tablo 2. Denklem 11, Denklem 12 Denklem 13 ile elde edilen a, u, x(0)(1) katsayıları ve model 2' ye ait hata istatistikleri.  

Yağış Süresi a U x
(0)

(1) OMH KOKH 

5 Dakika 0.00641 13.22 13.42 3.552 3.634 

10 Dakika 0.00925 19.93 18.71 3.243 4.349 

15 Dakika 0.01147 25.34 22.72 4.908 5.677 

30 Dakika 0.01656 38.20 31.67 9.258 10.188 

60 Dakika 0.02391 57.58 44.14 13.826 15.282 

120 Dakika 0.03453 86.79 61.52 20.832 25.003 

180 Dakika 0.04280 110.33 74.71 25.802 33.030 

240 Dakika 0.04985 130.81 85.75 29.724 37.737 

300 Dakika 0.05611 149.29 95.42 29.443 38.050 

360 Dakika 0.06180 166.30 104.13 32.980 40.641 

480 Dakika 0.07198 197.18 119.51 38.483 46.309 

720 Dakika 0.08924 250.67 145.13 46.134 59.986 

1080 Dakika 0.11063 318.68 176.24 58.018 71.466 

1440 Dakika 0.12885 377.85 202.28 64.032 77.163 
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Şekil 1a. Ölçülen ve Model 1, Model 2 ile tahmin edilen yıllık maksimum yağış verilerine ait yağış−zaman grafiği. 
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Şekil 1b. Ölçülen ve Model 1, Model 2 ile tahmin edilen yıllık maksimum yağış verilerine ait yağış−zaman grafiği. 

 

 

4. SONUÇLAR  
 

Çalışma kapsamında, su yapılarının tasarımında büyük öneme sahip olan yıllık maksimum yağış verileri 

tahmin edilmeye çalışılmıştır. Antalya İlinin 2001−2015 yılları arasındaki standart zamanlardaki (5, 10, 15, 
30 dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat) yıllık maksimum yağış verileri modellenmiştir. Modelleme 

çalışması Gri Tahmin Modeli ile gerçekleştirilmiştir. Gri Tahmin Modeli genel olarak veri sayısının kısıtlı 

olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu kapsamda 14 yıllık veri ile Model 1 oluşturulmuştur. Hata 

kriterleri sonuçları göstermektedir ki yetersiz veri durumda ve hızlı karar verilmesi gereken durumlarda GM 
gelecekteki yıllık maksimum yağış değerlerinin tahmin edilmesinde iyi bir performans göstermektedir. Aynı 

zaman standart yağış süreleri ile GM katsayıları arasında nümerik ilişki ile elde edilerek model 2 
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oluşturulmuştur. Hata kriterlerine göre Model 2 ile yapılan gelecekteki yıllık maksimum yağış verilerinin 

tahmin edilebileceği açıktır. Yağış−zaman grafiğine göre 120 dakikadan 1440 dakikaya kadar Model 1 ve 

Model 2 birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Bu çalışma sonucunda Model 2 ile bir meteorolojik istasyona 
ait ölçümü yapılamayan yağış süresini elde edilen nümerik denklemlerle tahmin edilebileceği açıktır. 

Araştırmacıların ileride yapacakları çalışmalarda; Gri Tahmin Modelinin diğer zaman serisi (otoregresif 

(AR), hareketli ortalama (MA) ve otoregresif hareketli ortalama (ARMA)) modelleri ile karşılaştırması 
yapılabileceği düşünülmektedir. Aynı zaman Gri Tahmin Modeli, yapay zeka yöntemleri ile birleştirilerek 

yeni birleşik modellerinde kurulabileceği düşünülmektedir.  
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AŞAĞI SEYHAN OVASI (ASO) SULAMA PROJESİNİN ENTEGRE REZERVUAR 

SİMÜLASYON MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yeliz DEVLET ZERBERG1 Arzu ÖZKAYA2  Mustafa DİREN3  Ali DERTSİZ4 

 

ÖZET 

Tarımsal sulama projeleri, tarım üretiminin verimini artırmanın yanında tarımla uğraşan kırsal nüfusun 
sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Aşağı Seyhan Ovası (ASO) sulama projesi, Adana 

ve civar bölgelerdeki tarımsal üretimin ve gelişimin artması açısından büyük önem arz etmektedir. Mevcut 

sulama sistemi koşullarında yapılan klasik işletme çalışması sonuçları, Seyhan Barajının tek başına su 
talebini karşılayamadığını göstermiştir. Fakat Seyhan Barajının membaında bulunan barajların desteği ve 

sulama iletim hatlarının açık kanal sisteminden basınçlı sulama sistemine yenilenmesiyle, kurak yıllarda 

oluşabilecek su açığının kapatılabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada amaç, ASO sulama projesi 
kapsamında HEC-ResSim havza modeli kullanarak, tesislerin işletme çalışmalarını klasik yöntemden farklı 

olarak entegre rezervuar modeli ile yapmak ve olası kritik koşullara göre durum öngörmesi 

sağlayabilmektir. Bitki su ihtiyacı hesaplamalarında güncel ve projeli bitki paternleri göz önüne alınarak 

farklı senaryolar (memba projelerine bağlı olarak) oluşturulmuş ve her bir simülasyon için durum 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Modelin ilk sonuçları, Seyhan Barajı membaında projelendirilen tesislerin 

tamamı devreye girdiğinde ve ASO sulaması klasik sistemle yapılmaya devam edildiğinde, Seyhan 

Barajının talebi karşılayamadığını göstermiştir. Buna karşın, sulama iletim sistemindeki yeniliklerin su 
kaybını önemli ölçüde azalttığından ve toprak yüzeyinde su göllenmesinin önüne geçtiğinden, su temininde 

daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Aşağı Seyhan Ovası (ASO), HEC-ResSim, Rezervuar İşletme, Sulama 

 

EVALUATION OF THE LOWER SEYHAN PLAIN (ASO) IRRIGATION PROJECT BY USING 
INTEGRATED RESERVOIR SIMULATION MODEL 

 

ABSTRACT 

Agricultural irrigation projects make contributions to the social and economic development of the rural 
population engaged in agriculture, and besides, increase the productivity of agricultural production. Lower 

Seyhan Plain (ASO) irrigation project has a great importance in terms of increasing agricultural production 

and development in Adana and the surrounding regions. The classical reservoir operation studies, performed 

under current irrigation system conditions, show that Seyhan Dam could not meet the water demand alone. 
However, it is predicted that the water deficit that may occur during the dry years can be covered by the 

support of dams in the upstream of Seyhan Dam and the renewal of irrigation transmission lines from open 

channel system to pressurized system. The purpose of this study is to make the operation studies of the 
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storage plants with integrated reservoir model, different from the classical method, and to provide 

forecasting based on critical conditions by using the HEC-ResSim watershed model within the scope of 

ASO irrigation project. Various scenarios (depending on the upstream projects) have been created by 
considering the current and projected plant patterns in the calculation of plant water requirements and the 

status evaluation has been done for each simulation. The first results of the model showed that if all designed 

storage plants are operated at the same time in the upstream of Seyhan Dam and ASO irrigation is continued 
with the open channel system, Seyhan Dam could not meet the demand. However, it has been observed that 

the innovations in the irrigation transmission system (pressurized irrigation) which significantly reduce 

water loss and prevent water ponding on the soil surface provides more successful results in water supply. 

Keywords: Lower Seyhan Plain (ASO), HEC-ResSim, Reservoir Operation, Irrigation 

 

 

GİRİŞ 
 

Havza planlaması ve su kaynakları yönetimi, son yıllardaki yağış rejimindeki düzensizlik arttıkça ve bu 

düzensizlik geliştirilen ve geliştirilmesi düşünülen suyun depolanması ve kullanılmasına yönelik projeleri 

olumsuz yönde etkiledikçe daha büyük önem arz etmektedir (Koç, 2018). Havzalardaki büyük ölçekli su 
depolama tesisleri, içme suyu, taşkın, sulama gibi birçok amaç için planlanmış olup, işletme prensiplerine 

bağlı olarak su ihtiyacını karşılamaya yönelik tesis edilmişlerdir (Uysal, Akkol, Topcu, Sensoy ve 

Schwanenberg, 2016). Sulama suyunu karşılamak üzere planlanan barajlarda işletme çalışması kurallarının 
doğru belirlenmesi en önemli adımlardan biridir. Ayrıca su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinin 

uygulanması, suyun yetersiz olduğu koşullarda suyun ölçülü olarak kullanıcılara verilmesi ve su iletim ve 

dağıtım sistemlerinde su kayıplarını minimize eden kapalı borulu sistemlerin tercih edilmesi gibi yapısal ve 

teknik yenilikler gerekli ve önemlidir (Çakmak ve Gökalp, 2013). HEC-ResSim bir su havzası simülasyon 
modellemesi olup, mühendislere işletme sırasındaki ihtiyaçları olan bütün çalışmaları yapabilmelerini sağlar 

ve karar verme konularında büyük yardım eder (Klipsch and Evans, 2013). 

 
Bu çalışma kapsamında, Seyhan Havzasında planlanan ve inşaası devam eden tüm tesisler işletmeye açıldığı 

koşullarda, su kaynağı Seyhan Barajı rezervuarı olan ve mevcut durumda açık kanallı ve kanaletli sistem 

sulama şebekesiyle gerçekleştirilen Aşağı Seyhan Ovası sulama sahaları için, kapalı-basınçlı sulama 
sistemine göre hesaplanan güncel bitki su ihtiyacı değerleri kullanılarak işletme çalışmaları yapılmıştır. 

Bununla birlikte, Seyhan Havzası için HEC-ResSim model simülasyon yazılımı kullanılarak havzada 

rezervuar simülasyon modeli kurulmuş ve sulama sistemindeki yeniliklerin olumlu etkileri sonuçlar 

mukayese edilerek araştırılmıştır. Çalışmalar mevcut ve tam developman durumları için alternatifli olarak 
yapılmıştır. Tam developman durumu memba projelerinin tamamının devreye girdiği koşulları 

kapsamaktadır. 

 
 

ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 

 
Aşağı Seyhan Ovası Sulama sahası, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde, 18 Nolu Seyhan Havzası’nda ve 

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ile Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Sulama sahası, Adana İli Seyhan, Yüreğir ve Tarsus İlçeleri sınırlarında olup, 1/100 000 ölçekli Mersin 

O33, O34 ve O35 ile Adana N33 ve N34 nolu paftalarda bulunmaktadır. Yüreğir ve Tarsus Ovalarında yer 
alan tesislerin su kaynağı Seyhan Nehri ve kolları üzerinde yapılan Seyhan Barajı’dır. 

 

Seyhan Nehri Türkiye‘nin önemli akarsularından biri olup, Türkiye’de doğar ve birçok yan kolları 
alarak Adana İli sınırlarında Akdeniz’e mansaplanır. Seyhan Nehri’nin başlıca yan kolları sağ sahilden 

karışan Zamantı Nehri ve sol sahilden mansaplanan Göksu Nehri’dir. Göksu kolu Şarlak ve Çavdar yerleşim 

yerleri kuzeyinden 2 610 m kotundaki Sandık Dere Tepesi yakınlarından doğar ve Sarız Çayı adını alır. 
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Tufanbeyli İlçesi’nin yaklaşık 3 km doğusundan geçtikten sonra Pınarlar Köyü’ne ulaşır. Pınarlar 

Köyü’nden sonra Sarız Çayı Göksu Irmağı adını alır. Göksu Irmağı sağ sahilden Mansurlu Deresi’ni 

aldıktan sonra Ergenuşağı Köyü yakınlarında Seyhan’ın diğer büyük kolu Zamantı Irmağı ile birleşir. Göksu 
Irmağı’nın Zamantı Irmağı ile birleşmeden önce 4 242.8 km² yağış alanına sahip E18A005 nolu Gökdere 

Akım Gözlem İstasyonu (AGİ)’nda ölçülmüş yıllık ortalama akımı 1 819.0 hm³ değerindedir. 

 
Zamantı Irmağı 2 079 m yüksekliğindeki Karaca Tepe’nin güney yamaçlarındaki pınarlardan doğar ve 

Özdere adı altında Kazancık ilçesinden güneye doğru akar. Uzunpınar-Örenşehir hattından gelen Seyhan 

Deresi, Kazancık mevkiinde Özdere ile birleştikten sonra Zamantı Çayı adını alır. Zamantı Irmağı’nın 
Göksu Irmağı ile buluşmadan önce 8 698.1 km² yağış alanına sahip E18A026 (E18A006) nolu Ergenuşağı 

AGİ’de ölçülmüş yıllık ortalama akımı 1 899.0 hm³ değerindedir. 

 

Göksu Irmağı ve Zamantı Irmağı birleştikten sonra Seyhan Nehri adını alarak güney istikametinde akışa 
devam ederken sağ sahilden Doğan Çay’ı alır. Seyhan Nehri’nin Üçtepe mevkiinde 13 846.0 km² (son üç 

yıl 13 740.6 km²) yağış alanına sahip E18A018 nolu Üçtepe AGİ’de ölçülmüş yıllık ortalama akımı 4 443.7 

hm³ değerine ulaşır. Halihazır durumda E18A018 nolu Üçtepe AGİ Seyhan Nehri ana kolu üzerinde işletilen 
ve uygun verisi bulunan son akım gözlem istasyonudur. 

 

E18A018 nolu AGİ’den sonra Seyhan Nehri Çatalan baraj gölünü oluşturur. Çatalan baraj gölüne sağ 
sahilden Eğlence Deresi karışır. Seyhan Nehri Çatalan Barajı’ndan hemen sonra Seyhan baraj gölüne 

dökülür. Seyhan baraj gölüne sağ sahilden Körkün Suyu ve Çakıt Suyu karışır. Seyhan Barajı’ndan sonra 

Seyhan Nehri Seyhan Regülatörü’ne girer ve güneye doğru akışını sürdürerek Akdeniz’e mansaplanır. 

19 254.0 km2 yağış alanına sahip olan Seyhan Havzası sınırlarında halihazırda açık ve kapalı durumda 
birçok AGİ yer almaktadır (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

 
Şekil 1 Seyhan Barajı Havza sınırı ve istasyonlarının yerleşimi 
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Şekil 2 Seyhan Barajı Havza sınırı ve istasyonlarının yerleşimi 

 

Seyhan Barajı 19.5 m talveg ve 72.7 m kret kotlarında inşa edilen, 1956 yılında işletmeye açılan ve sulama, 

taşkın kontrol, balıkçılık ve enerji amacıyla halihazırda işletilen önemli bir projedir. Söz konusu proje, eğik 
kil çekirdekli toprak dolgu tipinde Seyhan Barajı (sağ sahilde yer alan karşıdan alışlı, radyal kapaklı 

dolusavak), etek santrali durumundaki Seyhan I HES, sulamaya verilen suların sağ ve sol sahile iletilmesini 

sağlayan Seyhan II Regülatörü ve HES, YS1 ve TS1 sulama kanalları ile sulama tesisleri ve  kanal (ASO 

sol isale kanalı) santral olarak sulamaya verilen suları türbinleyen Yüreğir HES tesislerinden oluşmaktadır. 
 

Mevcut durumda sulama, açık kanallı ve kanaletli sistem sulama şebekesiyle gerçekleştirilmektedir. 

Seyhan Barajı membaındaki mevcut ve mutasavver tesisler, membadan mansaba doğru sırasıyla ve bazı 
karakteristikleri ile Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1 Seyhan Barajı Membaında Yer Alan ve İşletme Çalışmaları Yapılan Mevcut ve Mutasavver Tesislerin Bazı 

Karakteristikleri 

 

 
  

Yağış Alanı

Ort. Yıllık 

Toplam Doğal 

Akım                   

1985-2017

Kurulu 

Güç

Dizayn 

Debisi

(km
2
) (hm

3
) (MW) (m

3
/s)

1 Bahçelik Barajı ve HES İşletme Zamantı Nehri , Sulama ve Enerji 2778.0 280.10 4.029 10.00

2 Gümüşören Barajı ve HES İşletme Zamantı Nehri, Sulama ve Enerji 6325.0 550.37 5.00 26.00

3 Göktaş 1 Barajı ve HES İşletme Zamantı Nehri, Enerji 8400.0 1532.02 122.20 108.44

4 Süphandere Barajı ve HES Planlama Asmaca Deresi, Enerji 351.0 188.88 8.20 18.00

5 Asmaca Barajı ve HES Planlama Asmaca Deresi, Enerji 505.0 259.22 31.10 20.00

6 Feke II Barajı ve HES İşletme Göksu Nehri, Enerji 3530.0 1357.97 70.00 127.50

7 Menge Barajı ve HES İşletme Göksu Nehri, Enerji 3750.0 1443.89 85.00 180.00

8 Köprü Barajı ve HES İşletme Göksu Nehri, Enerji 4242.0 1635.63 145.00 190.00

9 Kavşak Bendi ve HES İşletme Seyhan Nehri, Enerji 13200.0 3900.01 179.92 260.70 5.00

10 Karsantı Barajı ve HES Planlama Doğançay, Enerji 423.8 267.74 10.00 19.15

11 Yedigöze Barajı ve HES İşletme Seyhan Nehri, İçme Suyu, Sulama, Enerji 13830.0 4090.88 317.00 380.00

12 Kasımlı Barajı ve Sulaması İnşa Eğlence Deresi, Sulama 19.8 9.64 - -

13 Çatalan Barajı ve HES İşletme Seyhan Nehri, İçme Suyu, Sulama, Enerji, Taşkın 15387.0 4654.19 168.90 360.00

14 Karakuz Barajı ve HES İşletme Körkün Suyu, Enerji 1230.5 239.18 76.00 16.41

15 Nergizlik Barajı ve Sulaması İşletme Üçürge Deresi, Sulama 121.0 13.88 - -

T.D. : Tam Developman

No Proje İsmi Durumu Su Kaynağı, Amacı
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UYGULAMA 

Doğal Durum Su Temini Çalışmaları 
 

Seyhan Barajı havzasında yer alan memba tesislerine ait doğal durum için su temini çalışmaları yapılmış, 

sonrasında tüm havzanın su potansiyeli belirlenmiştir. Öncelikle AGİ ölçülmüş akımları memba net 
tüketimlerine göre doğallaştırılmış ve gözlemleri eksik ve yetersiz olan akım gözlem istasyonlarının ölçüm 

periyotları, uygun korelasyon çalışmalarıyla 1985-2017 periyoduna tamamlanmış ve uzatılmıştır. Proje su 

temini periyodu 1985-2017 olarak belirlenmiş olup, su temini çalışmaları aylık toplam akım değerleri 
kullanılarak yapılmıştır. 

 

Tesislerin eksenlerindeki doğal akımlar, proje yerlerine en yakın akım gözlem istasyonlarının aylık toplam 

doğal akımları ile yağış alanları oranı çarpılarak bulunmuştur. Genel formül aşağıdaki denklemde 
verilmiştir: 

𝑄𝑏𝑎𝑟𝑎𝑗 = 𝑄𝑖 + (𝑄𝑗 − 𝑄𝑖)𝑥 (
(𝐴𝑏𝑎𝑟𝑎𝑗−𝐴𝑖)

(𝐴𝑗−𝐴𝑖)
)        (1) 

 
Burada; 
QBaraj= Baraj yeri aylık akımları, (hm3) 
ABaraj= Baraj yeri yağış alanı, (km2) 
Qi= Bir önceki akım gözlem istasyonu aylık akımları, (hm3) 
Qj= Bir sonraki akım gözlem istasyonu aylık akımları, (hm3) 
Ai= Bir önceki akım gözlem istasyonu yağış alanı, (km2) 
Aj= Bir sonraki akım gözlem istasyonu yağış alanı, (km2)  

Seyhan Barajı ortalama yıllık toplam doğal akım değeri 5 535.92 hm3 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Klasik İşletme Çalışmaları 
 

Klasik işletme çalışmaları mevcut durum ve tam developman durumu olmak üzere alternatifli olarak, 

Seyhan Barajı membaındaki tesisler için membadan mansaba doğru sırasıyla ve güncel hidrometeorolojik 
veriler kullanılarak ayrı ayrı amacına yönelik olarak yapılmıştır. Öncelikle tesis yerlerine ait doğal akımlar 

kullanılarak ara havza akımları elde edilmiş ve baraj işletme çalışmaları yapılarak çıkış akımları 

hesaplanmıştır. Membadaki barajın çıkış akımlarına ara havza net akımları eklenerek, mansaptaki barajın 

işletmeye esas giriş akımları bulunmuştur. 
 

Mevcut ve tam developman durumları için su potansiyeli çalışmaları kapsamında, tesislerin işletme giriş 

akımlarının hesaplanmasında kullanılan genel formülasyon aşağıda verilmiştir. 
 

Qgiriş = Qmemba_çıkış + (Qdoğal  - Qmemba_doğal) – Qnet su tük.  + Q(sul+içme)geri dönen su  

 
Burada; 

Qgiriş = tesis işletme giriş akımları, hm3 

Qmemba_çıkış = membadaki tesis işletme çıkış akımları, hm3 

Qdoğal = tesis yerleri doğal akımları, hm3 
Qmemba_doğal = membadaki tesis yerleri doğal akımları, hm3 

Qnet su tük. = memba veya ara havza sulamaları net su tüketim miktarları, hm3 

Q(sul+içme) geri dönen su = membadaki sulama ve/veya içme suyu barajlarının sulama ve içme suyundan geri dönen 
su miktarları, hm3 
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Seyhan Barajı işletme çalışmaları, ASO sulama sahasının açık ve kapalı sulama sistemleri ile sulandığı 

şartlar için yapılmıştır. 

Mevcut desen ve klasik sulama yöntemi kayıpları dikkate alınarak Blaney-Criddle yöntemiyle su ihtiyacı 
hesabında, tüm sulama sahası için ortak ürün deseni kullanılmıştır. Yapılan hesap sonucu ASO sulama 

sahası için toplam diversiyon ihtiyacı 8 933.58 m3/ha olarak belirlenmiştir. 

 
Sulama suyu ihtiyacı, projeli bitki paterni kullanılarak, Penman yöntemine göre hesaplanmış bitki su 

ihtiyacına, “kapalı–borulu sulama sistemi” su iletim randımanı ve “damla-yağmurlama sulama sistemi” su 

uygulama randımanı eklenerek hesaplanmıştır. Sulanması planlanan brüt 169 495.0 ha sahanın 1 695.0 ha’ı 
Çotlu, 61 813.0 ha’ı Sağ Sahil (Tarsus Ovası) ve 105 987.0 ha’ı Sol Sahil (Yüreğir Ovası) ünitesinde yer 

almaktadır. Ağırlıklı sulama sahası ortalaması ile ASO için toplam diversiyon ihtiyacı 5 326.22 m3/ha olarak 

belirlenmiştir. 

 
Seyhan Barajı membaındaki tesis ve projelerin tamamı işletmeye açıldığında (tam developman), ASO 

sulama sahası işletme periyodu süresince (1985-2017) karşılanması gereken % 95 sulama suyu oranı, klasik 

sulama sistemi uygulanmaya devam ettiğinde sağlanamamaktadır. Klasik ve modern sulama sistemlerine 
göre yapılan işletme çalışmalarının sonuçları Çizelge 2 ve Çizelge 3’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 2  Klasik Sulama (Açık) Sistemi Uygulandığında, Seyhan Barajı Klasik İşletme Çalışmalarına göre ASO 

Sulama Sahası Sonuçları 

Karakteristikler Mevcut Durum Tam Developman Durumu 

İşletme Süresince Sulama Suyu Karşılama Oranı % 99.77 % 83.89 

En kritik Sulama Yılı 2007 2007 

Yıl Boyu Gereken Sulama Suyu 1 281.0 hm3 1 281.0 hm3 

Yıl Boyu Sağlanan Sulama Suyu 1 182.6 hm3 873.4 hm3 

Karşılama Oranı % 92.32 % 68.18 

 

Çizelge 3 Modern Sulama (Kapalı-Basınçlı) Sistemi Uygulandığında, Seyhan Barajı Klasik İşletme Çalışmalarına 

göre ASO Sulama Sahası Sonuçları 

 

Karakteristikler Mevcut Durum Tam Developman Durumu 

İşletme Süresince Sulama Suyu Karşılama Oranı % 100 % 99.89 

En kritik Sulama Yılı - 2007 

Yıl Boyu Gereken Sulama Suyu 812.5 hm3 812.5 hm3 

Yıl Boyu Sağlanan Sulama Suyu 812.5 hm3 783.7 hm3 

Karşılama Oranı % 100 % 96.46 

 

HEC-ResSIM Havza Modeli 

 

HEC-ResSim, rezervuar işletmesine yönelik geliştirilmiş bir simülasyon yazılımıdır. Havzada yer alan bir 
veya birden fazla rezervuarın birbirleriyle entegre olarak ve her bir rezervuarın işletme kurallarının 

belirlenmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Söz konusu yazılım, modül denilen 3 ana fonksiyondan oluşur. 

Bunlar; Watershed Setup, Reservoir Network ve Simulation bölümleridir. Her modülün kendine ait komut 
ve menüsü bulunmaktadır. 

 

Seyhan Havzası için model oluşturulurken, memba tesislerinin birbirleriyle olan bağlantısı, ara havza 

katılımları ve ara havzalarda yapılan su tüketimleri, rezervuarların işletme kuralları ve rezervuar 
karakteristikleri kullanılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3 Seyhan Havzası Rezervuar Network Şeması 

 
Seyhan Havzası için oluşturulan modelde günlük akımlarla çalışılmış olup, her bir bağlantı yeri için hesap 

noktası atanmıştır. Modelde Seyhan ve Çatalan Barajları için işletme kural eğrileri tanımlanabilmiş, ayrıca 

su kullanımının dengede olması sağlanmış ve Seyhan Barajı rezervuar suları yetersiz kaldığında Çatalan 
Barajından destek sağlanabilmiştir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4 Memba-Mansap Rezervuarları için Kural Tanımlanması 
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SONUÇLAR 

 

Klasik sulama (açık kanal) yöntemleriyle yapılan ASO sulama sahası için gerçekleştirilen alternatifli işletme 
çalışmaları, Seyhan Barajı membaındaki tüm tesislerin devreye girmesi durumunda (tam developman) 

rezervuardaki suyun tüm sulama sahası için yetersiz olacağını göstermiştir (Şekil 5 ve Şekil 6). Mevcut 

sulama siteminin rehabilite edilerek, basınçlı-kapalı olarak yenilenmesi durumunda ise sulama suyu ihtiyacı 
Seyhan Barajı ile karşılanabilmektedir (Şekil 7 ve Şekil 8). Havza modeli çalışması uygulanmış ve ASO 

sulamalarının Çatalan Barajı desteğiyle ve modern sulama yöntemine göre Seyhan Barajı rezervuarından 

yapılabildiği tespit edilmiştir (Şekil 9 ve Şekil 10). Bu bilgiler değerlendirildiğinde, mevcut sistemin borulu 
şebeke sistemine dönüştürülmesi gerektiği aşikardır. 

 

                   
Şekil 5 Mevcut Durum için Klasik Sulama ve Klasik            Şekil 6 Tam Developman Durumu için Klasik Sulama ve 

İşletme Çalışması ile ASO Sulama Suyu Değerleri         Klasik İşletme Çalışması ile ASO Sulama Suyu Değerleri 

    

                   
Şekil 7 Mevcut Durum için Modern Sulama ve Klasik         Şekil 8 Tam Developman Durumu için Modern Sulama ve 

İşletme Çalışması ile ASO Sulama Suyu Değerleri        Klasik İşletme Çalışması ile ASO Sulama Suyu Değerleri 

 

                          

Şekil 9 Mevcut Durum için Modern Sulama ve        Şekil 10 Tam Developman Durumu için Modern Sulama ve 

HEC-ResSIM ile ASO Sulama Suyu Değerleri                   HEC-ResSIM ile ASO Sulama Suyu Değerleri 



 

 

Sa
yf

a
2

6
7

 

 

KAYNAKLAR 

 
Koç, C. (2018). “Entegre Havza Yönetiminde Su Kaynaklarını Modern Yöntemler İle Ölçme, İzleme ve 

Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması” (https://doi.org/10.31590/ejosat.358213) 

 
Çakmak, B., Gökalp, Z. (2013)"Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma 

Dergisi  1-11 (http://dergipark.org.tr/gbad/issue/29698/319546) 

 
Klipsch, J. D., Evans, (2012)T. A. “Reservoir Operations Modeling With HEC-RESSIM”. Hydrologic 

Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers, Davis, CA. 530-756-1104 

 

Uysal, G., Akkol, B., Topçu, M. İ., Şensoy, A., Schwanenberg, D. (2016). “Comparison of Different 
Reservoir Models for Short Term Operation of Flood Management”. 12th International Conference on 

Hydroinformatics, HIC  

 
HEC-ResSim Reservoir System Simulation User’s Manual Version 3.1. (2013). U.S. Army Corps of 

Engineers Hydrologic Engineering Center (www.hec.usace.army.mil) 

 
 

TEŞEKKÜRLER 

 

Bu çalışma, SU YAPI Müh. ve Müş. A.Ş. tarafından yürütülen “Aşağı Seyhan Ovası Sulamaları Yenileme 
Planlama Raporlarının Hazırlanması Mühendislik Hizmetleri“ işinin en önemli kısımlarından olan “ASO 
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TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI SANAL SU TRANSFERİNİN İNCELENMESİ: BUĞDAY İÇİN 

BİR VAKA ANALİZİ 

 

Abdullah MURATOĞLU1, Mehmet İshak YÜCE2, Ali AYTEK3 

 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve kirletici oranları, temiz su miktarını kısıtlayarak suyun daha verimli 

kullanılabilmesi için gerekli su yönetimi stratejilerinin uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, alan 

ve ürün bazlı su kullanım hesapları önem kazanmaya başlamıştır. Geleneksel bakış açısı ile yapılan su 
kullanım hesaplarında, herhangi bir süreçte doğrudan tüketilen yüzey ve yeraltı suyu miktarı 

değerlendirilmekteydi. Ancak, son yıllarda geliştirilen “su ayak izi” (SA) yöntemi ile doğrudan ve dolaylı 

yollardan işleme alınan (kullanılan ve kirletilen) suyun mavi, yeşil ve gri bileşenleri analiz edilmekte ve 
ürünlerin “sanal su muhtevaları (SSM)” hesaplanmaktadır. SA yaklaşımı, özellikle su kıtlığı yaşanan 

bölgelerde suyun daha akılcı ve sürdürülebilir kullanımı hususlarına katkıda bulunmaktadır. SSM hesapları, 

ithal ve ihraç edilen ürünlerin tedarik zinciri boyunca kullanılan toplam su miktarını mercek altına alarak, 

gölge su olarak da bilinen uluslararası sanal su transferinin gündeme getirilmesini sağlamış, suya ekonomik 
bir boyut kazandırmıştır. Mevcut çalışma, ülkemizde sanal su transferinin belirlenmesine yönelik yapılan 

ilk çalışmalardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, SA metodolojisi kullanılarak, ülkemizde ithal ve ihraç 

edilen buğday ürününün arka planındaki sanal su transferinin incelenmesi sureti ile ulusal sürdürülebilir su 
yönetimi stratejilerine destek sağlamaktır. Bu kapamda, Türkiye’nin buğday ithalat ve ihracatının su ayak 

izi ayrı ayrı hesaplanarak sanal su akışı oluşturan en önemli ülkeler ve bunların miktar ve oranları 

belirlenmiştir. Buğday ticareti ilgili ulusal ve küresel su tasarrufu ve kayıpları tespit edilmiş ve tartışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: su ayak izi, sanal su, uluslararası, su transferi, ihracat 

 

INVESTIGATING TURKEY’S VIRTUAL WATER TRANSFER: A CASE STUDY FOR WHEAT 

 

ABSTRACT  

Global climate change, increasing population and pollutant rates have limited the amount of clean water 
resources on our planet. Thus, more efficient water management strategies were required to be operated. In 

this context, field and product-based water consumption accounts gained more importance in the recent 

years. Traditional water consumption analyses consider the amount of directly exploited surface and ground 

water resource amounts. However, water footprint (WF) methodology which has been developed in recent 
years, analyzes the blue, green, and grey components of (consumed and polluted) water processed both 

direct and indirect ways. The virtual water contents (VWC) behind the products can also be calculated. The 

WF approach contributes to the water management studies in terms of sustainability and efficiency of fresh 
water resources, especially in scarce regions. Analysis of total water used during supply chain of imported 
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and exported products with VWC approach provided a new insight to the international water transfer, giving 

an economical value to the water. Present study is among the first efforts on determining the virtual water 

transfer in Turkey. The main purpose of this study is to contribute to the national water management and 
sustainability strategies by examining the virtual water transfer in the background of Turkey’s international 

wheat trade, using WF methodology. In this context, the water footprint of wheat’s import and export 

amounts has been separately calculated. The most important countries responsible for the virtual water flow 
have been determined. National and global water savings and losses arising from wheat trade have also been 

identified and discussed. 

 
Key words: water footprint, virtual water, international, transfer, export 

 

GİRİŞ 

 
Dünya yüzeyinin %71’inin su ile kaplı olmasına rağmen, yaşamsal faaliyetler, tarımsal sulama ve enerji 

üretimi gibi hayati ihtiyaçların karşılanması için insanoğlunun kullanımına sunulan su miktarı oldukça 

kısıtlıdır. Küresel tatlı su potansiyelinin % 2.5 (Distefano ve Kelly, 2017) seviyesinde olduğu ve bunun 
büyük bir çoğunluğunun da buzullarda depolandığı bilinmektedir. Öte yandan, küresel iklim değişikliği, 

yağış ve su kaynaklarındaki alansal ve zamansal farklılıklar, beşerî faaliyetlerin geçmiş yıllara göre oldukça 

artış göstermesi, yüzey ve yeraltı sularındaki kirliliğin artması ve hızlı nüfus artışı gibi etmenler, birçok 
ülkede mevcut sınırlı su kaynakları üzerinde negatif baskı oluşturarak su kıtlığı risklerinin meydana 

gelmesine sebep olmuştur. Buna istinaden, son yıllarda su kaynaklarının korunması için ulusal ve 

uluslararası anlaşma, araştırma ve uygulamaların sayısı hızla artmış ve su yönetimi konusunda daha çok 

çalışma yapılmaya başlanmıştır. Su ayak izi ve sanal su transferi kavramları da su kaynaklarının nicelik ve 
nitelik yönünden sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere bilimsel literatüre yakın zamanda kazandırılan 

metotlardır. 

 
Su ayak izi (SA) veya sanal su muhtevası (SSM) kavramları herhangi bir ürünün üretim süreci veya tedarik 

zinciri boyunca kullanılan ve kirletilen toplam suyun miktar yönünden ölçülmesi veya tahmin edilmesi 

esasına dayanır. Bununla birlikte, mavi, yeşil ve gri tabirleri ile, kullanılan suyun türü ifade edilir. Herhangi 

bir ürünün elde edilme sürecinde kullanılan yüzey ve yeraltı suyu mavi su ayak izi olarak adlandırılırken, 
işleme alınan toplam yağmur suyu ise yeşil su ayak izi olarak tabir edilir. Geleneksel su kullanım 

hesaplarının aksine, su ayak izi, ürün içerisinde hazır bulunan toplam su olmayıp, üretimde işlenen toplam 

su kastedilmektedir. Dolayısıyla, mavi ve yeşil su ayak izleri, çoğunlukla yüzey ve bitki örtüsünden 
buharlaşma (evapotranspirasyon) miktarına dayanmaktadırlar. SA kavramı [hacim/yıl] boyutunda iken, 

SSM parametresi [hacim/kütle] olarak ifade edilmektedir. Yani herhangi bir cismin sanal su muhtevası o 

cismin bir kilogramının üretilmesi için işleme alınan toplam su hacmi anlamına gelmektedir (Hoekstra, 
Chapagain, Aldaya veMekonnen, 2011; Mekonnen ve Hoekstra, 2011a).   

 

Sanal su transferi (SST) kavramı ise, ithal veya ihraç edilen ürünlerin arka planında bulunan suyun 

incelenmesi sureti ve bunun ülkelerin su kaynaklarına etkisinin araştırılması esasına dayanmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda ülkelerin sanal su transfer miktarları mercek altına alınmakta olup bu durum 

su kaynaklarının yerel zenginlikler olmaktan çıkıp globalleşmesine katkıda bulunmuştur (Elena ve Esther, 

2010). Bu bakış açısı ile, ürünlerin, düşük sanal su muhtevasına sahip ülkelerde yetiştirilmesi veya 
üretilmesi teşvik edilirken, yüksek sanal su muhtevasındaki ülkelerin bu ürünleri dışarıdan ithal etmesi 

desteklenmektedir. Böylelikle, su kaynakları yönünden zengin ülkeler, yüksek su ayak izine sahip ürünleri 

ihraç ederek buradan daha yüksek gelir elde ederken (Mekonnen ve Hoekstra, 2010), diğer ülkeler ise sınırlı 
su kaynaklarını daha hayati ihtiyaçları için kullanabileceklerdir.   

 

Tarım sektörü, global su tüketiminin % 80’inden sorumludur (Xinchun vd., 2017). Bu bağlamda zirai 

aktiviteler, mevcut su kaynaklarını en fazla tüketen beşerî faaliyetlerin başında gelmekte ve tarımsal su 
yönetiminin önemi buradan daha iyi anlaşılabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada en çok ekimi yapılan 
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tarımsal ürün olan buğdayın Diyarbakır dolaylarında evcilleştirildiği rapor edilmiştir (Dubcovsky ve 

Dvorak, 2007). Türkiye, buğday üretim miktarı sıralamasında dünyada sekizinci ülke olarak bilinmektedir 

(Özdoğan, 2011). Ülkemizdeki beslenme kültürü, üretim miktarı, iklim ve toprak yapısının uygunluğu göz 
önüne alındığında, buğday üretimi sürecinde kullanılan suyun yönetim ve sürdürülebilirlik yönünden 

incelenmesi hususunda yapılan çalışmaların azlığı ilk planda göze çarpmaktadır.  

 
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin 2018 yılındaki uluslararası buğday ticaretinin (ithalat ve ihracat) 

arka planında bulunan sanal su transferinin incelenmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’de ve dünyanın farklı 

ülkelerindeki buğdayın sanal su muhtevası, ticaret miktarları göz önüne alınarak, ulusal ve global su 
tasarrufu miktarları hesaplanmıştır. Mevcut çalışma, ülkemizde sanal su transferi konularında yapılan ilk 

analizlerden birisi olup tarımsal su yönetimi çalışmalarına katkıda bulunması beklenmektedir.  

 

MATERYAL ve METOT 

 

Veri 

 
Su ayak izi ve sanal su transferi konularında yapılan geniş ölçekli çalışmalarda, genellikle iklim, bitki örtüsü, 

evapotranspirasyon ve diğer verileri barındıran küresel haritalar kullanılmaktadır. Bitki örtüsü ve sanal su 

muhtevası çoğunlukla noktasal bir kimliğe sahip olduğu için, bu konuda ulusal veya lokal birtakım otoriteler 
tarafından türetilen güncel veri ve haritaların kullanılmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Ancak, bu konuda literatürdeki ulusal veya yerel ölçekli çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda, 

mevcut çalışma kapsamında buğday ürününe ait ulusal üretim ve ekili alan değerleri TÜİK (Türkiye 

İstatistik Kurumu) veri tabanından (TÜİK, 2019) elde edilmiştir. Öte yandan, Türkiye ile birlikte diğer 
ülkelerdeki buğday üretiminin sanal su muhtevası (Mekonnen ve Hoekstra, 2011a, 2011b) tarafından 

yapılan çalışmadan alınmıştır. Adı geçen çalışmalarda, birçok ülkede üretilen tarımsal ürünlerin mavi, yeşil 

ve gri su ayak izleri küresel tahminlere dayalı olarak 1996-2005 zaman periyodu için hesaplanmıştır. Son 
olarak, buğday ürününün uluslararası ticaret (ithalat ve ihracat) istatistikleri (ton/yıl) Uluslararası Ticaret 

Merkezi’nin (ITC) Trade Map veri tabanından (ITC, 2019) elde edilmiştir.  

 

Su ayak izi metodu 

 

Tarımsal ürünlerin su ayak izinin hesaplama süreci (Mekonnen ve Hoekstra, 2010) tarafından sistematize 

edilmiştir.  Mavi ve yeşil su ayak izlerinin tahmini için bitki örtüsünden gerçekleşen evapotranspirasyon 
(ET) miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak evapotranspirasyon değerleri bitkiden bitkiye farklılık 

arz etmektedir. Bitki evapotranspirasyonu (ETc), referans evapotranspirasyon değeri (ET0) ve bitki 

katsayıları (Kc) kullanılarak tahmin edilebilmektedir (Denklem 1). Referans evapotranspirasyon ise belirli 
koşullardaki standart çim bitkisinin toplam buharlaşması olarak bilinmekte olup bu değerin FAO-Penman 

Monteith (Allen, Smith, Perrier ve Pereira, 1994) metodu ile modellenmesi genel bir kabul görmüştür 

(Denklem 2). Mavi ve yeşil evapotranspirasyon miktarlarının tahmin edilmesi için ise CWR (crop water 

requirement, bitki su ihtiyacı), IR (irrigation requirement, sulama ihtiyacı) gibi farklı modeller 
geliştirilmiştir.  
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Burada, ET0; referans evapotranspirasyon (mm/gün), Rn; bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJ/m2gün), G; 

zeminin ısı değişim yoğunluğu (MJ/m2gün), T; hava sıcaklığı (°C), u2; rüzgâr hızı (m/s), es; doygun buhar 
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basıncı (kPa), ea; gerçek buhar basıncı (kPa), Δ; buhar basıncı eğrisinin eğimi (kPa/°C), γ; psikometrik sabit 

(kPa/°C), Kc; bitki katsayıları, ETc; bitkinin yıllık evapotranspirasyon değeri (mm/yıl) olarak bilinmektedir.  

 
Mavi ve yeşil ET değerlerinden SSM hesaplarına geçiş için ise, bitkisel üretimin verimi (ton/hektar) ve 

toplam üretim miktarı (Denklem 3) kullanılmaktadır. Gri su ayak izi tahmininde ise, çalışma alanında 

kullanılan tarımsal kirleticilerin konsantrasyonları ve ulusal/uluslararası su kalite standartları (Denklem 4) 
kullanılmaktadır (Franke, Boyacıoglu ve Hoekstra, 2013).  Son olarak toplam su ayak izi, bitkisel üretimin 

sanal su muhtevası ile toplam üretim miktarının çarpımına eşittir (Denklem 5).  
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Burada, V; verim, ci; bitkisel üretim tonajı, L; kirletici yükü, Cmax; kirleticinin sudaki maksimum 
konsantrasyonu, Cnat ise doğal konstantrasyonu olarak bilinmektedir.  

 

 

Sanal su transferi metodu 

 

Bu çalışmada (Hoekstra vd., 2011) tarafından raporlanan sanal su transferi metodu kullanılmıştır. Herhangi 

bir ürünün arka planında bulunan toplam sanal su transferi (SST), o ürünün ithalat veya ihracattaki 
miktarının (ton), sanal su muhtevası (m3/ton) ile çarpımına eşittir (Denklem 6). Ulusal su tasarrufu (UST), 

bir ülkenin kendi su kaynaklarının ne kadarını koruduğunun bir göstergesi olup ithal ve ihraç edilen ürün 

miktarı farkının, sanal su muhtevasıyla çarpımı sureti ile hesaplanmaktadır (Denklem 7). Küresel su 

tasarrufu (KST) ise, o ürünün karşılıklı iki ülke arasındaki ticaretinin global su kaynaklarına etkisinin bir 
göstergesidir. KST, net ticaret hacmi ve ürünü ithal eden ülkenin sanal su muhtevası ile ihraç eden ülkenin 

sanal su muhtevasının farkının çarpımına eşittir (Denklem 8). UST veya KST değerlerinin negatif olması, 

ulusal veya küresel su kaybı anlamına gelmektedir.  
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) istatistiklerinde Türkiye’nin 2018 yılı toplam buğday üretim değeri 

yaklaşık 20 milyon ton olarak verilmektedir. İhraç edilen buğday miktarı, toplam buğday üretiminin 

yaklaşık %0,35’ine denk gelmektedir. Yani 2018 itibarı ile 70000 ton civarında gerçekleşen Türkiye’nin 
buğday ihracatı, toplam buğday üretimine nispeten çok küçük bir oran arz etmektedir. Buğday ihracatının 

büyük çoğunluğu, Irak, İtalya, Hollanda ve Belçika’ya gerçekleştirilmiştir. Ancak, Irak pazarı, ihracatın 

yaklaşık %51 gibi önemli bir oranını oluşturmaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin buğday ithalatına bakıldığı 
zaman, Rusya’nın çok önemli bir yerde olduğu görülmektedir. 2018 yılında ithal edilen buğdayın yaklaşık 

%84’ü Rusya’dan gelmiştir. Toplamda buğday ithalatı, toplam üretimin yaklaşık %29’una denk gelmektedir 

(Şekil 1). Son olarak, ithalat rakamlarının göz önüne alınması ile birlikte, Türkiye’nin toplam ulusal buğday 

tüketimi 25,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  
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Şekil 1. Türkiye’nin 2018 yılı için buğday tüketim, ithalat ve ihracat değerleri (ton) 

 

Ülkemizdeki ulusal buğday üretiminin toplam su ayak izinin; buğdayın Türkiye’deki sanal su muhtevası 

gözetilerek, 2018 yılında yaklaşık 47.4 milyar m3 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1, Şekil 2). Buğday 

ihracatı ile ilgili Türkiye’den Irak, İtalya ve Hollanda’ya sırasıyla yaklaşık 84, 30 ve 22 milyon m3 su ihraç 
edilmiştir. Toplam rakamlara bakıldığında ise 2018 yılında buğday ihracatının su ayak izinin yaklaşık 165 

milyon m3 olduğu (çoğunlukla yeşil su) ortaya çıkmaktadır.  Bu rakam, her ne kadar toplam su ayak izi 

karşısında oldukça küçük görünse de, Atatürk Barajının toplam rezervuar kapasitesinin (DSİ , 2019) bir 

miktar üstündedir. Esasında bu durum, sanal su transferinin ülkeler nezdinde ne kadar önemi olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  

 

Çizelge 1. Türkiye’nin 2018 yılı su ayak izi değerleri 

Parametre Miktar Yeşil SA Mavi SA Gri SA Toplam SA 

 (Mton) (Gm3) (Gm3) (Gm3) (Gm3) 

Ulusal toplam üretim 20 41 2.5 3.8 47.4 

İç tüketim 19,9 40,9 2.5 3.8 47.2 

İthalat 5,78 13.3 0,167 0,470 13,9 

İhracat 0,07 0,144 0,0087 0,0134 0,166 

Ulusal toplam tüketim 25,7 54.2 2.7 4.3 61.1 

 

 

 
Şekil 2. Türkiye’nin su ayak izi değerlerinin 2018 yılı için görselleştirilmesi  

 

Öte yandan, 2018 yılında yaklaşık 13 milyar m3 su buğday ile birlikte ithal edilmiştir. İhracatın su ayak izi 

ile karşılaştırıldığında, bu rakam oldukça büyük görünmektedir. Ülkemizin buğday tüketiminin su ayak 
izinin yaklaşık %22’si dış kaynaklıdır. Bu durum, Türkiye’nin buğday ticaretinde net bir sanal su ihracatçısı 

olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Rusya ve Kazakistan’ın buğday hususunda, en önemli sanal su 

tedarikçilerimiz olduğu göze çarpmaktadır. Bu ülkelerden geçekleşen sanal su ithalatı toplam ithalatın 
sırasıyla yaklaşık %88 ve % 8’ini oluşturmaktadır.  

 

İhraç ve ithal edilen sanal suyun ulusal ve küresel su kaynaklarına etkileri, buğdayın üretildiği ülkedeki 

SSM miktarlarına bakılarak anlaşılabilmektedir. Türkiye’nin buğday ticareti yaptığı ülkelerdeki buğdayın 
üretiminin yeşil, mavi, gri ve toplam sanal su muhtevaları Şekil 3’te karşılaştırılmıştır. Bu grafiğin, buğday 
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ticareti rakamları ile birlikte okunması ile, daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım elde etmek 

mümkündür. Örneğin Irak’ta buğday üretiminin sanal su muhtevası yaklaşık 6103 m3/ton iken bu miktar 

Türkiye’de 2369 m3/ton olarak verilmiştir (Mekonnen ve Hoekstra, 2011a, 2011b). Türkiye’den Irak’a olan 
yaklaşık 84 milyon m3’lük sanal su ihracatı her ne kadar, ülkemizin su kaynakları için bir kayıp olarak 

görünse de global bir bakış açısı ile bakıldığında bu durum küresel su tasarrufuna (KST) katkıda 

bulunmaktadır. 35,6 bin ton buğdayın Türkiye’den ithal edilmemesi durumunda Irak’ın önemli bir miktarı 
yüzey ve yeraltı suyundan (mavi) oluşan yaklaşık 217 milyon m3 civarındaki bir su hacmini işleme alması 

gerekebilirdi.  

 

 
Şekil 3. Türkiye’nin buğday ticareti yaptığı ülkelerin sanal su muhtevaları 

 ((Mekonnen ve Hoekstra, 2011a) verilerine göre) 

 
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin 2018 yılı uluslararası buğday ticareti rakamları, ilgili ülkelerin sanal 

su muhtevaları, sanal su ithalat ve ihracat miktarları, bu ticaretin Türkiye’nin ulusal su kaynaklarına etkisi 

ve son olarak küresel su tasarruf veya kayıp miktarları Çizelge 2’de özetlenmiştir.  İlgili sütunların koşullu 

biçimlendirilmesi ile, ifade edilen miktarların oransal karşılıklarının ve uç değerlerin ön plana çıkması 
sağlanmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Su ayak izi ve sanal su transferi hesapları, son yıllarda birçok ülkede özellikle tarımsal ürün yönetimi 

süreçlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Konunun yeni bir bakış açısı içermesine istinaden, bu kavramlar, 

henüz Türkiye’de yeterince araştırılmamıştır. Mevcut çalışmada, Türkiye’nin 2018 yılındaki uluslararası 
buğday ticaretinin ulusal ve küresel su kaynakları üzerindeki etkisinin incelenmiştir. Bu çalışmanın buğday 

dışındaki diğer tarımsal ürün veya sektörlere örnek olması ve ülkemizdeki su yönetimi çalışmalarını 

desteklemesi hedeflenmektedir.  
 

Ürünlerin farklı bölgelerdeki sanal su muhtevalarının farklı oluşu, mal veya hizmetlerin transferinin her 

ülkede farklı bir stres veya kazanım oluşturacağının anlaşılmasına vesile olmuştur. Bu bağlamda, suyun 
globalleşmesi kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Su kıtlığı çeken bazı ülkeler özellikle mavi sanal su 

muhtevası yüksek ürünleri diğer ülkelerden ithal ederek, kendi su kaynaklarını koruma altına almaya 

çalışmaktadırlar. Bu durumun, gelecekte su kaynakları açısından zengin ve sanal su muhtevası düşük olan 

ülkeler tarafından bir fırsata çevrilerek, suya ekonomik bir değer kazandırılmasının söz konusu olacağı, 
uluslararası bilimsel çalışma ve platformlarda tartışılmaya başlanmıştır.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Gri
SSM



 

 

Sa
yf

a
2

7
5

 

 
 



 

 

Sa
yf

a
2

7
6

 

KAYNAKLAR 

 

Allen, R. G., Smith, M., Perrier, A., & Pereira, L. S. (1994). "An Update for the Definition of Reference 
Evapotranspiration". ICID Bulletin, 43(2), 1–34. Retrieved from 

http://www.kimberly.uidaho.edu/water/papers/evapotranspiration/ICID_Ref_Definition_1994.pdf 

Distefano, T., & Kelly, S. (2017). "Are we in deep water? Water scarcity and its limits to economic 

growth". Ecological Economics, 142, 130–147. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.019 

Dubcovsky, J., & Dvorak, J. (2007). "Genome Plasticity a Key Factor in the Success of Polyploid Wheat 

Under Domestication". Science, 316(5833), 1862–1866. https://doi.org/10.1126/science.1143986 

Elena, G.C., & Esther, V. (2010). "From water to energy: The virtual water content and water footprint of 

biofuel consumption in Spain". Energy Policy, 38(3), 1345–1352. 

https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2009.11.015 

Franke, N., Boyacıoglu, H., & Hoekstra, A. Y. (2013). "Grey water footprint accounting: Tier 1 

supporting guidelines". Delfth, The Netherlands: UNESCO-IHE Institute for Water Education. 

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). "The Water Footprint 

Assessment Manual". Water Footprint Network. https://doi.org/978-1-84971-279-8 

ITC. (2019). Trade Map database. Retrieved March 28, 2019, from https://www.trademap.org/Index.aspx 

Mekonnen, M.M., & Hoekstra, A. Y. (2011a). "National water footprint accounts: The green, blue and 

grey water footprint of production and consumption", Volume 1: Main report. Delfth, The 

Netherlands: Education, UNESCO-IHE Institute for Water Education. 

Mekonnen, M.M., & Hoekstra, A. Y. (2011b). "National water footprint accounts: The green, blue and 

grey water footprint of production and consumption", Volume 2: Appendices. Delft, Netherlands: 

Unesco-IHE Institute for Water Education. 

Mekonnen, M M, & Hoekstra, A. Y. (2010)." A global and high-resolution assessment of the green, blue 

and grey water footprint of wheat". Hydrology and Earth System Sciences, 14(7), 1259–1276. 

https://doi.org/10.5194/hess-14-1259-2010 

Mekonnen, Mesfin Mergia, & Hoekstra, A. Y. (2010). "The green, blue and grey water footprint of crops 

and derived products". Volume 2: Appendices. UNESCO-IHE Instituate for water education. 

Özdoğan, M. (2011). "Modeling the impacts of climate change on wheat yields in Northwestern Turkey". 

Agriculture, Ecosystems & Environment, 141(1–2), 1–12. 

https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2011.02.001 

DSİ. (2019). Ataturk Dam. Retrieved from http://www.dsi.gov.tr/projeler/ataturk-baraji 

TÜİK. (2019). Turkish Statistical Institute. Retrieved March 1, 2019, from 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 

Xinchun, C., Mengyang, W., Xiangping, G., Yalian, Z., Yan, G., Nan, W., & Weiguang, W. (2017). 

"Assessing water scarcity in agricultural production system based on the generalized water resources 
and water footprint framework". Science of The Total Environment, 609, 587–597. 

https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2017.07.191



 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

 

1 Dr., Enerji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, Ankara, Türkiye.  

  e-posta: serkan.buhan@tubitak.gov.tr 
2 Dr., DSİ, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  filizmalkoc@dsi.gov.tr 
2 Mühendis, İşletme ve Bakım Dairesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  yaseminyilmaz@dsi.gov.tr 
4 Daire Başkan Yrd., İşletme ve Bakım Dairesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  eeminoglu@dsi.gov.tr 
5 Dr., Daire Başkanı, İşletme ve Bakım Dairesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  muyildirim@dsi.gov.tr 

S
a

yf
a

2
7

7
 

 

 
AKIM TAHMİN VE HAVZA OPTİMİZASYON MODELİ (ATHOM) 

 

Serkan BUHAN1,  Filiz MALKOÇ2, Yasemin YILMAZ3, Erkan EMİNOĞLU4, Mehmet Uğur YILDIRIM5 

 
 

ÖZET 

Ülkeler için suyun optimum şekilde kullanılabilmesi, tarım politikalarından enerji politikalarına kadar geniş 

bir yelpazede etki alanı olan kritik bir öneme sahiptir. Bu değerli kaynağın kullanıma uygun hale gelmesi 
için öncelikle iyi tahmin edilmesi ve bu tahminlerin kullanılarak işletme politikalarının belirlenmesi esastır. 

Bu çalışmada anlatılan Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Türkiye’de pilot olarak 

seçilen Seyhan Havzası için su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama 
tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu 

kapsamda iki tür akım tahmin modeli geliştirilmiştir. İlki kısa süreli olarak (3-10 gün) saatlik çözünürlükte 

havzadaki barajların giriş akımlarını tahmin ederken ikincisi uzun süreli olarak (12-15 Ay) günlük 

çözünürlükte baraj giriş akımlarını tahmin etmektedir. Kısa süreli akım tahminleri kullanılarak kaskat 
yapıdaki havza, taşkın amaçlı olarak işletilmekte, uzun süreli akım tahminleri kullanılarak ise enerji amaçlı 

işletme eğrileri oluşturulmaktadır. Dinamik olarak operasyonel bir sistem olan ATHOM, 3-10 güne kadar 

Sayısal Hava Tahmin (SHT) verileri ile otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) verilerini girdi 
olarak sisteme almaktadır. Ayrıca barajlara ait su verileri ve enerji verileri sürekli olarak sisteme girdi 

şeklinde alınmaktadır. Geliştirilen akım tahmin ve havza optimizasyon modelleri ile oluşturulan akım 

tahminleri ve işletme eğrileri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içeren Web-tabanlı uygulama sayesinde sistem 
kullanıcılarına sunulmaktadır. Gerçekleşen akımlar ile tahmin sonuçları karşılaştırılarak hem kısa süreli hem 

de uzun süreli akım tahmin modellerinin performansları değerlendirilmiştir. Kısa süreli taşkın işletme 

modeli ile taşkın riski 10 güne kadar yapılan tahminlerde algılandığı anda baraj rezervuarında ve nehir 

yatağında taşkın olmadan tüm havzanın optimum şekilde işletilmesi sağlanmaktadır. Uzun süreli işletmeler 
ile tüm barajların havza toplamında maksimum enerji üretmek amacıyla yıllık işletme eğrileri 

oluşturulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Akım Tahmin, Havza Optimizasyon, Taşkın, İşletme Politikası 

 

ABSTRACT 

The optimal use of water for countries has a critical importance on a wide range of domain, from agricultural 
policies to energy policies. In order for this valuable resource to become available for use, it is essential to 

first estimate it well and to determine the enterprise policies by using these estimates.  This study describes 

a system, The Flow Forecast and Basin Optimisation Model (ATHOM) for Seyhan Basin selected as a pilot 

in Turkey, that forecasts the water flow to the water structures and accordingly prepares the storage facility 
water budget that enables operation on a daily, monthly and annual basis In this context, two types of flow 
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forecast models have been developed. The first forecasts the input flows of the dams in the basin for a short-

term (3-10 days) hourly resolution, while the second predicts the dam input flow at long-term (12-15 

months) daily resolution. Using the short-term flow forecasts, the basin with cascade structure is operated 
for flood purposes, while long-term flow forecasts are used to generate energy-purpose operating curves. 

ATHOM, which is a dynamically operational system, takes the data of Numerical Weather Predictions 

(NWP) and Automatic Meteorological Observation Station (AMOS) up to 3-10 days as input. In addition, 
water data and energy data of dams are continuously received as input into the system. The created flow 

forecasts and operating curves by using flow forecast and basin optimisation models are presented to system 

users through the Web-based application with Geographic Information System (GIS). The performance of 
both the short-term and long-term flow forecast models was evaluated by comparing the actual flows with 

the estimated results. With the short flood operation model, it is ensured that the whole basin is operated 

without flood in the dam reservoir and river bed as soon as it is detected in the forecasts up to 10 days. 

Annual operating curves are generated in order to produce maximum energy in the total watershed of all 
dams with long-term operations. 

Keywords: Flow Forecasting, Basin Optimisation, Flood, Operation Policy 

 

GİRİŞ 

 

Su kaynaklarının her geçen gün dramatik bir şekilde azalması canlılar için vazgeçilmez olan bu kaynağın 
hayati derece önemli olduğunu ve bu kaynağın en doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Doğru şekilde yönetmek için başarılı tahminler ile projeksiyonların belirlenmesi ve buna 

uygun olarak sistemdeki tüm paydaşların ortak kararlar alması gerekmektedir. Kaskat yapıdaki baraj 

sistemlerinin de bütüncül yaklaşımla ele alınması ve tüm sistemin birbirine entegre bir şekilde işletilmesi 
gerekmektedir. Kaskat olarak birbirine bağlı ve dolayısıyla birbirinden etkilenen su yapılarının bireysel 

bakış açısı ile baraj bazlı işletilmesi yerine bütünsel bir yaklaşımla işletilmesi suyun optimum kullanılmasını 

ve maksimum olarak faydalanmayı sağlayacaktır. Doğru işletmelerin yapılabilmesi için de akım 
tahminlerinin yapılması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda baraj giriş akımlarının kısa vadeli tahmin 

edilerek taşkın amaçlı işletme politikalarının belirlenmesi ve uzun süreli akım tahminleri yapılarak da yıllık 

bazda su bütçelerinin hazırlanması amaçlı iki farklı zaman ufkunda değerlendirme yapmak gerekmektedir. 

Operasyonel olarak tahmin ve optimizasyon sisteminin gerçek zamanlı çalışması ve kaskat baraj sisteminin 
dikkate alınarak değerlendirilmesi (Georgakakos,1989) önemlidir.  

 

Literatürde akım tahmin çalışmaları oldukça yaygındır. Yapılan bir çalışmada Anmala ve ark. (2000), Yapay 
Sinir Ağları yöntemi ile aylık yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak, farklı havzalar için aylık akım tahmini 

yapılmış ve bu sonuçlar ampirik modeller ile karşılaştırılmıştır. Yucel ve ark. (2015), tam dağılımlı WRF-

Hydro modeli ile hem WRF model çıktıları hem de uydu verileri (3DVAR) kullanılarak akım tahmini 
yapılmıştır. Feng ve Zhang (2010), Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Yili nehri üzerine yapılmış sonuçlar 

verilmiştir. Özellikle nehir üzerindeki akım ölçen Yamadu istasyonu verileri ile ANN modeli eğitilmiş ve 

sonuçlar raporlanmıştır. Akım tahminlerinde istatistiksel tabanlı yapay sinir ağları yöntemleri ile tahmin 

üretmek literatürde oldukça yaygın olarak kullanılan ve başarılı sonuçlar veren yöntemlerdir 
(Kişi,2008;Chiang ve ark.,2004; Önal, 2009;Yaşar, 2004; Yarar, 2004; Aci, 2006; Gümüş ve ark., 2010; 

Adamowski ve Sun, 2010). Diğer yaklaşımlar ise akım tahminlerinde kavramsal model olarak tanımlanan 

HBV modelini (Bergström, 1976) kullanarak akım tahminleri yapan çalışmalar da sıklıkla görülmektedir 
(Skaugen ve Onof, 2014; Mayr ve ark., 2013, Şorman ve ark., 2009) 

 

Havza optimizasyonu elde edilen akım tahminlerinden sonra sistemdeki tüm kısıtları dikkate alarak kısa 
uzun süreli işletme politikaları belirlemek için uygulanır. Bu alanda literatürde yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Optimizasyon alanında yapılan bir çalışmada Yurtal ve ark. (2005), Seyhan havzasının alt 

kısmında 6 adet rezervuar üzerinde uygulanmış bir model anlatılıyor. Çalışmada geleneksel dinamik 

programlama yöntemi ile belirli dönemler için santral bazlı bütünsel enerji optimizasyonu yapılmıştır. 
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Sharifi ve ark. (2009), İran’da bulunan Seymareh barajı için optimizasyon yapılmıştır. Bu optimizasyon 

yalnızca en yüksek seviyede talebin oluştuğu saatler için yapılmıştır. Modelin ana hedefi, su seviyesi 

minimum ile maksimum işletme seviyesi arasında ise barajın pik saatler içerisinde tam kapasite çalışmasını 
sağlamak üzerine kurulmuştur. Liu ve ark. (2011), rezervuar operasyonu için yapılan optimizasyon 

modellerinin genellikle tek bir baraj için yapıldığından, kaskat sistemler için uygulamaların az olduğundan 

bahsedilmektedir. Bu çalışmada kaskat sistem için optimizasyon yapılmıştır. Gelati ve ark. (2014), model 
yoğun yağış alan Ekvator’da bulunan 2 adet baraj üzerinde uygulanmıştır. Rezervuar akışları Markov-

switching modelinde gerçek veriler ile çalıştırılmıştır. Benzer şekilde su kaynaklarının optimizasyonu 

üzerine yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur (Zhao ve ark., 2014;  Li ve ark. 2014; Cheng ve ark., 2009).  
 

ATHOM sistemi ile kaskat yapıda olan barajlar sisteminin hem noktasal olarak baraj giriş akım tahminleri 

elde edilmekte hem de akım tahminlerine dayalı olarak işletme kısıtları da dikkate alınarak optimum 

işletmeler yapılmaktır. İşletmelerde kısıtlar dikkate alınarak optimum eğriler elde edilmeye çalışmaktadır.  
 

GENEL SİSTEM MİMARİSİ VE YÖNTEM 

 
ATHOM sistemi genel mimarisi akım tahmin alt modeli, optimizasyon alt modeli ve ATHOM-WEB 

uygulaması ile bütüncül bir sistemdir. Veri entegrasyon altyapısı Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü (MGM), Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) ve dış kaynaklardan elde edilen veriler ile proje 
sunucuları üzerindeki çalışan modellerin ürettiği verilerden oluşmaktadır. Genel sistem mimarisi Şekil 1’de 

sunulmuştur. Veri entegrasyon altyapısı ile tahmin ve optimizasyon modelleri için ihtiyaç duyulan veriler 

sistem veri tabanına kaydedilmekte ve bu veriler üzerinde hem akım tahmin modeli hem de optimizasyon 

modeli operasyonel ve gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır 
 

 
Şekil.1 ATHOM Genel Sistem Mimarisi 

 

Akım Tahmin Modeli  

 
Kısa süreli akım tahminleri (3-10 güne kadar saatlik çözünürlükte) ve uzun süreli akım tahminleri (15 aya 

kadar günlük çözünürlükte) şeklinde model sonuçları üretilmektedir. Bu model için 4 farklı alt model 

kullanılmakta ve tahminler üretilmektedir. Bu modeller Şekil 2’de verilmiştir.  

 

Akım Doğallaştırma ve Akım Tahminlerinde Kullanılan Meteorolojik Tahminler  

Günlük çözünürlükteki baraj su bilgileri kullanılarak her bir baraja ait gelen su, enerjiye harcanan su ve 

savaklanan su verileri dikkate alınarak, baraj bazlı doğallaştırılmış akımlar elde edilmiştir. Bu doğallaştırma 

membadaki barajın mansaba bıraktığı su ile ara havzadan gelen su hesaplanarak kaskat yapıdaki tüm barajlar 

için doğallaştırılmış akımlar oluşturulmuştur. Modellerde kullanılan meteorolojik tahmin girdileri ise Şekil 
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3’te verilmiştir. Kısa süreli akım tahminleri için ANN, SVM ve WRF-HYDRO kısa süreli meteorolojik 

tahmin modeli her gün çalıştırılmaktadır. Uzun süreli olan akım tahmin modelleri ANN, SVM ve HBV ise 

her ay yeni gelen 7 aylık meteorolojik ECMWF sisteme alındığında tahminler çıkarılmaktadır.   
 

Kısa Süreli Akım Tahmin Modelleri 

ATHOM Projesi kapsamında geliştirilen kısa süreli akım tahmin modelleri 3 farklı akım tahmin modeli 

barındırmaktadır. Bu modeller ANN, SVM, WRF-HYDRO modelleridir.  

 

 
Şekil 2. Akım Tahmin Modelleri  

 

 

Şekil 3. Akım Tahmin Modeller Genel Akış Şeması 

 

Kısa Süreli ANN Akım Tahmin Modeli 

Akım tahmini için geliştirilen ANN modeli, öğrenme temeline dayanan istatistiksel tabanlı bir modeldir. 
Yapay Sinir Ağları (YSA/ANN) modeli temel olarak sinir sistemi mantığıyla her bir geçmiş bilgiyle elde 

edilecek algının tahmine yansıtılmasıyla oluşmaktadır. Çok katmanlı tek ve iki gizli katmanlı ANN 

modelleri farklı nöron sayıları kullanılarak en iyi akım tahminini verecek şekilde kalibrasyonlarda test 

edilmiştir. Hata ağırlıkların bir fonksiyonu olarak ifade edilir. Amaç bu fonksiyonun global minimum 
değerini bulmaktır. Kullanılan Resilient Backpropogation-Rprop optimizasyon yönteminde bütün veri 

üzerinde kısmi türev ile belirlenen işaret dikkate alınır. Bu işarete bağlı olarak ağırlık (weight) değerleri 

belirlenir ve adım boyutu dinamik olarak belirlenir. Örneğin 𝜂𝑖
(𝑡) burada i’inci ağırlığın t’inci iterasyondaki 
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adım boyutu olarak ifade edilirse, birinci ve ikinci iterasyonda başlangıç değerleri verildikten sonra bu adım 

boyutu dinamik olarak belirlenir. Bu güncelleme ise (1) eşitliğinde verilmiştir. 

 

𝑤𝑖
(𝑡) = 𝑤𝑖

(𝑡−1) − 𝜂(𝑡−1) ∗ 𝑠𝑔𝑛 (
𝜕E(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖
(𝑡−1))         (1) 

 
Burada w ağırlık değeri, i ağırlık numarası, t iterasyon sayısı, η adım büyüklüğü ve E hata fonksiyonunu 

ifade etmektedir. Denemeler sonucu en başarılı gizli katman sayısı ve nöron sayısı bulunmuştur ve burada 

logaritmik aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Topak bir model olan ANN modeli girdisi olarak yağış, 

sıcaklık, toprak nemi, yüzey akış ve buharlaşma gibi tahminler ile ölçüm verileri kullanılmıştır.  
 

Kısa Süreli SVM Akım Tahmin Modeli 

SVM modeli, ANN modelinin eğitim setinde en iyi sonucu verme prensibine karşılık olarak eğitim setinde 

belirli bir miktar hata yapmak ancak hiç görülmemiş test setinde daha iyi performans göstermek amacını 

taşıyan bir yöntemdir. Öncelikle problemin farklı boyutta çözülebilecek bir hiperdüzleme taşınması ve 
burada çözülmesi gereklidir. Birbirinden farklı setlerin maksimum marjini düşünerek birbirinden 

ayrıştırılmasını sağlar. Doğrusal SVM modeli için matematiksel model (2) eşitliğinde verilmiştir. 
 

𝑦 = 𝑤𝑥 − 𝑏           (2) 

           
Burada y çıkış vektörü, w hiperdüzlem normali, x girdi vektörü, b çizilen hattın kaydırma parametresi olarak 

tanımlanır. Doğrusal olmayan bir hat ile veri setlerini ayırmak için ise Lagrange çarpanları ve Kernel 

fonksiyonlarından yararlanılır. Bu durumda matematiksel ifade (3) eşitliğine dönüşür. 
 

𝑦 = ∑𝑦𝑖 𝛼𝑗𝐾(𝑥𝑗 , 𝑥) − 𝑏                 (3) 
  

Burada, α Lagrange çarpanlarını, K ise x ile xj arasındaki benzerlik veya uzaklığı ölçen Kernel fonksiyonunu 
ifade eder. SVM akım tahmin modeli eğitim (kalibrasyon) aşaması ile veri setine uygun şekilde en başarılı 

model performansını sunacak parametrelerin belirlenmesi sağlanır. Topak (lumped) bir model olarak 

değerlendirilen SVM modeli ANN modelinin kullandığı verileri benzerini kullanarak akım tahminleri üretir. 
 

Kısa Süreli WRF-Hydro Akım Tahmin Modeli 

WRF-Hydro modeli WRF hava tahmin modeli sonuçlarını kullanarak grid bazlı olarak tüm havzayı 

modelleyen ve yüksek çözünürlüklerde noktasal akım tahminleri üretebilen tam dağılımlı bir modeldir. 

Burada 2 km*2km çözünürlükte tahmin elde etmek üzere ECMWF sınır koşulları ile çalıştırılan WRF 
modeli daha sonra ürettiği sonuçlar ile WRF-Hyro modeline girdi olarak kullanılır. Hidrolojik olan bu model 

ile 200m*200m çözünürlükte gridler ile yüksek çözünürlükte akım tahmin sonuçları elde edilir.   
 

WRF-Hydro modeli ile üretilecek grid bazlı akım tahminleri için en önemli nokta kullanılan model 

parametrelerinin en iyi şekilde kalibre edilmesi ve bu parametreler ileriye dönük elde edilen 10 günlük kısa 

süreli akım tahminlerinin yüksek doğrulukta olmasıdır. Kalibrasyon için yaklaşık 1 yıllık veri seti 
kullanılmıştır. WRF-Hydro bölgesi kanal ağı oluşturulurken her bir kanala bir sıra atanır. Eğer kanal memba 

ise kanal sırası birdir. İki adet memba birleşerek kanal sırası iki olan bir kol oluşturur. Bu sıralama nehir 

ağındaki tüm kollar için yapılır ve ilgili Manning kanal parametreleri belirlenir. Kol parametresi küçüldükçe 
akım daha hızlı hareket etmekte ve akım tepeleri daha önce ve büyük olarak gözlemlenmekte, büyüdükçe 

ise akım daha yavaş hareket etmekte dolayısıyla akım tepeleri daha geç ve küçük olarak gözlemlenmektedir. 

 

Uzun Süreli Akım Tahmin Modelleri  

Uzun süreli akım tahmin modelleri için ANN, SVM ve HBV modelleri oluşturulmuştur.   
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Uzun Süreli ANN Akım Tahmin Modeli 

ANN modeli ile oluşturulan uzun süreli akım tahminleri için kısa süreli akım tahminlerinde kullanılan 

benzer model altyapısı kullanılmaktadır. Girdi olarak ECMWF’e ait olan günlük çözünürlükteki 216 günlük 

tahmin verileri kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 7 aylık bir tahmin aralığındaki bu veriler (Toplam yağış, 
sıcaklık, yüzey akış, toprak nemi, buharlaşma v.b.) ile geliştirilen algoritma ile 2010 yılından itibaren aynı 

aya ait hava tahmin modeli ile elde edilmiş geçmiş verileri kullanılarak uzun süreli tahminler üretilmektedir. 

Barajlara ait gerçekleşen doğal akımlar kullanılmaktadır. 7 Aylık olarak üretilen bu tahminler son 10 yılın 

ortalama akımları arasındaki ilişki belirlenerek 15 aya kadar uzatılmaktadır.  
 

Uzun Süreli SVM Akım Tahmin Modeli 

Uzun süreli SVM modeli kısa süreli akım tahminlerinde kullanılan benzer model altyapısı kullanılmaktadır. 

SVM modeli ile oluşturulan uzun süreli akım tahminleri ANN modeline benzer şekilde ECMWF’e ait olan 

günlük çözünürlükteki 216 günlük tahmin verileri kullanılmaktadır. Kullanılan modele entegre edilen 
algoritma ile 2010 yılından itibaren aynı aya ait hava tahmin modeli ile elde edilmiş geçmiş veriler ve 

gerçekleşmeler kullanılarak uzun süreli tahminler üretilmektedir. 7 aya kadar yapılan bu tahminler son yılın 

ortalama akım değerleri ile karşılaştırılmakta ve elde edilen bu ilişki kalan 5 aylık tahmini üretmek için 
kullanılmaktadır. Sonuçta 15 aylık günlük çözünürlükte SVM tahminleri oluşturulmaktadır.  

 

Uzun Süreli HBV Akım Tahmin Modeli 

HBV akım tahmin modeli yarı dağılımlı bir model sınıfı olarak tanımlanmaktadır (Bergström, 1976). HBV 

modeli, eğer varsa akarsu akışı veya kar erimesinden su deposu içine girişi yağış, hava sıcaklığı ve 
potansiyel evapotranspirasyonu dönüştüren kavramsal bir havza modelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

yarı dağılımlı bir model olarak değerlendirilmektedir. Model üzerinde birçok kez değişiklik yapılmıştır ve 

bir dizi ülkede farklı sürümleri bulunmaktadır. Modelin genel su dengesi eşitlik (4)’te verilmiştir. 

 

𝑃 − 𝐸 − 𝑄 =
𝑑

𝑑𝑡
[𝑆𝑃 + 𝑆𝑀 +𝑈𝑍 + 𝐿𝑍 + 𝑉𝐿]        (4) 

 

Burada P yağışı, E bitki su tüketimini, Q yüzeysel akışı, SP kar örtüsünü, SM toprak nemini, UZ yeraltı 

suyu üst bölgesini, LZ yeraltı suyu alt bölgesi ve VL göl hacmini gösterir. HBV modeli su toplama 
havzalarını alt havzaya ayırarak ve yüksekliklere göre alt bölgelere ayırma işlemlerini kullanılarak yarı 

dağılımlı bir model olarak kabul edilebilir. HBV modeline giriş için yağış, sıcaklık ve potansiyel 

evapotranspirasyon verileri kullanılır. Model performansında kritik nokta kullanılan parametrelerin en iyi 

şekilde kalibrasyonudur. Kalibrasyon için 2010 yılından günümüze kadar veriler için iyi sonuç veren 
parçacık sürü optimizasyon metodu (Particle Swarm Optimization, PSO) kullanılmıştır.  
 

Nihai Akım Tahminleri İçin Kombinasyon Modeli 

Elde edilen tüm bireysel model akım tahminleri (ANN, SVM, HBV ve WRF-Hydro) akıllı bir algoritma ile 

kombinasyona sokulup en iyi tahmini oluşturmak üzere nihai tahminler üretilmektedir. Kısa süreli akım 

tahminleri için son 3-10 aralığında her bir modelin gerçekleşen akımlar arasındaki ilişki belirlenip model 
bazlı ağırlıklandırma katsayıları belirlenir ve bu kombinasyon katsayıları kullanılarak nihai kısa süreli akım 

tahminleri elde edilir. Uzun süreli akım tahminleri için de benzer bir yaklaşımla son 3-7 aylık veri 

kullanılarak nihai uzun süreli akım tahminleri elde edilir. Böylece modellerde bireysel olarak var olan 
sistematik hatalar da giderilmiş olmaktadır. Ayrıca tüm akım tahmin modellerinin ürettiği tahminler 

kullanılarak istatistiki yöntemler ile olasılıklı tahminler oluşturulmaktadır. Bunun için tahmin verisinin 

ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak güven aralıkları ile aralıklı tahminler oluşturulmaktadır.  

 

Havza İşletme (Optimizasyon) Modeli  

 

ATHOM sisteminin diğer ana bileşeni havza optimizasyonudur. Üretilen akım tahminleri optimizasyon 
modellerine girdi olarak verilerek enerji ve taşkın koruma amaçlı nihai işletme eğrileri elde edilmektedir. 
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15 aylık uzun süreli enerji maksimizasyonu amaçlı ve 3 günlük kısa süreli taşkın koruma amaçlı 

optimizasyon modellerinin yanında 1 aylık enerji, 10 günlük taşkın ve 3 günlük enerji modelleri de sisteme 

entegre edilmiş ve bütün kod blokları bir karar mekanizması içerisinde birbirine bağlanmıştır. Model 
kapsamında oluşturulan matematiksel yöntemler doğrusal olmayan yapıda olup bu yöntemlerin doğrusal 

algoritmalar ile çözümü mümkün değildir. Modelde bu nedenle bir sezgisel algoritma olan PSO algoritması 

kullanılmıştır. Bu algoritmanın en önemli özellikleri, doğrusal olmayan yapıdaki modelleri karışık 
matematiksel formüller kullanmadan güçlü bir algoritmayla çözmesi, global optimumu bulabilmesi ve 

bütün kısıtlara uyabilen bir çözüm bulunamadığında kısıtlara en çok uyan bir çözümü önerebilmesidir. 

 

Enerji Amaçlı Optimizasyon Modeli 

Enerji amaçlı optimizasyon modeli oluşturulurken öncelikle barajın kot seviyesinin maksimum ve minimum 

işletme limitleri arasında kalmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle PSO algoritmasındaki parçacık sürüleri 

kot değerleri olarak oluşturulmuş ve bu parçacıkların alt ve üst limitleri kot limitleri olarak alınarak kesin 

bir şekilde bu aralık haricinde başka bir kot değerinin oluşması önlenmiştir. Daha sonra ise içme suyu, 

sulama suyu, can suyu, buharlaşma gibi kısıtlar göz önünde bulundurularak akış denklemi bu kot değerlerine 

göre çözülmüştür. Akış denkleminden elde edilen barajın türbinlediği suyun minimum ve maksimum akış 

isterlerine uyup uymadığı ise penaltılarla kontrol edilerek varsa bu penaltı terimleri amaç fonksiyonuna 

eklenmiş ve bir parçacığın uygunluk değeri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu uygunluk değerleri de PSO 

algoritması içerisinde kullanılarak algoritmanın çözüme ulaşması sağlanmıştır. 

Taşkın Koruma Amaçlı Optimizasyon Modeli 

Taşkın koruma amaçlı optimizasyon modeli, enerji amaçlı optimizasyon modelinden farklı olarak dipsavak 

ve dolusavak karakteristikleri, öteleme denklemleri, suyun yol alma süresi ve mansap kapasitesini 

içermekteyken içme suyu, sulama suyu, can suyu ve buharlaşma gibi kıstasları içermemekte ve kısa vadeli 

süreler için çalışmaktadır. Ayrıca bu modelde PSO algoritmasındaki parçacık sürüleri barajın bıraktığı 

suyun debisi olarak üretilmekte ve minimum değer olan 0 ile maksimum değer olan o anki kot seviyesinde 

izin verilen debi arasında üretilmektedir. Akış denklemi bu debi değerlerine göre çözülerek kot seviyeleri 

elde edilmekte ve bu kot seviyelerinin kot limitlerine uyup uymadığı penaltılarla kontrol edilmektedir. 

Penaltı terimleri ile birlikte oluşturulan amaç fonksiyonundan elde edilen uygunluk değerleri parçacıklara 

atanarak PSO algoritmasının optimum çözüme ulaşması sağlanmıştır. 

ATHOM-WEB Uygulaması  

 

ATHOM-WEB uygulaması ATHOM projesi kapsamında geliştirilen akım tahmin modellerin ve havza 

işletme (optimizasyon) modelinin girdi ve çıktılarının yönetilebildiği, gözlenebildiği ve raporlanabildiği, 
projenin Web tabanlı uygulamasıdır. Kullanıcı arayüzü ile yetkili kullanıcıya tüm sorgulama, grafikleme ve 

analiz imkanlarının sunulmakta ve sonuçlar istenilen aralık ve formatlarda raporlanabilmektedir. Ayrıca 

operasyonel olarak otomatik çalışan sistemin tüm parametrelerinin güncellenmesi yeni kalibrasyon 
çalışmalarının yapılması ve manuel model çalıştırma ile elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesi 

imkanları da yine bu uygulama üzerinden yapılabilmektedir.   

 

SONUÇLAR 

 

ATHOM sistemi operasyonel olarak günlük ve aylık periyotlarda sürekli çalışan gerçek zamanlı bir 

sistemdir. Tüm sonuçlar veri tabanına kaydedilerek web tabanlı uygulama ile kullanıcıya sunulmaktadır.  
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Kısa Süreli Akım Tahmin Sonuçları 

 

3-10 güne kadar elde edilen baraj bazlı akım tahminleri ile gerçekleşen değerler 1 Aralık 2018 – 18 Şubat 
2019 tarihleri arasında teste tabi tutulmuş ve bu test sonuçlarına göre elde edilen örnek iki baraj için sonuçlar 
Şekil 4’te verilmiştir. Hacimsel olarak havzadaki barajların doğruluk değerleri ise Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

    
Şekil 4. En kötü ve En iyi Kısa Süreli Akım Tahmin Sonuçları (Baraj 6 ve Baraj 9) 

 

 

Çizelge 1. Kısa Süreli Akım Tahmin Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzun Süreli Akım Tahmin Sonuçları 
 

Uzun süreli ANN, SVM ve HBV model sonuçları için 2010 yılından itibaren sistemdeki tüm veriler 
kalibrasyonda kullanılır. Test aşamasında ise Ocak-Aralık 2018 dönemi için sonuçlar Nash-Sutcliffe 

Efficiency (NSE) değeri ve hacim doğrulukları olarak Çizelge 2’de verilmiştir. En iyi ve en kötü hacim 
doğruluğuna göre iki baraja ait sonuçlar Şekil 5’te verilmiştir.  

  
Şekil 5. En kötü ve En iyi Uzun Süreli Akım Tahmin Sonuçları (Baraj 6 ve Baraj 9) 

 

Baraj No Hacim Doğruluk (%) 

1 95.25 

2 93.98 

3 91.75 

4 97.00 

5 86.81 

6 80.41 

7 98.75 
8 94.89 

9 99.85 

10 98.53 
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Noktasal akım tahminlerinin yanında olasılıklı olarak güven bandı ile tahmin üretilmiştir. %75 güven bandı 

ile üretilen tahminler örnek bir baraj Şekil 6’da verilmiştir. Noktasal olarak tahminlerde yaşanan sapmaların 
güven bandı ile verilen sapmalara göre daha fazla olması beklen durumdur.  

 

Çizelge 2. Uzun Süreli Akım Tahmin Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. %75 Güven Bandı ile Elde Edilmiş Uzun Süreli Akım Tahmin Sonuçları ve Gerçekleşmeler (Baraj 9) 
 

Taşkın Amaçlı İşletme (Optimizasyon) Sonuçları 
 

Taşkın amaçlı olan işletme sonuçları, 3-10 günlük olarak alınan kısa süreli akım tahminlerini kullanarak 

elde edilen işletme eğrileridir. 10 güne kadar olan taşkın amaçlı işletme eğrileri taşkın riski için uygun 
işletme politikası ile taşkın olmadan ya da taşkını minimize edecek şekilde işletmeler oluşturmaktadır.  

 

 

Şekil 9. Taşkın Amaçlı Kısa Süreli Optimizasyon Sonuçları (Baraj 8 ve Baraj 9) 

  

Baraj No NSE Hacim Doğruluk (%) 

1 0.31  99.14 

2 0.36 98.86 

3 0.49 96.52 

4 0.90 98.11 

5 0.94 96.03 

6 0.89 93.38 

7 0.81 95.04 

8 0.88 97.48 

9 0.86 99.27 

10 0.78 92.98 
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Enerji Amaçlı İşletme (Optimizasyon) Sonuçları 
 

Enerji amaçlı işletme sonuçları, 15 aylık uzun süreli akım tahminlerini kullanarak üretilen işletmelerdir.  

 

Şekil 9. Enerji Amaçlı Uzun Süreli Optimizasyon Sonuçları (Baraj 1 ve Baraj 9) 
 

Elde edilen sonuçlar hem akım tahminleri hem de işletmelerin oldukça başarılı bir sistem olduğunu ortaya 
koymaktadır. Böyle bir operasyonel sistemin tüm Türkiye’ye yaygınlaşması ile ülkenin bütün havzalarının 

tek elden milli bir sistem ile yönetilmesi mümkün olabilecektir. 
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KÜÇÜK MENDERES HAVZASI'NIN TUW MODEL İLE HİDROLOJİK OLARAK 

MODELLENMESİ 

 

Gülay ONUŞLUEL GÜL1  Ayşegül KUZUCU2  Ali GÜL3 

 

ÖZET 

 
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin batısında bulunan Küçük Menderes Nehir Havzası'nın ortalanmış bir yağış-

akış modeli olan TUW modeli ile hidrolojik olarak modellenmesidir. Modelleme işlemi R-Studio 

programında “TUWmodel” paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, havzada uzun süreli 
gözleme sahip Ödemiş ve Selçuk meteoroloji istasyonları göz önüne alınmış, 1964-2002 periyoduna ait 

günlük yağış ve sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Model girdilerinden olan potansiyel evapotranspirasyon 

değerleri de Blaney-Criddle yöntemi ile hesaplanmıştır. 1962-2002 gözlem periyodu, 1964-1982 ve 1983-
2002 dönemleri olmak üzere ikiye ayrılarak kalibrasyon ve doğrulama işlemleri, havza çıkışında bulunan 

E06A001 numaralı istasyonda ölçülen günlük akım verileri ile model çıktılarının karşılaştırılması yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen en uygun parametre değerleri ile Küçük Menderes 

Havzası'nın uzun süreli yağış akış modellemesi gerçekleştirilmiş ve farklı iklim değişikliği senaryoları 
altında tahmini değişen koşulların değerlendirilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: TUW model, Küçük Menderes nehir havzası, hidrolojik modelleme. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to perform hydrologic modeling in Küçük Menderes river basin located in western 

Turkey by using the TUW model which is one of the lumped rainfall-runoff models. The modeling was 

carried out via the “TUWmodel” package in R-Studio programme. Ödemiş and Selçuk meteorological 

stations in Küçük Menderes Basin, which have been associated with long-term observations, were taken 
into consideration and daily precipitation and temperature values of 1964-2002 period were used in the 

study. Potential evapotranspiration values were calculated as another input into the model by using the 

Blaney-Criddle method. By splitting the observation period 1962-2002 into two parts as 1964-1982 and 
1983-2002, the calibration and verification processes were conducted through the comparison of the daily 

flows monitored at the basin outlet station numbered E06A001 against the model outputs. As a result of the 

study, long-term rainfall-runoff modeling of the Küçük Menderes Basin was implemented with the most 

appropriately computed parameter values, making it possible to assess inferentially changing conditions 
under various scenarios regarding the climate change. 

Keywords: TUW model, Küçük Menderes river basin, hydrologic modeling 
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GİRİŞ 

 

Su mühendisliğinin öneminin ve gereksiniminin oldukça fazla olduğu bu dönemde, modelleme ihtiyacı hem 

bilim insanlarına hem de yönetim birimlerine süreçlerde yaşanan belirsizliklerin açıklanmasında ve yönetim 
kararlarının alınıp teknik açıdan değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Kavramsal yağış akış modelleri, 

su sistemlerinin yönetimi, taşkın riski yönetimi, iklim değişikliği çalışmaları gibi birçok problemin 

çözümünde kullanılan güçlü ve sağlam araçlardır (Sleziak vd.,2015).  
 

Yağış-akış modellemesi için mevcut veriler genellikle istasyonlarda ölçülen (noktasal) veriler olup bu 

verilerin alansal analizi için coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Modelin performansı, genel olarak 
kaydedilmiş bir akım verisine karşı doğrulanmaktadır. Doğal akımların modellenmesi, işletmeye yönelik 

akım tahminleri, havzada gelecekte oluşabilecek fiziksel değişimlerin etkisinin tahmini, iklim değişikliği 

etkilerinin belirlenmesi gibi çalışmalar, hidrolojik modelleme alanında en yaygın uygulamalardandır 

(Bergström, 1976).  
 

Sunulan çalışmada Viyana Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen TUW (“Technische Universität 

Wien”) kavramsal yağış-akış modeli kullanılmıştır. Sleziak vd. (2015), TUW modelini Avusturya'da 123 
havzada uygulamış ve kalibrasyon için kriter olarak Nash-Sutcliffe katsayısı (NSE) seçerek onar yıllık 

periyotlarda kalibre edilmiş NSE ile seçilen havza özellikleri arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Sleziak vd. 

(2016a), modelin verimliliğini hacim hatası ile değerlendirmiş, yağış ve sıcaklık gibi iklim göstergelerindeki 
değişikliklerin modelin verimliliği üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Sleziak vd. (2016b), TUW 

modelini uygulayarak iklim özelliklerindeki değişiklikler arasındaki zıt bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. 

Sleziak vd. (2017) düşük ve yüksek debili olmak üzere iki rejimli simülasyon gerçekleştirmiş ve bunları tek 

rejimli simülasyon sonuçları ile karşılaştırarak iki rejimli modeli düşük akımlar için yeterli, yüksek akımlar 
için yetersiz bulmuşlardır.   

 

Çalışma alanı olarak belirlenen Küçük Menderes Havzası için, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 
tarafından hazırlanan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Nihai Raporu’na (2016) göre, 

iklim projeksiyonlarından elde edilen sonuçlar baz alındığında sıcaklıkların artması, yağışların ise yüzyılın 

ortasına kadar pozitif daha sonrasında negatif anomali sergilemesi ve havzadaki su potansiyelinin çarpıcı 

şekilde azalması ile su açığının belirginleşmesi beklenmektedir. Küçük Menderes Havzası, su yönetimi 
stratejilerinin belirlenmesinde dikkate alınması ve havzada öngörülen su açığının minimize edilebilmesi için 

olanak yaratması açısından oldukça önemli bir konuma sahip durumdadır. 

 
Bu bağlamda, Türkiye’nin batısında bulunan Küçük Menderes Nehir Havzası'nın ortalanmış bir yağış-akış 

modeli olan TUW modeli ile hidrolojik olarak modellenmesi amaçlanmıştır. Modelleme işlemi R-Studio 

programında “TUWmodel” paketi kullanılarak havzada uzun süreli gözleme sahip Ödemiş ve Selçuk 
meteoroloji istasyonları göz önüne alınarak 1964-2002 periyoduna ait günlük yağış ve sıcaklık değerleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1962-2002 gözlem periyodu, 1964-1982 ve 1983-2002 dönemleri olmak 

üzere ikiye ayrılarak kalibrasyon ve doğrulama işlemleri, havza çıkışında bulunan E06A001 numaralı 

istasyonda ölçülen günlük akım verileri ile model çıktılarının karşılaştırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.  
 

 

ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER  

Küçük Menderes Havzası (Şekil 1), Türkiye’nin batısında bulunmakta olup Gediz ve Büyük Menderes 

Havzalarına komşudur. Küçük Menderes Nehri ve birbirinden bağımsız birçok derenin yağış alanını 

içerisine alan ve idari olarak belirlenen Küçük Menderes Havzası’nın yağış alanı yaklaşık 6907 km2’dir. Bu 
çalışmada yaklaşık 3270 km2 yağış alanına sahip olan Küçük Menderes Nehir Havzası (Şekil 1) proje yeri 
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olarak seçilmiştir. Küçük Menderes Nehri uzunluğu 129.114 km (TÜBİTAK MAM, 2010) ve 1964-2002 

gözlem periyodu için günlük ortalama debisi 9.57 m3/s’dir. Nehir havzasının % 98.2’si İzmir, %1.8’i Manisa 

ve %0.1’i Aydın ili sınırları içerisinde olup %58’i verimli tarım arazilerini, %37’si ormanları içermektedir. 
Küçük Menderes Havzası'nda yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı oluğu Akdeniz ikliminin 

tipik özellikleri ve bu iklim özelliklerine bağlı olarak gelişen bitki örtüsü görülmektedir. Küçük Menderes 

Nehri Havzası yüksek dağlarla çevrili olduğundan genellikle Kasım ile Nisan ayları arasında yaşanan yoğun 
yağış sellere neden olmaktadır (Saf, 2009). 

 

 
Şekil 1. Küçük Menderes Nehir Havzası ve Türkiye’deki yeri 

 

Çalışmada, Küçük Menderes Nehir Havzası içinde bulunan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilen 17822 numaralı Ödemiş ve 17854 numaralı Selçuk meteoroloji gözlem istasyonlarının (MGİ) (Şekil 

1) 1964-2002 ortak dönemi için günlük yağış (Şekil 2.a ve 2.b) ve sıcaklık (Şekil 2.c ve 2.d) değerleri 

kullanılmıştır. Thiessen poligonu metodu ile Ödemiş ve Selçuk istasyonlarının havzayı temsil etme oranları 
sırasıyla %62.28 ve %37.72 olarak belirlenmiştir.  

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından işletilen ve yağış alanı yaklaşık 3255 km2 olan E06A001 

numaralı Küçük Menderes - Selçuk akım gözlem istasyonunun (AGİ) (Şekil 1) 1964-2002 dönemi günlük 
akım verileri Şekil 3'te verilmektedir. Akarsu üzerinde ilk yapılan depolama yapısı Beydağ Barajı olup, 

2007 yılında işletmeye açılmış olup, gözlem periyodu olan 1964-2002 yılları arasındaki akım değerleri 

doğal akımlar olarak kabul edilmiştir. 
 

 

YÖNTEM VE UYGULAMA  

 

Bu çalışmada R-Studio istatistiksel hesaplama ortamında çalışan, ortalanmış bir yağış-akış modeli olan 

"TUWmodel" paketi kullanılmıştır. Model günlük zaman aralığında çalışmakta olup kullanılan veriler 

günlük yağış, sıcaklık ve akım değerleridir. Modelin bir diğer girdisi olan potansiyel evapotranspirasyon 
(PET) değerleri 'Blaney Criddle' formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Eşitlik 1).  

 

ETo = P (0.46 T + 8)         (1) 
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P: Her aydaki gündüz saatlerinin yıllık gündüz saatlerine oranı (%) 

T: Günlük sıcaklık değerleri (0C);  

ETo: PET (mm/gün )  
 

 

 
(a) (b) 

 

 
(c) (d) 

Şekil 2. a)Ödemiş ve b)Selçuk MGİ günlük yağış (mm), c)Ödemiş ve d)Selçuk MGİ günlük sıcaklık (0C) 

 

 

 

Şekil 3. E06A001- Küçük Menderes – Selçuk AGİ günlük akımlar (mm/gün) 

 

TUWmodel içeriğinde 15 parametre olup (Sleziak vd.,2016), bu parametreler ve değişim aralıkları Çizelge 

1'de gösterilmiştir.  
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           Çizelge 1. TUW Model Parametreleri 

  

Model 

parametresi 
Tanımı ve birimi 

Parametre 

aralığı 

Model 

parametresi 
Tanımı ve birimi 

Parametre 

aralığı 

SCF Kar düzeltme faktörü (-) 0.9 – 1.5 k0 
Ek çıkışın depolama 

katsayısı (gün) 
0 – 2 

DDF 
Derece-gün faktörü (mm/°C 
gün) 

0 – 5 k1 
Hızlı depolama katsayısı 
(gün) 

2 – 30 

Tr 
Yağış için eşik sıcaklık değeri 
(°C) 

1 – 3 k2 
Yavaş depolama katsayısı 
(gün) 

30 – 250 

Ts 
Kar için eşik sıcaklık değeri 
(°C) 

-3 – 1 lsuz 
Eşik depolama durumu 
(mm) 

1 – 100 

Tm 
Kar erime sıcaklığı için eşik 
değer (°C) 

-2 – 2 cperc 
Sabit sızma oranı 
(mm/gün) 

0 – 8 

Lprat 
Evapotranspirasyon için limit 
ile ilgili parametre 

0 – 1 bmax 
Düşük akışlarda 
maksimum taban değeri 
(gün) 

0 – 30 

FC 
Maksimum toprak nemi 
depolaması (mm) 

0 – 600 croute 
Serbest ölçekleme 
parametresi (mm/gün) 

0 – 50 

BETA 
Akış oluşumunun doğrusal 
olmayan parametresi 

0 – 20 

  

  
  

 
 

Kalibrasyon ve doğrulama 

 

Kalibrasyon ile belirlenen parametre değerleri, yalnızca kalibrasyonda kullanılan havza ve model yapısında 
etkili bir şekilde geçerli olmaktadır. Parametre değerlerinin yanlı tahminlerine yol açmaması için 

kalibrasyon işleminin tutarlı olmasına dikkat edilmelidir. Belirli bir model yapısı için bulunan optimum 

parametre seti, gözlemlerdeki küçük değişikliklere, kalibrasyonda gözlenen gözlem süresine, model 
tahminlerinin değerlendirilme şekline ve model yapısındaki değişikliklere duyarlı olabilmektedir (Beven, 

2012). Parametre değerleri, manuel ya da otomatik kalibrasyon yöntemleri ile en uygun parametre seti elde 

edlinceye dek modelin çalıştırılmasıyla elde edilmektedir (Beven, 2012). Doğrulama işlemi ise modelin 
kalibrasyon aşamasında belirlenen parametre değerlerleri ile aynı havzada fakat farklı veri seti kullanılarak 

tekrar çalıştırılması esasına dayanmaktadır. 

 

Çalışmada gözlem periyodu ikiye ayrılarak 1964-1982 yılları arası kalibrasyon işleminde, 1983-2002 yılları 
arasında kalan dönem de parametre tahminlerini doğrulama işleminde kullanılmıştır. Çizelge 1’de verilen 

TUWmodel parametre değerleri 1964-1982 kalibrasyon dönemi için tespit edilmiş ve Çizelge 2’de tahmin 

edilen bu parametre değerleri verilmiştir. Tahmin edilen parametre değerleri kullanılarak elde edilen 
modellenmiş akım değerleri ile gözlenmiş akım değerlerine ait grafik Şekil 4.a’da sunulmuştur. Tahmin 

edilen model parametreleri değerlerinin doğrulanması amacıyla belirlenen parametre değerleri kullanılarak 

model 1983-2002 dönemi için tekrar çalıştırılmış ve elde edilen sonuçlar da Şekil 4.b'de sunulmuştur. 
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     Çizelge 2. TUW Model Parametre Tahminleri 

 

Parametre Parametre aralığı 

Kullanılan 

parametre 

değeri 

Parametre Parametre aralığı 

Kullanılan 

parametre 

değeri 

SCF 0.9 – 1.5 1 k0 0 – 2 0.5 

DDF 0 – 5 1.5 k1 2 – 30 15 

Tr 1 – 3 2.5 k2 30 – 250 31 

Ts -3 – 1 0 lsuz 1 – 100 70 

Tm -2 – 2 0.5 cperc 0 – 8 5 

Lprat 0 – 1 0.5 bmax 0 – 30 5 

FC 0 – 600 350 croute 0 – 50 30 

BETA 0 – 20 3   

 

 

 
 

a) b) 

Şekil 4.a) Sulak dönem (kalibrasyon periyodu)için gözlenmiş ve modellenmiş akım değerleri ve b) Kurak dönem 

(doğrulama periyodu)için gözlenmiş ve modellenmiş akım değerleri  

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Çalışmada, kavramsal bir yağış-akış modeli olan TUW model kullanılarak Küçük Menderes Nehir 
Havzası'nın 1964-2002 dönemi akım değerleri modellenmiştir. Model girdisi olan günlük yağış ve sıcaklık 

değerleri için havza içinde bulunan Ödemiş (17822) ve Selçuk (17854) istasyonlarının 1964-2002 ortak 

gözlem dönemi verileri kullanılmış ve günlük PET değerleri Blaney Criddle yöntemi ile hesaplanmıştır. 
Modelin 15 parametresi ayrı ayrı ele alınmış ve tahminleri yapılmıştır. Havza mansap kesimine yakın yerde 

ve anakol üzerinde konumlanmış olan E06A001 numaralı Küçük Menderes – Selçuk AGİ’nin 1964-2002 

dönemi gözlenmiş akım verileri ile modellenmiş akımlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

 
Çalışma sonucunda elde edilen en uygun parametre değerleri ile Küçük Menderes Havzası'nın uzun süreli 

yağış akış modellemesi gerçekleştirilmiş ve iklim değişikliği gibi farklı senaryoların uygulanabilmesi 

mümkün hale gelmiştir. 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ YAĞIŞ ŞİDDET-SÜRE-TEKERRÜR ANALİZİ  

İbrahim Halil Deger1, Mehmet İshak Yüce2, Ali Aytek3 

 

ÖZET 

 

Şiddet-süre-tekerrür eğrileri gözlenmiş bir dizi yağış verisinin analizinden elde edilen yağış süresi, yağış 
şiddeti ve frekansı (tekerrür) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Şiddet-süre-tekerrür eğrileri genellikle hidroloji, 

hidrolik ve su kaynakları projelerinde özellikle yağmur suyu toplama sistemlerinde kullanılır. Sera 

gazlarındaki artış sonucu iklimdeki yerel veya küresel değişimler yağışın şiddet, süre ve frekansının 
değişmesine neden olur. Şehir taşkınlarından korunmak için iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini 

hesaplamak ve bu etkilere uyum sağlamak gerekir. Su kaynakları projelerinde şiddet-süre-tekerrür eğrileri 

düzenli olarak kullanıldığına göre güvenli ve ekonomik hidrolik yapılar inşa etmek için yağış 

karakteristiklerinin çalışılması ve güncellenmesi ve yağışın tutarlı hidrolojik analizlerinin yapılması 
gelecekteki iklim senaryoları için yaşamsal öneme sahiptir. Yağış verilerinin analizi farklı yağış süreleri ve 

farklı dönüş aralıkları için yapılmalıdır. Şiddet-süre-tekerrür eğrilerinin elde edilmesi her biri farklı bir yağış 

süresi ve bu sürelere ait yıllık maksimum serileri için frekans analizinin yapılmasını gerektirir. Bu 
çalışmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri 

için 5, 10, 15, 30 dakika ve 1, 2, 3, 6, 12, 24 saatlik yağış sürelerine ait şiddet-süre-tekerrür eğrilerinin elde 

edilmesidir. Analizler, yaygın bir şekilde kullanılan Gumbel ve Log-Pearson Tip III dağılımı kullanılarak 
2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 yıllık dönüş aralıkları için yapılmıştır. Bu çalışmada belli yıllar arasında ölçülmüş, 

standart yağış sürelerine ait maksimum yıllık yağış verileri kullanılmıştır. Sonuçların adı geçen illerin yerel 

makamları için fayda sunması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri, Gumbel Dağılımı, Log-Pearson Tip III Dağılımı, İklim 

Değişikliği 

ABSTRACT 

PRECIPITATION INTENSITY–DURATION-FREQUENCY ANALYSIS FOR EASTERN 

MEDITERRANEAN REGIONS 

Intensity-Duration–Frequency (IDF) curves represent a relationship between duration, intensity and 

frequency (return period) of precipitation, which are obtained from a series of analysis of observed rainfall 
data. IDF curves are generally used in the design of hydrologic, hydraulic and water resource projects, 

particularly in the storm water collection systems. Changes in the local or global climate, as a result of 

upsurge in greenhouse gases, leads to variations in intensity, duration and frequency of precipitation events. 
Quantifying the potential effects of climate change and adapting to them is one way to reduce urban 

vulnerability, particularly avoiding city floods. Since, the precipitation intensity-duration–frequency curves 

are regularly utilised to design water resources projects, in order to have safe and economic hydraulic 

structures studying and updating precipitation characteristics and consistent hydrologic analysis of 
precipitation intensity for future climate scenarios is vital. Precipitation analyses should be performed for 
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different durations and return periods. The development of IDF curves necessitates that a frequency analysis 

to be conducted for each set of annual maxima, each associated with one precipitation duration. The aim of 

this study is to obtain IDF curves for Eastern Mediterranean Regions namely Adana, Hatay, Osmaniye and 
Kahramanmaraş provinces, for precipitation durations of 5, 10, 15, 30 minutes, and 1, 2, 6, 12 and 24 hours. 

The analyses were conducted for the return periods of 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 years by utilizing Gumbel 

and Log-Pearson Type III distributions, which are commonly used in the frequency analysis. The annual 
maximum precipitation over the specific durations were acquired from the recorded measurements of a 

certain period, which are obtained from the General Directorate of Meteorology. The results of the 

investigation are expected to be useful to the local authorities of these cities. 

Keywords: IDF curves, Gumbel distribution, Log-Pearson Type III distribution, Climate change. 

1. Giriş 

Şiddet-süre-tekerrür eğrileri, gözlenmiş yağış verisine ait şiddeti, yağışın süresini ve frekansını (dönüş 
aralığını) bir arada göstermeye yarayan eğrilerdir. Şiddet-süre-tekerrür eğrileri ayrıca, mühendislerin belirli 

bir dönüş aralığında havzaya yağan yağış miktarının büyüklüğünü grafik olarak göstermesine yarayan 

eğriler olarak tanımlanmaktadır (Dupont ve Allen, 2000; Elsebaie, 2011). Genel olarak şiddet-süre-frekans 
eğrileri hidrolojik, hidrolik ve su kaynakları projelerinde özellikle yağmur suyu toplama sistemlerinde 

kullanılır. 

Sel, deprem, kuraklık gibi doğal afetlere karşı insan hayatını ve şehirlerde var olan sosyal yaşamı, tarihi 
zenginlikleri, ekonomik kalkınmayı sağlayan öğeleri korumak son derece önemlidir. Özellikle de şehirlerde 

gerçekleşen taşkınlar can ve mal kayıpları kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. 2012 yılında 

gerçekleştirilen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneline göre (IPCC, 2012) 21. yüzyılın sonunda, aşırı 

yağış olaylarının sık görülmesiyle birlikte yıllık maksimum yağış miktarının tekerrür periyodunda önemli 
bir azalmanın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (IPCC, 2012; Fadhel vd., 2017). Böylelikle, kentsel 

yağmur suyu toplama hassasiyetinin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur (Willems, 2013; Fadhel vd., 

2017). Böyle zararların önlenebilmesi için şiddet-süre-tekerrür analizlerinin doğru yapılması büyük bir 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte kentsel havzaların hidrolojik olaylarını güvenilir bir şekilde analiz 

etmek, modellemek ve mevcut veya gelecekteki iklim koşulları için, saatlik hatta saatin altındaki kısa süreli 

yağış verilerini kullanmak gerekir (Watt vd., 2003; Segond vd., 2006; Fadhel vd., 2017). Genellikle, şiddet-

süre-tekerrür eğrileri, istenen yağış süresine göre uygun dağılım tipinde bir dizi gözlenmiş yağış verisi 
kullanılarak dönüş sürelerini tahmin etmek için elde edilir (Overeem vd. 2008; Cheng ve Aghakouchak, 

2014; Tfwala vd., 2017). Literatürde sıkça kullanılan ve bu eğrilerin elde edilmesinde kullanılan dağılımlar 

arasında Gumbel, Normal, Log normal, Log Pearson III gibi dağılımlar vardır (Elsebaie, 2011; Alhassoun, 

2011; Karahan ve Özkan, 2012). 

Bu çalışmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana istasyonu için 1944-2015, Hatay (Antakya) 

istasyonu için 1957-2015, Kahramanmaraş istasyonu için 1966-2015 ve Osmaniye istasyonu için 2011-2015 
yılları arasındaki 5, 10, 15, 30 dakika ve 1, 2, 3, 6, 12, 24 saatlik yağış sürelerine ait veriler kullanılarak 

şiddet-süre-tekerrür eğrilerinin elde edilmesidir. Analizler, yaygın bir şekilde kullanılan Gumbel ve Log-

Pearson Tip III dağılımı kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 yıllık dönüş aralıkları için yapılmıştır. 
 

2. Teori 

Yağış şiddet-süre-tekerrür eğrileri, yatay eksende yağışın süresi, düşey eksende ise mm/saat cinsinden yağış 

şiddetinin verilmesiyle elden edilen eğrilerdir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan yağış 

verilerinin de aşağıdaki denklem yardımıyla mm/saat birimine çevrilmesi gerekmektedir (Chow vd.,1988). 

i =
P

Td
             (1) 

Burada, P yağışın miktarını (mm), Td yağışın süresini (saat) ifade etmektedir. 
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2.1. Gumbel Dağılımı 

Gumbel dağılımı, maksimum verileri modelleme hususunda uygunluğu nedeniyle şiddet-süre-tekerrür 

analizinde en çok kullanılan dağılımdır (Koutsoyiannis, 1998; Elsebaie, 2011). Gumbel dağılımı 

kullanılarak seçilmiş bir yağış süresinde belli bir dönüş aralığına ait yağış tahmini 

 𝑋𝑇𝐷 = 𝑋𝑇𝐷 + 𝐾𝑇𝑠𝑇𝐷            (2) 

ile hesaplanır (Chow vd., 1988). X dönüş aralığındaki yağış tahminini (mm/saat), X̄ verilerin ortalamasını 

(mm/saat), s verilerin standart sapmasını (mm/saat), KT frekans faktörünü göstermektedir. Frekans faktörü  

KT 𝐾𝑇 =
√6

𝜋
(0.5772 + ln (ln (

𝑇

𝑇−1
)))        (3)   

İle hesaplanabilir (Chow vd.,1988; Elsebaie, 2011; Rasel ve Islam, 2015). Burada, T yıl cinsinden dönüş 

aralığını (2, 5, 10, yıl gibi) ifade eder. 

2.2. Log Pearson 3 Dağılımı 

Eğer log(x) değişkeninin Pearson Tip III dağılımına sahip olduğu farz edilirse, x değişkeninin dağılımı Log 

Pearson Tip III dağılımıdır (Chow vd. 1988; Rao ve Hamed, 2000). Log Pearson Tip III dağılımının veriye 

uygulanabilmesi için denklem (1)’deki eşitlik yardımıyla veriler mm/saat birimine çevrildikten sonra, 
verinin 10 tabanlı logaritmasının alınması gereklidir (Chow vd., 1988; Usul, 2001). Logaritması alınmış 

olan verinin ortalaması n veri sayısı olmak üzere Denklem (4), standart sapması Denklem (5) ile 

hesaplanabilir. 

𝑙𝑜𝑔𝑥 =
∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥

𝑛
            (4) 

𝑠𝑙𝑜𝑔𝑥 = √∑(𝑙𝑜𝑔𝑥−𝑙𝑜𝑔𝑥)
2

𝑛−1
          (5) 

Böylelikle Log Pearson Tip III dağılımı kullanılarak seçilmiş bir yağış süresinde belli bir dönüş aralığına 

ait yağış tahmini  

𝑙𝑜𝑔𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑥 + 𝐾𝑇𝑠𝑙𝑜𝑔𝑥             (6) 

ile hesaplanır fakat burada logaritmik değer hesaplanmış olacağından, gerçek değer  

𝑥 = 10𝑙𝑜𝑔𝑥+𝐾𝑇𝑠𝑙𝑜𝑔𝑥            (7) 

ile hesaplanır (Usul, 2011). 

Log Pearson Tip III dağılımında KT frekans faktörü referans tablolardan hesaplanabilmektedir. Tablolarda 

yer alan belirli bir dönüş aralığındaki frekans faktörü çarpıklık katsayısına bağlıdır (Chow vd., 1988; Usul, 

2001). Çarpıklık katsayısı (G)  

𝐺 =
𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑥−𝑙𝑜𝑔𝑥)

3

(𝑛−1)(𝑛−2)(𝑠𝑙𝑜𝑔𝑥)
3
          (8)      

ile hesaplanabilir (Usul, 2001). 
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3. Analizler 

Gumbel dağılımı kullanılarak, Adana, Hatay (Antakya), Kahramanmaraş ve Osmaniye istasyonları için 5, 

10, 15, 30 dakika ve 1, 2, 3, 6, 12, 24 saatlik yağış sürelerine ait veriler kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50, 100, 

1000 yıllık dönüş aralıklarına ait şiddet-süre-tekerrür eğrileri elde edilmiştir. Sadece Osmaniye istasyonunda 
5 dakikalık veriler kullanılmamıştır. Dağılım analizinden elde edilen sonuçlar frekans faktörleriyle birlikte 

Çizelgeler 1 - 4’te verilmiş olup eğriler ise Grafik 1’de verilmiştir. Aynı şekilde Log Pearson Tip III 

dağılımının uygulanmasıyla Adana istasyonu için 10, 15, 30 dakika ve 1, 2, 3, 6, 12, 24 saatlik, Hatay 
(Antakya) istasyonu için 10, 15, 30 dakika ve 1, 3, 6, 12, 24 saatlik, Kahramanmaraş istasyonu için 10, 15, 

30 dakika ve 1, 2, 3, 12, 24 saatlik ve Osmaniye istasyonu için 5, 15, 30 dakika ve 1, 12, 24 saatlik veriler 

kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 yıllık dönüş aralıklarına ait şiddet-süre-tekerrür eğrileri elde 

edilmiştir. Dağılımdan Eşitlik 7 ile hesaplanan sonuçlar Çizelgeler 5 - 8’de verilmiş olup eğriler ise Grafik 
2’de verilmiştir. Log Pearson Tip III dağılımında her istasyonun her farklı yağmur süresi için frekans 

faktörleri KT, referans tablolardan (Hoggan, 1989; Usul, 2001) interpolasyonların yapılması ile elde 

edilmiştir. 

Gumbel dağılımının sonuçlarının verildiği Çizelge 1-4 detaylı incelediğinde frekans faktörü olan KT’nin 

dönüş aralığı arttıkça arttığı görülmektedir. Herhangi bir yağış süresinde dönüş aralığı arttıkça yağış şiddeti 

tahminlerinin de arttığı, herhangi bir dönüş aralığında yağış süresi arttıkça yağış şiddeti tahminlerinin 
azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca Grafik 1’de verilen eğriler göz önünde bulundurulduğunda eğilim olarak 

eğriler aynı davranışı göstermektedir. 

Log Pearson Tip III dağılımının sonuçlarının verildiği Çizelgeler 5-8 incelendiğinde Gumbel dağılımına 

benzer bir şekilde herhangi bir yağış süresinde dönüş aralığı arttıkça yağış şiddeti tahminlerinin de arttığı, 
herhangi bir dönüş aralığında yağış süresi arttıkça yağış şiddeti tahminlerinin azaldığı görülür. Yine Grafik 

2’de verilen eğriler aynı eğilime sahiptir. 

Çizelge 1: Adana istasyonunun Gumbel dağılımına ait sonuçları 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

 2 5 10 25 50 100 1000 

Yağış Süresi Frekans Faktörleri, KT 

(Saat) -0.16427 0,719547 1,3045632 2,0438459 2,592288 3,1366806 4,9355236 

0,0833333 94,81058 125,7218 146,1878 172,0466 191,2301 210,2719 273,1922 

0,16666 71,61833 99,96181 118,7277 142,4384 160,0283 177,4884 235,1819 

0,25 60,6469 85,20346 101,462 122,0048 137,2446 152,3719 202,3571 

0,5 41,93381 61,42282 74,32624 90,62974 102,7246 114,7302 154,4003 

1 27,52768 42,09098 51,73315 63,91606 72,95403 81,92528 111,5691 

2 16,1953 25,12042 31,02963 38,49592 44,03485 49,53288 67,70008 

3 11,80444 17,96588 22,04529 27,19964 31,02343 34,81898 47,36068 

6 7,096941 10,28142 12,38983 15,0538 17,03009 18,99179 25,47385 

12 4,234175 5,895525 6,995484 8,385284 9,416317 10,43974 13,82144 

24 2,785677 3,786957 4,449892 5,287512 5,908907 6,525713 8,563833 
 

Çizelge 2: Hatay (Antakya) istasyonunun Gumbel dağılımına ait sonuçları 

 Dönüş Aralığı (yıl) 
 2 5 10 25 50 100 1000 

Yağış Süresi Frekans Faktörleri, KT 

(Saat) -0.16427 0,719547 1,3045632 2,0438459 2,592288 3,1366806 4,9355236 

0,0833333 97,06752 130,6673 152,9133 181,0211 201,8731 222,5712 290,9639 

0,16666 70,5771 95,10169 111,3391 131,8551 147,0751 162,1827 212,1028 

0,25 59,88267 80,97693 94,94317 112,5896 125,6806 138,6751 181,6127 

0,5 44,53255 62,41486 74,25451 89,21394 100,3117 111,3275 147,7272 

1 32,6243 48,54123 59,07963 72,39492 82,27296 92,07807 124,4772 

2 22,13509 34,52766 42,73262 53,09961 60,79044 68,42448 93,64972 

3 16,76943 26,28911 32,59197 40,55565 46,46357 52,32786 71,7053 

6 10,21866 16,22371 20,19957 25,22309 28,94982 32,64904 44,8724 

12 5,97844 9,347604 11,57828 14,39675 16,48766 18,56312 25,4211 

24 3,744526 6,124622 7,700453 9,691519 11,16861 12,63479 17,4795 
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Çizelge 3: Kahramanmaraş istasyonunun Gumbel dağılımına ait sonuçları 

 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

 2 5 10 25 50 100 1000 

Yağış Süresi Frekans Faktörleri, KT 

(Saat) -0.16427 0,719547 1,3045632 2,0438459 2,592288 3,1366806 4,9355236 

0,0833333 62,18176 91,26069 110,5135 134,8394 152,8858 170,7989 229,9895 

0,16666 45,81058 65,50225 78,53985 95,01289 107,2335 119,3639 159,4466 

0,25 37,40766 52,60308 62,66378 75,37549 84,80576 94,16641 125,0969 

0,5 22,6634 30,79098 36,17216 42,97128 48,01526 53,02199 69,5658 

1 14,04958 18,91956 22,1439 26,21787 29,24018 32,24017 42,15306 

2 8,778371 11,48044 13,26945 15,52986 17,20677 18,87129 24,37139 

3 6,707549 8,951853 10,43778 12,31525 13,70806 15,09059 19,6589 

6 4,259155 5,838266 6,883775 8,204778 9,184773 10,15753 13,37183 

12 2,745415 3,699952 4,331939 5,130455 5,72284 6,310852 8,253824 

24 1,907026 2,402135 2,729941 3,144125 3,451389 3,756386 4,764188 

 

Çizelge 4: Osmaniye istasyonunun Gumbel dağılımına ait sonuçları 

 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

 2 5 10 25 50 100 1000 

Yağış Süresi Frekans Faktörleri, KT 

(Saat) -0.16427 0,719547 1,3045632 2,0438459 2,592288 3,1366806 4,9355236 

0,16666 79,38814 107,6414 126,3476 149,9829 167,5168 184,9214 242,4314 

0,25 70,86421 94,18931 109,6326 129,1451 143,6207 157,9894 205,4679 

0,5 47,80509 64,56227 75,65698 89,67517 100,0747 110,3974 144,5068 

1 30,22757 42,52424 50,66571 60,95248 68,5838 76,15876 101,1888 

2 20,57039 28,90679 34,42621 41,40001 46,57357 51,70894 68,67779 

3 15,79539 21,78563 25,75168 30,7628 34,48034 38,17043 50,36362 

6 9,608026 13,28878 15,72576 18,80489 21,08916 23,35657 30,84879 

12 5,954153 7,967121 9,299881 10,98383 12,23307 13,4731 17,57052 

24 3,488731 4,785183 5,643547 6,728092 7,532669 8,331306 10,97025 
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Grafik 1: Gumbel dağılımına ait Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri, a) Adana İstasyonu, b) Hatay (Antakya) istasyonu, 

c) Kahramanmaraş İstasyonu, d) Osmaniye İstasyonu 
 

Çizelge 5: Adana istasyonunun Log Pearson Tip III dağılımına ait sonuçları 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

   Yağış Süresi (saat) 2 5 10 25 50 100 1000 

0,1666 82,38736 101,7478 119,4987 140,2742 154,6264 168,0563 208,3891 

0,25 60,48875 86,00769 102,589 123,1551 138,1594 152,8777 201,1621 

0,5 40,79982 60,14399 73,96793 92,50113 107,0294 122,177 178,1384 

1 26,44457 39,82823 49,89624 63,97974 75,44976 87,81516 136,5451 

2 15,32861 23,39645 29,7451 38,95393 46,75169 55,38821 91,60625 

3 11,28335 17,01691 21,38824 27,56993 32,66619 38,20575 60,46369 

6 6,949437 10,08664 12,29359 15,21625 17,48372 19,82729 28,34607 

12 4,199605 5,902504 7,043343 8,496383 9,586369 10,68022 14,44548 

24 2,787594 3,825866 4,49683 5,328041 5,935822 6,53374 8,512786 
 

Çizelge 6: Hatay(Antakya) istasyonunun Log Pearson Tip III dağılımına ait sonuçları 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

Yağış Süresi (saat) 2 5 10 25 50 100 1000 

0,1666 71,00474 96,50047 112,6125 132,225 146,327 160,0181 204,1536 

0,25 59,90656 81,56325 95,65722 113,2273 126,1645 138,9654 181,8627 

0,5 43,71978 61,36819 73,83754 90,45422 103,4091 116,9238 166,7618 

1 31,17895 46,45764 58,13387 74,68041 88,38009 103,304 163,6917 

3 15,54191 24,3078 31,51744 42,44554 52,02944 62,98277 111,9867 

6 9,406713 14,72844 19,21148 26,16991 32,39725 39,6402 73,30872 

12 5,501353 8,342875 10,80501 14,72025 18,30798 22,55994 43,27337 

24 3,396833 5,178107 6,819406 9,558428 12,19013 15,43121 32,66727 

 

Çizelge 7: Kahramanmaraş istasyonunun Log Pearson Tip III dağılımına ait sonuçları 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

Yağış Süresi (saat) 2 5 10 25 50 100 1000 

0,1666 45,41604 65,04342 78,30605 95,29479 108,0905 120,9676 165,4907 

0,25 39,35399 53,91902 63,05571 73,34031 80,18408 86,41181 103,8906 

0,5 24,22819 32,5394 36,34269 39,76325 41,58327 42,95456 45,60984 

1 15,04516 20,07757 22,35094 24,35151 25,39879 26,15053 27,49071 

2 9,38084 11,94862 13,09635 14,12198 14,66818 15,08132 15,8946 

3 7,14087 9,176751 10,13391 11,0283 11,52732 11,91905 12,75344 

12 2,898536 3,87337 4,354825 4,820872 5,089403 5,305529 5,786286 

24 2,170307 2,48037 2,538243 2,560152 2,565539 2,567013 2,567511 
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Çizelge 8: Osmaniye istasyonunun Log Pearson Tip III dağılımına ait sonuçları 

 
 Dönüş Aralığı (yıl) 

   Yağış Süresi (saat) 2 5 10 25 50 100 1000 

0,08333 114,4776 140,1187 153,4772 167,397 176,1059 183,6936 203,4043 

0,25 72,54329 97,62511 112,3611 129,1605 140,5347 151,0654 181,7184 

0,5 48,78811 66,88553 77,69024 90,14729 98,66055 106,597 129,9833 

1 30,73608 44,08741 52,17967 61,55971 67,97891 73,95726 91,46094 

12 5,978348 8,078079 9,438844 11,12945 12,3709 13,59919 17,68962 

24 3,54033 4,923375 5,773401 6,77703 7,478012 8,142939 10,17019 

 

  

  
Grafik 2: Log Pearson Tip III dağılımına ait Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri, a) Adana İstasyonu, b) Hatay (Antakya) 

istasyonu, c) Kahramanmaraş İstasyonu, d) Osmaniye İstasyonu. 
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4. Sonuç 

Bu çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana istasyonu için 1944-2015, Hatay (Antakya) 

istasyonu için 1957-2015, Kahramanmaraş istasyonu için 1966-2015 ve Osmaniye istasyonu için 2011-2015 
yılları arasındaki 5, 10, 15, 30 dakika ve 1, 2, 3, 6, 12, 24 saatlik yağış sürelerine ait veriler ve Gumbel ve 

Log-Pearson Tip III olasılık dağılımı kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 yıllık dönüş aralıkları için yağış 

şiddet-süre-tekerrür eğrileri elde edilmiştir. Analizlerde elde edilen sonuçlar hem çizelge hem tablolarla 
desteklenmiş olup sonuçların adı geçen kentlerin su ile ilgili altyapı tasarım çalışmalarında yerel makamlara 

faydalı olması beklenmektedir. 
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ALAŞEHİR HAVZASI SCS EĞRİ NUMARASI VE SMA (SOIL MOISTURE ACCOUNTING) 
HAVZA MODELLERİ 
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Celalettin ŞİMŞEK4             Ahmet A. KUMANLIOĞLU5         Ali C. DEMİRKESEN6 

 
 

ÖZET 

Bütçe hesapları havza yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Suyun yönetimi hacimsel 

girdilerin ve çıktıların belirlenen zaman dilimlerinde doğru ve sürekli olarak hesaplanmasıyla mümkündür. 
Havza içerisindeki yağış, akış ve sızma arasındaki ilişkiler yakınsayan konsept matematiksel modeller 19. 

yüzyılın başlarından beri geliştirilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile gelişen yazılımlar aracılığıyla 

konsept modellerin sürekli hidrolojik modellere uygulanması yaygınlaşmıştır. Bu çalışma 115Y065 
numaralı TÜBİTAK destekli proje kapsamında yürütülmüş olup; Alaşehir Havzası yeraltısuyu beslenim 

miktarlarının tespitinde havza modelleri çalışmalarının bir ürünüdür. Çalışma kapsamında, havza orta 

kesiminde yer alan 504 km 2 ‘lik alüvyon zonu için SMA (Soil Moisture Accounting) ve havzanın tamamı 

olan 2710 km2‘lik alan içinse SCS Eğri Numarası modeli hazırlanmıştır. Modellere bir senelik kayıtlı yağış 
yükseklikleri girdi olarak kullanılıp yeraltısuyu beslenim miktarları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: SCS Eğri Numarası, SMA, Havza Modeli 

 
 

ABSTRACT 

Basin budget calculations are a substantial part of basin water management. Water management can only 
be achieved by determining volumetric input and output accurate and continues in specific time steps. The 

conceptual mathematical models that converge the relationships between precipitation, flow and infiltration 

within the basin have been developed since the beginning of the 19th century. The application of concept 

models to continuous hydrological models has become widespread through the advancement of technology. 
This study has been held under 115Y065 numbered TÜBİTAK founded project and belong to the project 

section of percolation rate determination by using basin hydrological models. Within the scope of the study, 

SMA (Soil Moisture Accounting) has been used for 504 km2 alluvial zone in the middle part of the basin 
and SCS Curve Number model was established for 2710 km2 area which is the whole basin. One-year 

precipitation recordings are used as input data and groundwater percolation amounts are tried to be 

determined.  

Keywords: SCS Curve Number, SMA, Basin Model 
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1. GİRİŞ 

 
Su geçmişte uğruna savaşlar verilmiş bir doğal kaynak olarak, gelecekte de bu önemini koruyacağı belirtileri 

açıktır (Farinosi, 2018). Küresel iklim değişiklikleri ise mevcut problemin dahada kötüleşmesine sebep 

olmaktadır. Uzun vadeli yapılan iklim değişikliği tahminleri önümüzdeki yüzyıllık dönem içerisinde 

Türkiye’yi de kapsayan Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kuşağında; her 1 °C’lik ortalama sıcaklık 

artışına karşılık % 11’lere varan yağış düşüşleri öngörmektedir (Arblaster, 2013). NASA’nın 2015 yılında 

yaptığı çalışmaya göre dünya genelindeki 37 büyük akiferin 21’inin kaybolma riski altındadır (Voss, 

Swenson, & Rodell, 2015). Bu koşullar altında var olan kaynakların korunumu büyük önem arz etmektedir.  
 

Dünya genelinde özellikle kentsel bölgelerde yeraltı suları yaygın olarak içme suyu amacı ile 

kullanılmaktadır. Avrupa genelinde içme suyunun %75’i yeraltısularından karşılanmakta olup Birleşik 

Devletlerin kentsel yerleşim bölgelerinde bu oran %95’lere çıkmaktadır (European Commission, 
2008)(Todd, Tinlin, Schmidt & Everett, 1976). Yeraltı sularının hayatımızdaki bu önemli yerine karşın 

birçok akifer kirleticiler ve aşırı çekimlere bağlı kalite ve miktar problemleri yaşamaktadır. Bazı bölgelerde 

aşırı çekim sebebiyle düşen yeraltı suyu seviyeleri, çekimi ekonomik açıdan maliyetli ve sürdürülemez bir 
hale getirmektedir (Tsur & Zemel, 2004). Tüm bu sorunlara karşın, yeraltı sularına olan farkındalığın azlığı, 

yeraltı sularının gözden uzak olmalarına bağlanabilir (Boulton, 2005). 

 
Mevcut durum değerlendirildiğinde yeraltısuyu kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak 

kaynakların doğru yönetimiyle başarılabilir. Yüzey sularına görece yeraltı sularındaki hacimsel 

değişikliklerin ölçülmesi güç ve maliyetlidir. Yeraltı suyu izleme faaliyetleri, yeraltı suyunun kalitesi veya 

miktarının gözlenmesi üzerine kurulmuş olup birçok farklı teknik kullanılmaktadır (Scanlon & Cook, 
2003)(Weight, 2011). Fakat bu tekniklerin kurulum masrafının yanı sıra bakım ve ihtiyaç duydukları iş gücü 

ekonomik anlamda bir yüktür.  

 
Bu çalışmada HEC_HMS havza simülasyon programında SCS Eğri Numarası ve Soil Moisture Accounting 

(SMA) kayıp metotlarını kullanılarak Alaşehir Havzası modellenmiş olup, bu metotların yeraltısuyu 

beslenim miktarlarının tespitinde kullanılabilirliği test edilmiştir.  
 

1.1.  Çalışma Sahasının Özellikleri 

 

Alaşehir Havzası Türkiye’nin 25 büyük havzasından biri olan Gediz Havzasının alt havzalarından biridir. 

Alaşehir Havzasının toplam alanı 2710.5 km² olmakla birlikte Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini 

barındırmaktadır. Kırsal nüfusuda dahil ederek; 2015’deki nüfus sayımına göre bölgede 320885 kişi 

yaşamakta olup yeraltı su kaynaklarının aşırı tüketimi sebebiyle susuzluk riskiyle karşı karşıyadırlar (Baba, 

2011). Bölge halkının başlıca geçim kaynağı tarım olmakla birlikte havza önemli bir jeotermal potansiyel 
barındırmaktadır. Havzanın grabeni içinde 3000 metreye varan derin sondajlar yapılmış ve buradan elde 

edilen akışkanlarla jeotermal enerji santralleri yapılmaktadır. Havza içerisinde hali hazırda faaliyette olan 

jeotermal elektrik üretim santralleri bulunmaktadır (Tonkul, 2018). 
 

Alaşehir Havzası’nın çevresi 2150 m’ lere varan dağlarla çevrilidir ve graben kotu 83 m ile 90 m arasında 

değişmektedir. Havzanın temel kayası Menderes Masifi ’ne ait metamorfik kayaçlardan oluşmaktadır. 

Alaşehir grabeni metemorfik kayaçların erozyonu ve taşınımı ile meydana gelmiş heterojen alüvyon 
katmanlarından oluşmaktadır (ŞİMŞEK et al., 2018). Havzanın dağlık kesimlerinde % 34’lere varan eğimler 

gözlenirken; havzanın orta kesimlerinde eğimler % 1.5 ile % 5.5 arasında değişmektedir. 
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1.2.  Çalışma Sahası Toprak Profili 

 
Toprak, bitki örtüsünden sonra yağışın karşılaştığı ilk katmandır. Bilindiği üzere toprak katmanları genel 

olarak yüzeyden itibaren sırasıyla “O, A, B, C” olmak üzere dört seviyeye ayrılmıştır (Şekil 1). Bu seviyeler 

içerisinde karbon içeriği, yüzey katmanı olan “O” katmanından derinlere doğru inildikçe azalmaktadır. 
Bunun temel sebebi genellikle botanik aktivitelerin yüzeye yakın ilk 1.5 m’lik toprak katmanları içerisinde 

meydana gelmesidir (Dobson, 1995). “C” katmanı büyük ölçüde altında yeralan anakaranın altere olmuş 

halini yansıtmaktadır. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 1 Toprak Seviyeleri (Natural Resources Conservation Service, 2016) 
 

Aynı şekilde üst zemin katmanlarından derinlere doğru inildikçe genellikle zemin tane boyutu 

büyümektedir. Buna paralel olarak toprağın bünyesinde tutabileceği su miktarıda derinlere inildikçe 
azalmaktadır. Öte yandan bu durum alüvyon zonları için tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Toprak 

katmanları binlerce yıllık taşınım ve birikim ile birlikte onlarca metreye ulaşabilirken; alt katmanlarında bir 

zaman yüzeye açık olması sebebiyle, derinlere inildiğinde karbon miktarındaki azalma gözlemlenmeyebilir.  

 
Çalışma sahasının grabeninde kalan alüvyon zonu hakkında daha detaylı bilgi edinmek amaçlı sondaj 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Havza alanı grabeninde açılan 25 adet gözlem kuyusundan alınan karot 

numunelerinin laboratuvar testleri sonucu su içeriği, poroziteleri ve zemin tipleri belirlenmiştir. Yapılan 
deneylerde Unified Soil Classification (USC)’ a göre sınıflandırılmış olup ağırlıklı olarak 50 metrelere varan 

siltli killi katmanlar gözlenmiştir. Bu katmanlarda yüksek su tutma kapasiteleri ve düşük sızma hızları 

tipiktir.  

 
 

2. YÖNTEM 

 
Çalışma alanında senelik yeraltısuyu beslenim miktarını tespit etme amaçlı iki model Hec-HMS simülasyon 

ortamında hazırlanmıştır. SCS Curve Number metodu havzanın geneline, SMA metodu ise havzanın 

grabeninde yeralan alüvyon zonuna uygulanmıştır. 
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2.1. SCS Curve Number Metodu  

 
Metot Birleşik Devletler Ziraat Bölümü (USDA) tarafından, yağış akış arasındaki ilişkiyi kolay 

uygulanabilir bir şekilde kurmak için geliştirilmiştir (Woodward et all., 2019). Metot bitki örtüsü, 

jeomorfolojik yapı,  toprak infiltrasyon hızı ve depolama miktarı bilgilerinin temsili olan “Eğri 
Numarası”’na dayanmaktadır. Eğri numaraları “A, B, C, D” hidrolojik zemin guruplarına göre değişmekle 

birlikte göreceli olarak büyük eğri numaraları daha büyük yüzeysel akış potansiyeline tekabül etmektedir.  

 

𝐒 =
𝟐𝟓𝟒𝟎𝟎

𝐂𝐍
− 𝟐𝟓𝟒                                                                                                                                         (1) 

 

𝐈𝐚 = 𝟎.𝟐𝐒                                                                                                                                                     (2) 

 

S: Toprak depolama miktarı (mm) 
CN: Eğri numarası 

Ia: Anlık çıkarım (mm) 

 

Metot tekil bir yağış olayı için akış hacmini tahmin etmek üzeri kurulmuştur. Bu sebepten ötürü literatürde 
sıklıkla taşkın hidrograflarını elde etmek için kullanılmıştır. Düşük parametre gereksinimi birçok alanda 

uygulama açısından fayda teşkil etsede zemin rutubet bilgisinin bir sonraki yağışa aktarılamaması, ardıl 

yağışlarda metodun tahminlerini olumsuz etkilemektedir. 
 

Çalışmada, alanda daha önceden yapılan araştırmalarda elde edilmiş eğri numaraları verileri kullanılmıştır. 

Eğri numaralarının alt havzalar içerine dağıtılması USDA’nın belirttiği gibi, her bir alan içerisindeki eğri 

numarasının kapladığı alanlarla ağırlıklandırılarak; alt havzalar için homojen eğri numaraları elde edilmiştir 
(USDA, 1986). 

 

2.2. SMA Metodu 
 

Metot temel olarak havza su bütçe dengesinin her bir alt havza için uygulanmasından oluşmaktadır. Şekil 2 

de gösterildiği gibi metot; bitki örtüsü depolama, yüzey depolama, zemin depolama olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır.  

 

Bitki örtüsü yağışın ilk karşılaştığı su tutma özelliğine sahip katmandır. Modelde tüm alan için ortalama 

bitki örtüsü depolama miktarı 1 mm olarak alınmıştır.  
 

Yüzey depolama yağışın akışa geçmeden önce yüzeyde toplanması gereken miktarı ifade etmektedir. Bu 

miktar yüzeydeki geçirimsiz kaplama oranı ve söz konusu alanın ortalama eğimine bağlı olarak 
değişmektedir. Dolayısıyla eğimin yüksek olduğu dağlık bölgelerde yüzey depolama miktarları daha 

düşüktür. Bu da daha yüksek bir yüzeysel akış potansiyeli ve daha düşük bir toplam sızma miktarına karşılık 

gelmektedir.  
 

Zemin depolama model akış şemasında iki katman olarak tanımlanmıştır. Alt zemin depolama bünyesindeki 

suyu evapotranspirasyon yoluyla kaybedebilirken üst zemin depolama evapotranspirasyon ve sızma yoluyla 

bünyesindeki suyu alt katmanlara aktarır. Bu anlamda alt zemin depolama yada orijinal ismiyle “Tension 
Storage” tarla kapasitesi parametresiyle anlamsal olarak eşdeğerlik taşımaktadır. Tarla kapasitesi literatürde 

-0.33 bar’lık emme basıncına eşdeğer rutubet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Bu miktar topraktaki sızma 

işlemi bittikten sonra adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle toprak bünyesinde kalan nem miktarına karşılık 
gelmektedir.  
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       Şekil 2 SMA akış diyagramı                  Şekil 3 SMA Örnek Sızma Hızı ve Zemin Depolama İlişkisi 

 

Anlık sızma hızı toprak dokusuna ve toprağın o anki su içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Zemin 

depolama miktarı arttıkça toprağın potansiyel sızma hızı azalmaktadır (Şekil 3) (USDA, 2000).  

 

Evapotranspirasyon (ET) ve alt zemin depolama arasındaki ilişki, özellikle ardıl yağışlarda; SMA modeli 

için önem teşkil eder. Anlık depolama miktarının kapasiteye yaklaşmasıyla Anlık ET, potansiyel 

evapotranspirasyona (PET) yaklaşmaktadır (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Alt Zemin depolama ve ET arasındaki ilişki 
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Evapotranspirasyon zeminde, yüzeyden derinlere inildikçe azalmaktadır. Bu azalma önceleri lineer olarak 

düşünülmekle birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarla eksponansiyel olduğu kabul edilmektedir. 

Evapotranspirasyonun azalması, tükenme derinliği denilen toprak dokusuna bağlı olarak değişen derinliğe 

kadar devam eder (Twarakavi, Šimůnek, & Seo, 2008) (Shah, Nachabe, & Ross, 2007).  

 

 

3. VERİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Her iki modelin jeomorfolojik verileri 30 metre çözünürlüğünde dijital yükseklik modelinden (DEM) 
alınmıştır. Modellere girdi olarak kullanılan bir senelik yağış verileri proje kapsamında havza içerisine 

kurulan 3 yağış istasyonundan alınmıştır. Potansiyel Evapotranspirasyon verileri Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünün Manisa ili için olan ortalama sıcaklık ve güneşlenme süreleri kullanılarak Thorntwaite 

yöntemiyle hesaplanmıştır (Şekil 3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Manisa İli İçin Aylık Ortalama Sıcaklıklar (C°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Manisa İli İçin Aylık Potansiyel Evapotranspirasyon (mm) 
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SMA metodu için gerekli zemin bilgileri 20 m ile 50 m arasında değişen sondaj kuyularından elde edilen 

karot numunelerinin analizi ile ortaya çıkarılmıştır (Tonkul, 2018). Karot numunelerinden elde edilen toprak 

tipleri Thiessen Poligonları metoduyla alansal olarak havzanın alüvyon zonuna dağıtılmıştır. SMA 
metodunun uygulandığı toprak üst katmanının, karot numunelerinde gözlenen en üst katmanla 

benzerliklerinden faydalanılarak toprak su tutma kapasitesi, tarla kapasitesi ve maksimum sızma hızları elde 

edilmiştir. Örnek olarak Çizelge 1’ de görülebileceği gibi toprak tiplerinin su tutma kapasiteleri karot 
numunelerinden elde edilen porozite değerlerine göre hesaplanmıştır. Porozitesi hesaplanamamış katmanlar 

içinse literatürde yer alan, belirtilen zemin sınıfına özgü ortalama değerler kullanılmıştır.  

 

Çizelge 1. 14 Numaralı Gözlem Kuyusu Laboratuvar Analiz Sonuçları 1m – 15m 

Depth 
from (m) 

Depth to 
(m) 

Water 
Content 

(%) 

Natural 
Density 
(g/cm3) 

Specific 
Gravity 

Porosity Soil Class 

1 1.5 31.23  2.65  CL 

2 3 31.50  2.72  CL 

4 4.5 33.21 1.84 2.73 0.49 CL 

5.4 6 37.62 1.71 2.83 0.56 CL 

7.1 7.5 37.55 1.81 2.71 0.51 CL 

8.2 9 34.92 1.96   CL 

10 10.5 39.60  2.90  CL 

11 12 42.98 1.80   CL 

14 15 33.07 1.74 2.67 0.51 SC 

 

Analiz sonucu tespit edilen ilk katmanın kalınlığı 0.3 m ye indirgenerek su tutma kapasiteleri hesaplanmıştr. 

Tarla kapasitelerinin hesaplanmasında ise Soil Water Characteristics (SWC) yazılımından faydalanılmıştır. 

Araştırmalara göre toprak karbon miktarı, toprak su potansiyeli ve su tutma kapasitesi arasında belirgin bir 
ilişki vardır (Saxton & Rawls, 2006). Bu ilşkiden yola çıkarak istenen toprak sınıfı için 0.33 barlık basınca 

denk gelen su içeriği, tarla kapasitesi olarak alınmıştır (Şekil 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 

Şekil 5 Toprak Su Potansiyeline Karşılık, Su İçeriği 
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Elde edilen tüm verilerin farklı katmanlar halinde bulunması sebebiyle her bir veri alt havzalara 

ağırlıklandırılarak kendi içlerinde homojen hale getirilmiştir.  

 

4. SONUÇ 

 

Her iki model içinde 1 saatlik yağış verileri girdi olarak kullanılmıştır. SMA modeli doğrudan perkolasyon 
(yeraltı suyu beslenim) sonuçlarını verme yetisine sahiptir. Buna karşın SCS Eğri Numarası metodunun 

vadoz zon ile yeraltı su tablası arasındaki etkileşimi yansıtmaması sebebiyle sızma hızı, yeraltısuyu 

beslenim miktarı olduğu varsayılmıştır. Her iki modelin bir yıllık tahminleri Şekil 6 ve Şekil 7 de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6 SCS Eğri Numarası modeline ait 1 senelik sonuçlar 

 

 

Şekil 7 SMA Modeline Ait 1 Senelik Simülasyon Sonuçları 
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Sonuçlar değerlendirildiğinde SCS Eğri Numarası modeli, SMA modeline nazaran daha büyük akış 

tahminlerinde bulunmuştur. Bunun temel sebebi SCS Eğri numarası modelinin havzanın tamamına 

uygulanmış olmasıdır. Havzanın tamamını kaplayan model yüksek kesimlerdeki dik eğimler sebebiyle daha 

büyük yüzeysel akış potansiyeline sahiptir. 

 

Alan içerisinde yapılan çalışmalarda yeterli akım verisine ulaşılamaması sebebiyle modeller, eğri numarası 
ve laboratuvar analizlerinin tutarlılığına dayanmaktadır. Her iki modelde 30 m çözünürlükteki aynı dijital 

yükseklik modelini kullanmıştır. Çözünürlüğün güncel modellere görece az olması, tahminleri olumsuz 

etkileyen faktörlerden biridir. Bunun yanında SCS Eğri Numarası metodu zemin rutubet bilgisini 
barındırmaması sebebiyle birbirini takip eden yağışlarda doğru sonuçlar vermemekle birlikte uzun vadede 

hata kümülatif olarak artmaktadır. HecHMS 4.2 SMA modeli ise toprak su tutma kapasitesi ve tarla 

kapasitesi için 1.5 m’lik üst limitlere sahiptir. Bu durum, tüm botanik aktivitelerin ilk 1.5 m’lik alanda 

gerçekleştiği düşünüldüğünde doğrudur. Tarla kapasitesi parametresi için bu limit oldukça mantıklıdır; zira 
birçok araştırma ET’nin tükenme derinliğini 3 m den daha fazla olmadığını ortaya koymuştur (Shah et al., 

2007). Botanik bölgeyle yeraltı su tablası arasında kalan bölgede, su tablasının mevsimsel değişimi ve 

kapiler etkilerle vadoz zonda geçirimsiz tabakaların su içeriği değişebilir. Araştırmalara göre porozitesi 
yüksek ince daneli zeminlerde kapiler yükselmenin 1.5 m’ ye kadar çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum 

lineer varsayılan anlık yeraltı suyu depolama miktarı ve perkolasyon hızı arasındaki ilişkiyi, kapiler 

seviyede değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu sebeplerden ötürü SMA modelinin derin alüvyon zonlarında 
uygulaması yapılırken yeraltı su tablasının mevsimsel değişimini ve derin alüvyon zon içerisindeki 

geçirimsiz tabakaya olan mesafesinin göz önüne alınmasında yarar vardır. 

 

KAYNAKLAR 

 

Arblaster, Julie Dufresne, Jean-Louis Fichefet, Thierry Friedlingstein, Pierre Gao, Xuejie Gutowski, William Johns, 

Tim Krinner, Gerhard Shongwe, Mxolisi Tebaldi, Claudia Weaver, A. W. M. (2013). Long-term Climate 

Change: Projections, Commitments and Irreversibility. 

Baba, A., Gündüz, O., Friedel, M. J., Tayfur, G., Howard, K. W. F., & Chambel, A. (2011). Climate Change and its 

Effects on Water Resources: Issues of National and Global Security. NATO Science for Peace and Security 

Series C: Environmental Security, 3. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1143-3 

Boulton, A. J. (2005). Chances and challenges in the conservation of groundwaters and their dependent ecosystems, 

323, 319–323. https://doi.org/10.1002/aqc.712 

Dobson, M. (Arboricultural A. and I. S. (1995). Tree Root Systems. Retrieved May 2, 2019, from 

https://www.trees.org.uk/Trees.org.uk/files/61/6181f2b7-e35d-4075-832f-5e230d16aa9e.pdf 

Donald E Woodward, National Hydrologist (retired), USDA NRCS, W. D., Richard H. Hawkins, Professor, U. of A. 

A., Allen T Hjelmfelt Jr., Hydraulic Engineer, USDA ARS, M., J. A. Van Mullem, Hydraulic Engineer (retired), 
USDA NRCS, M., & Quan D. Quan, Hydraulic Engineer, USDA NRCS, M. (2019). CURVE NUMBER 

METHOD: ORIGINS, APPLICATIONS AND LIMITATIONS. Natural Resources Conservation Service. 

Retrieved from https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044212.doc 

Farinosi, F., Giupponi, C., Reynaud, A., Ceccherini, G., Carmona-moreno, C., & Roo, A. De. (2018). An innovative 

approach to the assessment of hydro-political risk : A spatially explicit , data driven indicator of hydro-political 

issues. Global Environmental  Change, 52(July), 286–313. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.001 

Groundwater Protection in Europe. (2008). Luxernbourg. 

Natural Resources Conservation Service. (2016). A Soil Profile | NRCS Soils. Retrieved May 2, 2019, from 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?cid=nrcs142p2_054308 

Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006). Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic Matter for 



 

 

Sa
yf

a
3

1
4

 

Hydrologic Solutions, 1578, 1569–1578. https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0117 

Scanlon, B. R., & Cook, P. G. (2003). Theme issue on groundwater recharge. Hydrogeology Journal, 10(1), 3–4. 

https://doi.org/10.1007/s10040-001-0175-3 

Shah, N., Nachabe, M., & Ross, M. (2007). Extinction depth and evapotranspiration from ground water under selected 

land covers. Ground Water, 45(3), 329–338. https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.2007.00302.x 

ŞİMŞEK, P. D. C., Baba, P. D. A., Tayfur, P. D. G., Aksoy, P. D. N., Demirkesen, D. D. A. C., Kumanlıoğlu, D. Ö. 

Ü. A., … Çağıran, Ö. (2018). Alaşehir Alt Havzası (Gediz Havzası) Yeraltı Suyu Besleniminin Akifer Bazlı 

İzlenmesi, CBS Tabanlı Alansal Yeraltı Suyu Beslenim Haritasının Oluşturulması. İZMİR. 

Todd, D., Tinlin, R., Schmidt, K., & Everett, L. (1976). EPA groundwater monitoring.pdf. Santa Barbara, California. 

Tonkul, S. (2018). Natural Groundwater Recharge In The Alaşehir Sub-basin ( Gediz Basin , Turkey ) in Energy 

Systems Engineering. Izmir Institute of Technology. 

Tsur, Y., & Zemel, A. (2004). Endangered aquifers : Groundwater management under threats of catastrophic events, 

40, 1–10. https://doi.org/10.1029/2003WR002168 

Twarakavi, N. K. C., Šimůnek, J., & Seo, S. (2008). Evaluating Interactions between Groundwater and Vadose Zone 

Using the HYDRUS-Based Flow Package for MODFLOW. Vadose Zone Journal, 7(2), 757. 

https://doi.org/10.2136/vzj2007.0082 

USDA. (1986). Urban Hydrology for Small. Soil Conservation. https://doi.org/Technical Release 55 

USDA. (2000). Hydrologic Modeling System, (March), 158. 

Voss, K., Swenson, S., & Rodell, M. (2015). Quantifying renewable groundwater stress with GRACE, 5217–5238. 

https://doi.org/10.1002/2015WR017349.Received 

Weight, W. (2011). Field Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

 

 

1Academy of Ministry of Emergency Situations of the Republic Azerbaijan,  

Email: gunayfh@gmail.com;  

S
a

yf
a

3
1

5
 

 

 

WATER RESOURCES ASSESSMENT IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND METHOD OF 
BUILDING A RIVER BASIN SCHEME  

 
PhD. GUNAY ABDIYEVA-ALIYEVA1 

 

ABSTRACT 
 
This article describes the results of the inception phase of the  Water Resources Inventory for the Republic 

of Azerbaijan. The following suggestions are crucial to evaluate the current state of water resources in 

Azerbaijan.The objectives of the inception phase include: 

• Establishing new working relations and strengthening existing ones 
• Getting acquainted with the water resources system of Azerbaijan   

• Gaining first insights in existing monitoring practices and available data 

• Definition of data requirements and start of the data collection 
• Planning of project activities and deliverables 

 

Keywords 

Water resources, hydrology, geohydrology, hydrogeology, water quality, ecology, information system, GIS, 
water demand, irrigation. 

Introduction  
The water resources inventory consists of six work packages: 
 

 
Figure 1.1.  Schematic presentation of the work packages, their interaction and the interaction with MES 

 

WP1 Surface water hydrology    WP2 Hydrogeology 

WP3 Water resources management   WP4 Water Information System 

WP5 Water quality and environmental flows  WP6 Water demand  
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In the first year of the project the hydrometeorological monitoring plan and the monitoring and modelling 

plan for water quality will be delivered to the client as well as a first version of the hydrogeological 
monitoring plan. The Water Information System will be continuously developed and updated throughout 

the execution of the project. 

 
The project has started with a fruitful inception phase. A preliminary analysis of the water resources of 

Azerbaijan has presented the picture of a country that has currently sufficient water resources in average 

years, but where water resources are under stress due to the following issues: 
• Contamination of surface water and especially the Kura and Aras rivers 

• Contamination of groundwater 

• Water shortage in drier years 

• Declining trend in surface water availability 
• Relatively high dependency on transboundary water resources, especially from the Kura and Aras 

rivers 

• Potential impact of climate change that might further decrease water availability 
 

These issues provide main directions for the execution of the project.  

Important first results obtained during the inception phase include the following: 

 

Water resources of Azerbaijan and project objectives.  

 

The following description of the water resources of Azerbaijan is based on the Updated Transboundary 
Diagnostic Analysis of the Kura-Aras river basin (TDA) as prepared by the UNDP/GEF project 

“Transboundary degradation in the Kura-Ara(k)s river basin” unless stated otherwise. 

Azerbaijan has widely varying conditions regarding its water resources due to its topographic heterogeneity. 
The mountainous areas in the north form part of the Greater Caucasus and receive up to 1800 mm of 

precipitation per year. The Lesser Caucasus and the Talysh Mountains in the south also receive ample 

precipitation. The low area in between is much drier with a low of 150 to 200 mm on the Absheron peninsula. 

Two thirds of the country receives less than 400 mm of rainfall per year, which is not enough to support 
rainfed agriculture other than extensive livestock herding. In these areas growing of agricultural crops is 

only possible under irrigation. 

Over two thirds of the territory of the Republic of Azerbaijan is located in the river basin of the Kura and 
the Aras ( 

 

Figure 2). The Kura originates in north-eastern Turkey and flows east through Georgia to Azerbaijan. It 
drains the southern slopes of the Greater Caucasus and the northern slopes of the Lesser Caucasus. The Aras 

is the main tributary of the Kura. It originates in eastern Turkey somewhat to the south of the Kura and 

forms the border between Armenia and Turkey, between the Nakhchivan exclave of Azerbaijan and Turkey, 

between Nakhchivan and Iran, between Armenia and Iran and between Azerbaijan and Iran. The Aras flows 
into the Kura at Sabirabad in Azerbaijan.    

In the Kura-Aras basin many rivers are fed by snow and glacial melt during late spring and early summer. 

The annual flow of the Kura into Azerbaijan is estimated as some 12 billion m3 and for the Aras and its 
tributaries as 13 billion m3. Total annual runoff within Azerbaijan is estimated at 6 billion m3 (AQUASTAT, 

2009). 

The TDA points to a notable decrease in the average annual flow of both the Kura and the Aras as expressed 
by a declining five-year running average. Due to lack of reliable data it is not clear whether this is caused 

by increased withdrawal or climate change or a combination of both.  

The total reservoir capacity within Azerbaijan is around 21 billion m3. The two largest reservoirs are 

Mingacevir (15 billion m3) and Shamkir (2.7 billion m3) located on the Kura just downstream of the border 
with Georgia (AQUASTAT, 2009).   
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Two main irrigation canals are fed by the Mingacevir Reservoir: the Upper-Karabach Canal flowing 

southeast and the Sirvan Canal flowing east. Drainage water from irrigation is collected in a number of large 
collector drains flowing to the Caspian Sea. 

 

 
 

Figure 2.2. Azerbaijan in the Kura-Aras river basin (Leummens and Matthews, 2013) 

 

Total water withdrawal of water resources is estimated at 12 billion m3 annually divided over agriculture 
(77%), industry (19%) and public water supply (4%). 6% of withdrawal is estimated to come from 

groundwater, 1% is re-used from treated waste water and the remainder is withdrawn from surface water. 

Per capita water withdrawal is estimated at 1500 m3 per year (AQUASTAT, 2009). 
The rivers Kura and Aras are considered heavily contaminated by untreated waste water discharges from 

industrial and domestic sources and return flow of polluted irrigation water. The pollution sources are 

located both in the upstream part of the river basin in Armenia and Georgia and in Azerbaijan itself. The 
Kura and Aras rivers form the most significant recharge sources of groundwater and thereby threaten the 

quality of the groundwater. 

Flooding is pervasive throughout the Kura Aras river basin as exemplified by the extensive 2010 floods in 

Azerbaijan. Although this project does not focus on flooding, there is a link through the operation of water 
management infrastructure, such as the main reservoirs on the Kura River. It appears that the reservoirs have 

been operated prior to the 2010 floods on a high level to maximize the hydropower generation. Since 2010 

they are operated at a relatively low level to maximize flood storage and prevent flooding downstream of 
the reservoirs. This, however, decreases the water available in dry summers in the Kura and the irrigation 

canals downstream of the reservoirs.  

 
Expected impacts of climate change are listed in the TDA as a decrease in precipitation and increases in 

temperature, glacial melting, evapotranspiration and frequency of severe weather events. MENR (2007) 

mentions furthermore an increase in winter precipitation and a decrease in summer precipitation.  

 
The above description of the water resources of Azerbaijan presents the picture of a country that has 

currently sufficient water resources in average years, but where water resources are under stress due to the 

following issues:  
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• Contamination of surface water and especially the Kura and Aras rivers 

• Contamination of groundwater 
• Water shortage in drier years 

• Declining trend in surface water availability 

• Relatively high dependency on transboundary water resources, especially from the Kura and Aras 
rivers 

• Potential impact of climate change that might further decrease water availability. 

 
Model setup. Initial model setup of the hydrological Wflow model.  

 

To assess the surface water hydrology, we are setting up a hydrological rainfall-runoff model: the Wflow 

model. The Wflow model is a completely distributed (gridded), rainfall-runoff model that calculates the 
runoff at any given point in the model at a given time step, based on physical parameters and meteorological 

input data. For a more technical description of the model, see Schellekens (2014). 

 
The use of the Wflow model as the basis for the hydrological modelling was already proposed at the start 

of the project. The model will also incorporate specific formulations for the analysis of runoff from snow 

and glacial melt. 
 

A choice that still had to be made was the actual model type that would be used as Wflow forms in fact a 

framework within which several rainfall-runoff modelling concepts can be applied. For the present project, 

with an important role for the surface water – groundwater interaction, the choice was made to use the 
“SBM” model that has the advantage that it uses a similar concept for the simulation of the groundwater 

component as the (far more sophisticated) MODFLOW groundwater model. This implies that parameters 

that are used in SBM for the groundwater flow simulation can be applied easily at a later stage at those 
locations where a more detailed study of the groundwater hydrology requires the application of 

MODFLOW. 

 

The first steps in setting up the Wflow model have been taken; we have set up the basic structure of this 
model using global datasets. The main activity for the next (months/ year) is to refine the setup of the model 

with local data focusing on a better translation of soil and land-use properties to model parameters, so that 

we can start running and calibrating the model. 
 

For the model schematization, the most likely spatial resolution to use is 1000 x 1000 m. This is a sufficiently 

fine resolution to model the runoff in the Kura-Aras basin, its sub-basins and the remaining smaller basins, 
whereas a finer resolution would result in a too long calculation time. The model runs will be done on a 

daily time step, since this is the smallest available time step for many of the dynamic input data. A daily 

time step is also sufficiently accurate considering the purpose of the model/ project: a water resources 

inventory. 
 

To set up the model, both static and dynamic data are needed. Static data define the structure and parameters 

of the model. The static data include: 
 

 a digital elevation model (DEM), 

 a river network, 

 a land-use map 

 a soil map, and 

 a set of physical parameters defining the properties of different soil types, land-use types and sub-

basins.  
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The dynamic data are in the form of time series and include: discharge data (for calibration and validation) 

and meteorological data (precipitation, temperature, evapotranspiration, snow depth – for forcing). Sources 

for these data are both local measurements and global gridded products. More details on the data collection 
are given in Section Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. 

 

Another aspect of the model schematisation is the definition of sub-basins and outlet points. This depends 
on a number of factors. To start with, the major river basins, i.e. the Kura-Aras river basin and the other 

basins in Azerbaijan, will be defined. These main basins will then be further divided into a few smaller sub-

basins, e.g. upstream from gauging stations that will be used for calibration and/or validation, or where a 
downstream river stretch requires a different routing procedure Further subdivision into smaller units 

depends heavily on other work packages (WPs) within the project, e.g. the assessment of the water economy 

balance that includes many man-made aspects (WP3; coupling with the RIBASIM model). Important man-

made points of division are the major reservoirs, particularly the large ones on the Kura-Aras rivers, but 
also major irrigation intakes (WP6). Another reason to make a more detailed division into sub-basins is the 

interaction of the surface water with the groundwater (WP2): during the field visit it became clear that there 

are numerous locations where the surface water recharges the groundwater, and also where the groundwater 
exfiltrates again. To model this interaction we will also need to create sub-basins based on these locations 

in order to allow for coupling with the MODFLOW model in Stage 2 of the project. 

 
An example of a possible sub-basin delineation is given in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. The Kura 

river can be seen in the middle of the picture. For the situation in this map, the discharge in the Kura river 

itself would not be calculated by the Wflow model, but instead the contribution of all its tributaries are 

calculated separately, hence all small sub-basins next to the river. In our final set-up, however, we will 
incorporate the whole basin including the Kura river. A special situation occurs at both the north- and south-

eastern coastal zones that are characterized by many small basins discharging directly to the Caspian sea. 

 

WP3 Water resources management. 

 

 WP3 will build on the results of the other work packages. This means that its activities will be concentrated 

in the second year of the project. No preliminary results are expected before that time. 
 

The water resources analysis confronts the actual and future water demands derived by WP6 (and WP5 for 

the environmental flows) with the actual and future water availability. In this stage of the project, the initial 
analysis will be limited to surface water availability as assessed by WP1. In the next stage a more 

comprehensive analysis will also include groundwater resources and the interaction between surface and 

groundwater (WP2) and might also be extended to include the limitations on water availability as posed by 
water quality issues (WP5). 

 

The water resources analysis starts from the actual situation: water demand under current socio-economic 

circumstances and water availability as under the current climate. This also includes the frequency of drier 
years as appears from the historic time series of hydrological data, Issues in the current situation will be 

identified by confronting water demand with availability for the 1901-2014 time series using the RIBASIM 

model for ater allocation. 
 

The uncertainty in future developments will be analysed by using scenarios for socio-economic 

developments and climate change. The water demand will be confronted with the water availability taking 
into account the future developments of the scenarios to identify potential future issues. 

 

Management strategies will be defined to cope with current and future issues and their impact will be 

assessed using the RIBASIM model. No extensive analysis of management strategies is foreseen for the 
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initial water resources analysis in this first stage of the project. A comprehensive analysis of management 

strategies will form part of the next stage of the project.     

 
Decisions regarding the water resources analysis do set the boundary conditions for data collection and 

analysis by the other work packages. The definition of the analysis encompasses decisions on the following 

parameters: 
 

• Reference year: the year for which all models will be calibrated. Normally the most recent year is 

selected for which all data can be made available, unless this is an exceptionally wet or dry year. The 
year 2013 is proposed to be used as reference year   

• Time series: the historical years for which the analysis will be carried out. The longer the time series, 

the better, since more different water resources situations will be included and a better statistical 

analysis can be executed. The length of the time series is determined by the availability of historical 
data, especially for the meteorology. The period 1901-2014 is proposed to be used for the time series 

analysis. 

• Climate change scenarios: future climate change might influence the availability of water in the future. 
WP1 will perform an analysis of climate change impacts on hydrology. In the water resources analysis 

two different climate change scenarios will be incorporated to describe future possible situations. It is 

proposed to use the actual situation and a situation with less water availability in the summer. 
However, results of the climate change analysis might bring us to reconsider this proposal. 

• Socio-economic scenarios: future economic development will influence the water demand for 

different functions, such as irrigation and municipal and industrial water demand.  It is proposed to 

perform the water resources analysis for two different future socio-economic scenarios: one with a 
relatively faster economic growth and one with a slower economic growth. 

• Time horizons: scenario analysis of future developments will be executed for two time horizons. It is 

proposed to use the years 2035 and 2050 as time horizons. The socio-economic and climate change 
scenarios will be developed for these two years. 2050 is selected because it is the year use in all global 

climate change analysis. 2035 is selected because it appears as long term planning horizon in 

documents of Azeri authorities. The year 2035 might be reconsidered if further analysis shows that 

other years are used more frequently. 
• Location of boundary between the hydrological and the water resources analysis: this determines the 

geographical extent of the WFlow model (see WP1) and the RIBASIM model applied by WP3. It is 

proposed to include all water demand locations in Azerbaijan in the RIBASIM model and all areas 
outside Azerbaijan or upstream of any water demand locations within Azerbaijan in the WFlow model.     

•  

Data collection and link with other work packages 
Most required input data for the water resources analysis will be collected by the other WPs as follows: 

 

WP1: maps of the system of rivers and canals; time series of discharges per decade for all inflow locations 

of the RIBASIM model for the time period of the analysis (1901-2014) and for the two climate change 
scenarios in the years 2035 and 2050; time series of rainfall and reference evapotranspiration for the 

whole time period of the analysis and for the two climate change scenarios to be used to calculate 

water demand. 
WP2: no data exchange, since groundwater will not be incorporated in the initial water resources analysis 

to be executed in this stage. In stage 2 WP2 will provide data on safe yields of groundwater for 

different aquifers. 
WP4: all data from other WPs will be made available through the AzerWIS system and results from the 

water resources analysis will be stored in AzerWIS. On the input side this requires the AzerWIS 

system to export both static and dynamic data in a form directly accessible by RIBASIM. 

WP5: locations and initial estimates of flow requirements for water quality and ecology and an assessment 
of limitations posed by water quality on water use for different functions and locations. 
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WP6: maps of water demand locations (municipal, industrial and irrigation). Municipal and industrial water 

demand for the reference year, including type of industry, location, variation per decade and location 

and amount of return flow. Irrigation water demand for 2013 including cropping pattern, location, 
variation per decade and location and amount of return flow. The same data for 2013 under the two 

socio-economic and the two climate change scenarios for the time horizons 2035 and 2050. 

 
Specific data needs for WP3 include the following: 

 

• Characteristics of the four reservoirs on the Kura River, including the level and capacity of different 
outflow mechanisms (irrigation water intake, hydropower release, flow release, spillway) and the steps 

to regulate outflow (if available).  

• Operation rules for the reservoir releases of the cascade of four reservoirs. Actual and historic rules 

are required for the period since establishment of the reservoir. Specifically, the rules for operation 
before and after the 2010 flood event are of importance. For strategy development any information on 

(discussions on) possible changes in the operation rules is essential.  

• Bathymetry of the four reservoirs expressed as a relation between water level, volume and surface 
area. Besides the most recent data, historic bathymetry data are important to assess reservoir 

sedimentation. 

• Hydropower capacity installed, hydropower demand and relation between head, discharge and power 
generation.   

• Time series with daily average values of level in and flow from the reservoirs through the different 

outflow mechanisms. 

• Flow measurements on as much stations as possible on the Kura and Aras Rivers and on the main 
irrigation and collector canals. 

• For the development of socio-economic scenarios and management strategies information is required 

on strategic planning of the country as a whole and of individual sectors for the coming decennia. 
Information is expected to be available in national strategies documents that could include documents 

such as : 

 

Economic Development Strategy 
National Water Strategy 

National Agricultural Strategy 

National Irrigation and Drainage Strategy 
National Industrial Strategy 

National Electricity Generation Strategy 

Demographic prognoses 
 

Data on water levels and discharges are collected by the Hydromet Department of the Ministry of Ecology 

and Natural Resources. Hydropower related data are most likely available at the AzerEnergy company. 

Other data regarding the reservoirs are expected to be available from MES. Sector plans most likely need to 
be collected from the relevant ministries and agencies. 

Also for structures in the system of rivers and canals other than the cascade of four reservoirs in the Kura 

River data on dimensions, capacity and operation need to be collected to include these structures and their 
influence on water distribution in the RIBASIM model.  

Data on the four reservoirs on the Kura River have been obtained from the project dealing with the 2010 

floods. More recent data on bathymetry and operation rules appear to exist, but have not yet been collected. 
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Initial results 

 
The picture below presents the first and very rough RIBASIM schematisation which will be used as a 

starting point for building of the RIBASIM model to be used for the initial water resources analysis. The 

schematisation will be developed further adding much more detail on water use and water management 
within Azerbaijan. The upstream areas outside Azerbaijan will not be included in the RIBASIM model 

schematisation. The discharge of the rivers Kura and Aras where they enter Azerbaijan will be taken as 

boundary conditions from the WFlow model developed by WP1. This model will also provide the time 
series of discharges of inflows within Azerbaijan. The Azeri exclave of Nakhchivan will not be included in 

the RIBASIM schematisation. 

 

 

 
 

Figure 1.3. First and very rough RIBASIM schematisation of the Kura - Aras river basin 

 

WP4 Water information system 
The main aim of the Water Information System is to facilitate central storage of data and model results. 

Data compromises static data as well as (semi) dynamic data like time series from meteorological stations 

and gauges. As a blue print for MES the central storage will be organised using OpenEarth building blocks. 
OpenEarth is a community that promotes the use of OpenSource solutions to gain, store and disseminate 

data used in a scientific setting. One of the pillars is to disseminate knowledge about data, processes and 

software used to achieve general insight in water systems.  

 

Preliminary result 
Integrated water management projects are characterised by a huge amount of very diverse data from sources 

ranging from global dataset to rain gauges that have been observed by hand during the last few decades. All 
this information is of huge importance to describe the water system in full detail to gain understanding of 

the system. Generic and open data management is a key issue in this type of projects. Therefore, during the 

inception week in November 2014 a basic setup of a system schematized in Figure. 
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Figure1.4.  Schematic representation of the Water Information System AzerWIS 

 

WP5 Water quality and Environmental flows.  

 

WP5 on water quality and environmental flows combines several objectives: 

 
Assessing current monitoring practices on water quality and ecology; 

Facilitating entry and sharing of existing data through AzerWIS; 

Assessing current water quality problems based on collected data; 
Providing recommendations on improvement of the water quality monitoring and on water quality 

modelling in a monitoring/modelling plan; 

First assessment of flow requirements in the rivers for water quality purposes such as dilution and flushing 
of pollutants; 

Identification of water dependent protected areas and natural values; 

First assessment of environmental flow requirements for water depend protected areas and natural values; 

and 
Providing recommendations on a further process to assess environmental flow requirements in more detail. 

 

First results 
 

Main result of the inception phase for WP5 has been the meetings with potential partners for cooperation 

with the Ministry of Ecology and Natural Resources and Baku State University.  
Data and knowledge on water quality issues in Azerbaijan appears to be concentrated in the National 

Monitoring Department of the Ministry of Ecology and Natural Resources. Regular monitoring on a 

monthly basis (or even more frequent) is carried out at a limited number of sites on the rivers, focused 

especially on the trans-boundary pollution in the Kura And Aras Rivers. Data is stored in Excel files. The 
Department appears to be interested in cooperation to improve the monitoring system and the data 

management. 
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Regarding environmental flows to support nature values, data and knowledge appear to be available at three 

sources: 

the Ministry of Ecology and Natural Resources, Biodiversity Department 
Baku State University, Faculty of Geography 

UNDP – GEF Project Reducing Transboundary Degradation of Kura Ara(k)s region     

 
It is essential to establish good working relations with the four partners listed above and to be able to use 

data available with these partners. 

 

Data collection 

 

Data needs for WP5 consist of data regarding water quality and data regarding environmental flows and 

water depended natural values. The aim of the water quality component is to assess the current state of the 
monitoring system and to prepare a monitoring plan to upgrade the water quality monitoring system. If 

currently available data allow and if these data indicate that water quality is posing limits to the availability 

of water resources, a modelling plan will also be prepared. Data that are made available to the project will 
be stored in the Water Information System. 

 

Specific data needs for WP5 regarding water quality are: 
 

1. Reports and databases from previous studies on water quality in Azerbaijan 

2. A map (preferably in GIS) and a list of monitoring locations in rivers, lakes and irrigation and 

collector canals collectors for water quality including the X and Y coordinates of the locations. 
3. A list of parameters, frequency and period covered for each monitoring location. 

4. A map and a list of locations where emissions from sewage systems and factories are monitored 

including the X and Y coordinates of the locations. 
5. A list of emission type, parameters, frequency and period covered for each monitored emission 

location. 

6. Water quality measurements for the last ten years for all monitoring and emission stations including 

at least the main emissions, the water quality of the Kura and Aras where they enter the country and 
the water quality in the main irrigation and collector canals. These data appear to be available in the 

form of MS Excel files. 

 
Data on water quality are collected by the Monitoring department of the Ministry of Ecology. During a 

meeting on October 22, the Department appeared willing to cooperate on data sharing and preparation of a 

monitoring plan to improve the monitoring system after the necessary formal arrangements have been made. 
 

The aim of the environmental flow component is to assess data on environmental flows, to prepare a rough 

estimate of environmental flows for the initial water resources analysis and to prepare a plan for an in-depth 

assessment of environmental flows. Specific data needs for WP5 regarding environmental flows are: 
1. Reports and databases from previous studies on environmental flow in Azerbaijan 

(eg. Latest report (October 2014, still under review) on Environmental/Ecological flow by Mary 

Matthews of the UNDP-GEF Reducing Transboundary Degradation in the Kura Ara(k)s River 
Basin project. 

2. Map (preferably in GIS) of the location of water dependent natural values, such as national parks 

and habitats of endangered species 
3. For each of the locations on the map the types of water dependency (quality, flow and/or level) and 

the values for the parameters on which the natural characteristics depend (as far as available). 

4. Red book of Azerbaijan (endangered species) 

5. List of species in Azerbaijan, from 1960 
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Data on biodiversity seem to be available from the Ministry of Ecology (department of Biodiversity) and an 

institute under the Academy of Sciences. 

 

WP6 Water demand 

 

This work package concerns the analysis of the water demand for agriculture (irrigation) and for urban and 
industrial use. Official data will be used as a starting point. Next field surveys will be done to complete and 

verify these data. For the irrigation water demand pilot areas will be analysed in detail and related water 

demand figures extrapolated. 
 

In addition, this activity looks into the upstream water use of the trans-boundary Kura river in a general way 

by a desk study analysis. Information will be gathered through internet and publicly available data. Future 

developments are taken into account which may have an effect on the water availability for Azerbaijan. 
Publicly available data and satellite images will be used for this.  

 

Conclusions 
The project has started with a very fruitful inception phase. The main findings for each of the work packages 

and detailed planning of activities, visits and deliverables have been presented in the previous chapters. 

Important first results include the following: 
 

• WP1 Collection and preparation of important data for the analysis of surface water 

hydrology from global data sets containing information on topography, land 

cover and precipitation; 

Set-up of a first version of the hydrological model Wflow including preliminary 

identification of sub-catchments; 

• WP2 An update of the map with promising groundwater basin based on the results of the 

first three weeks of hydrogeological field work; 

• WP3 Proposals for the main characteristics of the initial water resources analysis: 

2013 to be used as reference year for all analysis of the actual situation; 

the period of 1901 to 2014 to be used for all hydrology based parts of the 
analysis; and 

2035 and 2050 to be used as time horizon for the two climate change scenarios 

and the two socio-economic scenarios. 

• WP4 Set-up of the AzerWIS information system, currently running on a server with 
Deltares. 

• WP6 

 

Approaches to determine urban, industrial and irrigation water demand. 

 

 
Furthermore all work packages have established working relations with their counterparts within MES and 

the most important organisations outside MES. Data requirements and available data have been assessed 

and requests to provide data are in progress. 
 

The main challenges for the project in the coming months can be summed as follows: 

 

Linking with on-going developments within MES with respect to among others capacity building and 
information management in order to make the project and its results sustainable within MES after its 

completion; 

Establishing, together with MES, good working relations with other ministries and governmental agencies, 
especially with the HYDROMET and Monitoring Departments of the Ministry of Ecology and 

Environmental Resources, Amelioration and AzerSU,  resulting in sharing of data and project results; 

Starting project activities jointly with staff of MES and other ministries and governmental agencies.  
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MUĞLA’DA SU KAYNAKLARI VE HİDROLOJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İKLİM 
İNDİSLERİNDEKİ UZUN SÜRELİ EĞİLİMLER 

 

Serhat ŞENSOY1 Ali Ümran KÖMÜŞCÜ2  Osman ESKİOĞLU3 Başak YAZICI4 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Muğla İl’ine ait Muğla, Marmaris ve Fethiye istasyonlarının 1960-2017 günlük verileri 

kullanılarak su sektörüne yönelik indislerdeki eğilimler araştırılmıştır. Bulgulara göre Muğla, Fethiye ve 
Marmaris’te ardışık kurak günler sayılarında (CDD),  ardışık nemli günler sayılarında (CWD), Yıllık toplam 

yağış miktarlarında (PRCPTOT), R10mm ve R20mm indislerinde azalış eğilimi izlenmiştir.  Günlük 

maksimum yağış miktarları (RX1day) Fethiye’de azalış eğiliminde iken Muğla ve Marmaris’te ise artış 

eğilimleri hesaplanmıştır. Toplam yağışlardaki azalış eğilimine rağmen şiddetli yağışlardaki artış eğilimi, 
çok fazla yağışın kısa sürede düşebileceğini işaret etmektedir. Yaklaşık 1100mm’lik yağışı ile doğusu nemli 

batısı ise yarı nemli bir iklime sahip Muğla’da, 12 aylık SPI indislerinde kurak dönemlerin de olduğu, 

özellikle 2017 yılının her 3 istasyonda kurak geçtiği görülmüştür. WSDI, TX50p, HWF- CTX90, 2TX2TN 
gibi sıcaklık ekstremleri her üç istasyonda da artış eğilimindedir. Sıcak hava dalgalarının sayısının artması 

buharlaşmayı arttıracak, su kaynaklarında azalmaya ve şiddetli yağışlarda ise artışlara sebep olacaktır. 

Sonuçlar, Muğla’da artan sıcaklık ve buharlaşmanın yanı sıra nüfus artışı ve artan turist sayısı ile su 
kaynakları üzerindeki baskıların artacağını göstermektedir. Elde edilen indis eğilimleri, Muğla gibi 

büyümekte olan ve turizm kapasitesi artan bir kentte iklim değişikliği risk yönetimi ve su kaynakları 

yönetiminde karar alıcı ve uygulayıcılara önemli bilgiler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: ClimPACT, Muğla, Su kaynakları, İndis, Eğilim 

 

ABSTRACT 

In this study, the trends in the indices of water sector were investigated by using 1960-2017 daily data of 
Muğla, Marmaris and Fethiye stations of Muğla Province. According to the findings, it was observed that 

the number of consecutive dry days (CDD), the number of consecutive wet days (CWD), the total annual 

precipitation amounts (PRCPTOT), the R10mm and R20mm indices tended to decrease in Muğla, Fethiye 

and Marmaris. While the maximum daily precipitation amounts (RX1day) tend to decrease in Fethiye, 
increase trends are calculated in Muğla and Marmaris. Despite the downward trend in total rainfall, the 

upward trend in severe rainfall indicates that too much rainfall may fall in a short time. It has been observed 

that there are dry periods in 12 months SPI indices in Muğla which has a rainfall of 1100 mm with a humid 
climate to the east and a semi-humid climate to the west. Temperature extremes such as WSDI, TX50p, 

HWF-CTX90, 2TX2TN tend to increase in all three stations. The increase in the number of heatwaves will 

increase evaporation, decrease in water resources and increase in heavy rainfall. The results show that 
increasing temperatures and evaporation in Muğla, as well as the increase in population and the increasing 

number of tourists, the pressures on water resources will increase. The index trends obtained provide 

important information to decision makers and practitioners in climate change risk management and water 

resources management in a growing city with increasing tourism capacity like Muğla.  

Keywords: ClimPACT, Muğla, Water resource, Indices, Trend. 
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GİRİŞ 

 

İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. İklim 
değiştikçe şiddetli hava ve iklim olaylarının hem sıklığı ve hem büyüklüğünde artışlar beklenmektedir 

(IPCC, AR5, WG1, 2014). Ortalamalardaki küçük değişiklikler, aşırı hava ve iklim olaylarının görülme 

ihtimallerinde büyük değişikliklere neden olabilir.  Türkiye yarı kurak bir alanda yer aldığı için su 
kaynakları oldukça stratejik bir öneme sahiptir..  Tarım, Sağlık ve Su kaynakları gibi sektörler iklim 

ekstremlerinin kendi operasyonlarını nasıl etkilediğini bilmek için daha fazla iklim indisine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Ekstremlerin bilgileri genellikle meteorolojik verinin içerisinde gömülüdürler ve ancak 
indisler yardımı ile veriler ekstremler açısından daha görünür ve anlaşılır hale gelmektedir. Bundan önce 

1960-2010 yılları verileriyle üretilen 27 adet indisten (Sensoy vd, 2013) sonra, hem yıl sayısı arttırılarak 

(1960-2017) hem de indis sayıları arttırılarak (71 indis)  yeni bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. 

 
 

MATERYAL VE METOT  

 
Bu çalışmada iklim risk yönetimi ve sektör spesifik indisler üreten CLIMPACT yazılımı kullanılmıştır. 

Yazılım, açık kaynak kodlu R İstatistik Paketi altında çalışmakta ve günlük verileri okuyarak direkt 

sektörlerle ilgili çok çeşitli indislerin frekans, süre ve büyüklüğünü hesaplamaktadır. Yazılıma 
https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2   bağlantısından erişilebilmektedir (Alexander vd, 2013). 

Aylık ya da ortalama veriler ekstremleri filtrelediği için İndis üretiminde günlük veriler kullanılmaktadır 

(Zhang vd, 2005) . Bu yazılım günlük maksimum ve minimum sıcaklık ile yağış verilerini kullanarak 71 

adet indis üretmektedir. Bu indislerden 27 adedi Sağlık, 18 adedi Su Kaynakları ve Hidroloji, 39 adedi 
Tarım ve Gıda Güvenliği sektörlerindeki iklim risk yönetimi ve sektör spesifik uyum ve zarar azaltma 

çalışmalarına yöneliktir. Çalışmada Muğla, Marmaris ve Fethiye istasyonlarının 1960-2017 yılları arası 

verileri kullanılmıştır.  
 

 

BULGULAR 

 

Sıcak Hava Dalgası Frekansı (HWF-CTX90) Eğilimleri  

 

Sıcak Hava Dalgası Frekansı en az 3 gün maksimum sıcaklıkların  %90’ların üzerine çıkması durumudur. 
Sağlık, Tarım - Gıda güvenliği, Hidroloji - Su Kaynakları sektörleri açısından oldukça önemlidir.  

 

 

   
 

Şekil 1. Muğla, Fethiye ve Marmaris’te Sıcak Hava Dalgası Frekansındaki eğilimler 

 

Sıcak hava dalgaları her üç istasyonda da artış eğilimindedir. Artış eğilimi özellikle 1990’lı yılların başından 
itibaren daha bariz hale gelmektedir. Muğla’daki artış miktarları oldukça fazladır (Şekil 1, Çizelge 1).  
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Günlük Basit Yağış Şiddeti  (SDII) Eğilimleri 

Günlük basit yağış şiddeti,  yıllık toplam yağışın yağışlı gün sayısına bölünmesiyle elde edilir.  Su 

kaynakları ve Hidroloji sektörü açısından çok önemlidir. 

 

   
 

Şekil 2. Muğla, Fethiye ve Marmaris’te Günlük basit yağış şiddetindeki eğilimler 

 

Muğla’da yağışlı gün başına düşen yağış miktarlarında bariz azalış ya da artış eğilimi gözlenmemiştir. 

Bununla birlikte Fethiye ve Marmaris’te SDII artış eğilimindedir (Şekil 2, Çizelge 1). 

 

Günlük Şiddetli Yağış  (RX1day) Eğilimleri 

Ay içerisindeki 1 günlük maksimum yağış miktarıdır.  Su kaynakları ve Hidroloji sektörü ile Tarım ve Gıda 

güvenliği sektörleri için çok önemlidir. 

 

   
 

Şekil 3. Muğla, Fethiye ve Marmaris’te Günlük maksimum yağış şiddetindeki eğilimler 

 

Günlük maksimum yağış miktarları Fethiye’de azalış, Muğla ve Marmaris’te ise artış eğilimindedir. 

Marmaris’te 11.12.1992’de gerçekleşen 466.3mm’lik yağış Türkiye rekoru idi. Fakat 18.12.2018 tarihinde 

Kemer’de kaydedilen 490.8mm’lik yağış ile bu rekor Kemer’e geçmiştir (Şekil 3, Çizelge 1). 

 

Yıllık Yağış Toplamı (PRCPTOT) Eğilimleri 

Yağışlı günlerdeki (P>=1mm) yağışların yıllık toplamıdır. Tarım ve Gıda güvenliği, Hidroloji ve Su 

Kaynakları açısından çok önemlidir. 
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Şekil 4. Muğla, Fethiye ve Marmaris’te yıllık yağış toplamlarındaki eğilimler 

 
Toplam yağışlarda her 3 istasyonda da azalış eğilimine rağmen şiddetli yağışlardaki artış eğilimi, çok fazla 

yağışın kısa sürede düşebileceğini göstermektedir (Şekil 4, Çizelge 1). 

 

12 Aylık Standardize Yağış İndisi (SPI-12)  

 

   

Şekil 5. Muğla, Fethiye ve Marmaris’te 12 aylık standardize yağış indisi (SPI-12) zaman serisi 

 
Çizelge 1.  Su kaynakları ve hidroloji sektörüne yönelik indislerdeki trendler 

 
No 

 
İndis 

 
Tanım 

Muğla 
Eğilim 

birim/yıl 

Fethiye 
Eğilim 
birim/yıl 

Marmaris 
Eğilim 
birim/yıl 

1 CDD Yağışın < 1mm olduğu ardışık gün sayısı -0.499 -0.158 -0.007 

2 CWD Yağışın > 1mm olduğu ardışık gün sayısı -0.015 -0.018 -0.024 

3 CSDI2 Minimum sıcaklığın <%10 olduğu en az 2 gün -0.051 -0.263 -0.289 

4 WSDI2 Maksimum sıcaklığın >%90 olduğu  en az 6 gün 0,497 0.208 0.420 

5 TX50p Maksimum sıcaklığın %50’sini geçtiği günlerin %’si 0.416 0.377 0.181 

6 CTX90p-HWF Maksimum sıcaklık > %90 olduğu en az 3 gün 0.263 0.064 0.136 

7 2TX2TN Mak.ve min. sıcaklıkların %90’ını geçtiği iki gün 0.023 0.026 0.039 

8 SDII Yıllık toplam yağış/yağışlı gün sayısı -0.001 0.037 0.410 

9 RX1day 1 günlük maksimum yağış 0.076 -0.102 0.498 

10 RX2day 2 günlük maksimum yağış -0.092 -0.083 0.950 
11 RX5day 5 günlük maksimum yağış -0.277 -0.286 0.818 

12 R10mm Yağış >= 10mm olduğu günler -0.071 -0.032 -0.055 

13 R20mm Yağış >= 20mm olduğu günler -0.024 0.012 0.034 

14 PRCPTOT Yağış >= 1mm olan yağışların toplamı -2.658 -1.221 -0.654 

15 R95pTOT %95’ini geçen yağışlı günlerin toplama % katkısı -0.001 0.001 0.000 

16 R99pTOT %99’unu geçen yağışlı günlerin toplama % katkısı 0.000 0.000 0.001 

17 SPI-12 Standardize yağış indisi (2017) kurak kurak kurak 

Not: tabloda kırmızı renk artış, mavi renk azalış, siyah renk ise eğilimsiz trenlere işaret etmektedir.  
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Her üç istasyonda da 12 aylık SPI indislerinde zaman zaman kurak dönemlerin yaşandığı görülmüştür. 2017 

yılı her 3 istasyonda da kurak geçmiştir. Hemen hemen her 10 yıla karşılık gelen kurak periyod döngüsü 
göze çarpmaktadır (Şekil 5, Çizelge 1). 
 

WSDI, TX50p, CTX90p-HWF ve 2TX2TN gibi sıcaklık ekstremlerinde her üç istasyonda da artış trendleri; 

CDD, CWD, PRCPTOT gibi yağışla ilgili indislerde ise azalış trendleri söz konusudur. 
 

 
SONUÇLAR 

 
Muğla’da su kaynakları ve hidroloji sektörüne yönelik indislerdeki trendlerden elde edilen çıkarımlar 

aşağıdaki gibidir: 

 
Bulgulara göre Muğla, Fethiye ve Marmaris’te ardışık kurak günler sayılarında (CDD),  ardışık nemli günler 

sayılarında (CWD), Yıllık toplam yağış miktarlarında (PRCPTOT), R10mm ve R20mm indislerinde azalış 

eğilimi izlenmiştir.  Günlük maksimum yağış miktarları (RX1day) Fethiye’de azalış eğiliminde iken Muğla 

ve Marmaris’te ise artış eğilimleri vardır. Toplam yağışlardaki azalış eğilimine rağmen şiddetli yağışlardaki 
artış eğilimi, çok fazla yağışın kısa sürede düşebileceğini işaret etmektedir. 12 aylık SPI indislerinde zaman 

zaman kurak dönemlerin yaşandığı görülmüştür. 2017 yılı her 3 istasyonda da kurak geçmiştir. 

 
WSDI, TX50p, CTX90p-HWF, 2TX2TN gibi sıcaklık ekstremleri Muğla, Fethiye ve Marmaris’te önemli 

ölçüde artış eğilimindedir. Sıcak hava dalgalarının sayısının artması buharlaşmayı arttıracak, su 

kaynaklarında azalmaya ve şiddetli yağışlarda ise artışlara sebep olacaktır. Buharlaşmadaki artış beklentisi 
salma sulamadan, kapalı devre sulamaya geçilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca suyun yeniden 

kullanımı, yağmur hasadı, suyun tasarruflu kullanımı ve eğitim gibi yaklaşımlarla su kaynaklarımız 

üzerindeki baskıların azaltılması gerekmektedir.  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, EKSTREM YAĞIŞLAR VE ETKİLERİ: ETİMESGUT, ANKARA ÖRNEĞİ 

 
Sertaç Oruc1 İsmail Yücel, Profesör 1,2 Aysen Yılmaz, Profesör 1,3 

 

ÖZET 

Bu çalışma, iklim değişikliğinin ve arazi kullanımı/örtüsündeki değişikliğin potansiyel etkilerini 

incelemekte; bu değişiklikleri kentsel yağmur suyu şebeke tasarımına nasıl dahil edeceğini araştırmaktadır. 

Gözlem (1950-2015 dönemi) ve projeksiyon (2015-2098 dönemi) yağış verileri için durağan ve durağan 
olmayan bir yaklaşımla Ankara ili, Türkiye için yağış analizi gerçekleştirilmiştir. Günlük projeksiyonlar 

daha küçük ölçeklere ayrıştırılarak analizlerde kullanılmıştır. Gözlem ve projeksiyon verileri için Durağan 

Olmayan Genel Aşırı Değer (GAD) modelleri ve Durağan GAD modelleri elde edilmiştir. Ayrıca Ankara'da 

arazi kullanımı / örtü değişimi ve kentleşme genel olarak incelenmiştir. Pilot çalışma alanı için mevcut ve 
potansiyel gelişim koşulları da göz önünde bulundurularak bileşik akış katsayısı elde edilmesi için arazi 

kullanım / örtü durumu, değişim oranı ve tipi ile birlikte araştırılmıştır. Yağmursuyu şebekesi tasarımı, 

Ankara İli, Etimesgut İlçesindeki pilot çalışma alanında bulunan mevcut bir demiryolu kritik altyapısı 
yağmur suyu şebekesi için durağan olmama durumu ve gelecekteki koşullar dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Modellere ve Temsili Konsantrasyon Senaryolarına (TKS) bağlı olarak, gelecekteki 

aşırı yağış girdisi için farklı sonuçlar tespit edilmiştir ancak tüm sonuçlar aşırı yağışlar için azalan bir eğilimi 
göstermektedir. Gelecek dönem aşırı yağış büyüklüğü gözlem periyodu büyüklüklerine oranla azalmaktadır. 

Aşırı yağışların geri dönüş periyotlarının gelecek dönemde artmakta olduğu görülmekte olup söz konusu 

eğilimler dikkate alınmaksızın yapılacak yağmur suyu şebekesi tasarımı için gereksiz yağış yüklerine sebep 

olabilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Yağmursuyu, Durağan Olmayan, Aşırı Yağış 
 

ABSTRACT 

This study examines the potential impacts of climate change and land use / cover on urban stormwater 

network design. Observed (1950-2015 period) and projected (2015-2098 period) rainfall data is used to 

carry out rainfall analyses with non-stationary and stationary approach for Ankara, Turkey. Daily 
projections were disaggregated to finer scales and used for the analyses. Nonstationary General Extreme 

Value (GEV) models and Stationary GEV models were obtained for observation and projection data. In 

addition, land use / cover change and urbanization were examined in Ankara. In order to obtain composite 

runoff coefficient, the existing and potential development conditions for the pilot study area are considered 
and investigated together with land use / cover conditions, rate of change and type. The design of the 

stormwater network of a railway critical infrastructure was evaluated by taking into consideration the 

nonstationarity status and the future conditions for the pilot study area in Etimesgut district of Ankara. 
Depending on the models and Representative Concentration Pathways (RCP), different results have been 

identified for the future extreme rainfall, but all results show a decreasing trend for extreme rainfall. The 

extreme rainfall in the future period decreases compared to the observation period. It is seen that the return 
periods of extreme rainfall are increasing in the future and may cause unnecessary rainfall design loads for 
stormwater network design without considering these trends. 

Keywords: Climate Change, Stormwater, Nonstationary, Extremes Rainfall  
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1. GİRİŞ 

 

Küresel ısınmadan kaynaklanan değişiklikler, fırtınaların ve aşırı yağışlar gibi diğer ekstrem hava 
olaylarının görülme sıklığında ve şiddetinde bir artışa neden olabilecektir (IPCC, 2013). İklim değişikliğinin 

su döngüsü ve yağış rejimi üzerinde önemli etkileri olacağı yaygın bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır 

(Osborn vd., 2015). Bazı bölgelerde, bu etkilerin yağış rejimlerini değiştirmesi beklenmekte olup bu 
değişiklikler ile ekstrem yağışların görülme sıklığı ve şiddetindeki artış olarak karşılaşılabilmektedir (Zhou 

vd., 2012; Papagiannaki vd., 2015). Ekstrem yağış olaylarının iklim değişikliğinin de etkisi ile 21. yüzyılın 

sonlarına doğru belirgin bir şekilde görülmesi beklenmekte olup bu etkiler bölgesel olarak farklılıklar 
gösterebilecektir (Willems, 2013; IPCC, 2013; Liew vd., 2014; Pohl vd., 2017; Seneviratne vd., 2012).  

 

Kentsel su altyapı sistemleri, örneğin yağmur suyu sistemleri, ve taşkın kontrol yapıları (örneğin barajlar) 

ekstrem yağış özelliklerine göre tasarlanırlar ve bu yağış özellikleri de Şiddet-Süre-Tekerrür eğrileri ile 
ifade edilir (Peck vd., 2012; Hosseinzadehtalaei vd., 2017). Şiddet-Süre-Tekerrür eğrileri, farklı yağış 

sürelerinde belirli bir şiddette bir yağışın meydana gelme sıklığını ölçmektedir. Şiddet-Süre-Tekerrür 

eğrileri, genel olarak geçmiş döneme ait yağış analizleri ve istatistiklerine dayanmaktadır. Altyapı tasarımı 
da uzun süreden beri zaman içinde ekstrem olayın sıklığında bir değişiklik olmadığını varsayarak 

oluşturulmuş kriterlere dayanmaktadır. Ancak ekstrem yağışların sıklığı ve şiddetinin değişiklik 

göstermekte olduğu ve bu değişikliklerin gelecekte de muhtemelen devam edeceği anlaşılmıştır (Cheng ve 
Aghakouchak, 2014).  Ayrıca, değişen frekansın ihmal edilmesinin ekstrem olayları hafife alan Şiddet-Süre-

Tekerrür eğrileri ile sonuçlandığı görülmüştür (Cheng ve Aghakouchak, 2014). Sarhadi vd. (2017) de 

yaptıkları çalışmalarda Cheng ve Aghakouchak (2014) ile benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Sonuçlara 

göre durağan yani zaman içerisinde değişikliğin ihmal edildiği yaklaşımın ekstrem yağış olaylarını hafife 
alabileceği dolayısıyla da değişen koşullarda Şiddet-Süre-Tekerrür eğrilerinin ve tasarım kriterlerinin 

güncellenmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Hosseinzadehtalaei vd. (2017), ekstrem yağışların 

özelliklerinin değişmekte olduğunu vurgulamış ve zamanla herhangi bir değişiklik göstermeyen Şiddet-
Süre-Tekerrür eğrilerine dayanan mevcut tasarım standartlarına dikkat çekmiştir. 

 

Altyapı sistemlerini, özellikle de yağmur suyu sistemlerini, etkileyen önemli bir faktör de kentleşmedir. 

Kentleşmenin sonucu olarak geçirimsiz alanların artış göstereceği, bunun da değişen yüzey örtüsü ile 
birlikte deşarj hacminde artışa neden olacağı, iklim değişikliğinin de etkisi ile yağışların frekansı ve şiddeti 

göz önüne alındığında kentsel yağmur suyu sistemlerinin daha yoğun etkilere maruz kalacağı belirtilmiştir 

(Thakali vd., 2016). Son veriler, Avrupa'daki tarım arazilerinin, kentsel alanlara ve altyapı tesislerine kalıcı 
olarak dönüştürüldüğünü ve kentsel genişlemenin büyüklüğünü teyit etmektedir (AÇA, 2017). Arazi örtüsü 

ve kullanımı ile iklim değişmekte olup; arazi kullanımı ve özelliklerinde değişiklikler ile kentsel taşkınlara 

neden olan ekstrem yağış olayları birlikte ele alındığında bu değişikliklerin yağmur suyu şebekelerinin 
tasarımı ve yönetimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır 

(Hailegeorgis ve Alfredsen, 2017). 

 

Türkiye'de yıllık ekstrem olay sayısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2017 İklim Değerlendirme Raporu'na 
(2018) göre 1940-2017 döneminde artış eğilimi göstermektedir. 2017 boyunca en tehlikeli ekstrem olayların 

şiddetli yağmur / sel (% 31), rüzgar fırtınası (% 36), dolu (% 16), yoğun kar (% 7) ve yıldırım (% 4) olduğu 

görülmektedir. Türkiye'nin başkenti olan Ankara, Sakarya ve Kızılırmak Havzaları içerisinde yer 
almaktadır. Ankara yarı kurak bir iklime sahiptir ve sürekli bir nüfus artışına dolayısıyla da geçirimsiz 

yüzeylerin artmasına neden olan yüksek bir kentleşme oranına sahip olup iklim değişikliğinden önemli 

ölçüde etkilenmiştir. Bu da kentsel altyapı üzerinde artan bir baskıya neden olmaktadır. Ayrıca, son 20 
yıldaki sel olayları gözlemlendiğinde, yoğun yağış ve ani selin, mülklere çeşitli zararlar vermiş olduğu ve 

hatta kentte can kaybına neden olduğu görülebilir. Bununla birlikte, tüm bu olumsuz olaylara rağmen, 

özellikle iklim değişikliği etkisinde ekstrem yağışta meydana gelebilecek değişikliklere ve Şiddet-Süre-

Tekerrür eğrilerinin bu değişikliklerden nasıl etkileneceğine odaklanan detaylı çalışmalar Türkiye’nin 
Başkenti Ankara için eksik kalmıştır.  
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Bu bağlamda, Ankara'nın ekstrem yağış özellikleri ile arazi örtüsü ve kullanım özellikleri; Ankara için 

gözlemlenen (1950-2015) ve projekte edilen (2015-2098) yağış verileri ile birlikte arazi kullanımı ve örtüsü 

verileri (1959-2013) analiz edilmek sureti ile incelenmiştir. Hem gözlem hem de projeksiyon periyodu için 
10 ve 15 dakikalık ve 1 ile 6 saatlik yıllık maksimum yağış yükseklikleri kullanılmıştır. Gözlem periyodu 

için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış kayıtları ve gelecek dönemler için RCP4.5 ve RCP8.5 

senaryoları ile HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve GFDL-ESM2M modellerine dayalı bölgesel iklim modeli 
simülasyonlarının sonuçları kullanılmıştır. Gelecek dönem projeksiyonlarına ait günlük yağış verileri 5 

dakikalık yağış sürelerine indirgenmiş ve bu sürelerden tekrar 10 ve 15 dakikalık ve 1 ile 6 saatlik yıllık 

maksimum yağış yükseklikleri elde edilmiş olup projeksiyon periyodu analizi için kullanılmıştır. 
Gözlemlenen ve projekte edilen dönemlerde durağan ve durağan olmayan durumlar için Genel Ekstrem 

Değer dağılımı yardımı ile modeller geliştirilmiştir (Cheng and AghaKouchak, 2014; Sarhadi and Soulis, 2017). 

Arazi kullanımı ve örtüsü özelliklerinin zaman içerisindeki değişimi, Harita Genel Komutanlığı tarafından 

üretilen ve çalışma alanını kapsayan farklı harita versiyonları (50'li yılların sonu, 80'li yılların başı, 90'lı 
yılların ortası ve son olarak 2013 yılı) analiz edilmiştir. Başlangıçta, arazinin kullanım koşulları tespit 

edilmiş, arazi kullanım koşullarına göre arazi örtüsü sınıflandırması (örneğin kentsel alan, yeşil alan, toprak, 

yol vb.) yapılmıştır. Son olarak, kentsel ve yeşil alanlar (geçirimsiz ve geçirgen yüzeyler) parsel başına 
yüzey alanı olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, değişen iklimsel koşulları ve arazi kullanımı ile 

örtüsündeki değişim eğilimi, Ankara ili Etimesgut ilçesindeki pilot çalışma alanında yeni inşa edilmiş bir 

yağmur suyu şebekesi için vaka çalışmasında kullanılmıştır. 
 

2. SONUÇ 

 

İklim değişikliği ve arazi kullanımından kaynaklı değişikliklerin Ankara ili, Etimesgut ilçesindeki bir 
yağmur suyu drenaj sisteminin kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sistemin kapasitesi 1950'den 

2015'e kadar olan gözlem verileri ile iki farklı emisyon senaryosuna sahip üç farklı iklim modeli 

sonucundaki projeksiyon verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Etki analizi yapılırken tüm model ve 
gözlem sonuçlarından elde edilen 15 dakikalık süreli ve 2 yıllık tekerrüre sahip yıllık maksimum yağış 

verileri kullanılmıştır. Elde edilen kapasite verileri (doluluk oranı), mevcut şebekenin tasarımında kullanılan 

kapasite oranları ile karşılaştırılmıştır. Analizlere ayrıca gözlem periyoduna ait 15 dakikalık-5 yıl tekerrür 

süresine sahip yağış şiddeti de eklenmiştir. Bu çalışmada hidrolik hesaplamalarda kullanılan yıllık 
maksimum yağış yüksekliğine durağanlığın etkisi de dikkate alınmıştır. 

 

Bir drenaj alanı, farklı akış katsayıları olan alt alanlardan oluşur. Alanların kullanımı / arazi örtüsü 
özelliklerine karşılık gelen akış katsayıları ve bu alanların akış katsayıları ile çarpımlarının toplamı, toplam 

alana bölünür ve daha sonra toplam drenaj alanı için bir bileşik akış katsayısı hesaplanır. Çalışma alanında 

gelecekte meydana gelebilecek akış katsayısını bulmak için, herhangi bir düzenlemeye maruz kalmamış 
alanların gelecekteki olası arazi kullanım tipleri dikkate alan potansiyel maksimum gelişim senaryosu ile 

alanların arazi örtüleri belirlenmiştir. Son olarak, mevcut ve gelecekteki arazi örtüsü tiplerinin ağırlıklı 

ortalaması kullanılarak bileşik bir akış katsayısı hesaplanmıştır. Çalışma alanı için gelecekte yüksek oranda 

kentleşmiş ve geçirimsiz yüzey koşullarını temsil eden akış katsayısı 0.9 olarak bulunmuştur. Son olarak, 
mevcut yağmursuyu sistemine alternatif çözümler (boru çaplarında varyasyonlar) uygulanmış ve etkileri 

değerlendirilmiştir.  

 
Tüm yağış süreleri için maksimum yağış yükseklikleri, gözlem periyodu boyunca istatistiksel olarak anlamlı 

düşüş eğilimi gösterirken, projeksiyon dönemi için RCP 8.5 olan modeller önemli düşüş eğilimleri gösterse 

de RCP 4.5'li MPI modelleri öngörülen dönemde tüm yağış süreleri için artış eğilimi göstermiştir. Emisyon 
senaryolarının seçimine bağlı olarak, eğilim çizgisinin yönü mevcut gözlem döneminden gelecek döneme 

değişiklik gösterebilmektedir. Daha iyimser senaryo olan RCP 4.5 sonuçlarında gelecekte yağış şiddeti artar 

iken kötümser senaryo olan RCP 8.5 kullanıldığı zaman yağış şiddetinin azaldığı ve gözlem dönemi ile 

yakın değerler verdiği görülür. Zaman içerisinde yağış şiddetindeki istatistiksel olarak anlamlı değişim yağış 
şiddetlerinin durağan olmadığını ortaya koymaktadır.  
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Şekil 2.1. Gözlem Dönemi Durağan (D.M.) ve Durağan Olmayan Model (D.O.M.) ve Resmi Veri 

(M.G.M.) Karşılaştırması-Yağış Yüksekliği (mm)&Tekerrür Süresi (Yıl) 
 

Durağan genel ekstrem değer modelleri, tüm yağış süreleri için ekstrem yağışları modellemekte yeterli olsa 

da durağan olmayan modellerin performans kriterleri ve testleri göz önüne alındığında durağan modellere 
göre avantaj gösterdiği anlaşılır. Durağan olmayan model sonuçları, gözlemlenen dönem için her yağış 

süresinin durağan model sonuçlarına göre büyük oranda daha küçük yağış değerleri üretmiştir (Şekil 2.1.).  

 

Bu değişiklikler özellikle 10-15 dakika yağış süreleri ve 100-200 yıl geri dönüş (tekerrür) sürelerinde %15 
seviyelerine ulaşmıştır ancak 1 saatlik yağış süresi için bu durum 25 yıl tekerrür süresi ve sonrası için tersine 

dönmektedir (Tablo 2.1.). Bu nedenle, uygulama çalışmalarında durağan olmayan koşulların da dikkate 

alındığı yaklaşımın kullanımı kritik hale gelmektedir. Tasarım büyüklükleri göz önüne alındığında mevcut 
yapıların durağanlığı dikkate almadan yapılmış tasarımlarının gereğinden fazla olabileceği bununla birlikte 

bu tasarımın ömrü boyunca karşılaşabileceği yükler göz önüne alındığında daha güvenli olduğu söylenebilir. 
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Tablo 2.1. Gözlem Dönemi Durağan Olmayan Model Sonuçlarının Durağan Model Sonuçlarına Göre 

Değişimi  

 

   2 Yıl   5 Yıl   10 Yıl   25 Yıl   50 Yıl   100 Yıl   200 Yıl  

Ortalama Değişimi 

10 Dak -14% -13% -12% -9% -7% -5% -3% 

15 Dak -1% -4% -6% -9% -12% -14% -17% 

 1 Sa  -7% -5% -3%  0%  3%  6%  10% 

 6 Sa  1% -1% -2% -3% -4% -5% -5% 

Ortanca Değişimi 

10 Dak -13% -12% -10% -7% -4% -2% 0% 

15 Dak -1% -2% -4% -7% -9% -12% -14% 

 1 Sa  -8% -5% -2%  2%  5%  8% 12% 

 6 Sa   0% -1% -2% -2% -3% -3% -4% 

 

Durağan olmayan yağış seviyelerinde benzer düşüşler projeksiyon döneminde emisyon senaryosu RCP 8.5 
olan modellerde de görülmüştür. Bununla birlikte, RCP 4.5 emisyon senaryosu kullanılan durağan olmayan 

modellerde yağışların arttığı görülmüştür.  Herhangi bir emisyon senaryosuna ve modele bakılmaksızın 

durağanlığın olumsuz etkisi en fazla 6 saat süreli yağışlarda elde edilmiştir (Şekil 2.2.). 
 

 

 
 
 

 
 

Şekil 2.2. Projeksiyon Dönemi Ortalama Değerler ile Durağan (D.M.) ve Durağan Olmayan Model 
(D.O.M.) Karşılaştırması-Yağış Yüksekliği (mm)&Tekerrür Süresi (Yıl) 
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10-15 dakikalık ve 1-6 saatlik gözlem verilerinden elde edilen maksimum yağış değerleri, neredeyse tüm 

yağış süresi ve tekerrür periyodu için projekte edilen verilerden daha büyüktür. Yağış süresi arttıkça, 
projeksiyon dönemi yağış seviyeleri gözlem dönemi yağış seviyelerine yaklaşmaktadır. Projekte edilen 

ekstrem yağış değerleri ele alındığında saatlik süreler altında kalan değerlerin gözlem verilerine göre çok 

daha düşük olduğu görülür. Bu nedenle, durağanlık altında tasarlanan mevcut drenaj sistemlerinin kapasitesi 
yeterince güvenli olacak ve gelecekte herhangi bir operasyonel zorluk yaratmayacaktır. Sistem, iklim 

değişikliği ve arazi kullanımı değişikliği göz önüne alındığında, mevcut ve gelecekteki koşullar altında, 

yeterli bir şekilde işletilebilmektedir. Akış katsayısının 0,8'den 0,9'a yükselmesi, akış miktarında önemli 
değişikliklere sebep olmamakla birlikte iklim değişikliği etkileriyle birlikte sisteme etki ettirilmesi 

sonucunda mevcut sistemde doluluk oranlarının artmasına neden olmuştur. 

 

3. DEĞERLENDİRME 
 

Tüm analizler göz önüne alındığında, mevcut sistemin, durağan ve durağan olmayan yaklaşımla tespit edilen 

1950-2015 ve 2015-2098 dönemleri arasındaki yükler altında uygun şekilde çalışabildiği görülmüştür. 
Gelecek dönem için tespit edilen yükler göz önünde bulundurulduğunda durağan varsayım ile yapılan 

tasarımın daha konservatif olduğu anlaşılmıştır ancak bunun maliyetinin daha yüksek olacağını da 

unutmamak gerekir. Hem durağan hem de durağan olmayan koşullar için sistemin kapasitesinin gelecekte 
aşırı yüklenmeye maruz kalması beklenmemektedir. Öte yandan, sistem, böyle kritik bir tesis ve alan için 

ayrı ayrı veya birlikte daha uzun yağış süreleri (15 dakika ve üzeri) veya daha yüksek tekerrür periyotları (5 

yıl ve daha fazlası gibi) ile elde edilen yükler altında istenen ve beklenen performansı gösteremeyebilir.  

Bununla birlikte, modellerin yağış şiddeti ve sıklığı gibi tahminlerindeki farklılıklarının, mevcut tasarım 
parametrelerini en yeni veriler ve yaklaşımlarla güncelleme ihtiyacını desteklediğine dikkat edilmelidir. 

Ortaya çıkan farklılıklar ayrıca iklim modellerinden elde edilen gelecek dönemlere ait verileri de kullanarak 

analiz yapma ihtiyacını ortaya koymaktadır. 
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 ÇANAKKALE DENİZ SUYU SICAKLIĞININ UYDU VERİLERİ (AVHRR) İLE UZUN DÖNEM 

ANALİZİ (1982-2016) 

 

Fevziye Ayça SARAÇOĞLU1, Berna AYAT2, Kebir Emre SARAÇOĞLU3, Burak AYDOĞAN4 

 

ÖZET 

Deniz suyu sıcaklıkları iklim değişikliği, denizcilik, oşinografi, ekoloji, balıkçılık, enerji verimliliği vb. 

açılardan önemli parametrelerden biridir. Genel hidrolojik çevrim ve fırtına gibi birçok meteorolojik 
değişiklik ile ilgili olan bu parametre atmosferik değişimin ve anomalilerinin belirlenmesinde, 

modellenmesinde ve gelecek dönem tahminlerinde kullanılmaktadır. 

 
Bu çalışmada; coğrafik olarak Marmara Denizi ile Ege Denizi’nin buluştuğu noktada yer alan ve İstanbul 

Boğazı’nın yaklaşık iki katı uzunluğunda olan Çanakkale Boğazı’nda deniz suyu sıcaklığının zamansal 

değişimi ve eğilimi araştırılmıştır. 

 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) tarafından yüksek çözünürlüklü radyometre 

verileri (AVHRR) kullanılarak uzun dönemli aylık ortalama deniz suyu sıcaklıkları analiz edilmiştir.  

Analizlerde 1982-2016 yılları arasındaki zaman dilimi dikkate alınmıştır. Zaman serilerindeki değişikliğin 
mertebesini belirleyebilmek amacıyla 35 yıllık deniz suyu sıcaklığı veri setinin mevsimsellik gösterdiği de 

dikkate alınarak eğilimler hem aylık hem de mevsimsel olarak incelenmiştir. 

  

Analizler sonucunda Çanakkale Boğazı’nda deniz suyu sıcaklıklarının 0.0275 C/yıl’lık bir eğilim ile arttığı 

belirlenmiştir. Mevsimsel analiz sonucunda ise ilkbaharda 0.0228 C/yıl, yaz mevsiminde 0.0281 C/yıl, 

sonbaharda 0.0284 C/yıl ve kış mevsiminde 0.0307 C/yıl artış belirlenmiştir. Aylık olarak belirlenen 

eğilimlerin mevsimliğe göre daha fazla olduğu görülmüştür. Özellikle kasım ayı değerlerinin yaklaşık 

0.0489 C/yıl ve aralık ayı değerlerinin 0.0425 C/yıl değerinde arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz suyu sıcaklığı, Eğilim analizi, İklim değişikliği. 

ABSTRACT 

Sea Surface Temperature is one of the significant parameters for many aspects such as climate change, 

maritime, oceanography, ecology, fishery, and energy production. This parameter which is related to 

different meteorological variations such as hydrologic cycle and storms can be used for the forecasting 
of meteorological and oceanographic parameters, determination of atmospheric exchange and 

anomalies. 

 
In this study, temporal variation and trends of sea surface temperature are investigated at Dardanelles Straits 

where the Aegean Sea and the Sea of Marmara meets.  

AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) data obtained by NOAA was used to study the long 
term variation of monthly mean Sea Surface Temperature. The time period of the dataset is 1982-2016. 

With the aim of determining the magnitude of change, the trend of 35-year sea surface temperature data set 

is analyzed at both monthly and seasonal basis. 
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The results show that sea surface temperature is warming significantly at a rate of 0.0275 C/year in 

Dardanelles Straits. The results of the seasonal analysis show that there is an increasing trend in spring at 

0.0228 C/year, followed by 0.0281 C/year in summer, 0.0284 C/year in autumn and 0.0307 C/year in 

winter. The monthly trends are greater than seasonal trends. Especially the increasing trends are determined 

at about 0.0489 C/year in November and 0.0425 C/year in December. 

Keywords: Sea Surface Temperature, Trend Analysis, Climate Change. 

 

GİRİŞ 

 

Deniz suyu sıcaklıkları iklim değişikliği, denizcilik, oşinografi, ekoloji, balıkçılık, enerji verimliliği vb. 

açılardan önemli parametrelerden biridir. Genel hidrolojik çevrim ve fırtına gibi birçok meteorolojik 

değişiklik ile ilgili olan bu parametre; denizler, okyanuslar ve atmosfer arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca diğer oşinografik parametrelerin ve anomalilerinin belirlenmesinde, gelecek 

dönem tahmininde ve modellenmesinde de kullanılmaktadır. Deniz suyu sıcaklıklarının değişimi iklim 

değişikliği ile doğrudan ilişkilidir. 

IPCC (2013)’te 19.yy’ın sonlarından itibaren dünyanın birleştirilmiş kara ve deniz yüzey sıcaklıklarının 

lineer olarak arttığı, 1880-2012 yılları arasında ortalama 0.85 C civarında artış olduğu belirtilmiştir. Aynı 
raporda, ölçümlerin 20.yy’ın başından itibaren deniz suyu sıcaklıklarında da artış görüldüğü belirtilmiştir. 

IPCC (2013)’te verilmiş olan, 2012’ye kadar farklı zaman aralıkları ve farklı veri setleri için küresel 

ortalama deniz suyu sıcaklıklarının artış değerleri (C/10yıl)  Çizelge 1’de verilmiştir. Bu değerler %90 

güven aralığında elde edilmiş değerlerdir. Farklı veri setleri için; daha kısa zaman aralığında (1979-2012) 

eğilimler arasındaki farkın daha büyük olduğu görülmektedir. 
 

Çizelge 1. Farklı Veri Setleri İçin Küresel Ölçekte Deniz Suyu Sıcaklılarının Artış Değerleri                                        

( C/10 yıl)(IPCC,2013) 

Veri 1880-2012 1901-2012 1901-1950 1951-2012 1979-2012 

HadISST               

(Rayner vd. 2003) 
0.042±0.007 0.052±0.007 0.067±0.024 0.064±0.015 0.072±0.024 

COBE-SST                 

(Ishii vd. 2005) 
- 0.058±0.007 0.066±0.032 0.071±0.014 0.073±0.020 

ERSSTv3b               

(Smith vd. 2008) 
0.054±0.015 0.071±0.011 0.097±0.05 0.088±0.017 0.105±0.031 

HadSST3                  

(Kennedy vd. 2011) 
0.054±0.012 0.067±0.013 0.117±0.028 0.074±0.027 0.124±0.030 

 
Akdeniz ve Ege Denizi deniz suyu sıcaklıklarının eğilim analizi birçok araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. D’Ortenzio vd. (2000) tüm Akdeniz için; yaptıkları çalışmalarında 1985-1996 tarihleri 

arasında belirgin bir eğilim belirleyemezken, Criado-Aldeanueva vd. (2008), 1992-2005 yılları arası için 

0.06 C/yıl artış belirlemiştir. Skliris vd. (2012) 1985-2008 yılları arasında yaptıkları analiz ile tüm Akdeniz 

için 0.037 C/yıl, Doğu Akdeniz için 0.042C/yıl artış belirlemişlerdir. Tüm Akdeniz için Shaltout ve 

Omstedt (2014) 1982-2012 arası için 0.035C/yıl, Pastor vd. (2018) 1982-2016 arası için 0.036 C/yıl artış 

belirlemişlerdir. Skliris vd. (2011) Ege Denizi için 1985-2008 arası için 0.045 C/yıl, 1992-2008 arası için 

0.055C/yıl artış belirlemiştir. Görüldüğü gibi D’Ortenzio vd. (2000) haricindeki bütün araştırmacılar 

Akdeniz ve Ege Denizi için deniz suyu sıcaklıklarının artış eğilimi gösterdiğini belirlemişlerdir. 
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Bu çalışmada Ege Denizi ile Marmara Denizi’nin kesiştiği Çanakkale Boğazı’nda deniz suyu sıcaklıklarının 

zamansal değişimi ve eğilimi araştırılmıştır. Uzun dönemli aylık ortalama deniz suyu sıcaklıkları NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) tarafından optimize edilmiş yüksek çözünürlüklü 
radyometre verileri (AVHRR) kullanılarak analiz edilmiştir.  Analizlerde 1982-2016 yılları arasındaki 

zaman dilimi dikkate alınmıştır. İklim değişikliğinin etkisini belirlemek amacıyla 35 yıllık deniz suyu 

sıcaklığı veri setinin mevsimsellik gösterdiği de dikkate alınarak eğilimler hem aylık hem de mevsimsel 
olarak incelenmiştir. 

 

 

ÇALIŞMA ALANI, VERİLER ve YÖNTEM 

 

Bu çalışmada, coğrafik olarak Marmara Denizi ile Ege Denizi’nin buluştuğu nokta olan, İstanbul Boğazı’nın 

yaklaşık iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nda deniz suyu sıcaklığının değişimi araştırılmıştır. 

Çanakkale Boğazı’nda 4014 Kuzey ve 2640 D konumu dikkate alınmıştır (Şekil 1). 
 

 

Şekil 1. Çalışma Alanı 

 

Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk, girdap akıntıları gibi oşinografik parametrelerin belirlenmesinde uzaktan 

algılama ve uydu teknolojileri oldukça sık kullanılmaktadır. Uydu deniz suyu sıcaklığı verileri deniz yüzeyi 
ile atmosfer arasında elektromanyetik radyasyon ile ölçülmektedir. Bu ölçüm sürecinin karışıklığı sebebiyle, 

verilerin büyük kısmı yerinde yapılan ölçüm verileri ile kalibre edilmektedir (IPCC, 2013). NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) tarafından geliştirilen ‘geliştirilmiş çok yüksek 
çözünürlüklü radyometre’ (AVHRR) bu amaçla kullanılmaktadır. NOAA- Optimal Interpolation Sea 

Surface Temperature (OISST-V2) veritabanı AVHRR’den alınan verilerle elde edilmektedir. Bu 

0.25x0.25 çözünürlükteki veri seti uydulardan, gemilerden ve şamandıralardan alınan ölçümlerin 

kombinasyonuyla elde edilmektedir. Bu çalışmada, 1982-2016 tarihleri arasında aylık deniz suyu sıcaklığı 

değerleri kullanılmıştır.  Akdeniz ve Ege Denizi deniz suyu sıcaklıkları çalışmalarında AVHRR veri seti 

0.1C den daha küçük sapma ile (Marullo vd., 2007) oldukça güvenilir bir veri seti olarak birçok araştırmacı 

tarafından kullanılmaktadır. 
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Eğilim Analizi 

 

Eğilim analizi için kullanılan istatistiksel metotlar parametrik ve parametrik olmayan metotlar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Parametrik olmayan metotlar; eksik verilerin olduğu zaman serileri ile de 

kullanılabilmesi ve herhangi bir dağılıma uygun olma zorunluluğu olmaması nedeniyle daha çok tercih 

edilmektedir. Özellikle hidrolojik ve meteorolojik çalışmalarda zaman serilerinin incelenmesinde 
parametrik olmayan metotlardan biri olan Theil-Sen metodu (Theil (1950) ve Sen (1968)) kullanılmaktadır. 

Bir diğer parametrik olmayan Mann-Kendall Testi (Mann (1945) ve Kendall (1970)) ile de anlamlılık düzeyi 

belirlenmektedir. Bu çalışmada ayrıca en küçük kareler yöntemi ile de eğilim analizi yapılmış iki metodun 
sonuçları karşılaştırılmıştır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Çanakkale Boğazı’nın 1982-2016 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklıklarının aylık ve yıllık ortalamalarının 

zamansal değişimi Şekil 2a’da verilmiştir. Çanakkale Boğazı için OISST-V2 deniz suyu sıcaklıkları zaman 

serisinin en büyük değeri 25.62 C, en küçük değeri 11.57C, ortalama değeri 17.81C, standart sapması 

4.18C ve çarpıklığı 0.25C olarak belirlenmiştir. En küçük kareler yöntemi ile çizilen eğilim çizgisinden 

aylık ortalama deniz suyu sıcaklıklarının 0.033C, yıllık ortalamanın ise 0.028 C arttığı belirlenmiştir. 35 

yıllık zaman serisi için aylık değerlerden her bir ay için minimum, maksimum ve ortalama deniz suyu 

sıcaklıkları Şekil 2b’de verilmiştir. Çanakkale Boğazı’nda en düşük sıcaklık Şubat-Mart aylarında, en 
yüksek sıcaklık ise Temmuz-Ağustos aylarında ölçülmektedir. 

 

 
                                                         (a)                                                                      (b) 

Şekil 2. Çanakkale Boğazı Deniz Suyu Sıcaklıklarının Zaman Serisi 

 
Deniz suyu sıcaklıklarının mevsimsel değişimlerini belirlemek amacıyla 4 mevsim için zamansal değişim 

Şekil 3’te, eğilim analizi sonuçları da Çizelge 2’de verilmiştir. Burada Aralık, Ocak ve Şubat ayları kış 

mevsimini, Mart, Nisan, Mayıs ayları ilkbaharı, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yaz mevsimini, Eylül, 

Ekim, Kasım ayları da sonbaharı göstermektedir. Mevsimsel analiz sonucunda sonbaharda 0.0284 C/yıl, 

kış mevsiminde 0.0307 C/yıl, ilkbaharda 0.0228 C/yıl ve yaz mevsiminde 0.0281 C/yıl artış 

belirlenmiştir. Dolayısıyla en fazla artış kış mevsiminde görülmektedir. Çanakkale Boğazı deniz suyu 

sıcaklıklarının 1982-2016 yılları arasında aylık bazda değişimi Şekil 4’te, aylık eğilimler Çizelge 3’te 
verilmiştir. 

En düşük artış 0.015 C/yıl ile Eylül aylarında, en fazla artış ise 0.0489 C/yıl ile Kasım ayı deniz suyu 

sıcaklık değerlerinde görülmektedir. Aylık olarak belirlenen eğilimlerin mevsimliğe göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. Özellikle kasım ayı değerleri incelendiğinde yaklaşık 0.0489 C/yıl ve aralık ayı 

değerlerinde ise 0.0425 C/yıl artış belirlenmiştir. En düşük ve en yüksek artışın aynı mevsimde görülmesi, 

mevsimsel analiz sonuçlarının değil, aylık analizlerin çok daha etkili sonuç vereceğini göstermektedir. 
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Şekil 3.Deniz Suyu Sıcaklıklarının Mevsimsel Bazda Uzun Dönem Değişimi 

 

 

Çizelge 2. Çanakkale Deniz Suyu Sıcaklıklarının Mevsimsel Eğilim Değerleri 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.Deniz Suyu Sıcaklıklarının Aylık Bazda Uzun Dönem Değişimi 
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    Çizelge 3. Çanakkale Deniz Suyu Sıcaklıklarının Aylık  Bazda Eğilim Değerleri 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Hem Theil-Sen hem de en küçük kareler yöntemi ile belirlenmiş olan aylık, mevsimlik ve yıllık ortalama, 

en küçük ve en büyük değerlerin eğilimleri Çizelge 4’te özetlenmiştir. Aynı çizelgede Mann Kendall testi 

ile elde edilmiş olan belirginlikler de (Z) yer almaktadır. Çanakkale Boğazı deniz suyu sıcaklıklarının yıllık 

ortalama, yıllık en küçük ve en yıllık büyük değer eğilimlerinin sırasıyla 0.028, 0.035 ve 0.020 C/yıl 
mertebesinde belirgin olarak artış gösterdiği belirlenmiştir. Akdeniz ve Ege Denizi için yapılmış çalışmalara 

göre daha az artış belirlenmiştir. Bunun Çanakkale Boğazı’nda seçilen çalışma noktasının daha soğuk 

olduğu bilinen Marmara ve Karadeniz deniz suyunun etkisinde olması ile ilişkilendirilebileceği 

düşünülmektedir. Yıllık en küçük değerdeki artışın, tüm Akdeniz için yapılmış olan çalışmalardan Skliris 

vd. (2012)’in 0.037 C/yıl, Shaltout ve Omstedt (2014)’in  0.035C/yıl, Pastor vd. (2018)’in 0.036 C/yıl 
olarak hesaplanmış artışlara oldukça yakın olduğu görülmektedir.  

 

Her iki yöntemle bulunan eğilimlerin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. En küçük kareler 

yönteminde en fazla artış kış mevsiminde görülürken, Theil-Sen metodu ile sonbaharda görülmüştür. Sadece 

Ekim ayı için belirginlik görülmezken (<%20), Nisan, Mayıs ve Eylül aylarında <%10 (Z>1.65) 

anlamlılık düzeyinde artış görülmektedir. Temmuz, Kasım ve Aralık aylarında <%1 anlamlılık düzeyinde 

(Z>2.576) artış görülmektedir. İlkbahar <%5 anlamlılık düzeyinde (Z>1.96) artış eğilimi gösterirken, 

sonbahar <%1 anlamlılık düzeyinde (Z>2.576), ilkbahar ve yaz ise <%0.1 anlamlılık düzeyinde (Z>3.29) 

artış eğilimi göstermektedir. Deniz suyu sıcaklıklarının yıllık ortalama değerinin en belirgin artışı gösterdiği 

görülmektedir. 
 

Çizelge 4 Çanakkale Boğazı Deniz Suyu Sıcaklılarının Eğilim Değerleri( C/yıl) 

  Theil-Sen Z  
En Küçük 

Kareler 
  Theil- Sen  Z  

En Küçük 

Kareler 

Ocak 0.028 2.44 0.029 İlkbahar 0.024 2.36 0.023 

Şubat 0.021 2.19 0.021 Yaz 0.028 3.01 0.028 

Mart 0.021 1.99 0.022 Sonbahar 0.032 2.58 0.028 

Nisan 0.024 1.73 0.021 Kış 0.027 3.47 0.031 

Mayıs 0.022 1.73 0.026 Yıllık ortalama 0.027 3.89 0.028 

Haziran 0.022 2.30 0.022 Yıllık en büyük 0.034 2.98 0.035 

Temmuz 0.032 2.93 0.031 Yıllık en küçük 0.020 2.13 0.020 

Ağustos 0.033 2.47 0.032     
Eylül 0.017 1.65 0.015     
Ekim 0.029 1.39 0.021     
Kasım 0.051 2.98 0.049     

Aralık 0.042 3.07 0.043     
 

 

  

Aylar C/yıl Aylar C/yıl 

Ocak 0.0292 Temmuz 0.0311 

Şubat 0.0205 Ağustos 0.0315 

Mart 0.0218 Eylül 0.0152 

Nisan 0.0207 Ekim 0.0210 

Mayıs 0.0257 Kasım 0.0489 

Haziran 0.0218 Aralık 0.0425 
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SONUÇLAR 

 
Çanakkale Boğazı deniz suyu sıcaklıkları NOAA OISST-V2 verileri kullanılarak, 1982-2016 arasındaki 35 

yıllık zaman aralığı için farklı metotlarla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

 Çanakkale Boğazı’nda en düşük sıcaklık Şubat-Mart aylarında, en yüksek sıcaklık ise Temmuz-
Ağustos aylarında ölçülmektedir. 

 Çanakkale Boğazı deniz suyu sıcaklıklarının yıllık ortalama, yıllık en küçük değer ve yıllık en 

büyük değer eğilim değerlerinin sırasıyla 0.028, 0.035 ve 0.020 C/yıl mertebelerinde belirgin 

olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.  

 Yıllık ortalama ve yıllık en büyük değerlerde, Akdeniz ve Ege Denizi için yapılmış önceki 

çalışmalara göre daha az artış belirlenmiştir.  

 Yıllık en küçük değerdeki artışın; tüm Akdeniz için yapılmış olan çalışmalarda, Skliris vd. (2012)’in 

0.037 C/yıl, Shaltout ve Omstedt (2014)’in  0.035C/yıl, Pastor vd. (2018)’in 0.036 C/yıl olarak 

hesaplanmış artışlara oldukça yakın olduğu görülmektedir.  

 Yıllık en büyük değer deniz suyu sıcaklığının yıllık en küçük değer ve yıllık ortalamaya göre daha 

yüksek bir artış eğilimi gösterdiği (0.035 C/yıl) görülmektedir. 

 Mevsimsel analizde daha belirgin sonuçlar elde edilmiş olmasına rağmen, aylık bazda ki artış 

eğilimlerinin daha yüksek olabildiği görülmektedir. Özellikle Kasım (0.049 C/yıl) ve Aralık (0.043 

C/yıl) aylarında en fazla artış belirlenmiştir. Bu yüzden deniz suyu sıcaklığıyla ilgili analizlerin 

mevsimsel bazda değil aylık bazda yapılması tercih edilebilir. 

 Aylık bazda en düşük artış eğilimi değeri, <%10 anlamlılık düzeyinde Eylül ayı için (0.015 C/yıl) 

belirlenmiştir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KUZEY EGE HAVZASINDA SU POTANSİYELİNE OLAN ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI  
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Ahmet Murat ÖZALTIN5    Nazlı Barçın DOĞAN5    Numan Burak BARKIŞ2    Tuğkan TANIR6   Bahadır ÖZÇAM6 

 

 ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Kuzey Ege Havzası su potansiyelinde 2018 – 2098 yılları arasında iklim değişikli 

sebebiyle gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) 
kavramsal hidrolojik modeli kullanılarak elde edilmesidir. HBV modeli 1984 – 2000 yılları arasında kalibre 

edilmiş ve 2001 – 2014 yılları arasında bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Daha sonra kalibre edilmiş 

parametreler 2018 – 2098 yılları arasındaki dönem için kullanılarak havzada gelecekte iklim değişikliğine 
bağlı olarak havzanın su potansiyelindeki gözlenmesi beklenen değişimler incelenmiştir. İlgili iklim 

değişikliği verileri Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün (SYGM) İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına 

Etkisi Raporu (İklimSu) sonuçlarından elde edilmiştir. İklimSu projesi çerçevesinde Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 5. Değerlendirme Raporu’nun tabanını oluşturan CMIP5 arşivinden seçilmiş 
HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ve RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları 

kullanılmıştır. Havza alansal olarak daha küçük alt havzalara bölünerek HBV modeli her bir alt havza 

üzerinde ayrı çalıştırılmıştır ve alt havza bazında akım simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Havzadaki akım 
gözlem istasyonlarından (AGİ) elde edilen aylık toplam akış verilerinin doğallaştırılması ile elde edilen 

akım verileri model çıktılarının kalibrasyonu ve doğrulaması çalışmalarında kullanılmıştır. Potansiyel 

buharlaşma verileri Thornthwaite yöntemi ile hesaplanmıştır. Kuzey Ege Havzası’nın 1984 – 2014 yılları 

arası ortalama yüzey su potansiyeli 1.985 hm3/yıl olarak elde edilmiştir. HBV modeli sonuçlarının yer 
gözlemleri ile karşılaştırılması sonucu kalibrasyon ve doğrulama dönemleri için ortalama 0.71 ve 0.67 

korelasyonlar bulunmuştur. Havza su potansiyeli 2018 – 2098 yılları arasında göreceli olarak daha iyimser 

olan RCP4.5 senaryosu simülasyonlarına göre ortalama olarak 3.02 hm3/yıl oranında azalmakta ve göreceli 
olarak daha kötümser olan RCP8.5 senaryosu simülasyonlarına göre ortalama olarak 8.74 hm3 /yıl oranında 

azalmakta, tüm simülasyonların ortalaması alındığında ise havza üzerinde 5.88 hm3/yıl azalma eğilimi 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Kuraklık, Hidrolojik modelleme, HBV, Kuzey Ege Havzası 
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ABSTRACT 

This study aims to evaluate the impact of climate change on water resources of Northern Aegean Basin 

between 2018 – 2098 by using Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) conceptual hydrological 
model. The HBV model is calibrated for the period of 1984 – 2000 and the validated using independent 

datasets obtained for the period of 2001 – 2014. The calibration parameters are later used to obtain the future 

projections of the water potential for the period of 2018 – 2098 to assess the impact of climate change over 
the water potential of the basin. The necessary climate projections are obtained from the Project of 

Assessment of the Impact of the Climate Change Over the Water Resources (ClimateWater Project) 

conducted by General Directorate of Water Management. HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR and CNRM-
CM5.1 models and RCP4.5 and RCP8.5 scenarios are chosen from CMIP5 archive, which is the basis of 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th Assessment Report, within the scope of 

ClimateWater project. In this study results of ClimateWater project over Northern Aegean Basin are used 

to force HBV model to provide future water potential predictions over subbasins of the Basin. Data collected 
between 1984 – 1999 years are used for calibration and data collected between 2000 – 2014 years are used 

for validation studies. Precipitation, temperature and evaporation data obtained from climate projections are 

entered to HBV model to predict stream values in Northern Aegean Basin between 2018 – 2098 years in 
order to determine impacts of climate change on water potential. Evaporation data are estimated by 

Thornwaite method. Results Show, the average surface water potential for Northern Aegean Basin is 

estimated as 1,985 hm3/year between 1984 – 2014 years. The correlation coefficient between the runoff 
valued modeled using HBV and ground observations for the calibration and the validation periods are 0.71 

and 0.67, respectively.  RCP4.5 scenario-based simulations show the water potential of the basin has a 

decreasing trend of 3.02 hm3/year between 2018 – 2098, while more pessimistic RCP8.5 scenario 

simulations show a decreasing trend of 8.74 hm3/year, with an average trend of 5.88 hm3/year. 

Keywords: Climate change, Drought, Hydrological modelling, HBV, Northern Aegean Basin 

 

GİRİŞ 
 

Kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su 

kaynakları ile üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan 

doğal bir olaydır (UNCCD, 1994). Kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan su stresi ise su talebinin, 
sürdürülebilir şartlarda su kaynaklarından alınabilecek su miktarından fazla olması durumudur. Tüm 

dünyada yaygın olarak etkileri gözlenen kuraklık olayı oluşum mekanizmaları bakımından meteorolojik, 

tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklık olmak dört farklı şekilde ele alınmaktadır (Tate & Gustard 
A, 2000). 

 

Aylar ya da yıllar sürebilen kuraklık, geniş alanları etkileyebilen ve ciddi çevresel, sosyal ve ekonomik 
sonuçları olan en önemli meteorolojik afetlerden biridir (Vogt & Somma, 2000) ve (WMO, 2016). Bu 

bağlamda artan kuraklık riskinin yönetilmesi ve bu riske adaptasyon sağlanması; bütüncül ve entegre 

yaklaşımları benimseyen sürdürülebilir ve etkili kuraklık risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi 

gereklidir. Bu kapsamda öncelikli olarak havzanın hidrolojik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.  
 

Bu çalışmada Kuzey Ege Havzası’nda bulunan meteorolojik ve hidrolojik veriler detaylı olarak analiz 

edilerek mevcut ve gelecek durumlar için yeraltı ve yerüstü suyu potansiyelindeki değişim ve eğilimleri 
hesaplanmıştır. Alt havzalar bazında su potansiyelinin (yeraltı ve yerüstü) belirlenmesi amacıyla hidrolojik 

modelleme ve kalibrasyon – doğrulama çalışmaları gerçekleştirilerek sonuçların havza yağış – akış 

karakteristiklerinim en tutarlı şekilde temsil edilmesi sağlanmıştır. Kalibre edilen hidrolojik modele “İklim 
Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” çıktıları da girdi olarak kullanılarak alt havza bazında 

gelecek dönemlerdeki yeraltı ve yerüstü su potansiyeli değişimlerinin analiz edilmesi ve dolayısıyla olası 

hidrolojik kuraklık tehlikelerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 
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ÇALIŞMA ALANI 

 
Toplam yağış alanı yaklaşık 9.861 km2 olan Kuzey Ege Havzası Türkiye yüzölçümünün %1,27’sini 

oluşturmaktadır (DSİ, 2016). Havza Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinin bir bölümünü 

kapsamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kuzey Ege Havzası Menderes, Tuzla, Edremit-Havran, Karınca, 
Madra, Yukarı Bakırçay, Aşağı Bakırçay ve Güzelhisar olmak üzere 8 alt havzaya ayrılarak 

değerlendirilmiştir. Şekil 1’de Kuzey Ege Havzası’nın siyasi haritası ve çalışma kapsamında belirlenen alt 

havzalar sunulmuştur. 
 

 
Şekil 1. Kuzey Ege Havzası Siyasi Haritası ve Alt Havzalar Haritası 

 

Kuzey Ege Havzası İklim Özellikleri 

 

Bölgesel dağılıma bakıldığında en yağışlı kesimin havzanın Kaz Dağları etkisinde kalan kuzey kesimi 
olduğu gözlenmekte olup, iklimin daha karasallaştığı doğu kesimine gidildikçe ve hava sıcaklığının daha 

yüksek olduğu kıyı kesimlerinde yağışın azalması iklimsel olarak normaldir. Türkiye’nin sıcak - ılıman 

bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi’nin içinde bulunan Kuzey Ege Havzası’na ait 7 adet meteoroloji 
istasyonu dikkate alınarak belirlenen sıcaklık ve yağış dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. Güneye bakan kıyı 

şeritlerindeki bölgelerdeki ortalama sıcaklık ile daha kuzey ve iç kesimlerdeki sıcaklık farkı daha belirgin 

olarak görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. Kuzey Ege Havzası Yıllık Toplam Yağış Bölgesel Dağılımı (1980-2016) ve Aylık Ortalama Sıcaklık Dağılımı 
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YÖNTEM 

 

Hidrolojik Modelleme Yöntemi 

 

Hidrolojik modelleme içindeki bütçe hesaplamalarında ana amaç belirli bir zaman dönemi içinde havzaya 

giren ve havzayı terk eden su miktarlarını ve hidrolojik bütçeyi oluşturan değişkenleri hesaplamaktır. 
Hidrolojik bütçenin ana elemanları yağış, buharlaşma-terleme, süzülme, yüzey akışı ve yeraltı suyu 

akımıdır. Bir havzada gerçekleşen hidrolojik çevrimin anlaşılması o havzada bir hidrolojik model 

oluşturularak su potansiyelinin belirlenmesiyle mümkündür. Hidrolojik modelleme suyun doğadaki 
çevrimini etkileyen yağış, sızma, buharlaşma, yeraltı suyundan beslenme, toprak nemi, sediment taşınımı 

gibi birçok karmaşık olayın birbirleriyle ilişkisini kuran bir modelleme yaklaşımıdır. 

 
Farklı zorluk derecelerinde çeşitli birçok hidrolojik model vardır. HBV modeli bu modeller arasında 

hidrolojik akım yaratan süreçleri olabildiğince basit ancak yeterli derecede de sağlam bir model yapısıyla 

tanımlayan matematiksel bir su dengesi modelidir. HBV, 1970’li yılların başında Sten Bergström tarafından 

“İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI)” için 
geliştirilmiştir. Modelinin geniş kapsamlı bir yeniden değerlendirmesi 1990’larda yapıldı ve HBV-96 adı 

verilen model sürümü ile sonuçlanmıştır (Lindström, 1997). Yapılan değişikliklerin modelin 

performansında önemli gelişmeler yarattığı gözlenmiştir.  
 

Günümüzde HBV modelinin değişik versiyonları 95 farklı ülkede çeşitli iklim koşullarına sahip küçük 

havzalar ve kıtasal ölçekte uygulanmıştır (örn. İsviçre, Zimbabve, Hindistan, Türkiye ve Kolombiya). 

Modelin kullanım amaçları arasında akım serilerini uzatılması (ya da eksik verilerin giderilmesi), veri kalite 
kontrolü, su bütçesi çalışmaları, taşkın tahmini, baraj güvenliği için tasarım taşkının hesaplanması, 

değişimlerin havzadaki etkilerinin araştırılması, ölçüm olmayan havzalarda akımın modellenmesi ve iklim 

değişikliğinin etkilerinin simülasyonu da yer almaktadır (Bergström S. , 1976). Bu bağlamda Kuzey Ege 
Havzası için hidrolojik modelleme çalışmaları dünya literatüründe benzer uygulamalarda yaygın bir şekilde 

kullanılan ve yarı-dağılımlı kavramsal bir model olan HBV ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’te HBV modeli 

modelleme yaklaşımı gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. HBV Modelleme Yaklaşımı  
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Kalibrasyon ve Doğrulama 

 
Hidrolojik süreçlerin modellenmesinde çalışma havzasının farklı koşullarına göre hidrolojik parametrelerin 

kalibre edilmeleri gerekmektedir. HBV modeli birçok parametreye sahip bulunmaktadır. Bu parametrelerin 

değerleri kalibrasyon yapılarak hesaplanacaktır. Kalibrasyon, havza ve model davranışı yeterli derecede 
yüksek benzerlik gösterene kadar parametrelerin ayarlanma sürecidir (Solomatine & Wagener, 2011). 

Benzerlik genelde bir ya da daha fazla amaç fonksiyonuyla beraber gözlemlenen ve hesaplanan hidrografın 

görsel denetimiyle değerlendirilir (Gupta vd., 2005). Model kalibrasyonu deneme-yanılma yöntemi ya da 
otomatik kalibrasyon kullanılarak yapılabilir. 

 

Hidrolojik modelleme çalışmalarında model kalibrasyonu ve doğrulaması için ayrı veri setleri kullanılması 

yüksek derecede önem arz eder. Model kalibrasyonunda kullanılan veri setinin uzunluğu ve içeriği optimum 
parametrelerin belirlenmesinde etkili olur (Wriedt ve Rode, 2006). Kalibrasyon amacıyla kullanılacak veri 

setinin çeşitli hidrolojik olaylarını (düşük akım ve yüksek akım olayları gibi) içermesi gereklidir ki 

böylelikle model bu çeşitliliği yeterince öğrenmesiyle model parametreleri belirlensin ve bu parametreler 
kullanılarak daha sonra doğrulama sırasında yeterince iyi bir performans gösterebilsin.  

 

Bu çalışmada HBV modeli günlük koşturulmuştur. Doğrulama ve kalibrasyon aşamaları ise aylık akım 
gözlemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1984 – 1999 yılları arasındaki 16 yıllık veri seti ile modelin 

kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kalibrasyona ait parametreler kullanılarak 2000 – 2014 arası 

ve 2018 – 2098 arasındaki dönem için model tekrar çalıştırılmıştır. 2000 – 2014 yılları arasındaki dönem 

için elde edilen model çıktıları modelin bağımsız doğrulaması için kullanılırken 2018 – 2098 yılları 
arasındaki dönem için elde edilen model çıktıları ise hidrolojik model projeksiyonlarının elde edilmesi için 

kullanılmıştır.  

 

Gelecek Durum Tahminleri 

 

Yüzey su potansiyelindeki iklim değişikliği etkileri belirlenmesi amacıyla iklim projeksiyonundan elde 

edilen yağış, sıcaklık ve potansiyel buharlaşma verileri HBV modeline girdi olarak verilerek gelecek akışları 
elde edilmiştir. Gelecek dönemler için potansiyel buharlaşma verileri sıcaklık verilerinin kullanılmasıyla 

Thornthwaite yöntemi ile elde edilmiştir. Projeksiyon verileri alt havza alanı içinde kalan veri hücrelerinin 

(gridlerin) ortalaması alınarak hesaplanmıştır. İklim projeksiyonu veri hücrelerinin havza üzerindeki 
dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Her bir alt havza içinde yer alan gridlerin ağırlıklı ortalaması alınarak 

o alt havzaya ait değerler (sıcaklık, yağış) elde edilmiştir. Şekil 4’te iklim projeksiyonları kapsamında 

kullanılan veri hücreleri gösterilmektedir. 
 

İklim Projeksiyonları 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı – SYGM tarafından hazırlanan Haziran 2016 tarihli “İklim Değişikliğinin 
Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Proje Nihai Raporu” kapsamında gerçekleştirilen projeksiyon çalışmalarının 

ilk aşaması olan iklim projeksiyonları kapsamında, Tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, IPCC’nin 5. 

Değerlendirme Raporu’nun tabanını oluşturan CMIP5 arşivinden seçilmiş üç küresel modelin çıktıları 
(HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1) ve literatürde en çok uygulanan ve kabul gören güncel 

2 iklim senaryosu (RCP4.5 ve RCP8.5 salınım senaryoları) ile RegCM4.3 bölgesel iklim modeli 

çalıştırılmıştır. Model simülasyonları aracılığı ile toplam 11 parametre ve ekstrem durumları temsil eden 17 
iklim indisine ait projeksiyonlar tüm Türkiye havzaları ölçeğinde oluşturulmuş, incelenen parametrelerin 

1971-2000 yılı simülasyonları olarak kabul edilen referans dönemine göre 2098 yılına kadar farkları aylık 

bazda hesaplanmıştır. İlk kez bu projede Türkiye için 10x10 km çözünürlükte 3 küresel iklim modeli 

sonuçları elde edilmiştir (SYGM, 2016). 
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Şekil 4. İklim Projeksiyonu Veri Hücrelerinin (Grid) Havza Üzerindeki Dağılımı 

 

 
Bu çalışmada Kuzey Ege Havzası için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ve 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarından elde edilen 2015 -2098 yılları arası ortalama sıcaklık, toplam yağış, 

zemin nemi, toplam yüzey akışı, yeraltı suyu potansiyeli ve buharlaşma-terleme çıktıları kullanılmıştır. Bu 

modellere ve senaryolara ait açıklamalar ve bu veri setlerine ait eğilim analizleri bu bölümde sunulmuştur. 
 

HadGEM2-ES 

HadGEM2 (Hadley Centre Global Environment Model version 2), İngiltere Meteoroloji Servisi’ne bağlı bir 

araştırma kuruluşu olan Hadley Centre tarafından geliştirilen 2. nesil küresel bir modeldir (Met Office, 

2017). Standart atmosferik model bileşeni yaklaşık 40 km’ye kadar uzanan 38 katmandan oluşmakta olup, 
1.25 derecelik enlem x 1.875 derecelik boylama yatay çözünürlüğe sahip 192 x 145 küresel grid sistemine 

sahiptir. Bu çalışma kapsamında HadGEM2-ES çıktı verileri (SYGM, 2016) kuraklık – iklim projeksiyonu 

için karşılaştırmalı olarak kullanılmış olup HadGEM2 modelleri, IPCC 5. Değerlendirme Raporu (IPCC 
AR5, 2015) kapsamında kullanılmıştır. 

 

MPI-ESM-MR 

MPI-ESM (Max-Planck-Institute Earth System Model) modeli Almanya Max Planck Enstitüsü tarafından 

geliştirilen çeşitli alt modüllerden oluşan bütünleşik bir sirkülasyon modeldir (MPI, 2017). Çözünürlük 
seviyesine göre MPI-ESM modelinin 3 farklı sürümü bulunmaktadır. Bu sürümler MPI-ESM-LR (Düşük 

Çözünürlük, Dinamik Vejetasyon); MPI-ESM-MR (Orta Çözünürlük, Dinamik Vejetasyon) ve MPI-ESM-

P (Düşük Çözünürlük, Statik Vejetasyon) olup, MPI-ESM-MR modeli atmosfer gridi çözünürlüğü 1.8653 
derece enlem x 1.875 derece boylam, okyanus gridi ise dik eğrisel koordinat düzlemi şeklindedir (MPI, 

2017). Bu çalışma kapsamında kullanılan MPI-ESM-MR çıktı verileri (SYGM, 2016) kuraklık - iklim 

projeksiyonu için karşılaştırmalı olarak kullanılmış olup MPI-ESM modelleri, IPCC 5. Değerlendirme 

Raporu (IPCC AR5, 2015) kapsamında kullanılmıştır. 
 

CNRM-CM5.1 

CNRM-CM, CNRM (Fransa Ulusal Meteorolojik Araştırma Merkezi) ve CERFACS (Avrupa Araştırma ve 

İleri Eğitim Merkezi) ortaklığıyla geliştirilen genel sirkülasyon modelidir (CNRM, 2017). 2 ana modülden 
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oluşan modelin ilk bütünleşik modülü atmosfer ve yer yüzey modellerinde ARPEGE – Climat atmosferik 

sirkülasyon modelidir ve 1.5 derece çözünürlükte 31 katmandan oluşmakta olup bu model yüzey, okyanus 

atmosfer akılarını hesaplayan SURFEX – ISBA yer yüzey modeli ile eş zamanlı ve bütünleşik olarak 
çalışmaktadır. Bu iki esas bütünleşik model parçalarının eş zamanlı çalışmasını sağlayan OASIS modülü 

ise günlük düzeyde su, enerji, momentum ve CO2 akılarını modeller arası kümeleştirme, interpole etme ve 

değiştirime sokma görevlerinden sorumludur (Giorgetta, 2013). Bu çalışma kapsamında kullanılan CNRM-
CM5 çıktı verileri (SYGM, 2016) kuraklık - iklim projeksiyonu için karşılaştırmalı olarak kullanılmış olup 

CNRM-CM modelleri, IPCC 5. Değerlendirme Raporu (IPCC AR5, 2015) kapsamında kullanılmıştır. 

 

İKLİM SENARYOLARI 

İklimsel senaryolarda genel olarak küresel sera gaz salınımlarının yıllık değişimleri ele alınmakta olup 
sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişme varsayımları ile iklimi etkileyen gaz emisyonlarının ve atmosferik 

partikül değişimlerinin etkisi incelenmektedir. Aşağıda IPCC tarafından kabul edilen geçmiş iklim 

senaryoları verilmiştir (SEI, 2017). 
 
Çizelge 1. IPCC AR5 RCP İklim Senaryoları (IPCC, 2017) 

 

BULGULAR 

 
Havza yağış akış ilişkisinin belirlenmesi amacıyla HBV hidrolojik modeli kullanılarak alt havza bazında 

meteorolojik veriler ve doğallaştırılmış akış verileri kullanılarak akış simülasyonu hazırlanmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan modelin parametreleri ve parametrelerin alabilecekleri değer aralıkları aşağıda 

Çizelge2’de gösterilmektedir. Değer aralıkları yaygınlıkla kullanılan aralıklar olmakla birlikte, çalışma 
yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.  

 

Alt havzalarda yer alan AGİ’lerden elde edilen aylık toplam akış verileri ile model çıktılarının kalibrasyonu 
ve doğrulaması yapılmıştır. 1984 – 1999 yılları arasındaki 16 yıllık veri seti ile modelin kalibrasyonu 

yapılmış olup, 2000 – 2014 yılları arasındaki 15 yıllık veriler kullanılarak modelin doğrulaması yapılmıştır. 

HBV modeli günlük bazda çalıştığından elde edilen model sonuçları aylık toplam akış verilerine 
çevrildikten sonra kalibrasyon ve doğrulama aşamaları gerçekleştirilmiştir. Model kalibrasyonu ve 

doğrulama performansı değişik istatistikler aracılığıyla hesaplanmıştır. Çizelge 3’te alt havzalara ait model 

performans istatistikleri sunulmaktadır. Ortalama olarak NASH değerleri kalibrasyon ve doğrulama 

dönemleri için 0.48 ve 0.38 ve korelasyon değerleri ise kalibrasyon ve doğrulama dönemleri için 0.71 ve 
0.67 olmaktadır. Genel itibariyle model değerleri ve gözlem değerleri arasında ortalama bakımından 

yaklaşık 15.0 hm3/ay fark bulunmaktadır ve model sonuçları gözlemlere göre %7 oranında daha düşüktür.  

 
Her bir alt havza için HBV modelinden elde edilen aylık akımların toplanması ile yıllık akım değerleri 

hesaplanmıştır. Benzer şekilde, modelin bir başka çıktısı olan gerçek buharlaşma değeri de yıllık olarak elde 

Senaryo Açıklama 
Entegre Değerlendirme 

Modeli 
Referans 

RCP8.5 
Işınımsal Zorlama'nın devamlı artarak 2100 üzerinde 8.5 

W/m2 olması ve artışın devam etmesi senaryosu 
(En Karamsar) 

MESSAGE 
(Riahi, 2007) 
(Rao, 2006) 

RCP6 

Işınımsal Zorlama'nın artan eğilimi göstermesi ancak 2100 

üzerinde 6 W/m2 değerini aşmadan stabilize olması 
senaryosu 

AIM 
(Fujino, 2006) 
(Hijioka, 2008) 

RCP4.5 
Işınımsal Zorlama'nın artan eğilimi göstermesi ancak 2100 

üzerinde 4.5 W/m2 değerini aşmadan stabilize olması 
senaryosu 

GCAM (MiniCAM) 
(Smith S. J., 2006) 

(Clarke, 2007) 
(Wise, 2009) 

RCP2.6 
Işınımsal Zorlama'nın 2100 öncesi ~3 W/m2 üzerinde pik 

yapması ve sonra azalma eğilimine girmesi senaryosu 
(En İyimser) 

IMAGE 
(van Vuuren, 2006) 
(van Vuuren, 2007) 



 

 

Sa
yf

a
3

5
8

 

edildikten sonra, yıllık toplam yağıştan bu iki değerin (yüzey suyu ve gerçek buharlaşma) çıkartılmasıyla 

yeraltı suyu hesaplanmıştır. Şekil 5’te yıllara bağlı olarak alt havzalarda gözlenen yağış ve akım ilişkisindeki 

değişim sunulmaktadır. 
 
Çizelge 2. Çalışmada Kullanılan HBV Model Parametreleri 

 
Çizelge 3. Alt Havzalara Ait Model Yıllık Akım (hm3/ay) Çıktılarının Performans İstatistikleri 

 

Parametre Açıklama Başlangıç Değeri Alt Limit Üst Limit 

ECORR Buharlaşma-Terleme Düzeltme Faktörü 1 0.7 1.2 

RFCF Yağmur Düzeltme Faktörü 1 0.7 1.2 

SFCF Kar Düzeltme Faktörü 1 0.7 1.2 

TT Kar/Yağmur Sıcaklık Limiti -0.5 -2 2 

TTI Kar ve Yağmur Karışımı için Sıcaklık Aralığı 1 0.5 3 

CFMAX Derece Gün Faktörü 1.6 0.3 2 

CFR Tekrar Donma Faktörü 0.05 0.02 0.2 

CWH Su Tutma Kapasitesi 0.01 0.0001 0.02 

TM Erime için Sıcaklık Limiti -0.5 -5 3 

BETA Toprak Parametresi 3 1 5 

CFLUX Maksimum Kapilar Akım Değeri 0.5 0.1 2 

ETF Sıcaklık Düzeltme Faktörü 0 0 0.05 

FC Maksimum Toprak Nemi 100 75 150 

LP Potansiyel Buharlaşma-Terleme Limiti 0.8 0.1 0.9 

ALPHA Yanıt Modülü Parametresi 0 0 1 

K Düşüş Katsayısı 0.104 0 0.5 

K1 Düşüş Katsayısı 0.025 0 0.1 

PERC Süzülme 0.5 0.2 6 

LIC Model Parametresi 1 0.2 2 

Alt Havza Dönem NASH RMSE Korelasyon 
Std. Sap. 

(Model) 

Std. Sap. 

(Gözlem) 

Ort. Q 

(Model) 

Ort. Q 

(Gözlem) 

Aşağı Bakırçay 
Kalibrasyon 0.59 44.5 0.77 55.09 69.45 44.36 47.65 

Doğrulama 0.21 47.4 0.62 55.12 53.39 38.04 41.9 

Edremit – Havran 
Kalibrasyon 0.39 30.7 0.66 34.7 39.34 26.73 29.74 

Doğrulama 0.51 31.3 0.72 33.14 44.67 23.61 29.72 

Güzelhisar 
Kalibrasyon 0.23 21.5 0.57 21.39 24.51 17.45 15.3 

Doğrulama 0.34 21.5 0.65 22.96 26.51 15.29 20.19 

Karınca 
Kalibrasyon 0.32 10.5 0.6 9.29 12.77 10.08 8.17 

Doğrulama 0.32 13.9 0.57 10.6 16.83 9.14 9.99 

Madra 
Kalibrasyon 0.48 9.34 0.72 12.03 12.95 9.53 9.19 

Doğrulama 0.45 11.1 0.69 11.43 14.9 7.52 10.19 

Menderes 
Kalibrasyon 0.6 9.95 0.78 14.32 15.71 9.11 10.06 

Doğrulama 0.68 8.3 0.84 14.11 14.72 7.64 9.54 

Tuzla 
Kalibrasyon 0.64 45.9 0.82 68.47 76.85 59.77 70.82 

Doğrulama 0.08 67.6 0.53 68.48 70.72 61.87 59.13 

Yukarı Bakırçay 
Kalibrasyon 0.57 17.4 0.76 22.9 26.55 16 14.81 

Doğrulama 0.48 19.9 0.7 21.92 27.69 15.56 15.22 
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Şekil 5. Kuzey Ege Havzası Alt Havzaları Yağış ve Akım Zaman Serileri 

 

Mevcut durumda her bir alt havza için ayrı ayrı kalibre edilmiş HBV modeli, 3 ayrı iklim model ve 2 farklı 

senaryo için elde edilmiş atmosferik iklim projeksiyon çıktıları kullanılarak iklim değişikliğinin 

önümüzdeki 80 yıllık süreç içerisinde su kaynakları üzerinde göstermesi beklenen etkileri alt havzalar 
bazında ayrı ayrı belirlenmiştir. Şekil 6’da her bir iklim modeli ve senaryosu için yağış, sıcaklık, buharlaşma 

ve terleme, zemin nemi, YAS ve YÜS potansiyellerinde gözlenmesi beklenen değişimler sunulmaktadır. 
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Şekil 6. Kuzey Ege Havzası Gelecek Dönem Eğilimleri 

 

Genel olarak eğilimler incelendiğinde MPI-ESM modelinin daha düz eğilimler verdiği gözlenmekte olup 

genel olarak en sert eğilimleri ise Had-GEM2 modelinin verdiği görülmüştür. Göreceli olarak daha iyimser 
senaryo olan RCP4.5 projeksiyonlarıyla karşılaştırıldığında daha kritik senaryo olan RCP8.5 projeksiyonları 

daha dik eğilimler vermektedir. Genel olarak sıcaklık dışındaki diğer parametrelerde farklı modeller ve 

senaryolar karmaşık eğilim yönleri sonucu vermiş olup sadece sıcaklık eğilimlerinde bütün çıktılar ortak 
şekilde artan eğilim göstermiştir. Çizelge 4’te kullanılan 3 modelin (HadGEM2, MPE-ESM, CNRM-

CM5.1) bütünleşik ortalamalarıyla hesaplanan gelecek projeksiyonların RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için 

HBV modelinde elde edilen sonuçları gösterilmektedir. 
 
Çizelge 4. Kuzey Ege Havzası HBV Model Sonucu Gelecek Su Potansiyelleri 

Parametre 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2018 - 

2050 

2051 - 

2075 

2076 - 

2100 

2018 - 

2050 

2051 - 

2075 

2076 - 

2100 

Yağış (hm3/yıl) 6019 5842 6093 6069 5779 5764 

Buharlaşma (hm3/yıl) 2868 2994 3052 2889 3036 2943 

Toplam Su Potansiyeli (hm3/yıl) 3151 2848 3041 3183 2820 2743 

YÜS Potansiyeli (hm3/yıl) 2677 2360 2528 2715 2284 2177 

YAS Potansiyeli (hm3/yıl) 474 488 513 468 537 567 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada meteorolojik veriler (sıcaklık ve yağış) kullanılarak çalıştırılan HBV modeli AGİ’ler üzerinde 
elde edilen gözlemler kullanılarak kalibre edilmiş ve doğrulanmıştır. Yer üstü potansiyeli model çıktıları 

yer gözlemlerine göre kalibre edildiğinden ortalama olarak model verileri yer gözlem verilerini doğru 

yansıtabilmektedir. Öte yandan hidrolojik model yer gözlemleri modele verilmeyen/bulunmayan gerçek 
buharlaşma-terleme ve yer altı suyu potansiyeli gibi diğer hidrolojik bütçe elemanlarını da elde 

edebilmektedir. Bu bakımdan model çıktıları hem mevcut dönem için hem de gelecek projeksiyonlar 

bakımından çok kıymetlidir.  
 

HBV modeli sonuçlarının yer gözlemleri ile karşılaştırılması sonucu kalibrasyon ve doğrulama dönemleri 

için ortalama 0.71 ve 0.67 korelasyonlar bulunmuştur. Genel itibariyle model değerleri ve gözlem değerleri 

arasında ortalama bakımından yaklaşık 15.0 hm3/ay fark bulunmaktadır ve model sonuçları gözlemlere göre 
%7 oranında daha düşüktür. Bu sonuçlar havza üzerinde ortalama olarak modelin havza şartlarını doğru bir 

şekilde yansıtabildiğini ve model kalibrasyon aşamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini 

göstermektedir.  
 

İyimser RCP4.5 senaryosunun kullanılmasıyla elde edilen model çıktıları 2018 – 2050, 2051 – 2075 ve 2076 

– 2098 dönemleri için ayrı ayrı incelendiğinde belirgin ve istikrarlı bir azalma görülmemektedir (Çizelge 
4); genel itibariyle toplam su potansiyeli 2051 – 2075 döneminde 2018 – 2050 dönemine göre bir azalma 

gösterirken (3151 hm3/yıl değerinden 2848 hm3/yıl değerine), daha sonra gerçekleşen 2076 – 2098 

döneminde ise kısmı bir artış gözlenmektedir (3041 hm3/yıl olmaktadır).  2018 – 2098 yılları arasındaki 

dönem kıyaslandığında RCP4.5 senaryosu su potansiyeli azalmayı (3.02 hm3/yıl) işaret etmektedir. Öte 
yandan, göreceli olarak daha kötümser RCP8.5 senaryosunun kullanılmasıyla elde edilen model çıktıları 

incelenen üç dönem için istikrarlı bir azalmayı (8.74 hm3/yıl) işaret etmektedir (2018 – 2050, 2051 – 2075 

ve 2076 – 2098 dönemleri için 3183, 2820 ve 2743 hm3/yıl). Yer üstü potansiyeli değişimleri toplam su 
potansiyeli değişimine benzer olmaktayken, yer altı suyu potansiyeli değişimleri ise zaman içinde istikrarlı 

bir şekilde artan eğilim göstermektedir (iyimser senaryo için 0.8 hm3/yıl ve kötümser senaryo için 2.0 

hm3/yıl).  

 
İyimser veya kötümser senaryoların gerçekleşme olasılıklarının aynı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda Kuzey Ege Havzası üzerinde toplam su potansiyelinin eğimi düşük bir seviyede 

azalması (RCP4.5 senaryosu) veya istikrarlı bir şekilde daha yüksek bir eğimle azalması azalması (RCP8.5 
senaryosu) eşit olasıdır. Alt havzalar bazında eğilimler ufak değişiklik gösterse de alt havzalardaki 

değişimler genel itibariyle tüm havza ortalamasını takip etmektedir.    
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TEK PARAMETRELİ BUDYKO MODEL İNDEKSİ VE SCS EĞRİ NUMARASI 

METODLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Cihad Ayberk DÖNER 

 

ÖZET 

 
Bu çalışma, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini hakkında bilgi sahibi olmak için 

farklı karmaşıklık düzeylerindeki iki hidrolojik modeli incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, 

oluşturulması ve kullanımı daha basit ve ekonomik olan tek parametreli Budyko tipi bir hidrolojik modelin 
daha karmaşık ve gelişmiş bir eğri numarası modeline (HELP3) kıyasla iklim değişikliği değişkenleri 

altında gelecekteki tahmini akış hesaplama kapasitesini incelemektir. Kullanılan iki modelin temel çalışma 

prensipleri ve model parametreleri araştırıldıktan sonra, modellerin uygulandığı havzalarda oluşması 

beklenen yüzeysel akış sonuçları karşılaştırılmıştır. Modeller, yıllık ve aylık ortalama yüzey akışını 
hesaplamak için Kuzey Louisiana ve Güney Arkansas bölgesindeki iki havzaya, 1950 ile 2098 arası yıllarını 

kapsayan BCCA veri setleri kullanılarak uygulanmıştır. 1950-2005 yılları kalibrasyon, 2006-2012 yılları 

doğrulama ve 2012-2098 yılları projeksiyon periyotları olarak seçilmiştir. Bu çalışmanın temel bulgusu, 
Budyko modelinin, yıllık ortalama akış için iklim değişikliğinin etkisiyle gelecekteki akış projeksiyonunun 

iyi bir temsili olduğudur. Karşılaştırma sonucu ortalama yıllık akım değerleri, her iki havzanın ilk, orta ve 

son 30 yıllık dönemleri için 0.96 R2 ve üzerinde yüksek değerler vermektedir. Yüzyıl boyunca her yıl için 

tüm havza alanlarının tahmini akışının toplamını karşılaştıran akışın sonuçları, her iki havza için de 0.80'den 
fazla NSE değerlerini göstermektedir. Bununla birlikte, Budyko modeli, zaman içinde su tutma ve su 

depolama değişikliklerinin ihmali sonucu olarak, aylık zaman ölçeğinde zayıf bir performans sergilemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Hidrolojik Modelleme, Budyko Framework, Eğri Numarası 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates two water balance models from different levels of complexity to recognize the 

impacts of climate change on water resources. The main objective is to examine the capacity of future runoff 

calculations of a parsimonious simple water balance model compared to a more complex model under the 
climate change variables. The selected water balance models are the simple one-parameter Budyko-type 

model using the Zhang’s equation with single parameter (α) and the more complex model (HELP3) applying 

Soil Conservation Service (SCS) curve number method to calculate future runoff predictions. The study has 
a twofold focus, first on explaining the simple model and complex model with their fundamental 

computation processes and characterizing model parameters according to their similar purposes of 

determining the precipitation partition, and later analyzing the runoff result comparisons for the study area 
under the climate change variables. The reconstructed one-parameter Budyko-type model and HELP3 

model are applied to two watersheds: Loggy Bayou and Bayou D’Arbonne in Northern Louisiana and 

Southern Arkansas using the BCCA statistically downscaled datasets from 1950 to 2098 to calculate mean 

annual runoff and average monthly runoff. The main finding of this study is that the one parameter Budyko 
model is a good representation of future runoff projection under the climate change impact for mean annual 

runoff. The comparison results show the mean annual runoff values are found for each of the 2,320 
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hydrological response units (HRU) for early, mid, and late century with auspicious 0.99 R2 value for each 

period of the century for both subbasins. The runoff results comparing the aggregate of projected runoff of 

the entire subbasins for each year throughout the century indicates more than 0.80 NSE value for both 
watersheds. However, as the issue appeared in many other Budyko studies, the model performed poorly on 

the interannual time scale in consequence of neglecting the catchment water storage changes in time. 

 

Keywords: Climate Change, Hydrologic Modeling, Budyko Framework, HELP3, Curve Number 

 

 

GİRİŞ 

 

Günlük hava tahminlerini bilmek, günlük hayatı daha kolay yönetilebilir kılar ve halkı kar fırtınası, sağanak 

yağmur veya yoğun sıcak hava dalgası gibi aşırı olaylara hazırlar. Bununla birlikte, su kaynaklarında 
beklenen değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak, potansiyel olarak olumsuz sonuçlara, sel ve kuraklık 

gibi su ile ilgili felaketlere karşı hazırlıklı olmak için hayati bir bilgidir. Su kaynaklı felaketlerin nedenlerini 

ve oluşma şartlarını anlamak ve sorumlu davranmak, yetkililerin insanları yaşam ortamlarında güvende 
tutmak için başlıca görevlerden biridir. Buna ek olarak, uzun vadede beklenen, iklim değişikliği etkisi gibi 

su kaynakları ile bağlantılı olan kriz, kentsel ve vahşi yaşam ortamları için yönetim planları da aynı derecede 

önemlidir. Su ile ilgili felaketler veya uzun vadeli su ile ilgili krizler doğrudan su döngüsü ile bağlantılıdır 
ve bu döngünün unsurlarını ve işleyişini kavramak çok önemlidir. Su dönüsünü etkileyen birçok faktör 

olmasına rağmen, su dengesi modelleri temel olarak gelecekteki tahminler için bütünsel bir anlayışını 

tanımlayabilir (Budyko, 1982). Bununla birlikte, bu modelleri geliştirmek pahalı ve zaman alıcı süreçlerdir. 

Hem özel sektör hem de kamu kuruluşları, bu modelleri oluşturmak ve su kaynaklardaki beklenen veya 
beklenmeyen değişimleri anlamak ve kapsamlı bir yönetim noktasına sahip olmak için büyük miktarlarda 

para ve kaynak harcamaktadır. Bu nedenle, daha düşük bütçeli ve daha genel kapsamlı konulara uygulamak 

için daha az karmaşık ve daha gerçekçi su dengesi modelleri oluşturmak önemlidir (Feng, 2012). 
 

Su dengesi modelleri farklı karmaşıklık seviyelerinde oluşturulabilir. Basit “bucket” modelleri çoğunlukla 

çalışmaların en kritik süreçlerini temsil etmek için tasarlanmıştır. Doğru uygulandığında, bucket modelleri, 

modellenmiş sistemlerin davranışları hakkında pratik bilgiler üretir. Karmaşık modeller sistemin 
içerisindeki arasındaki karmaşık geri bildirimleri ve etkileşimleri anlamak için karmaşık modeller gerekir. 

Bununla birlikte, bir modelin karmaşıklığını artırmak, mutlaka daha doğru bir modele eşit değildir ve model 

karmaşıklığının veri kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile eşleşmesi esastır. Güvenilir ve doğru bir su 
dengesi modelinin kodu, kesin olarak belirlenmiş bir niyete sahip olmak ve uygun bir model tasarımına 

karar vermektir (Zhang, 2002). 

 
 

LİTERATÜR 

 

Potansiyel evapotranspirasyon, havza ölçeğindeki uzun vadeli ortalama evapotranspirasyon ve akış 
değişimleri için mevcut enerji ve yağış kontrolünü belirler. Bununla ilgili olarak, Budyko framework, enerji 

ve su akılarını incelemek için kalıcı ve geniş çapta uygulanan basit bir ‘bucket’ modeli sunmaktadır 

(Budyko, 1974). 
 

Genel yapısını ve veri faktörlerini anlamadan karmaşık bir model uygulamak, sorunlara yol açabilir ve bu 

tür modellerin sonuçlarını açıklamak, işlemler arasındaki çıktıların sonucu olarak zor olabilir. Yeterli veriye 
ulaşılamıyorsa, karmaşık bir model seçiminde önemli bir eşik vardır. Etkili modellemeye ulaşmanın yolu, 

açıkça belirlenmiş amaçlar, sistemin iyi anlaşılması ile uygun temsillerin açıkça tanımlanması ve model 

karmaşıklığının veri erişilebilirliği ile koordine edilmesinde saklıdır (Walker ve Zhang, 2002; Williams, 

1998). Önemli kısıtlamaların araştırılması, su dengesi modellemesinde ilk adımdır. (Zhang, 2008).  
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Değişken Sızma Kapasitesi (VIC) modeli ve Toprak ve Su Değerlendirme Aracı (SWAT) gibi fiziksel 
temelli diğer hidrolojik modellerle kıyaslandığında, yapılan çalışmalar Budyko tipi modellerin kolay 

uygulanabilirliği ve basit yapısına rağmen iklim değişikliği etkilerinin ve antropojen faaliyetlerin su 

kaynaklarındaki hidrolojik değişiklikler üzerindeki etkilerinin havza ölçeğindeki etkilerine anlaşılmasında 
gelişmiş modeller kadar kullanışlı bilgiler verebildiğini kanıtlamıştır (Liu ve Yang, 2010; McVicar, 2007; 

Donohue, 2007; Wang, 2016). 

 
Hem Budyko Framework hem de Soil Conservation Service (SCS) eğrisi sayı yöntemleri, çok sayıda ve 

çeşitli havzadan elde edilen deneysel verilere göre geliştirilen hidrolojik modellerdir. Her iki hidrolojik 

model, çok çeşitli havzalarda hidrolojik modellemeler için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Yadav, 

2007). Bununla birlikte, bu iki model farklı fiziksel kavramlardan formüle edilmiş ve yağış bölümlemenin 
kontrol faktörleri üzerindeki değişken işlevlerine göre hidrolojik süreçlerin farklı temsillerine 

dayanmaktadır. Budyko modeli, mevcut enerji ve suyun sınırlandırılması fikrine dayanmaktadır. Suyun bol 

olduğu zaman sudaki buharlaşmanın sınırlayıcı kuvveti mevcut enerji ve enerjinin yeterli olduğu zaman 
sınırlayıcı faktör olarak ortamdaki suyun olduğu bir sisteme dayanır (Wang ve Tang, 2014). 

 

Bu araştırma, Güney Arkansas ve Kuzey Louisiana bölgesindeki akımlar üzerindeki iklim değişikliği 
etkilerini belirlemek için farklı karmaşıklık düzeyindeki hidrolojik modellerin birbiri ile olan ilişkisini 

araştırarak, tek parametreli Budyko enerji ve su dengesi yönteminin temsil gücünü araştırmayı hedefler. 

Esas olarak, gelecekteki akış tahminleri için SCS Eğri Numarası yöntemini kullanan gelişmiş hidrolojik bir 

model (HELP3) ile tek parametreli Budyko modelin karşılaştırması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
 

 

PROJE ALANI 
 

İki bitişik USGS HUC8 alt havzası, güney Arkansas ve kuzey Louisiana bölgesinden Bayou D'Arbonne ve 

Loggy Bayou incelenmiştir (Şekil 1). Loggy Bayou alt havzasının alanı 3,871 km2'dir ve Arkansas'taki Red 

River Havzası içinde yer alır. Arazi kullanımı %67,5 orman, % 20,3 tarım, % 8,8 otlak, % 2,0 banliyö, % 
1,3 su ve % 0,3 kentsel alandan oluşmaktadır. Bayou D’Arbonne alt havzası 4.974 km2'dir. Arazi kullanımı 

% 79,9 orman,% 14,3 tarım,% 5,1 otlak,% 0,3 banliyö,% 0,2 su ve % 0,1 kentsel alanı kapsamaktadır. 

 
 İlkbahar ve kış mevsimi en yüksek akış oranına sahiptir. Akışın yaklaşık % 80'i bu sezonlarda 

gerçekleşmektedir. Bölgenin akış oranının bilinmesi bölge için önemlidir, çünkü bölgenin yüzey su 

kaynakları, stres altındaki Sparta akiferinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir (McKee, 
2004). USGS WaterWatch akış verileri, 1980 ve 2005 yılları arasında Bayou D’Arbonne alt havzasının 

yıllık ortalama akışının 424 mm ve 354 mm olduğunu göstermektedir. D’Arbonne Gölü ve Bistineau Gölü, 

sırasıyla Bayou D’Arbonne ve Loggy Bayou havzaları için rezervuar gölleridir. Bayou d'Abonne Gölü, 

Claiborne Gölü, Corney Gölü ve Bistineau Gölü rezervuarları büyük şehirler için alternatif su kaynaklarıdır. 
Bayou D’Arbonne Gölü, Claiborne Gölü, Corney Gölü ve Bistineau Gölü için su havzası alanları sırasıyla 

4157, 334, 1108, 3768 km2'dir. Bayou D’Arbonne Gölü, Claiborne Gölü ve Corney Gölü, Bayou D’Arbonne 

alt havasındadır. Bistineau Gölü, Loggy Bayou alt havasındadır. D’Arbonne Bayou Gölü, Claiborne Gölü 
ve Corney Gölü'nden akış alır. Bayou D'Arbonne Gölü'nden Ouachita Nehri'ne akar. Bistineau Gölü'nden 

döküntüleri ise Red River'a kadar ulaşmaktadır (Mani ve Tsai, 2017). 
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Şekil 1. Bayou D'Arbonne ve Loggy Bayou alt havzaları 

 

 

Veriler 
 

Bu çalışmada Bias-Correction Constructed Analogues (BCCA) veri seti 1950'den 2098'e kadar 

kullanılmıştır. Veri seti, her iki hidrolojik model için de gerekli meteorolojik verileri sağlamaktadır. BCCA 

için mekansal çözünürlük 1/8 ° (~ 12km) 'dir. Tarihsel veriler 1950'den 2005'e kadar 55 yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Gelecekteki veriler 31 yıllık gelecek dönemlere ayrılmıştır: yüzyılın başı (2006-2036), 

yüzyılın ortası (2037-2067) ve yüzyılın sonu (2068-2098). 

 

UYGULAMA 

 

Budyko Framework 
 

Her havza için Fu (2007)’nun model parametresinin (α) kalibrasyonu için 1950’den 2005’e kadar veri 

setinden gelen geçmiş dönem veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada, aylık ve yıllık sonuçları hesaplamak için 

Zhang’ın (2004) tek parametreli Budyko tipi denklemi kullanılmıştır. Bu denklem, Budyko’nun enerji-su 
talep dengesi ile gerçek akışların fiziksel değerleri arasındaki ilişkinin temel ve güçlü bir temsiline sahiptir. 

Bu çalışma, Zhang'ın (2008) karşılaştığı sorunların 1/8 ° (~ 12km) kadar küçük gridler için α indeksine grid 

özelinde değerler vererek çözülebileceğini savunmaktadır. Bu grid çözünürlüğü çok daha karmaşık 
hidrolojik modellerle karşılaştırılabilir. Bu yaklaşım, Zhang'ın (2008) karşılaştığı sorunlara bir çözüm 

önerisi olabilir ve ileri bir modelin getirdiği hesap yüklerine ihtiyaç olamadan sonuçların doğruluğunu ve 

güvenilirliğini arttırmayı hedeflemektedir. 
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HELP3 

 
Depolama Performansı modelinin Hidrolojik Değerlendirmesi sürüm 3.07 (HELP3), yüzeysel akış, 

evapotranspirasyon, toprak nemi depolanması, bitkisel büyüme ve ayrı ayrı ayrı doygunluk için dik 

doymamış drenaj içeren hidrolojik döngüdeki temel işlemleri simüle eden yarı-iki boyutlu bir su 
yönlendirme modelidir (Schroeder ve Ammon 1994). HELP3, günlük depolama alanlarındaki su dengesini 

değiştirerek depolama tasarımında hizmet vermek amacıyla ABD Ordusu Su Yolları Deney İstasyonu 

tarafından geliştirilmiştir. HELP3 modeli, çalışmalarda potansiyel yeraltı suyu şarj, akıntı ve buharlaşma 
transpirasyonunu belirlemek için birçok kez uygulanmıştır. Birçok çalışmada HELP3, hidrolojik çalışmalar 

için yaygın olarak denenmiş ve uygun bir yöntem olarak belirlenmiştir (Peyton ve Schroeder 1988; 

Schroeder ve Ammon 1994). HELP3, eğri numarası yöntemini (SCS, 1986) uygulayarak günlük yağış 

miktarına göre yüzey akışını hesaplar. Potansiyel evapotranspirasyonu hesaplamak için enerji bazlı Penman 
yöntemini uygular (Penman, 1963). Ritchie'nin metodu (1972) topraktan ve bitki terlemesinden 

buharlaşmayı hesaplamak için kullanılır. Bu çalışmadan HELP3 modelinin proje alanı için kalibrasyonu 

yapılmış ve Budyko modelinde belirtilen tarih ve veri seti kullanılarak akım sonuçları aylık ve yıllık olarak 
bulunmuştur. 

 

 

KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR 

 

Yıllık 

 
Budyko modelden elde edilen yıllık sonuçlar, yüzyıl boyunca ilk, orta ve son 31 yıl olmak üzere üç farklı 

zaman dilimine ayrılan her iki alt havza için iki farklı bakış açısıyla analiz edilmiştir. Bu terimlerle gösterilen 

yıllar, yüzyılın başlarında 2006-2036, yüzyılın ortasında 2037-2067 ve yüzyılın sonlarında 2068-2098 
olarak incelenmiştir. İlk olarak, Şekil 2’de gösterildiği gibi, ortalama yıllık akış değerleri, ilk, orta ve son 

31 yıllık ayrılma döneminde 990 hidrolojik ünitenin (HRU) her biri için bulunmuştur. Sonuçlar, yüzyılın 

her dönemi için 0,99 determinasyon değeri (R2) ile çok yüksek doğrulukta sonuçlar vermiştir. Sonuçlar, 

Budyko modelin, HELP3 modelinin akış sonuçlarına kıyasla Loggy Bayou'daki HRU'lar için yıllık 
ortalamaların hesaplanmasında önemli derecede iyi performans göstermektedir. Aynı zamanda tüm yüzyıl 

boyunca yıllık akışlar tüm alt havza akış verilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu yaklaşım, tek parametreli 

Budyko benzeri modelin büyük alt lavabo bölgesi için zamansal hesaplamadaki kapasitesini gösterir. 
Budyko tipi model, 31 yıllık ortalama ikinci turun yerine nispeten daha düşük bir performans sergiliyor. 

Bununla birlikte, her 31 yıllık dönem için 0,84 değerleme katsayısı, Budyko modeli için hala kabul edilebilir 

bir sonuçtur.  
 

Hataların ortalama karekökü (RMSE) ve Nash-Sutcliff model verimlilik katsayısı (NSE) HELP3 modelinin 

yıllık akış sonuçları ve Loggy Bayou için Budyko çerçevesinin analizleri, iki model arasında iyi bir eşleşme 

olduğunu gösteren sonuçları göstermektedir (Şekil 3). Yüzyıl başlarında, Budyko modeli akış tahminlerini 
biraz abartıyor; ancak, tarihsel zaman çizelgesine dayanarak, 50.03 RMSE ve 0.74 NSE değerlerine sahip 

sıkıca oturan ve paralel bir akış modeli gösterir. Orta ve geç yüzyıl tahminleri, erken yüzyıl sonuçlarından 

biraz daha iyidir. Dahası, her ikisi de tarihsel zaman çizelgesine daha yakın bir uyum ve daha yüksek NSE 
değerlerini göstermektedir: sırasıyla 0.84 ve 0.83. RMSE sonuçları yüzyılın ortası için 45,59 ve yüzyılın 

sonları için 57,71'dir. Sonuçların yüzyıl boyunca daha iyi olmasının nedeni, ortalama yıllık potansiyel 

evapotranspirasyonun azalmasından kaynaklanıyor olabilir. 
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Şekil 2. Loggy Bayou’daki Her Bir 

Hidrolojik Ünite İçin Yüzyılın İlk, Orta ve Son Döneminde Yıllık Ortalama Yağış Karşılaştırmaları 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Şekil 3. Loggy Bayou İçin Yüzyılın İlk, Orta ve Son Döneminde Yıllık Ortalama Yağış Karşılaştırmaları. 

 

Aylık 

 
Budyko tipi modelin aylık çalışmasından elde edilen sonuçlar, Budyko modellerinin küçük alanlarındaki 

kısa süreli depolama değişikliklerini göz önüne almadaki yetersizliğini göstermektedir. Her bir HRU için 

akım projeksiyonu sonuçlarının 0,87 civarında yüksek bir belirleme katsayısı göstermesine rağmen, Budyko 

modeli tarafından hesaplanan ve olması gerekenden yüksek akımlar, büyük olasılıkla modelde su depolama 
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değişiminin temsil edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Her ay HRU'lardaki su depolamasında meydana 

gelen küçük bir değişim bile HELP3 modeli ile Budyko tipi modelin akış sonuçları arasındaki farka neden 

olmaktadır. Şekil 4 tüm havzalar için aylık ortalama akım sonuçlarını göstermektedir. Bu çalışmada aylık 
sonuçlar kullanılarak yapılan ileri analizler, aylık Budyko modelinin düşük performansı ve HELP3 

modeline kıyasla eşzamanlı dönemler için doğru akış sonuçları gösterememesi göz önüne alındığında 

güvenilir olmayabilir. 
 

 

 
Şekil 4. Aylık Ortalama Akım Değerleri Karşılaştırması 

 

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:  

• İki modelinde gelecekteki ortalama yıllık akış projeksiyonları hem mekânsal hem de zamansal açıdan 
birbirleriyle benzer eğilim göstermekteler. Belirleme katsayısı (R2), RMSE ve NSE değerleri, Budyko 

modelinin ve HELP3 modelinin benzer akış sonuçları ürettiğini göstermektedir.  

 
• Budyko modelleri topraktaki depo değişikliğini görmezden geldiğinden, aylık akışın olması gerekenden 

yüksek hesaplanması Budyko modellerinde sıkça görülen bir sorundur. Tek parametreli Budyko modelinde 

‘α’ değerlerinin kalibrasyon sırasında 1'e çok yaklaşması ile aylık akışları doğru bir şekilde belirleme 
sağlanamamıştır. 
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 • Gösterimin tamamı için yıllık bireysel HRU ikinci eleme sonuçları, iki model arasında güçlü bir ilişki 

olduğunu göstermektedir ve bu sonuç, Budyko modelinin, uzun vadeli ve kısa vadeli hesaplamalar için yıllık 
ölçekte küçük alan hesaplamaları için güçlü bir araç olduğunu göstermektedir. 

 

Bu çalışma, iklim değişikliğinin etkilerini anlamak için su dengesinin bütünsel bir değerlendirmesini 
yapmaya çalışmaktadır. Temel amaç, iklim değişikliği değişkenleri altındaki daha karmaşık bir modele 

(HELP3) kıyasla basit su dengesi modelinin (Budyko Framework) gelecekteki akış hesaplamalarındaki 

başarı kapasitesini incelemektir. Çalışmada ilk olarak basit ve karmaşık modelleri temel çalışma 
prensiplerini açıklamaya ve model parametrelerini benzer amaçlara göre nitelemeye odaklanan ve daha 

sonra çalışma alanı için iki akış sonuç karşılaştırmalarını inceleyen iki bölümü vardır. Aylık akış modeli, 

Budyko çerçevesinin temel ve fiziksel kısıtlamaları nedeniyle bağlantıyı kanıtlamak için temsil eksikliği 

gösterse de, uzun vadeli yıllık akış sonuçları bunu desteklemektedir. Bu iki model karmaşıklık 
seviyelerinden dolayı birbirlerinden farklılık gösterdiğinden ve yağış bölümlemenin kontrol faktörleri 

üzerindeki değişken işlevlerine göre farklı fiziksel kavramlardan formüle edildiğinden, bu çalışmanın 

bulguları, kavramlar arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir. Bu çalışmada kullanılan veri seti, 
gelecekteki iklim modellerinin farklı kaynaklarının iklim değişikliği eğilimleri açısından bölgedeki su 

kaynakları üzerindeki iklim değişikliği etkisi için yeterli bilgi sağlamaya yetmeyebilir. Her iki hidrolojik 

modeli de, farklı trendlere sahip çeşitli iklim modellerini uygulamak için yeniden üretmek önemlidir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAĞIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ:  

KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE ÖRNEĞİ 

Mehmet İshak YÜCE, Hafzullah AKSOY, Bihrat ÖNÖZ, Mahmut ÇETİN, Ebru ERİŞ, Musa EŞİT, Halil İbrahim 

BURGAN, Aydın OĞUZ, Veysel KALAÇİ 

 

ÖZET 

Son yıllarda, toplumun küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili giderek artan bir endişesi bulunmaktadır. 
Sera gazı emisyonlarının artmasından sonra küresel sıcaklığın artmakta olduğu, ancak hidrolojik döngü ve 

en önemlisi de yağışlar üzerindeki etkisi hala merak edilmektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC) tarafından desteklenen birçok çalışma, toplam yıllık yağışların belirgin bir şekilde değişmediği, 
ancak yerel bazda yoğun yağışların genel olarak arttığını göstermiştir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ve 

Osmaniye meteoroloji istasyonlarının yıllık toplam yağış, yıllık maksimum yağış şiddeti ve süresi ile yıllık 

maksimum yağış eksiği ve süresi parametrelerinde eğilim analizi yapılmıştır. Bu parametreler Standart 

Yağış İndeksi (SPI) yöntemiyle hesaplanmıştır. Verilerin homojenliği Run testi ve Wallis-Moore metodu 
ile belirlenmiş olup, eğilim analizi Mann-Kendall ve Spearman’s Rho testleri ile incelenmiştir. Regresyon 

ve Sen’in eğim yöntemleri ile trendin eğimi, Standart normal homojenlik (SNHT), Pettitt ve Buishand oran 

testi ile eğilimin başladığı nokta tespit edilmiştir. Yıllık toplam yağışlarda Osmaniye istasyonunda artan 
yönde eğilim gözlemlenirken, Kahramanmaraş istasyonunda herhangi bir eğilime rastlanmamıştır. Yıllık 

maksimum yağış şiddeti ve süresinde Osmaniye istasyonunda %95 güven aralığında artan yönde eğilim 

tespit edilmiş, Kahramanmaraş istasyonunda ise herhangi bir eğilim gözlenmemiştir. 
    

Anahtar Kelimeler: Yağış Şiddeti, Yağış Eksiği, Eğilim Analizi, Kahramanmaraş, Osmaniye 

 

ABSTRACT 

In recent years, society has a growing concern over global warming and climate change. As the greenhouse 

gas emissions increases, global temperature raises, however the effect on the hydrological cycle, especially 
on the precipitation still draws attention. Numerous studies supported by the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) have shown that although the annual total precipitation has not changed 

significantly in most areas, heavy rainfalls are generally increased. In this study, trend analysis is performed 
in annual total rainfall, annual maximum precipitation severity and its duration, and annual maximum 

precipitation deficit and its duration for Kahramanmaraş and Osmaniye meteorological stations. The 

parameters were calculated by employing Standard Precipitation Index (SPI) method. The homogeneity of 
the data was determined by Wallis-Moore and Run test. The presence of the trend was investigated by 

Mann-Kendall and Spearman’s Rho tests. Trend’s slope was analyzed by utilizing Regression and Sen’s 

slope methods. The starting point of the trend was decided by applying the Pettitt Test, Standard Normal 

Homogeneity Test and Buishand Range Test. While there is an increasing trend in Osmaniye station in total 
annual precipitation, no trend has been observed in Kahramanmaraş station. In the maximum precipitation 

severity and its duration, an increasing trend was found with confidence intervals of 95% for Osmaniye 

station. Nonetheless no trend was observed in Kahramanmaraş station. 

Keywords: Precipitation Severity, Precipitation Deficit, Trend Analysis, Kahramanmaraş, Osmaniye 
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 GİRİŞ 

Su, tüm canlıların ortak varlığının yanı sıra vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Suyun verimli ve 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılması insanlık için önemlidir. Günümüz hava durumu ve iklim toplumun 

günlük işleyişinde temel bir rol oynamaktadır. Ancak, İklim değişikliği, aşırı kullanım, kirlilik, nüfus artışı 
vb. parametreler suyun kalitesini ve bulunabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, iklim 

değişikliği yağışlarda ve su döngüsünde bozulmalara da sebebiyet vermektedir. Hem ulusal hem de 

uluslararası, hükümet ve hükümet dışı birçok kurum ve kuruluş, insanlara sürdürülebilir bir yaşam sağlamak 
için iklimdeki olası değişiklikleri ve bu değişikliklerin etkilerini doğru bir şekilde belirleme konusunda çaba 

sarf etmektedir.  Bu çabaların en önemlisi iklim modellemesi çalışmalarıdır. Çevresel koşulları temsil eden 

değişkenler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte modele daha ayrıntılı bir şekilde dâhil edilebilmektedir. 
1970'lerden itibaren iklim modelleri, bilgisayarların bilimsel amaçlarla kullanılmasının yaygınlaşması ile 

kullanılmaya başlanmıştır. İlk iklim modeli çalışmalarında, iklim sadece atmosferde gözlenen parametrelere 

göre modellenmiştir (Demircan, 2017). Bilim ve teknolojideki gelişmelere göre, kara yüzeyi, okyanuslar, 

deniz buzu, sülfat aerosolleri, karbon döngüsü, atmosferik kimya ve bitki örtüsü dinamikleri ve diğer 
faktörler, iklim modellerine önemli girdiler olan yeni parametreler olmuştur. Hem bilim ve teknolojinin 

gelişmesi hem de IPCC'nin rehberliğinde iklim değişikliği çalışmaları daha doğru sonuçlar vermeye 

başlamıştır (Demircan, 2017).  IPCC’nin 2007 yılında yayınladığı raporda, Küresel ortalama yüzey havası 
sıcaklığı, 1950'lerden bu yana, özellikle sera gazı emisyonlarındaki artışa bağlı olarak düzenli bir şekilde 

artmaktadır. Küresel ısınmanın bu etkisi, yalnızca sıcaklıktaki küresel ve bölgesel değişimlerle sınırlı 

kalmayıp, aynı zamanda bölgesel yağış düzenleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu da sadece yağış 

miktarını değil aynı zamanda yağış dağılımını ve düzenini de değiştirebilmektedir (IPCC, 2007). Benzer 
şekilde, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Birleşmiş Milletler’e dünyanın iklim sisteminin 

hiç kuşkusuz ısındığını bildirmiştir. Her ne kadar belirli olaylar küresel ısınmayla doğrudan 

ilişkilendirilemese de, IPCC tüm dünyada iklim değişikliğinin tüm kıtalardaki dağ buzullarının çekilmesi, 
Arktik ve Antarktika'daki buzdağlarının inceltilmesi, 20. yüzyılda deniz seviyesinin yaklaşık 15-18 cm 

yükselmesi, birçok alanda daha sık şiddetli yağış olayları (yağmur fırtınası, sel veya kar fırtınası), özellikle 

tropik ve subtropik alanlardaki daha geniş alanlar üzerinde daha yoğun ve uzun kuraklıklar, kasırga / 

tayfunların daha sık ve daha güçlü oluşumları gibi birçok belirtiyi işaret etmiştir (Adefisan, 2018).  

Geçmiş iklim değişikliği ile ilgili temel bilgi kaynağımız gözlemlerden gelirken, gelecekteki iklim 

değişikliği ile ilgili bilgiler sayısal iklim modelleri ile elde edilmektedir. Mevcut verilere göre, atmosferik 

sera gazı konsantrasyonlarının azalmasının, dünyanın bazı bölgelerinde kurak dönem sıklığını 

artırabileceğini göstermektedir. Fiziksel kaygılar, ağır yağış hassasiyetinin öncelikle, ortalama yağış ve 
buharlaşmadaki değişimden ziyade, atmosferik nem taşıma kapasitesindeki değişiklik ile belirlenebileceğini 

göstermektedir (Trenberth, 2003). Atmosferin nemlenmesi, giderek artan yüksek yağış yoğunluğunun 

sıklığına neden olabileceği gibi, ortalama yağışın azaldığı bölgelerde bile artış olabilir (Groisman, 1999). 
Bununla birlikte, genel dolaşım modelleriyle (GCM) yapılan bazı küresel ısınma deneyleri, dünyanın birçok 

bölgesinde aşırı yağışlarda artış olduğunu göstermektedir (Wehner, 2004). Dünyada bu gelişmiş modeller 7 

ayrı merkezde yapılmakta olup, Hükümetler arası İklim değişikliği Paneli (IPCC)  tarafından toplanarak 

değerlendirilmektedir.  

Sıcaklık ve yağıştaki değişimler ve buna bağlı olarak kar birikmesi ve erimesindeki değişiklikler, nehir 
debisinin ve göllerin su seviyelerinin mevsimsel değişimini etkileyecektir. Kışın sıcaklık daha sık sıfır 

derecenin üzerine çıkacağından, kış debisi ve su seviyeleri artarken, ilkbahar kar erimesi debisi, kar 

birikiminin azalması nedeniyle azalacaktır. Nehir debisindeki ve göl suyu seviyelerindeki değişiklikler, su 
gücü üretimi, taşkın koruması ve göl düzenlemesi gibi gereksinimlere neden olacaktır ( Veijalainen, 2012). 

IPCC 2018 yılında yayınlamış olduğu 1,5°C Küresel Isınma Özel Raporu’nda;  küresel ısınmayı 1.5°C’de 

tutarak, 2°C ve üzeri sıcaklık artışlarına göre birçok önemli iklim değişikliği etkisinin önlenebileceğini 
vurgulanmaktadır. Sıcaklık değerinin 2°C olması durumunda, Mercan resiflerinin tamamının yok olacağı 

deniz seviyesinin 1,5 °C’ye göre 10 santim yükseleceği belirtilmektedir.  
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İklim değişikliğinin hidrolojik parametreler (yağış, sıcaklık, buharlaşma vb.) üzerindeki etkileri birçok 

araştırmacı tarafından araştırılmıştır. Nijerya’nın kuzeydoğusunda bulunan Gombe kentinin iklim 

değişikliğinin maksimum ve minimum sıcaklılar üzerindeki etkisi Mann-Kendall yöntemiyle pozitif yönde 
artış olduğu tespit edilmiştir (Alhaji, 2018). Etiyopya’nın kuzey merkezindeki Woleka havzasında, yağış ve 

sıcaklık parametrelerinin eğilimi incelenmiştir. Kurak yılların sayısında Palmer Kuraklık indisi yöntemi 

kullanılarak pozitif yönde artış tespit edilmiştir. Ortalama ve minimum sıcaklıklarda Mann-Kendall 
yöntemine göre artış olurken, maksimum sıcaklık değerlerinde anlamlı bir eğilim gözlenmemiştir (Asfaw, 

2018). Keskin ve arkadaşları (2015) Eğirdir Gölü için aylık ve yıllık su seviyesi verilerini gözlemlemişlerdir. 

Run, Mann-Kendall ve Sen’in eğilimi testlerini aylık ve yıllık su seviyesi verileri için kullanmışlardır. Bu 
çalışma sonucunda, yıllık su seviyesi azalması yaklaşık 0,026 m olarak tespit edilmiştir. Tüm koşullar şimdi 

olduğu gibi olursa, Haziran su seviyesinin 100 yıllık bir süre için 2,6 m olması beklenmektedir. Türkiye’de 

91 istasyonun 1930-1993 yılları arasındaki yıllık ve mevsimsel yağış verilerine dayanarak yapılan 

çalışmada, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde negatif yönde bir eğilim gözlemlenmiştir (Türkeş, 1996). 
Türkiye için önemli bir yeri olan Göller bölgesinin yağış verilerinin eğilim analizinde azalan yönde eğilim 

tespit edilmiştir (Taylan, 2018). Seyhan havzasının 9 meteorolojik yağış verilerine dayanarak yapılan bir 

çalışmada, sadece Pınarbaşı bölgesinde %95 ve %85 güven aralıklarına göre, azalan yönde eğilim 

göstermiştir (Yüce vd., 2018).  

Bu çalışmada,  Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgelerinin yıllık toplam yağışları, maksimum yağış şiddeti 

ve süresi ile maksimum yağış eksiği ve süresi incelenmiştir.     

 

ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 

Çalışma Alanı 

Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri Ceyhan Havzası içerisinde bulunmaktadırlar. Kahramanmaraş 37-38 

kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında, Osmaniye ise  30,00-37,08 kuzey enlemi ile 36,13-
36,20 doğu boylamları arasındadır. Kahramanmaraş İlinde genel olarak yükselti ve denize uzaklık 

nedeniyle, değişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi hâkimdir.  İl topraklarının Güneydoğu, 

Doğu Anadolu, Akdeniz coğrafi bölgelerinin geçiş alanında olması ildeki iklim koşullarının farklılaşmasına 
neden olmuştur. Osmaniye, Topraklarının yaklaşık % 39’u ekili, % 42’si orman ve fundalıklarla, % 2’si 

diğer arazilerle kaplı olup % 17’si tarıma elverişsiz arazidir. Bu ilde ortalama sıcaklık 18,2 C  iken, ortalama 

en yüksek  sıcaklık  42,8 C‘dir.   Yağışlar kış ve sonbahar aylarında diğer aylara göre fazla olup, yıllık 

ortalama yağış miktarı 767,6 mm’dir. Kahramanmaraş'ın yıllık ortalama sıcaklık değeri 16,8°C, minimum 
ortalama sıcaklık değerleri 1,2°C ve maksimum ortalama sıcaklık değerleri ise 35,9°C’dir. Bu ilde, yıllık 

ortalama yağış miktarı: 681 mm’dir. Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için seçilen 17255 ve 7767 yağış 

istasyonlarının konumu harita üzerinde Şekil 1’de gösterilmiş olup, yağış istasyonlarına ait istatistiki 

özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

     Çizelge 1. Kahramanmaraş ve Osmaniye ili için yağış verilerinin istatistiksel özellikleri 

İstasyon Ortalama Maksimum Minimum 
Standart 

Sapma 

Varyans 

Katsayısı 

(Cv) 

Çarpıklık 

Katsayısı 

(Cs) 

Basıklık 

Katsayısı 

(r)  

Kahramanmaraş (17255) 60,480 325,000 0,000 65,560 1,084 1,269 1,252 

Osmaniye (7767) 65,636 279,900 0,000 55,530 0,846 1,057 0,898 
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Şekil 1. Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ve İstasyonların konumu  

Metodoloji 

SPI ( Standart Yağış İndeksi) 

SPI herhangi bir zaman ölçeğinde yağış olasılığına dayanan bir indeks olup, çok yönlülüğü nedeniyle birçok 

kuraklık planlamacısı tarafından kullanılmaktadır. Farklı zaman ölçeklerinde hesaplanabilmesi, kuraklık 

için erken uyarı verebilmesi, kuraklığın şiddetinin değerlendirilmesine yardımcı olması ve Palmer Kuraklık 
İndeksine kıyasla daha basit olması nedeniyle en çok kullanılan yöntemdir. Yağış eksikliğinin yeraltı suyu, 

rezervuar depolaması, toprak nemi ve akarsu akışı üzerinde farklı etkileri olması temeline dayanarak 

geliştirilmiştir (McKee vd. 1993). Bundan dolayı SPI, 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık zaman ölçeklerinde 

hesaplanmaktadır.  Herhangi bir bölge için indeksin hesaplanması, istenen bir süre için uzun vadeli yağış 
kaydına dayanır. Uzun vadeli yağış verileri bir olasılık dağılıma uydurulup ardından normal dağılıma 

dönüştürülür. Thom (1958) Klimatolojik verilere en uygun olasılık dağılımının Gama olduğunu ortaya 

koymuştur. Pozitif SPI değerleri, ortalama yağıştan daha büyük, negatif değerler ise ortalama yağıştan daha 
düşük olduğunu göstermektedir. Kurak dönem, indeksin sürekli olarak negatif olduğu zaman periyodu 

olarak değerlendirilir. Kuraklığın başlangıcı, indeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem olarak kabul 

edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak tanımlanır.  
 

Çizelge 2. SPI indeks değerinin kuraklık kategorisi 

SPI =
Xij − Xim

σ
 

 

SPI: Standart Yağış İndeksi, 
Xij: Aktüel yağış miktarı, 

Xim: Ortalama Yağış miktarı, 

σ : Standart Sapma. 

SPI 

değerleri 
Kuraklık Kategorisi 

≥ 2 Çok şiddetli yağışlı 
1,50 ~ 1,99 Çok yağışlı 

1,00 ~ 1,49 Orta şiddetli yağışlı 

0,99 ~ 0 Normal 

0 ~ -0,99 
Normale yakın 

kuraklık 

-1,00 ~ -1,49 Orta şiddetli kuraklık 
-1,50 ~ -1,99 Şiddetli kuraklık 

≤ - 2 Çok şiddetli kuraklık 
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Run (Swed-Eisenhart) ile Wallis-Moore Testi 

 
Run ve Wallis-Moore testleri zaman serilerinde verilerin homojen olup olmadığını test etmek için kullanılan 

yöntemlerden iki tanesidir. Meteoroloji istasyonlarından elde edilen verilerin kalitesi ve güvenilirliği birçok 

faktöre bağlıdır. Yağış istasyonları zaman serileri: istasyonun konumu, kullanılan yöntemler ve gözlem 
kalitesi sebebiyle homojen olmayan bir yapı kazanabilir. Bu nedenle hidrolojik ve su kaynaklı 

modellemelerde kullanılacak verilerin güvenilirliği ve kalitesi istatistiksel olarak test edilmelidir. Yağış 

zaman serileri homojen bir yapıya sahipken gözlem değerlerinin doğal yapısının bozulmadığı söylenebilir 
(Dikbaş vd. 2010).  

 

Run (Swed-Eisenhart) ve Wallis-Moore testleri z test değeri istatistiği hesaplanarak karar verilir.  % 90 ve 

% 95 güven aralığındaki değerler sırasıyla +/-2,54 ve +/- 1,96’dır. Eğer z değeri bu değerler arasında ise 
veri seti homojen olarak kabul edilir. Run Testi uygulanış şekli şöyledir. Veri seti küçükten büyüğe doğru 

sıralanır. Bu veri seti için bir seviye (ortalama değer, orta değer (yaygın olan) veya en sık değer) tespit edilir.  

Veri setindeki her bir değerin bu seviyenin altında ve üstünde olması durumları tespit edilir. Bu seviyenin 
altında veya üstünde seyreden verilerden birinden diğerine geçiş sayıları toplamına run sayısı denir. Test 

sonucu z, veri sayısı N, run sayısı r, seviyenin altında olanlar sayısı Na, seviyenin üstünde olanlar sayısı Nu 

olarak ifade edilir.            

                                       z =  
r−

2Na∗Nu

(Na+Nu)
+1

√
2Na∗Nu(2Na∗Nu−N)

(N−1)∗N2

                                                           (2) 

 

Wallis-Moore testi, run testi gibi bir zaman serisinde verinin rastgele olup olmadığını tespit etmek için 

kullanılır. Bu test X1 – X0, X2 – X1, …, Xn – Xn-1 ardışık farklılıkların işaretine dayanmaktadır. Her bir 

farklılık faz olarak belirlendikten sonra, toplam faz sayısı h elde edilmektedir (Moore vd. 1943).  

                      z =  
|h−

2𝑛−7

3
|

√
16n−29

90

                                                      (3) 

Mann-Kendall ve Spearman Rho Eğilim Testi 

Mann-Kendall ve Spearman Rho eğilim testleri, bir zaman serisinde eğilimin ( artan veya azalan) varlığı 
hakkında bilgi veren parametrik olmayan testlerdir. Mann-Kendal testi için verilerin değerlerinden ziyade 

sıralamaları karşılaştırılır. Zaman serisi için herhangi bir dağılıma uydurulmamasından dolayı en çok tercih 

edilen istatistiksel yöntemdir (Yüce vd., 2018). Test istatistiğinin hesaplanışı şu şekildedir: 

                                           𝑆 =∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)
𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1
                                                                        (4) 

                             𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = {

1     (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)›0

 0     (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = 0

  −1    (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)‹0

                                        (5)                   

 

                                    𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)

𝑟
𝑖

18
                                                       (6) 
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                                     𝑧 =

{
 
 

 
 

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
       𝑆 > 0 𝑖ç𝑖𝑛

0                  𝑆 = 0 𝑖ç𝑖𝑛
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
      𝑆 < 0 𝑖ç𝑖𝑛

                                                                             (7) 

Pozitif z değeri, artan bir eğilimin olduğunu ve negatif değeri ise azalan bir eğilim olduğunu gösterir. Farklı 

anlamlılık seviyeleri için kritik test istatistik değerleri % 90, % 95 ve % 99 olasılık seviyelerinde sırasıyla 

1.645, 1.97 ve 2.57'dir (Yue vd,. 1993).  

Spearman Rho katsayısı genel olarak iki veri arasındaki bağıntının derecesini vermekte olup, bir veri setinde 

herhangi bir eğilimin varlığını araştırmada kullanılan hızlı ve basit bir yöntemdir. Rxi (sıra istatistiği), veriler 

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanması ile elde edilir.  Ho hipotezine göre zaman 
içerisinde eğilimin olmadığını, H1 hipotezine göre ise zamanla eğilimin artan veya azalan yönde olduğunu 

göstermektedir. rs test istatistiği aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır (Yenigün vd., 2013) . 

                                      𝑟𝑠 = 1 −
[6 ∑ (𝑅𝑥𝑖−𝑖)

2)]𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2−1)
                                                                                                                                    (8) 

n>30 olması durumunda rs dağılımı normale yaklaşacağından normal dağılım tabloları kullanılır (Yue ve Wang, 2002). 

Bunun için rs’nin test istatistiği olarak tanımlanan Z aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 z= rs√𝑛 − 1                                                                                         (9) 

Regresyon ve Sen’in Trend eğim Testi 

Regresyon analizi, başlı başına önemli genel bir yöntem ve daha karmaşık tahmin yöntemlerinin temelini 

oluşturmaktadır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken 

arasındaki ilişkilerin tahmininde kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Değişkenler arasındaki ilişkinin 
gücünü değerlendirmek ve bunlar arasındaki gelecekteki ilişkiyi modellemek için kullanılmaktadır. Bağımlı 

değişken genellikle Y ve bağımsız değişkenler X ile gösterilir. 

Sen’s eğim testi, bir veri setinde bulunan eğilimin eğimini hesaplayan parametrik olmayan bir testtir. Eşit 

aralıklı zaman serileri için kullanılmaktadır. Her veri noktası için, eğim farkı, değişen zaman başına 
hesaplanır. Eğilimin eğimi, aynı sezondaki veri çiftleri arasındaki tüm eğimlerin ortancası ile tahmin 

edilebilir (Helsel vd, 2002). Tüm eğim çiftleri elde edildikten sonra sıralanır. Eğer hesaplanan eğim sayısı 

(n) tek ise, medyan eğimi Sen'in eğimini (S) verir. Eğer n çift ise, iki medyan eğimin ortalamaları alınır. Q  

zaman serisi içerisindeki veri, n veri sayısı ve T zamanı göstermek üzere Sen'in eğimini (S) aşağıdaki 

formülle hesaplanır.  

                                                                      𝑆 =  
𝑄2−𝑄1

𝑇2−𝑇1
                                                                       (10) 

 𝑆 = {

𝑆𝑛+1
2
       𝑛 = ç𝑖𝑓𝑡

𝑣𝑒
𝑆𝑛
2
      𝑛 = 𝑡𝑒𝑘

                                                                        (11)  

Standart Normal Homojenlik (SNHT), Pettitt ve Buishand Oran Testi 

İklimsel değişkenliğin suyun varlığı, sulama talebinin artması, mahsul verimi ve diğer yaşam alanları 

açısından önemini göz önünde bulundurarak, aylık, mevsimsel ve yıllık tarihsel veri serilerindeki değişimin 
tespiti ve eğiliminin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Kahramanmaraş ve Osmaniye ili için, Değişim 

noktası tespiti, bir zaman serisinde önemli bir değişimin meydana geldiği dönemi değerlendirmek için önem 

arz etmektedir. İklimsel serilerde değişim noktası tespiti için Pettitt testi, Buishand oran testi ve standart 

normal homojenlik testleri uygulanmıştır.   
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Buishand oran testi, zaman serisinde homojenliği bozan verileri ortasında kırılmaya hassaslık göstererek 

yakalamaktadır. Seri homojen olduğunda kısmi düzeltme Sk değeri etrafında dalgalanma göstermektedir. 

Eğer K yılında bir değişim olursa k=K yılı etrafında maksimum veya minimum değerine ulaşır. Anlamlı 

değişim düzeltme seri R ile grafiksel olarak gösterilebilir (Buishand, 1982). Hesaplanan 𝑅/√𝑛 değerleri 

Buishand (1982) tarafından hazırlanan kritik değerler ile karşılaştırılmaktadır.  

                                                               𝑆𝑘 =∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑘

𝑖=1
                                                             (12) 

                                                                𝑅 =
𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑘)−𝑀𝑖𝑛(𝑆𝑘)

�̅�
                                                            (13) 

İklimsel verilerdeki ani değişimi saptamaya yarayıp, parametrik olmayan bir sıra testidir. Pettitt testi, 1979 

yılında Pettitt tarafından geliştirilmiştir. Değişimin tam zamanı bilinmediğinde, bir zaman serisinin 

ortalamasında önemli bir değişiklik tespit eden bir yöntemdir. Uk test istatistiği şu şekilde ifade edilir (Pettitt, 

1979). 

                                    𝑈𝑘 = 2∑ 𝑟𝑖
𝑘
𝑖=1 − 𝑘(𝑛 + 1)                         k = 1,…….n                                (14) 

Uk test sonuçları grafiksel olarak gösterilir. K yılında bir kırılma olması durumunda k =K yılında, test 

istatistiği maksimum veya minimum değerlerdedir. Kritik Uk değerleri anlamlı seviyelerine göre Çizelge 

3’te verilmiştir.  

                                                                    𝐾 = 𝑚𝑎𝑥|𝑈𝑘|                                                                 (15) 

Standart normal homojenlik testi (SNHT), Test istatistiği (Tk), ilk n gözlemlerin ortalamasını kalan (n-k) 

gözlemlerin ortalaması ile n veri noktalarıyla karşılaştırmak için kullanılır (Stepanek vd., 2009  ; Vezzoli 

vd., 2012). 

                                              𝑇𝑘 = 𝑘𝑍1
2 + (𝑛 − 𝑘)𝑍2

2               (16) 

Z1 ve Z2 şu şekilde hesaplanabilir; 

𝑍1 =
1

𝑘
∑

(𝑋𝑖−𝑋)

𝜎𝑋

𝑘
𝑖=1           (17) 

 

                                              𝑍2 =
1

𝑛−𝑘
∑

(𝑋𝑖−𝑋)

𝜎𝑋

𝑘
𝑖=𝑘+1                       (18) 

Burada 𝑋  ve 𝜎𝑋  sırasıyla ortalama ve standart sapmadır. 𝑇𝑘  değerinin maksimum değere ulaştığı yıl 

değişim noktası olarak kabul edilir. SNHT testi için, anlamlı kritik değerler Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3. Farklı anlamlılık seviyesine göre değişim noktası testleri için kritik değerler 

Gözlem 
Sayısı 

Buishand Oran Testi Pettitt Testi SNHT Testi 

n 1% 5% 10% 1% 5% 1% 5% 10% 

10 1,38 1,28 1,05 - -  6,79 5,63 4,96 

20 1,6 1,43 1,1 71 57 9,56 6,95 6,07 
30 1,7 1,5 1,12 133 107 10,45 7,65 6,6 

40 1,74 1,53 1,13 208 167 11,01 8,1 6,92 

50 1,78 1,55 1,14 293 235 11,38 8,45 7,15 
70 1,81 1,59 1,17 488 393 11,89 8,8 7,47 

100 1,86 1,62 1,22 841 677 12,32 9,15 7,77 
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ANALİZ SONUÇLARI 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için öncelik olarak verilerin homojenliği Run (Swed-

Eisenhart) ile Wallis-Moore testleri ile test edilmiş, yağış verilerindeki değişim yılını (kırılmayı) 

hesaplamak için, Standart normal homojenlik (SNHT), Pettitt ve Buishand oran testi kullanılmıştır. Eğilimin 
varlığı, Mann-Kendall ve Spearman rho testleri ile belirlendikten sonra Sen’in eğimi ve regresyon analizi 

testiyle eğim miktarı değerlendirilmiştir. Bu iki il için yıllık toplam yağışlardaki, maksimum yağış şiddeti 

(MYŞ) ve süresi (MYS) ile maksimum yağış eksiği (MYE) ve süresindeki (MYES) eğilimler analiz 
sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Homojenlik Testi 

Run testi sonuçlarına göre, Osmaniye istasyonu için farklı aylardaki analizlere göre verilerin homojen 

yapıda olduğu saptanmış olup, Kahramanmaraş istasyonu için sadece 24 aylık analizlere göre MYŞ ve MYE 
verilerinde verilerin homojen olmadığı belirlenmiştir. Wallis-Moore testine göre her iki istasyonun 24 aylık 

verilerin homojen yapıya sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Run testi ve Wallis-Moore testi sonuçları 

sırasıyla Çizelge 4. ve 5’te gösterilmiştir.  

 

Çizelge 4. Osmaniye ve Kahramanmaraş için run testi analizi 

    Osmaniye Kahramanmaraş 

Aylık Veri z %95 (± 1,96)  z %95 (± 1,96)  

SPI 1 

MYE 0,8257 Homojen 0,00000000 Homojen 

MYES 1,0513 Homojen 0,15923606 Homojen 

MYŞ 0,8257 Homojen 0,00000000 Homojen 

MYS 2,0292 Homojen 0,96444333 Homojen 

SPI 3 

MYE 0,8257 Homojen 0,00000000 Homojen 

MYES 0,8257 Homojen 0,72866708 Homojen 

MYŞ -0,2513 Homojen -0,54954008 Homojen 

MYS 1,0080 Homojen 0,30986205 Homojen 

SPI 6 

MYE -0,2513 Homojen -0,54954008 Homojen 

MYES -0,2513 Homojen 0,54954008 Homojen 

MYŞ -0,2513 Homojen -1,64862025 Homojen 

MYS -1,2320 Homojen -0,18551438 Homojen 

SPI 9 

MYE -0,2513 Homojen -0,54954008 Homojen 

MYES 0,2872 Homojen -0,51169506 Homojen 

MYŞ -1,3282 Homojen -1,64862025 Homojen 

MYS -1,2320 Homojen -0,27477004 Homojen 

SPI 12 

MYE -0,7898 Homojen 0,00000000 Homojen 

MYES 0,4480 Homojen 0,00000000 Homojen 

MYŞ -1,3282 Homojen -1,37385021 Homojen 

MYS -1,3282 Homojen -0,82431012 Homojen 

SPI 24 

MYE -0,7898 Homojen -2,19816033 Homojen Değil 

MYES -0,7898 Homojen -0,54011857 Homojen 

MYŞ -1,3282 Homojen -2,47293037 Homojen Değil 

MYS -1,3282 Homojen -0,82431012 Homojen 
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Çizelge 5. Osmaniye ve Kahramanmaraş için Wallis-Moore testi analizi 

  Osmaniye Kahramanmaraş 

Aylık Veri z %95 (± 1,96)  z %95 (± 1,96)  

SPI 1 

MYE -0,10885 Homojen 0,87548 Homojen 

MYES 0,76195 Homojen 0,54718 Homojen 

MYŞ 0,10885 Homojen 1,09440 Homojen 

MYS 0,76195 Homojen 0,10944 Homojen 

SPI 3 

MYE -0,10885 Homojen 0,43774 Homojen 

MYES 1,41510 Homojen 0,43774 Homojen 

MYŞ -0,10885 Homojen 0,43774 Homojen 

MYS 0,10885 Homojen 1,09440 Homojen 

SPI 6 

MYE 0,76195 Homojen 0,21887 Homojen 

MYES 0,10885 Homojen 0,43774 Homojen 

MYŞ -0,10885 Homojen 0,21887 Homojen 

MYS -0,10885 Homojen 0,43774 Homojen 

SPI 9 

MYE 0,10885 Homojen 0,21887 Homojen 

MYES 1,41510 Homojen 0,21887 Homojen 

MYŞ 2,06820 Homojen Değil 0,87548 Homojen 

MYS 2,06820 Homojen Değil 0,87548 Homojen 

SPI 12 

MYE 0,76195 Homojen 0,87548 Homojen 

MYES 0,76195 Homojen 0,87548 Homojen 

MYŞ 0,76195 Homojen 1,53210 Homojen 

MYS 1,41510 Homojen 1,53210 Homojen 

SPI 24 

MYE 2,06820 Homojen Değil 4,15850 Homojen Değil 

MYES 2,06820 Homojen Değil 4,15850 Homojen Değil 

MYŞ 2,06820 Homojen Değil 4,48680 Homojen Değil 

MYS 2,72130 Homojen Değil 4,48680 Homojen Değil 

 

 

Mann-Kendal ve Spearman Rho Eğilim Testi 

Her iki istasyonun eğilim test istasyonları Çizelge 6 ve 7 de verilmiştir. %95 ve %99 güven aralığındaki 

incelemelere göre, Osmaniye istasyonunda iki test sonucuna göre 1 ve 3 aylık gözlemlerde herhangi bir 

eğilime rastlanmamıştır. 6 aylık gözlemlerde ise MYE, MYŞ ve MYS değerlerinde artan bir eğilim 

görülürken, MYES değerlerinde bir azalan eğilim gözlemlenmiştir.  

 

12 ve 24 aylık gözlemlerde % 99 güven aralığında herhangi bir eğilim belirlenmemiş olup, % 95 güven 

aralığında ise MYŞ, MYS ve MYE değerlerinde artan bir eğilim tespit edilmiştir. Kahramanmaraş istasyonu 

için her iki test ve güven aralıklarında herhangi bir eğilim gözlemlenmemiştir.  
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Çizelge 6. Osmaniye istasyonu için eğilim test sonuçları 

    Mann-Kendall Spearman Rho 

Aylık Veri S VarS z 95%(± 1,96)  99% ( ± 2,58)  p Var( p) z 95%(± 1,96)  99% ( ± 2,58)  

SPI 1 

MYE 35 408,33000 1,68260 - - 0,41071 0,07143 1,53675 - - 

MYES 22 369,33000 1,09270 - - -0,3022 0,07143 1,13091 - - 

MYŞ 31 408,33000 1,48460 - - 0,43929 0,07143 1,64366 - - 

MYS 12 315,33000 0,61900 - - 0,16942 0,07143 0,63389 - - 

SPI 3 

MYE 35 408,33000 1,68260 - - 0,45 0,07143 1,68375 - - 

MYES 18 395,33000 0,85500 - - -0,2604 0,07143 0,97440 - - 

MYŞ 31 408,33000 1,48460 - - 0,45714 0,07143 1,71047 - - 

MYS 31 399,00000 1,50190 - - 0,43605 0,07143 1,63156 - - 

SPI 6 

MYE 51 408,33000 2,47440 Artan Eğilim - 0,66786 0,07143 2,49889 Artan Eğilim - 

MYES 50 400,66600 2,44800 Azalan Eğilim - -0,6673 0,07143 2,49675 Azalan Eğilim - 

MYŞ 46 407,33300 2,22970 Artan Eğilim - 0,62556 0,07143 2,34063 Artan Eğilim - 

MYS 54 403,33000 2,63900 Artan Eğilim Artan Eğilim 0,6888 0,07143 2,57724 Artan Eğilim - 

SPI 9 

MYE 50 407,33300 2,42780 Artan Eğilim - 0,5773 0,07143 2,16006 Artan Eğilim - 

MYES 39 395,66660 1,91040 - - -0,5172 0,07143 1,93526 - - 

MYŞ 36 404,66000 1,73990 - - 0,58065 0,07143 2,17259 - - 

MYS 54 398,00000 2,65660 Artan Eğilim Artan Eğilim 0,69976 0,07143 2,61828 Artan Eğilim Artan Eğilim 

SPI 12 

MYE 44 404,66000 2,13760 Artan Eğilim - 0,51255 0,07143 1,91778 Artan Eğilim - 

MYES 35 397,00000 1,70640 - - -0,435 0,07143 1,62778 - - 

MYŞ 43 399,66660 2,10090 Artan Eğilim - 0,5802 0,07143 2,17092 Artan Eğilim - 

MYS 52 394,00000 2,56930 Artan Eğilim - 0,67036 0,07143 2,50826 Artan Eğilim - 

SPI 24 

MYE 27 391,66600 1,31380 - - 0,32733 0,07143 1,22474 - - 

MYES 16 382,00000 0,76747 - - -0,2278 0,07143 0,85244 - - 

MYŞ 50 380,00000 2,51360 Artan Eğilim - 0,67501 0,07143 2,52564 Artan Eğilim - 

MYS 50 369,33000 2,54970 Artan Eğilim - 0,66233 0,07143 2,47822 Artan Eğilim - 
 

Çizelge 7. Kahramanmaraş istasyonu eğilim test sonuçları 

Aylık Veri S VarS z 95%(± 1,96)  99% ( ± 2,58)  p z 95%(± 1,96)  99% ( ± 2,58)  

SPI 1 

MYE 21,00 17962,33 0,149 - - 0,02 0,143 - - 

MYES -35 16503,67 -0,265 - - -0,04 -0,273 - - 

MYŞ 112,00 17962,00 0,828 - - 0,12 0,848 - - 

MYS 118,00 17284,67 0,890 - - 0,12 0,852 - - 

SPI 3 

MYE 36,00 17966,00 0,261 - - 0,06 0,411 - - 

MYES 2,00 17524,67 0,008 - - 0,01 0,079 - - 

MYŞ 97,00 17967,00 0,716 - - 0,09 0,677 - - 

MYS -11,00 17271,00 -0,076 - - -0,01 -0,087 - - 

SPI 6 

MYE -11,00 17957,33 0,351 - - 0,06 0,425 - - 

MYES -27,00 17617,67 -0,196 - - -0,04 -0,259 - - 

MYŞ 116,00 17966,00 0,858 - - 0,11 0,802 - - 

MYS 57,00 17721,67 0,421 - - 0,05 0,355 - - 

SPI 9 

MYE 60,00 17922,67 0,441 - - 0,07 0,478 - - 

MYES -76,00 17620,00 -0,565 - - -0,07 -0,506 - - 

MYŞ 168,00 17938,67 1,247 - - 0,16 1,180 - - 

MYS 157,00 17728,33 1,172 - - 0,15 1,120 - - 

SPI 12 

MYE 29,00 17630,33 0,211 - - 0,02 0,179 - - 

MYES -64,00 17327,33 -0,479 - - -0,06 -0,419 - - 

MYŞ 153,00 17754,33 1,141 - - 0,15 1,083 - - 

MYS 123,00 17375,00 0,926 - - 0,12 0,868 - - 

SPI 24 

MYE 52,00 17558,67 0,385 - - 0,04 0,274 - - 

MYES -46,00 17027,33 -0,345 - - -0,05 -0,332 - - 

MYŞ 156,00 17270,00 1,180 - - 0,18 1,343 - - 

MYS 178,00 16908,67 1,361 - - 0,19 1,399 - - 
 

Regresyon ve Sen’in Eğim Testi  

Eğilimin derecesini ölçmek için her iki istasyona Regresyon ve Sen’in eğim testi uygulanmıştır. 

Kahramanmaraş istasyonu için herhangi bir eğilimin varlığı tespit edilmediğinden derecesi genel olarak 

sıfıra yakın elde edilmiştir. Ancak, Osmaniye istasyonunda eğilimin varlığı söz konusu olduğu için 

dereceleri Çizelge 8’de verilmiştir.   
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Çizelge 8. Osmaniye ve Kahramanmaraş istasyonları için eğim testi sonuçları 

    Osmaniye Kahramanmaraş 

Aylık Veri Regresyon Sen'in Eğimi Regresyon Sen'in Eğimi 

SPI 1 

MYE 0,150 0,132 0,002 -0,003 

MYES -0,079 0,000 0,000 -0,003 

MYŞ 0,061 0,054 0,010 0,016 

MYS 0,093 0,000 0,013 0,017 

SPI 3 

MYE 0,297 0,340 0,006 0,000 

MYES -0,118 -0,125 0,000 0,003 

MYŞ 0,267 0,237 0,015 0,015 

MYS 0,211 0,222 0,000 0,003 

SPI 6 

MYE 0,480 0,495 0,010 -0,013 

MYES -0,379 -0,333 0,000 0,013 

MYŞ 0,440 0,334 0,029 0,026 

MYS 0,500 0,500 0,000 0,008 

SPI 9 

MYE 0,759 0,768 0,005 -0,009 

MYES -0,464 -0,600 0,000 -0,020 

MYŞ 0,475 0,363 0,027 0,040 

MYS 0,636 0,600 0,031 0,040 

SPI 12 

MYE 0,798 0,710 0,000 0,002 

MYES -0,432 -0,500 0,000 -0,027 

MYŞ 0,538 0,433 0,020 0,055 

MYS 0,700 0,714 0,000 0,042 

SPI 24 

MYE 0,581 0,127 0,000 0,082 

MYES -0,189 0,000 0,000 -0,010 

MYŞ 0,709 0,448 0,002 0,042 

MYS 0,725 0,600 0,000 0,048 

 

Standart Normal Homojenlik (SNHT), Pettitt ve Buishand Oran Testi 

Eğilimin varlığı, büyüklüğü ve yönünü tespit ettikten sonra, eğilimlerin hangi yıllarda başladığını belirlemek 

için Standart normal homojenlik (SNHT), Pettitt ve Buishand oran testi kullanılmıştır. Test sonuçları 
Osmaniye istasyonu için Çizelge 9’da verilmiştir. Kahramanmaraş istasyonu için eğilim tespit 

edilmediğinden herhangi bir değişim (kırılma noktası) saptanmamıştır.  

Çizelge 9. Osmaniye istasyonu için değişim noktasının farklı testlere göre karşılaştırılması 

    Pettit test Buishand Oran Testi SNHT Testi 

Aylık Veri Xk 90% R/ 
 

90% SNHT 90% 

SPI 1 

MYE 28 - 0,90876 - 3,1541 - 

MYES 31 - 1,1426 - 4,9744 - 

MYŞ 32 - 0,88006 - 2,289 - 

MYS 14 - 1,0059 - 8,2045 - 

SPI 3 

MYE 32 - 0,98644 - 6,0817 - 

MYES 28 - 0,83384 - 3,803 - 

MYŞ 36 - 0,90583 - 3,6213 - 

MYS 29 - 0,80229 - 3,5598 - 

SPI 6 

MYE 40 2001 1,1766 2001 7,0789 2001 

MYES 38 2004 1,0874 2008 6,0466 2008 

MYŞ 42 - 0,8938 - 3,9578 - 

MYS 44 2001 1,1128 2001 6,3328 2001 

SPI 9 

MYE 36 2001 1,2931 2001 7,6284 2001 

MYES 37 - 1,1737 - 5,6827 - 

MYŞ 38 - 0,92269 - 4,3535 - 

MYS 44 2001 1,1861 2008 7,1935 2008 

SPI 12 

MYE 34 2008 1,3499 2001 7,2543 2001 

MYES 34 - 1,216 - 4,9402 - 

MYŞ 36 2008 0,98978 2008 5,0097 2008 

MYS 38 2001 1,2465 2008 7,9453 2008 

SPI 24 

MYE 32 - 1,1853 - 4,3724 - 

MYES 31 - 1,3848 - 4,3582 - 

MYŞ 40 2008 1,1685 2008 7,3469 2009 

MYS 38 2008 1,2337 2008 7,7828 2008 
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Şekil 2. Osmaniye istasyonu için SNHT ve Buishand Oran Testlerinin karşılaştırılması (MYŞ,12 aylık 

değerler) 

Yıllık toplam yağışlar dikkate alındığında, Osmaniye istasyonun %92 güven aralığında artan bir eğilim 

gösterdiği, Kahramanmaraş istasyonunda herhangi bir eğilim tespit edilmemiştir.  

 

Çizelge 10. Her iki istasyon için yıllık toplam yağış miktarının eğilim özellikleri 

    Osmaniye Kahramanmaraş 

    Yıllık Toplam 95%(± 1,96)  92%(± 1,75)  Yıllık Toplam 95%(± 1,96)  92%(± 1,75)  

Mann_kendall 

z 1,7815 Eğilim Yok Artan Eğilim 0,0895 Eğilim Yok Eğilim Yok 

S 37     13,0000     

VarS 408,333     17967,0000     

Spearman Rho Testi 
rho 0,4928571     0,0165     

z 1,8441 Eğilim Yok Artan Eğilim 0,1202 Eğilim Yok Eğilim Yok 

Regresyon   19,6671786     0,2145     

Sen'in Eğimi   20,198     0,1857     

 

Sonuçlar 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ve Osmaniye il merkezinde seçilmiş olan iki istasyon (Kahramanmaraş, 

Osmaniye) baz alınarak, iklim değişikliğinin; yıllık toplam yağışlar, yıllık maksimum yağış şiddeti (MYŞ) 

ve süresi (MYS) ile yıllık maksimum yağış eksikliği (MYE) ve süresindeki (MYES) eğilimi araştırılmıştır. 
Yıllık toplam yağışlarda Osmaniye istasyonunda % 92 güven aralığında artan bir eğilim gözlemlenirken, 

Kahramanmaraş istasyonunda herhangi bir eğilime rastlanmamıştır. Yıllık maksimum değerler dikkate 

alındığında, Osmaniye istasyonunda 6, 9, 12 ve 24 aylık değerlendirmede, her iki test sonucuna göre, MYE, 
MYŞ ve MYS değerlerinde artan bir eğilim görülürken, MYES değerlerinde ( 6 aylık hariç) herhangi bir 

eğilim gözlemlenmiştir. 1 ve 3 aylık değerlendirmede, 4 parametre için homojenlik söz konusu olduğundan, 

eğilim tespit edilmemiştir.  
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RİZE İLİ YILLIK VE MEVSİMLİK ORTALAMA AKIMLARININ EĞİLİM (TREND) ANALİZİ 

 

Fatma AKÇAY1   Murat KANKAL2   Murat ŞAN3 

 

 

ÖZET 

Hidrolojik ve meteorolojik çalışmalar, su kaynaklarının ve hidrolojik süreçlerin iklim değişikliği sebebi ile 
özellikle sera gazları ve sıcaklığın artmasıyla önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmada, 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en yağışlı ili olan Rize’deki akımların eğilim analizleri Mann Kendall ve 

Yenilikçi Eğilim Analizi – Değişim Kutuları (YEA-DK) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda; Rize’de bulunan üç adet akım gözlem istasyonuna (D22A006, E22A032 ve E22A033) 
ait yıllık ve mevsimlik ortalama akım verileri kullanılmıştır. Mann-Kendall Yöntemi uygulanmadan önce 

verilerin içsel bağımlılıklarına bakılmıştır. İçsel bağımlılığa sahip veriler Trend Free Prewhitening Yöntemi 

ile arındırılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde; yıllık ortalama akımlarda Mann-Kendall Yöntemi’ne 
göre yalnızca bir istasyonda eğilime rastlanırken, YEA-DK Yöntemi’ne göre üç değişik veri aralığı için 

genellikle artan yönlü farklı eğilimler görülmüştür. Mevsimsel değerlendirme yapıldığında Mann-Kendall 

ve YEA-DK yöntemlerine göre E22A032 ve E22A033 istasyonlarında sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında 
artan eğilimler görülmüştür. YEA-DK Yöntemi’nde ayrıca yaz aylarında çoğunlukla azalan yönde ve 

ortalama değişim oranı %25’i geçmeyen eğilimler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Doğu Karadeniz Bölgesi, Eğilim analizi 

 
 

ABSTRACT 

Hydrological and meteorological studies show that water resources and hydrological processes are 
significantly affected by climate change and especially by increasing greenhouse gases and temperature. In 

this study, trend analysis of streamflow in Rize, which is the rainiest city of Eastern Black Sea Region, was 

carried out using Mann Kendall and Innovative Trend Analysis-Change Boxes (ITA-CB) methods. For this 

purpose; mean streamflow time series on annual and seasonal basis for three flow stations in Rize were 
used. Before applying Mann-Kendall Method, serial dependence of the data was examined. The data having 

serial dependence were removed by using Trend Free Prewhitening Method. When the results are analyzed, 
according to Mann-Kendall Method, while there is increasing trend only at one station for annual mean 
streamflow datasets, according to ITA-CB Method, there were various trends in five different data ranges 
but especially there are increasing trends. According to Mann-Kendall and YEA-DK methods in the 

seasonal evaluation, the E22A032 and E22A033 stations showed increasing trends in autumn, winter and 
spring months. In the ITA-CB Method, there were also trends in the decreasing direction in the summer 

months, with average change rate not exceeding 25%. 

 

Key Words: Climate change, Eastern Black Sea Region, Trend analysis. 

 



 

 

Sa
yf

a
3

9
0

 

 

1.GİRİŞ 

 
Ülkemizin tatlı su kaynakları sınırlıdır. 1970-2017 yılları arası toplam yağış ortalaması 622,7 mm olarak 

belirlenmiştir. Türkiye’nin toplam kullanılabilir yerüstü ve yeraltı potansiyeli yaklaşık 112 milyar m3/yıl’dır 

(MGM, 2018a; DSİ, 2018). Dünya yağış ortalamasının 1.000 mm olduğu göz önüne alındığında, ülkemizin 
su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı açıkça görülmektedir. Ülkemizde, tatlı su kıtlığı olmasının 

ve yağış ortalamasının dünya ortalamasının altında kalmasının yanında; hızlı nüfus artışı, sanayileşme, 

kirlilik ve özellikle iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı mevcut su kaynakların kullanılması ve 
korunması son derece önemlidir. Türkiye, iklim değişikliğinden kaynaklanan nedenlerle özellikle su 

kaynaklarının azalması, kuraklık, aşırı yağışa bağlı taşkınlar, çölleşme ve orman yangınları ile bunlara bağlı 

doğal dengenin bozulması gibi öngörülen olumsuz yönlerden etkilenecektir. Bu nedenle iklim değişikliğinin 

potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeleri arasındadır (Türkeş, 2002). Yukarıda bahsedilen nedenler 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar giderek artmakta ve ilgi çekici 

olmaktadır.  

 
Hidrolojik çalışmalarda çok önemli olan akarsu akımının ölçülmesinin, bir akarsuyun enerji üretim 

potansiyeli, içme veya sulama suyu kullanımı, bölgedeki taşkın kontrolü ve diğer bir takım amaçlardan 

dolayı; bölgeye yapılan veya yapılacak olan projelerde önemli bir aşama olduğu bilinmektedir. Bu 
kapsamda, hidrometeorolojik değişkenlerin ne yönde bir eğilimin olduğunu belirleyebilmek ise ayrıca 

önemlidir (Ay ve Kişi, 2017). Akımların analizinde; ortalama ve düşük akımlarla ilgili hidrolojik bilgiler 

baraj haznelerinin kapasitesinin hesabında ve baraj işletmesinde, taşkınlarla ilgili bilgiler taşkın yapılarının 

projelendirilmesi ve işletmesinde ve düşük akımlarla ilgili bilgiler ise su kalitesinin kontrolü ile ilgili 
problemlerde ve su temini projelerinde gereklidir. Akımlarda eğilim bulunması gelecek için verilecek 

kararları önemli oranda etkileyecektir (Bayazıt vd., 2002). Ayrıca akımlardaki eğilimin bilinmesi iklim 

değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri üzerine önemli sonuçlar vermektedir. 
 

Çalışma alanı olarak seçilen Rize İli, Doğu Karadeniz Havzası ve ayrıca Türkiye'deki en yağışlı şehirdir ve 

bu nedenle taşkın ve heyelan olaylarına oldukça duyarlıdır. Bu nedenle bu ilde uzun süreli kaydı olan Akım 

Gözlem İstasyonlarındaki (AGİ) debi değerlerinin yıllara göre eğilimini de belirlemek oldukça önemlidir. 
Rize de dahil olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki akım değişimini incelemek için birçok çalışma 

(Cığızoğlu vd. 2005; Topaloğlu 2006; Eris ve Ağıralioğlu 2012; Altınışık 2015; Kişi vd. 2018) yapılmıştır. 

Cığızoğlu vd. (2005), Türkiye’de 24 havzadan seçilen 100 akım gözlem istasyonunun yıllık en büyük, 
ortalama ve en küçük akım verilerine parametrik t ve Mann-Kendall yöntemleri ile eğilim analizi 

uygulamışlardır. Topaloğlu (2006), 1968-1997 yılları arasında Türkiye geneli 84 akım gözlem istasyonuna 

ait yıllık en büyük, ortalama, en küçük ve aylık ortalama akım verilerine Mann-Kendall Yöntemi’ni 
kullanarak eğilim analizleri gerçekleştirmiştir. Eris ve Ağıralioğlu (2012), veri sayısı 10 ile 49 yıl arasında 

değişen 38 adet yağış ve 40 adet akım istasyonunun verileriyle gerçekleştirilen çalışmalarında yıllık 

ortalama yağış ve akımların homojenliklerini ve eğilimlerini kontrol etmişler, eğilim analizi yöntemlerinden 

Mann-Kendall Yöntemi’ni kullanmışlardır. Altınışık (2015), Doğu Karadeniz Havzası akımlarını incelediği 
çalışmasında 1964-2013 yılları arasında seçilen 12 adet akım gözlem istasyonun yıllık en büyük ve ortalama 

akım verilerine Mann-Kendall Yöntemi’ni uygulamıştır. Kişi vd. (2018), Yeşilırmak, Batı Karadeniz ve 

Doğu Karadeniz havzalarından seçilen dokuz adet akım istasyonuna ait veri uzunluğu 1964-2007 yılları 
arasında olan aylık ortalama akım verilerine Mann-Kendall, Sen’in Eğim ve YEA yöntemlerini 

uygulamışlardır.   

 
Yukarıda belirtilen çalışmalar ile mevcut çalışmaya ait özet bilgiler Çizelge 1’de sunulmaktadır. Çizelgede, 

incelenen istasyonlar olarak sadece bu çalışma ile ortak olanlar belirtilmiştir. Çizelge incelendiğinde, en sık 

uygulanan yöntemin Mann-Kendall Yöntemi olduğu görülmektedir. Çalışmalar genel olarak yıllık ortalama 

akım verileri üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmada YEA-DK yöntemi Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki akım 
verilerine ilk defa uygulanmıştır.  
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Bu çalışmada, Rize ili ortalama akım verilerine eğilim analizi uygulanarak geçmiş yıllardaki değişiminin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda il içerisinde eğilim analizine uygun üç adet akım gözlem 
istasyonu (D22A006, E22A032 ve E22A033) belirlenmiştir. İstasyonlara ait yıllık ortalama akım verileri, 

iklime bağlı olmayan bir değişim olup olmadığını belirlemek için Von-Neumann Homojenlik Testi ile 

kontrol edilmiştir. Daha sonra, Mann-Kendall ve Şen’in Yenilikçi Eğilim metotları kullanılarak yıllık ve 
mevsimlik olmak üzere eğilim analizleri yapılmıştır. Mann-Kendall Yöntemi’ni uygulamadan önce verilerin 

içsel bağımlılığı olup olmadığı belirlenmiş ve içsel bağımlılık tespit edilen veriler, Trend Free Prewhitening 

(TFPW) Metodu kullanılarak arındırılmıştır. 

 

Çizelge 1. Geçmiş çalışmalara ait özet bilgiler 
 

Çalışma İncelenen 

İstasyonlar  

(ortak)  

Veri Aralığı (yıl) Method Yağış verisi 

inceleme aralığı 

Cığızoğlu vd. (2005) E22A032 

E22A033 

25-66 yıl Mann-Kendall, 

Parametrik t 

Yıllık 

Topaloğlu (2006) E22A032 
E22A033 

1968-1997 Mann-Kendall Yıllık, aylık 

Eris ve Ağıralioğlu  
(2012) 

D22A006 
E22A032 
E22A033 

1944-2006 
(10-44 yıl) 

Mann-Kendall    Yıllık 

Altınışık (2015) E22A032 
E22A033 
 

1964-2013 Mann-Kendall              Yıllık 

Kişi vd. (2018) E22A032 
E22A033 

1967-2007 Mann-Kendall, 
Sen’in Eğim, 
YEA 

Aylık 

Bu çalışma D22A006 
E22A032 
E22A033 

1964-2015 Mann-Kendall,             
YEA-DK             

Mevsimlik, Yıllık 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Çalışma Alanı ve Veriler 
 

Çalışma alanı olarak belirlenen Rize Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en yağışlı ilidir. Çalışma konusu olan 

akımların taşkın ve su kullanımı durumunu doğrudan etkilemesi nedeniyle, bu kısımda Rize ilinin 
bulunduğu Doğu Karadeniz Havzası ile ilgili bilgiler verilecektir. Türkiye’nin kuzeydoğu kısmında bulunan 

havzanın sınırları 40º15′-41º34′ kuzey enlemleri ve 36º43′- 41º35′ doğu boylamlarından geçmektedir (Şekil 

1). Havzanın güneyinde Doğu Karadeniz Dağları kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. Havza batıdan 

Terme Çayı ile doğudan Gürcistan ile sınırlandırılmıştır. Bölgedeki en engebeli ve ortalama yüksekliğin en 
fazla olduğu bölümüdür. Havzanın yağış alanı 24,077 km2 olup, yıllık ortalama olarak 14.90 km3’lük 

yüzeysel su potansiyeline sahiptir (Yuksek vd. 2013). 

 
Doğu Karadeniz Havzası’nda, merkezi kıyıda bulunan illerdeki yıllık toplam yağış değerleri, 820 mm ile 

2,299 mm arasında değişmektedir (Ordu için 1,038 mm, Giresun için 1,286 mm, Trabzon için 820 mm, Rize 

için 2,299 mm) (MGM, 2018b). Rize ile Karadeniz Bölgesi kıyı kuşağında yer alan merkezler 

karşılaştırıldığında, Rize’nin bu kuşakta çevresine göre farklı iklim özelliklerine sahip olduğu 
görülmektedir. Örneğin, Rize ile Trabzon arasında 80 km’lik bir mesafe bulunmasına rağmen Rize 

Trabzon’dan 2.5 kattan daha fazla yağış almaktadır. Uzun yıllar meteorolojik verilere göre Rize'de yıllık 

ortalama sıcaklık 14.3 ºC, yıllık ortalama yağış 2254.4 mm'dir. Uzun yıllar sıcaklık ortalamasına göre kış 
mevsiminde sıcaklık 5 ºC'nin altına düşmemiştir. Güneşlenme süresi, sıcaklık ve yağış şartları 
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düşünüldüğünde sisli ve bulutlu gün sayısı (bulutlu ve kapalı gün) yıllık ortalama 307.6 günü bulmaktadır 

(Polat and Sunkar 2017).  

 

 
 

Şekil 1. Doğu Karadeniz Havzası ve Rize İli görünümü 

 
Çalışmada, Rize İli’nde bulunan ve 50 yıllık veri uzunluğuna sahip D22A006, E22A032 ve E22A033 nolu 
istasyonlara (Şekil 1) ait aylık ortalama akım verilerinden faydalanılmıştır. Mevsimlik ve yıllık ortalama 

akım değerleri aylık ortalamalar kullanılarak hesaplanmıştır. Veriler, D22A006 ve E22A033 istasyonlarında 

1966-2015 ve E22A033 istasyonunda 1965-2014 yılları arasındadır. İstasyonların genel özellikleri Çizelge 
2’de sunulmaktadır.  

 

Çizelge 2. İstasyonların genel özellikleri 

 

İstasyon 

No 

İstasyon 

Adı 

İstasyon 

Konumu 

Yükseklik 

(m) 

Veri 

Aralığı 

Veri 

Uzunluğ

u (yıl) 

D22A006 Abuçağlayan Deresi, Köprübaşı 
41°15' D 
41°15' K 

60 1966-2015 50 

E22A032 Fırtına Deresi, Topluca 
41°00' D 
41°03' K 

237 1965-2014 50 

E22A033 Tozköy Deresi, Tozköy 
40°34' D 
40°39' K 

1.296 1966-2015 50 
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İstasyonlara ait yıllık ortalama akım verileri için hesaplanan temel istatistik değerleri Çizelge 3’te 

verilmiştir. Yıllık ortalama akım değerleri dikkate alındığında; en büyük değerler E22A032 nolu istasyonda 

görülürken, üç istasyon da sağa çarpık bir dağılıma sahiptir.  

 
          Çizelge 3. Akım gözlem istasyonlarına ait yıllık ortalama akım değerlerinin temel istatistikleri 
 

İstasyon  

adı 

Veri 

aralığı 

En küçük 

değer (m3/s) 

Ortalama  

(m3/s) 

En büyük 

değer  (m3/s) 

Standart 

sapma  (m3/s) 

Değişim 

katsayısı 

Çarpıklık 

katsayısı 

D22A006 1966-2015 4.5 9.1 13.0 1.6 0.179 0.094 

E22A032 1965-2014 20.1 28.3 37.1 4.1 0.146 0.388 

E22A033 1966-2015 4.8 6.6 8.6 1.0 0.144 0.141 

 

 
2.2. Kullanılan Yöntemler 

 

2.2.1. Von-Neumann Homojenlik Testi 

 
Bu test Von Neumann (1941) tarafından önerilmiştir. Test istatistiği (NVN) ardışık farkların kareleri 

toplamının varyans değerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Nvn değeri aşağıda verilen şekilde 
hesaplanmaktadır. 

 

𝑁𝑉𝑁 = ∑ (𝑌İ − 𝑌İ+1)
2𝑛−1

İ=1 /∑ (𝑌İ − 𝑌)
2𝑛

İ=1  (1) 

 

Von-Neumann Testi’nin Buishand (1981) tarafından önerilen kritik değerleri Çizelge 4’te sunulmuştur. 

Bulunan NVN değeri tablodaki kritik değeri aştığı durumlarda verilerin homojen olduğu kabul edilmektedir. 
 
Çizelge 4. Veri sayısına bağlı %99 ve 95 güven seviyelerinde NVN kritik değerleri 
 

 

 

2.2.2. Mann-Kendall Yöntemi 

 
Mann (1945) ve Kendall (1975) tarafından geliştirilen ve parametrik olmayan bu test, eğilim analizi 

çalışmalarında en çok uygulanan yöntemdir. Parametrik olmayan bir test olduğundan rastgele değişkenin 

dağılımından bağımsızdır (Çeribaşı ve Doğan, 2015). 

 
Bu yöntem ile bir zaman serisinde artan yada azalan yönde eğilim olup olmadığına sıfır hipotezi; “ H0: 

eğilim yok” ile bakılmaktadır. Yöntemin uygulanacağı zaman serisinde (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) xi ve xj veri çiftleri 

iki guruba ayrılır. 
 

 i<j için xi < xj olan çiftlerin sayısı P, 

 i<j için xi > xj olan çiftlerin sayısı ise M olarak gösterilirse test istatistiği (S): 

 

𝑆 = 𝑃 −𝑀  (2)  

                   Veri  

 Güven       Sayısı 

 Seviyesi   
 

20 30 40 50 70 100 

%99 1,04 1,20 1,29 1,36 1,45 1,54 

%95 1,30 1,42 1,49 1,54 1,61 1,67 
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biçiminde gösterilir. Daha sonra (S) ve veri sayısına göre Kendall korelasyon katsayısı aşağıdaki gibi verilir: 

 

 𝜏 =
𝑆

[𝑛(𝑛−1)/2]
                                                                                                                                   (3) 

 

n ≥ 10 için S değerinin standart sapması aşağıda verilen şekilde bulunur: 

 

𝜎𝑠 = √[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)/18]                                                        (4) 

          
Serinin standart sapması belirlendikten sonra standart normal Z değeri şu şekilde bulunur: 

 

𝑍 =

{
  
 

  
 

𝑆−1

𝜎𝑠
,        𝑆 > 0 𝑖𝑠𝑒

0 ,         0      𝑖𝑠𝑒

𝑆+1

𝜎𝑠
 ,         𝑆 < 0 𝑖𝑠𝑒

                                                             (5) 

                 
Yukarıda anlatıldığı şekilde bulunan Z’nin mutlak değeri, seçilen α anlamlılık düzeyine (bu çalışmada 0.05 

olarak seçilmiştir) karşılık gelen normal dağılımın Zα/2 (=1.96) değerinden küçükse sıfır hipotezi kabul 

edilmektedir. Bu da zaman serisinde artan ya da azalan yönde bir değişim olmadığını ortaya koymaktadır. 
Z’nin mutlak değerinin Zα/2 (=1.96) değerinden büyük olması zaman serisinde bir artış ya da azalışın 

olduğunu göstermektedir. S değeri sıfırdan büyükse zaman serisinde artan yönde bir eğilim, sıfırdan 

küçükse azalan yönde bir eğilim olduğu sonucu elde edilmektedir (Doğan vd., 2016).  
 

2.2.3. Yenilikçi Eğilim Analizi - Değişim Kutuları (YEA-DK) Yöntemi 

 

Şen tarafından 2012 yılında iklimsel yönelimleri değerlendirmek için YEA Yöntemi’ni ortaya konmuştur 
(Şen, 2012; Kankal ve Akçay, 2019). Bu yöntem, ardışık zaman grupları arasındaki değişimleri incelemeyi 

sağlayan bir yöntemdir. YEA Yöntemi’nde veriler ilk veriden itibaren eşit miktarda uzunlukta olacak 

şekilde iki ayrı veri grubuna ayrılarak, sıralı hale getirilmektedir. Daha sonra veriler ilk seri yatay eksende 
ikinci seri düşey eksende olacak şekilde çizilmektedir. Daha sonra 45° doğrusu çizilmekte ve işaretlenen 

veriler ile kıyaslama yapılmaktadır. Benzer zaman serileri yatay ve düşey eksenlere yerleştirildiğinde 1:1 

(45°) doğrusu üzerine yerleşeceklerdir. Dolayısıyla ilk ve ikinci seri çiziminde veriler 1:1 (45°) doğrusu 

üzerinde dağılıyorlarsa incelenen seride herhangi bir yönelimin olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında 
dağılım 1:1 (45°) doğrusu üstünde dağılıyorsa artan yönde, altında dağılıyorsa azalan yönde bir yönelim söz 

konusu olmaktadır (Alashan vd., 2015).    

 
YEA Yöntemi’nin bir üstünlüğü de analiz edilen verileri düşükten yükseğe doğru farklı sınıflara 

ayırabilmesidir (Şekil 2a). Bu şekilde yapılan bir inceleme ile örneğin taşkın için önemli olan yüksek 

değerlerdeki veya kuraklık için önemli olan düşük değerlerdeki eğilimleri gözlemleme imkanı 
bulunmaktadır. İncelenen verilerin kaç farklı grupta değerlendirileceğini belirmek için öncelikle ilk ve ikinci 

veri gruplarının ayrılıp saçılma diyagramları elde etmek ve daha sonra saçılım biçimlerine bağlı olarak bir 

sonuca varmak daha basit olmaktadır (Dabanlı, 2017). Farklı sınıflara ayrılmış verilerin eğilimindeki sayısal 

değişimleri göstermek amaçlı Alashan (2018) YEA – Değişim Kutuları (DK)  Yöntemi’ni önermiştir. 
Yöntemde YEA Yöntemi’ndeki ilk veri setine x, ikinci veri setine y olarak tanımlanırsa, yüzdelik değişimler  

((yi-xi)/xi *100) ile her grup için hesaplanır. Her grubun yüzdelik değişimleri hesaplandıktan sonra 

minimum, ortalama ve maksimum yüzdelik değişim değerleri her grup için kutu grafiğine aktarılır (Şekil 
2b).  
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Bu çalışmada; yıllık ve mevsimlik ortalama akım verilerine YEA-DK Yöntemi uygulanmış ve veriler 

düşükten yükseğe doğru üç farklı sınıfa ayrılmıştır. Burada alt ve üst sınırlar tüm verileri kapsayacak şekilde 

yazarlar tarafından belirlenmiştir. Her sınıfın kendi içindeki eğilimin yüzdelik değişimleri kutu grafiği 
üstünde gösterilmiştir. Farklı veriler için sınıflandırma yapılırken bu konuda daha önce yapılmış 

çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesinde büyük fayda görülmektedir (Kankal ve Akçay,2019). 

 
   

  
 

 

Şekil 2. a) YEA Yöntemi’nde verilerin sınıflandırılması b) Yüzdelik değişimlerin kutu grafiği  
    

 

3. BULGULAR VE İRDELEME 
 

3.1. Homojenlik Testi Sonuçları 
 

D22A006, E22A032 ve E22A033 nolu istasyonlara ait yıllık ortalama akım verilerinin homojen olup 
olmadığı Von-Neumann Testi kullanılarak %95 güven düzeyi için belirlenmiştir. Teste ait NVN değerleri 

D22A006, E22A032 ve E22A033 istasyonları için sırasıyla 1,88, 2,092 ve 1,739’dur. Bu değerler; üç 

istasyonun da verilerinin homojen olduğu göstermektedir.  

 

3.2. Mann-Kendall Metodu Bulguları 
 

Bu kısımda analizlere geçilmeden önce, istasyonlara ait mevsimlik ve yıllık ortalama akım verilerinin 
otokorelasyon katsayı değerleri hesaplanmıştır (Çizelge 5). Daha sonra; %95 güven düzeyi için içsel 

bağımlılık bulunan E22A033 nolu istasyonun kış verilerine, bu bağımlılığın giderilmesi amacıyla TFPW 

Yöntemi kullanılmıştır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Mann-Kendall Yöntemi ile eğilim analizi 

uygulanmıştır. 
 

Çizelge 5. İstasyonların mevsimlik ve yıllık ortalama akım değerleri için otokorelasyon katsayıları 
 

İstasyon N 
𝟏.𝟗𝟔

√𝑵
 Sonbahar Kış İlkbahar Yaz Yıllık 

D22A006 

50 0,2772 

0,1083 0,1488 0,0474 -0,0207 0,059 

E22A032 -0,0155 0,1091 0,0139 -0,1523 -0,0791 

E22A033 0,2069 0,4979 0,1888 0,0103 0,1296 

  

a b 
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Yıllık ortalama akım değerleri için Mann-Kendall Yöntemi’nden elde edilen bulgular Çizelge 6’da 

sunulmaktadır. Çizelgeye bakıldığında;  E22A032 nolu istasyonda belirlenen Z değerlerinin mutlak 

değerleri, sırasıyla %90 ve %95 güven seviyesi için kritik değerler olan 1.645 ve 1.960’dan daha büyük 
değerde olduğundan H0 hipotezi red edilmiş ve artan yönde eğilim tespit edilmiştir. D22A006 ve E22A033 

nolu istasyonlarda ise eğilime rastlanmamıştır. 

 
Çizelge 6. Mann-Kendall Metodunda yıllık ortalama akım değerleri için elde edilen bulgular 
 

İstasyon 
Mann-Kendall 

Test İstatistiği 
Z Değeri %90 Güven Seviyesi %95 Güven Seviyesi 

D22A006 41 0.33 Eğilim yok Eğilim yok 

E22A032 245 2.04 Artan eğilim Artan eğilim 

E22A033 81 0.67 Eğilim yok Eğilim yok 

 
Mann-Kendall Yöntemi için mevsimsel ortalama akım değerlerinden elde edilen bulgular Çizelge 7’de 

verilmektedir. Çizelgeden D22A006 nolu istasyon için ortalama akımlarda yaz mevsiminde %90 güven 

seviyesi için azalan yönlü eğilim görülürken diğer mevsimlerde bir eğilime rastlanmadığı görülmektedir. 

Buna ilaveten; %90 ve 95 güven seviyeleri için E22A032 nolu istasyonda yaz mevsiminde hiçbir eğilim 
görülmezken diğer üç mevsim için de anlamlı artış eğilimleri bulunmuştur. Son olarak E22A033 nolu 

istasyonda tüm güven seviyelerinde kış ve ilkbahar mevsimlerinde artma eğilimi görülmüşken, yaz 

mevsiminde %90 güven seviyesinde azalma eğilimi saptanmıştır. 
 

Çizelge 7. Mann-Kendall Metodu için mevsimsel ortalama akım değerlerinin bulguları 

 

İstasyon Mevsimler 
Mann-Kendall 

Test İstatistiği 
Z Değeri 

%90 Güven 

Seviyesi 

%95 Güven 

Seviyesi 

D22A006 Sonbahar 171 1.42 Eğilim yok Eğilim yok 

Kış 41 0.33 Eğilim yok Eğilim yok 

İlkbahar 101 0.84 Eğilim yok Eğilim yok 

Yaz -209 -1.74 Azalan eğilim Eğilim yok 

E22A032 Sonbahar 321 2.68 Artan eğilim Artan eğilim  

Kış 279 2.33 Artan eğilim Artan eğilim  

İlkbahar 287 2.39 Artan eğilim Artan eğilim  

Yaz -25 -0.20 Eğilim yok Eğilim yok 

E22A033 Sonbahar 195 1.62 Eğilim yok Eğilim yok 

Kış 424 3.65 Artan eğilim Artan eğilim  

İlkbahar 309 2.58 Artan eğilim Artan eğilim  

Yaz -227 -1.89 Azalan eğilim Eğilim yok 

 

3.3. Yenilikçi Eğilim Analizi – Değişim Kutuları (YEA-DK) Yöntemi Bulguları 

 
Çizelge 8’de tüm istasyonlar için yıllık ve mevsimlik ortalama akım verileri kullanılarak elde edilen YEA-

DK Yöntemine ait sonuçlar sunulmaktadır. Sınıf aralıklarının belirlenmesinde uzman görüşü gerektiğinden, 
verilerin sınıflandırılmasında farklı değerlendirme durumları söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada alt 

ve üst sınırlar yazarlar tarafından belirlendikten sonra eşit üç aralık oluşturulmuştur. Değerlendirme 

yapılırken bir sınıfta hem artan hem de azalan yönde eğilim durumunda eğer ortalama değişim miktarı %1’in 
altına düşerse “eğilim yok” olarak dikkate alınmıştır. Çizelge 8 incelendiğinde, D22A006 nolu istasyon için 

yıllık bazda düşük değerlerde ortalama %23.17 değerinde artan yönde eğilimler görülürken, yüksek 

değerlerde ortalama %5.9 azalan eğilim görülmüştür. Aynı istasyonun mevsimlik ortalama değerlerinde 
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genellikle düşük yüzdeli (<%4) artan yönde eğilim ortaya çıkmışken yaz mevsiminde orta değerlerde 

ortalama %12’lik bir azalış eğilimi görülmektedir.  

 

Çizelge 8. Yıllık ve mevsimlik akım eğilimlerinin yüzdelik (%) değişimleri     
 

Dönem 
Veri 

Aralığı 

D22A006 E22A032 E22A033 

Min. Ort. Mak. Eğilim Min. Ort. Mak. Eğilim Min. Ort. Mak. Eğilim 

Yıllık Düşük -0.41 23.17 46.76  -2.19 1.79 8.35  -8.83 -3.32 2.18  

Orta -5.38 1.65 6.78  5.39 10.06 17.07  -9.75 2.45 13.22  

Yüksek -12.55 -5.90 0.10  -0.63 5.84 12.60  11.55 11.64 11.71  

Sonbahar Düşük 4.63 15.39 59.69  11.14 15.30 20.71  3.23 10.12 16.26  

Orta -5.82 3.73 9.15  9.00 14.59 22.19  1.72 14.53 27.11  

Yüksek -21.69 -0.81 20.07 (0) 23.41 24.73 25.51  11.02 26.52 42.03  

Kış Düşük -5.58 1.33 6.97  -0.90 5.63 10.84  14.63 17.15 19.19  

Orta -7.65 2.32 9.77  0.80 12.25 23.42  13.75 19.76 44.86  

Yüksek -15.19 -15.11 -15.04  6.55 8.15 8.99  23.31 36.11 48.90  

İlkbahar Düşük -2.06 3.32 10.04  2.34 8.39 15.20  6.39 13.11 18.65  

Orta 2.02 3.37 5.35  14.57 18.89 26.94  12.40 19.67 24.14  

Yüksek -8.24 -4.26 -0.29  -12.47 -8.69 -4.91  6.58 10.51 15.57  

Yaz Düşük -4.86 6.62 38.32  -10.04 -2.63 7.03  -27.94 -22.47 -16.25  

Orta -29.26 -12.21 -3.26  -9.92 -0.96 9.34 (0) -16.76 -12.73 -8.39  

Yüksek -20.73 -7.88 0.70  7.49 9.61 11.74  -8.79 -4.35 -0.62  

Açıklamalar 
 Artan  

Eğilim 
 

 
Azalan Eğilim  (0) 

Eğilim  
Yok 

    

 

E22A032 nolu istasyon için sonuçlar değerlendirildiğinde yıllık %10’u geçmeyen, sonbaharda %15 ile %25 
arasında ve kış mevsiminde %5 ile %13 arasında değişen ve artan yönde eğilimler görülmektedir. Yine aynı 

istasyonda ilkbahar mevsiminde yüksek değerlerde azalış eğilimi (ortalama %8.69) görülürken yaz 

mevsiminde ise yüksek değer sınıfında artan (ortalama %9.61) diğer sınıflarda ortalama olarak çok düşük 

yüzdeli azalan eğilimler görülmüştür.  
 

E22A033 nolu istasyonun sonuçlarına bakıldığında ise yıllık bazda orta ve yüksek veri sınıfında  (sırasıyla 

ortalama %2.45 ve %11.6) çok yüksek olmayan artış eğilimleri görülmüştür. Sonbahar, kış ve ilkbahar 
mevsimlerinin bütün veri aralıklarında ortalama olarak en düşük %10 değerinde artan yönde eğilim tespit 

edilmiştir. Özellikle yüksek değerlerde bu artışlar %30 civarına kadar çıkmaktadır.  Yaz mevsiminde ise 

bütün veri aralıklarında azalan eğilimler saptanmıştır.  
 

YEA-DK Yöntemine ait grafik gösterim Şekil 3’te verilmiştir. Şekle bakıldığında, ortalama değişim 

değerlerinin kutu grafiğinin içine yazıldığı görülmektedir. Kutu olarak tasarlanan kısmın üst tarafı 

maksimum alt kısmı ise minimum değerleri göstermektedir. Tek çizgi olarak görünün kısımlar ise o sınıfa 

düşen veri sayısının ya bir tane olduğunu ya da aynı değerlerden oluştuğunu göstermektedir. Kutu 
grafiklerin altına ve üstüne çizilen tek çizgiler ise maksimum değerlere ilgili alandaki verilen standart 

sapmasının eklenmesi ve minimum değerlerden standart sapmanın çıkartılması ile elde edilmiştir. Bu 

çizgiler hem verinin kutu içindeki dağılımını hem de verilerin olası ulaşabileceği üste sınırlar için bir 
referans değerini göstermektedir. 
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 Şekil 2. YEA-DK Yöntemi sonuçlarını grafik gösterimi  
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3.4. Yöntemlere Ait Bulguların İrdelenmesi 

 
Yıllık ortalama akımlar değerlendirildiğinde, E22A032 nolu istasyonda iki yönteme göre de artan yönde 

eğilimler tespit edilmiştir. D22A006 nolu istasyon için yıllık veriler değerlendirildiğinde Mann-Kendall 

Yöntemi’ne göre eğilim bulunmazken YEA-DK’ye göre farklı yönde eğilimler saptanmıştır. E22A033 nolu 

istasyonun yıllık ortalama değerler için sonuçlarında bakıldığında Mann-Kendall Yöntemi’ne göre anlamlı 

eğilimler görülmezken YEA-DK’ye göre orta değerlerde düşük yüzdeli (ortalama %2.45) ve yüksek 

değerlerde yaklaşık %11 civarında artış eğilimi gözlemlenmiştir.  

 

Mevsimsel değerlendirme de ise Mann-Kendall Yöntemi’nde D22A006 nolu istasyonda sadece yaz 

mevsiminde (%90 güven seviyesi) azalış eğilimi görülmüştür. E22A032 nolu istasyonda ise yaz mevsimi 

hariç tüm mevsimlerde istatistik olarak anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir. E22A033 nolu istasyonun 

mevsimsel veriler üzerinden yapılan Mann-Kendall Yöntemi sonuçları değerlendirildiğinde, kış ve ilkbahar 

mevsimlerinde artan eğilimler belirlenirken yaz mevsimde (%90) azalan eğilimler görülmüştür. YEA-

DK’ye göre ise D22A006 nolu istasyonda yaz mevsimi hariç genellikle düşük yüzdeli değişime sahip 

eğilimlere rastlanmamıştır. E22A032 ve E22A033 nolu istasyonlarda çoğunlukla artan yönde eğilime 

rastlanırken E22A033 nolu istasyonda yaz mevsiminde azalış eğilimi görülmüştür. E22A033 nolu 

istasyonda sonbahar mevsiminde Mann-Kendall Yöntemi’ne göre eğilim bulunamazken YEA-DK’ye göre 

üç veri sınıfı için de %10 ila %27 arasında değişen artış eğilimi görülmüştür. Daha önceki çalışmalara benzer 

şekilde; bu çalışmada da Mann-Kendall Yöntemi’nde herhangi bir eğilime rastlanmamasına karşın, YEA 

Yöntemi için değişik aralıklarda eğilim bulunmuştur (Ay ve Kisi, 2015; Yıldırım, 2015, Dabanli vd., 2016, 

Akçay, 2018). 

 

3.5. Bulguların Önceki Çalışmalarla Kıyaslanması 
 

Cığızoğlu vd. (2005), yaptıkları çalışmada E22A032 ve E22A033 nolu istasyonlarda yıllık ortalama 

akımları incelemiştir. Mann-Kendall Yöntemi’ne göre iki istasyonda da eğilim bulunamamıştır. Sonuçlar 

sadece E22A033 nolu istasyon için uyum göstermektedir. İki çalışma arasında incelenen veri aralıkları 

birbirinden farklı olması durumu E22A032 istasyonu için uyumlu bir sonucun çıkmasını engellemiştir.  

Topaloğlu (2006)  yaptığı çalışmada E22A032 ve E22A033 nolu istasyonların 1968-1997 yılları arasındaki 

aylık ve yıllık ortalama verilerine Mann-Kendall Yöntemi’ni kullanarak eğilim analizi uygulamıştır. Yıllık 

ortalama akımlarda E22A032 nolu istasyon için eğilim tespit etmezken E22A033 nolu istasyon için anlamlı 

olmayan artış eğilimi bulmuştur. Mevsimlik bazda değerlendirmede ise E22A032 nolu istasyonda sonbahar 

ve kış aylarında görülen anlamlı olmayan artış eğilimleri ile E22A033 nolu istasyonda kış ve ilkbahar 

aylarında görülen artış eğilimleri bu çalışma ile uyumludur. Bu çalışmada daha geniş bir veri aralığı dikkate 

alındığından, ilgili istasyonlarda elde edilen sonuçlar Topaloğlu (2006)’nın çalışması ile tam uyumluluk 

göstermemektedir. 

 

Eris ve Ağıralioğlu (2012), yaptıkları çalışmada D22A006, E22A032 ve E22A033 nolu istasyonların yıllık 

ortalama akım verilerine Mann-Kendall Yöntemi uygulayarak eğilim analizi yapmışlar ve E22A032 ve 

E22A03 nolu istasyonlarda azalan eğilimler saptamışlardır.  Bu sonuçlar ile bu çalışmanın sonuçları farklı 

veri aralıklarının dikkate alınması nedeniyle uyum göstermemiştir. Altınışık (2015), çalışmasında 1964-

2014 yılları arasında E22A032 ve E22A033 nolu istasyonların yıllık ortalama akımlarına Mann-Kendall 

Yöntemi’ni kullanarak eğilim analizi yapmış ve eğilime rastlamamıştır.  Altınışık (2015)’in çalışması ile bu 

çalışma veri aralıklarının çok yakın olması nedeniyle tam olarak uyum göstermiştir. Kişi vd. (2018), 

çalışmalarında 1964-2007 yılları arasında E22A032 ve E22A033 nolu istasyonların aylık ortalama 

akımlarına Mann-Kendall ve YEA yöntemlerini uygulamışlardır. Mann-Kendall Yöntemi’ne göre E22A032 
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nolu istasyon için anlamlı olmayan E22A033 nolu istasyon içinse %90 güven düzeyinde anlamlı olan artış 

eğilimleri görülmüştür. YEA Yöntemi’ne göre ise iki istasyon için de genellikle artan yönlü eğilimler tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar mevcut çalışmanın sonuçları ile tam olarak örtüşmese de, büyük bir  uyumluluk 

göstermektedir. 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada Rize İli’ne ait olan ortalama akımların yıllık ve mevsimsel eğilimlerini belirlemek için Mann-

Kendall ve YEA-DK yöntemleri kullanılmış ve yöntemler hem kendi içinde hem de önceki çalışmalar ile 
kıyaslanmıştır. Eğilim analizi için Rize İli’nde bulunan D22A006, E22A032 ve E22A033 nolu istasyonlara 

ait veriler kullanılmıştır. Veriler %95 güven düzeyinde Von-Neumann Yöntemi’ne göre homojen çıkmıştır. 

 
Yıllık ve mevsimlik ortalama akım değerleri için Mann-Kendall Yöntemi ile yapılan analizde; yıllık bazda 

yalnızca E22A032 nolu istasyonda artış eğilimi görülürken (%90 ve %95), mevsimlik değerlendirmede 

D22A006 nolu istasyon için çoğunlukla eğilim görülmezken; E22A032 nolu istasyonda sonbahar, kış ve 
ilkbahar mevsiminde; E22A033 nolu istasyonda ise kış ve ilkbahar mevsiminde artış eğilimi görülmüştür. 

YEA-DK sonuçları değerlendirildiğinde ise, yıllık bazda her üç istasyonda çoğunlukla artış eğilimi 

göstermiştir. En büyük ortalama değişim oranı %23’lük artış ile D22A006 nolu istasyonun düşük değerleri 

için gerçekleşmiştir. Mevsimsel değerlendirme yapıldığında yıllık sonuçlara paralel olarak hem E22A032 
hem de E22A033 nolu istasyonlarda sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde artan yönlü eğilimler 

saptanırken E22A033 nolu istasyonda yaz mevsiminde tüm veri gruplarında azalış eğilimi dikkat 

çekmektedir. D22A006 istasyonunda ise yüksek değerler için sonbaharda eğilime rastlanmazken diğer tüm 
mevsimlerde %4 ila %15 arasında değişen ve azalan yönde değişim oranları hesaplanmıştır. Diğer veri 

sınıfları için genel olarak artış eğilimi görülmektedir. 

 
Önceki çalışmalarla yapılan karşılaştırmalarda tam bir uyum gözlenememiştir. Bazı çalışmalarla sonuçların 

uyuşmamasının nedeninin, farklı uzunluğa sahip verilerle inceleme yapıldığından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda; YEA-DK verileri farklı sınıf için analiz yapabiliyor olması ve 

değişim yüzdelerini vermesi açısından önemli sonuçlar ortaya çıkmasını sağlamış, bu şekilde kuraklık ve 
taşkın gibi iklimle ilgili hadiseler hususunda fikir sahibi olma imkanı sunmuştur.  
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ERİNÇ KURAKLIK İNDEKSİ YÖNTEMİYLE İKLİM TİPİ EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ: 
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) ALANINDA BİR UYGULAMA  

 

Ali Demir KESKİNER1 Mahmut ÇETİN2 Sabri AKIN3 Mehmet ŞİMŞEK4 

 

 

ÖZET 

Bir bölgenin iklimi, bölgesel ölçekli su kaynaklarının geliştirilmesi projelerinin uygulamaya konulmasıyla 

ya da küresel ısınmanın etkisiyle değişiklik eğilimleri gösterebilir. Bu araştırma ile, Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) alanında bulunan Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale meteoroloji gözlem istasyonlarının Erinç 
Kuraklık İndeksi yöntemi kullanılarak iklim tiplerinin farklı dönemlerdeki eğilimlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Şanlıurfa (1950-2018), Birecik (1964-2018) ve Akçakale (1965-2018) 

meteoroloji gözlem istasyonlarının uzun yıllar yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık 
serileri temel materyal olarak kullanılmıştır. Bu seriler, her istasyon için örtüşmeyen ardışık 3 alt gruba 

bölünmüştür. Her alt gruba ait yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri kullanılarak 

Erinç Kuraklık İndeksi (Erinç Yağış Etkinliği İndeksi) değerleri hesaplanmıştır. Şanlıurfa, Birecik ve 

Akçakale istasyonları alt gruplarına ait Erinç kuraklık indeksi serilerine frekans analizi uygulanmıştır. Erinç 
kuraklık indeksleri serilerinin uyduğu olasılık dağılım modelleri %5 önem düzeyinde Kolmogorov-Smirnov 

uygunluk testi ile saptanmıştır. Olasılık dağılım modellerinden her istasyonun 3 farklı dönemi için ayrı ayrı 

%50 olasılıkla beklenen Erinç indeks değerleri tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, her istasyonun 3 farklı 
periyodunu temsil eden %50 olasılıkla beklenen Erinç kuraklık indeks değerlerine göre; “Yarı Kurak” iklim 

özelliğine sahip Şanlıurfa istasyonunun “Kurak” iklim eğiliminde olduğu; “Kurak” iklim özelliğine sahip 

Birecik istasyonunun “Yarı Kurak” iklim eğiliminde olduğu; “Kurak” iklim özelliği taşıyan Akçakale 
istasyonunun ise, “Tam Kurak” iklim eğiliminde olduğu saptanmıştır. Birecik istasyonu çevresinde gelişen 

“Yarı Kurak” iklim tipinin, Birecik Barajı inşası sonrasında meydana geldiği ortaya konulmuştur. GAP 

alanında gerçekleştirilen bölgesel ölçekli su kaynakları geliştirme projelerinin yöre iklimine etkisinin 

saptanması için, bu tür çalışmaların tüm alan için periyodik olarak yapılmasında yarar görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık analizi, Erinç kuraklık indeksi, iklim tipi eğilimi, GAP. 

 

 

ANALYSIS OF CLIMATE TYPE TENDENCIES BY USING ERINC DROUGHT INDEX 
METHOD: AN APPLICATION TO SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT (GAP) AREA 
 

ABSTRACT 

Typical climate of a region may show a tendency to change with the implementation of region-wide water 

resource development projects or with the impact of global warming. The primary objective of this study 
was to figure out tendencies in climate types of Şanlıurfa, Birecik and Akçakale environs, located in the 

Southeastern Anatolia Project (GAP) area, for different time-periods by using the Erinç Drought Index 

method. To this aim, data sets consisting of long-term annual precipitation series as well as average annual 

maximum temperature series of Şanlıurfa (1950-2018), Birecik (1964-2018) and Akçakale (1965-2018) 
meteorological observation stations were utilized in this study. Time series for each station were divided 
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into non-overlapping and consecutive 3-subgroup. Erinç Drought Index (Erinç Precipitation Efficiency 

Index) series were calculated for each 3-subgroup by using annual precipitation series and average annual 

maximum temperatures series. The best fitting probability distribution models to the Erinç Drought Index 
series were determined by performing a regular frequency analysis procedure, and Kolmogorov-Smirnov 

goodness-of-fit test at the 5% significance level was utilized for determining the most suitable probability 

model. Erinç Drought Index with 50% probability levels for each meteorological station and theirs 3-
subgroup were estimated from probability distribution models. Consequently, based on the Erinç Drought 

Indexes of 50% probability levels obtained for the 3-subgroup for each station, it was concluded that 

Şanlıurfa meteorological station environs of “Semidry” climate type was in tendency to “Dry” climate type, 
that Birecik meteorological station environs of “Dry” climate type was in tendency to “Semidry” climate 

type, and that Akçakale meteorological station environs of “Dry” climate type was in tendency to 

“Completely Dry” climate type. Furthermore, research results proved that “Semidry” climate type which 

was developed in the environs of Birecik meteorological station took place after the construction of Birecik 
Dam. In order to determine the impacts of water resource development projects, being implemented in the 

GAP region, on the local climate, it was strongly recommended that similar studies be periodically 

conducted for the whole GAP area. 

Keywords: Drought analysis, Erinç drought index, climate type tendency, GAP. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Su, doğada bulunan en geniş yayılıma sahip maddelerden birisidir. Okyanusları, denizleri, gölleri, nehirleri, 

yer altı su kaynaklarını ve buzulları oluşturur. Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1.4 milyar km3’tür. Bu 
suların %97.5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2.5’i ise katı, sıvı ve gaz halinde tatlı su olarak 

bulunmaktadır. Tatlı suyun sadece %0.4’ü kullanılabilir formdadır. Bu miktarın %70’i tarım sektöründe 

kullanılmaktadır (Du Plessis, 2017; DSİ, 2019). Su fakiri bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizdeki 
ekonomik ve teknolojik olarak kullanılabilir su potansiyeli ortalama 112 milyar m3‘tür. Bu suyun 98 milyar 

m3’ü yüzey su kaynaklarından, 14 milyar m3’ü ise yer altı suyu kaynaklarından oluşmaktadır. Günümüz 

koşullarında, bu su potansiyelinin 40 milyar m3’lük kısmı değerlendirilebilmektedir (Aküzüm vd., 2010; 

DSİ, 2019). Değerlendirilebilen 40 milyar m3’lük suyun 30 milyar m³’ü (%75) sulama; 6 milyar m³’ü (%15) 
içme-kullanma suyu, 4 milyar m³’ü (%10) ise endüstriyel sektörün su ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Turan, 

2002).  

 
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarının azalması sürdürülebilir yaşamı 

engelleyecek boyutlara ulaşmaktadır (Karaman ve Gökalp, 2010). Büyük bir kısmı “Yarı Kurak” iklimin 

etkisi altında olan Türkiye, küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkeler arasındadır (Kanat ve Keskin, 
2018). Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda; 

kuraklık, susuzluk, biyolojik çeşitlilikte azalma, tarımsal üretimde verim kaybı, yağışların %20 oranında 

azalması gelecekte olası tehlikeler arasında yer almaktadır (WWF, 2010). Bu olası tehlikelerin en önemlisi, 

kuraklıktır. Kuraklık; anlık hissedilemez ve yağış miktarlarının uzun yıllar ortalamasının önemli ölçüde 
altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. Kadıoğlu (2012), Türkiye’nin kuraklık geçmişine dikkat çekerek, 

gelecekte de kuraklığın artarak daha fazla tehlike oluşturmaya devam edeceğini ve gelecek nesiller için 

tehdit oluşturacağını vurgulamaktadır. Türkeş (2005) ise kuraklığı; iklimsel değişimlerin neden olduğu 
geçici bir özellik olarak tanımlamakla birlikte; kuraklık ve iklim değişimi arasındaki ilişkiye dikkat 

çekmektedir. İklim değişikliği, 300-500 yıl gibi uzun iklim döngülerinde ortalama koşulların değişimiyle 

birlikte ekstrem değerlerin frekansının artışı ve sürekliliği ile anlaşılır. Bununla birlikte, bölgesel iklim 
sınıfının değişip değişmediğinin eldeki meteorolojik gözlemler kullanılarak belirlenebilmesi için en az 30 

yıllık gözleme ihtiyaç vardır (MGM, 2019). İklim sisteminin, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, 

okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistem olması iklimsel 

değişimi anlık olmaktan çıkarmaktadır (MGM, 2015). Türkiye ile ilgili iklim değişikliği projeksiyonlarına 
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göre 2016-2099 periyotlarında Türkiye akarsu havzalarının tamamında yağış azalması öngörülmektedir. 

Ancak, iklim değişikliğinden en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Fırat ve Dicle havzalarının 

etkileneceğine vurgu yapılmaktadır (Demircan vd., 2017). Bu nedenle; iklim sınıflarının bölgesel olarak 
farklı dönemlerdeki eğilimlerinin tespit edilmesi iklim değişimine yönelik öngörü yapılabilmesi bakımından 

oldukça önem arz etmektedir. Bir bölgenin iklim değişimine yönelik iklim sınıfının belirlenebilmesi için 

birçok yöntem geliştirilmiştir. Türkiye’de bölgesel olarak iklim sınıflandırması çalışmalarında; Erinç 
İndeksi, Normalin Yüzdesi İndeksi, Standart Yağış İndeksi, Palmer Kuraklık Şiddeti, Thornthwaite Yöntemi 

ve De Martonne yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır (Aktaş vd., 2018). Uzun yıllar gözlem verisine sahip 

meteoroloji gözlem istasyonlarının iklim sınıfları eğilimlerinin değinilen yöntemlerle belirlenmesine büyük 
ihtiyaç vardır. GAP alanında yürütülen bu araştırmada; Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale meteoroloji gözlem 

istasyonlarının farklı periyotlarının %50 olasılıkla beklenen Erinç indeksleri hesaplanarak iklim tiplerinin 

farklı dönemlerdeki eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1.  Materyal  

 

Bu çalışmada Şanlıurfa (1950-2018), Birecik (1964-2018) ve Akçakale (1965-2018) meteorolojik gözlem 
istasyonlarının uzun yıllar yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri materyal olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan istasyonlar ve Türkiye’deki konumu Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
 

 
 

  

Şekil 1.Çalışma Alanının Türkiye’deki Konumu 



 

 

Sa
yf

a
4

0
6

 

2.2. Yöntem 

 

2.2.1. Erinç yöntemi                                                                  

Erinç yöntemi; Türkiye’de kurak/nemli alanlarda oluşabilecek kuraklık sorununun tanımlanabilmesi 
amacıyla Prof. Dr. Sırrı Erinç tarafından geliştirilmiştir (Şen, 2015). Bu yöntem; ortalama maksimum 

sıcaklığın 0 °C'nin üstünde olduğu dönemlerde maksimum ortalama sıcaklığa bağlı evapotranspirasyon ile 

su kaybının değişimini esas alan bir yöntemdir. Bir yere düşen yağış miktarı ile o yerin maksimum ortalama 

sıcaklığa bağlı kaybettiği su miktarı arasındaki oranı ifade eder. Eşitlik 1 ile deyimlenen bu oran, “Erinç 
Kuraklık İndeksi” olarak tanımlanır; “Erinç Yağış Etkinlik İndeksi” (EYEİ) olarak ta bilinir. Erinç, indeks 

sonuçlarını Çizelge 1’de verildiği gibi sınıflandırmıştır (Türkeş, 2005; Çoban, 2013; Demir vd., 2015).  

 

Im = P/Tmax _ort  (1) 

 

Burada: Im, Erinç yağış etkinlik indeksini; P, yıllık toplam yağış (mm) miktarını; Tmax_ort, yıllık ortalama 

maksimum sıcaklığı (°C) göstermektedir. 

 

Araştırma kapsamında; Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale istasyonlarına ait uzun yıllar yıllık toplam yağış ve 

yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri, birbirleri ile örtüşmeyen 3 alt gruba bölünmüştür. Böylece, her 
istasyon için farklı periyotlarda 3 adet yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık serisi elde 

edilmiştir. Her istasyona ait alt grupların yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri 

kullanılarak istasyonların alt grupta yer alan her bir yıl için EYEİ değerleri hesaplanmıştır. 
 

Çizelge 1. Erinç Yağış Etkinlik İndeksi (EYEİ) ve İklim Özelliği 

Bitki Örtüsü İndeks(Im) İklim Özelliği 

Çöl < 8 Tam Kurak 

Çöl, step 8 – 15 Kurak 

Step 15 – 23 Yarı Kurak 

Park görünümlü orman 23 – 40 Yarı Nemli 

Nemli orman 40 – 55 Nemli 

Çok nemli orman >55 Çok Nemli 

 

2.2.2.  Frekans analizi  

Normal dağılım göstermeyen serilerin ortalamalarının proje kriteri olarak kullanılması, hatalı sonuçlara 

neden olmaktadır (Hayes, 2007; Şen, 2015). Bu nedenle; dikkate alınan dönemlere ilişkin Şanlıurfa, Birecik 
ve Akçakale istasyonlarına ait EYEİ serileri, frekans analizine tabi tutularak %50 olasılıklı indeks 

değerlerinin incelenmesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla; Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale meteoroloji gözlem 

istasyonlarının belirlenen alt gruplar (dönemler) için hesaplanan Erinç indeks (EYEİ) serileri, BestFit 
(2003)’e göre frekans analizine tabi tutulmuştur. Olasılık dağılım modellerinin uygunluk testleri, %5 önem 

düzeyinde Kolmogorov-Smirnov testi (Tülücü, 2002) ile gerçekleştirilmiştir. Belirlenen olasılık dağılım 

modellerinin “frekans faktörü” (Chow vd., 1988) Eşitlik 2’de kullanılarak, her bir istasyonun her bir dönem 
için %50 olasılıklı Erinç indeks değerleri kestirilmiştir.  

 

Xp% = X̅ + Kp%S   (2) 

 

Burada: S, standart sapmayı; x̅, frekans analizine tabi tutulan veri setinin ortalamasını; Xp%, incelenen 

değişkenin belirlenen olasılık düzeyinde (P%) beklenen değerini; Kp%, dağılımın P% olasılık düzeyindeki 

frekans faktörünü göstermektedir.  
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

3.1. Erinç yöntemi sonuçları 

 
Şanlıurfa istasyonunun uzun yıllar (1950-2018) yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık 

serileri, 23 yıl uzunluğunda üç döneme bölünmüştür: Dönem 1 (1950-1972), Dönem 2 (1973-1995), 

Dönem 3 (1996-2018). Dönemler için elde edilen Erinç yağış etkinlik indeksi (EYEİ) değerleri hesaplanmış 

ve sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. EYEİ değerlerinin hesaplanmasında kullanılan yıllık toplam yağış ve 
yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri ise, Şekil 2’de sunulmuştur.  
 

EYEİ ve yıllık toplam yağış değerlerinin örtüştüğü görülmüştür (Şekil 2). EYEİ ile toplam yağış değerleri 

arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0.99 hesaplanmıştır. Bu korelasyonun %5 önem düzeyinde 

oldukça anlamlı olduğu belirlenmiştir. Şanlıurfa meteoroloji istasyonunda, uzun yıllar göz önüne 
alındığında ortalama maksimum sıcaklıklarda tedrici bir artış gözlenirken, yıllık toplam yağışlarda ise bir 

azalma olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum, Erinç indeksinde azalmalara neden olmuştur. Bu azalma, 

yörede “Yarı Kurak” koşullardan kurak koşullara doğru bir eğilim olduğuna işaret etmektedir. Kurak 
koşullara doğru olan bu gidiş, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanındaki tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliğini riske atacağı; gelecek yıllarda tarımın sulamaya daha da bağımlı olacağı anlamına 

gelmektedir.  
 

Çizelge 2. Şanlıurfa Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Farklı Dönemlere Ait Erinç Yağış Etkinlik  İndeksleri (Im) 

Dönem 1 Dönem 2 Dönem 3 

Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im 

1 1950 22.6 24 1973 9.0 47 1996 35.2 

2 1951 17.7 25 1974 19.4 48 1997 19.0 

3 1952 18.6 26 1975 19.5 49 1998 16.5 

4 1953 23.4 27 1976 30.5 50 1999 11.6 

5 1954 32.7 28 1977 15.8 51 2000 15.5 

6 1955 16.3 29 1978 14.2 52 2001 21.9 

7 1956 14.8 30 1979 19.9 53 2002 13.2 

8 1957 22.2 31 1980 19.3 54 2003 20.9 

9 1958 15.1 32 1981 21.6 55 2004 20.7 

10 1959 13.6 33 1982 15.0 56 2005 13.6 

11 1960 18.0 34 1983 21.8 57 2006 14.2 

12 1961 22.8 35 1984 15.9 58 2007 14.6 

13 1962 16.6 36 1985 19.3 59 2008 12.3 

14 1963 27.6 37 1986 18.1 60 2009 18.2 

15 1964 19.2 38 1987 22.5 61 2010 10.4 

16 1965 20.8 39 1988 30.8 62 2011 18.3 

17 1966 13.4 40 1989 12.4 63 2012 24.8 

18 1967 35.8 41 1990 10.7 64 2013 16.1 

19 1968 26.6 42 1991 18.3 65 2014 16.0 

20 1969 33.0 43 1992 17.3 66 2015 15.5 

21 1970 10.3 44 1993 20.4 67 2016 12.4 

22 1971 22.2 45 1994 21.1 68 2017  7.5 

23 1972 17.8 46 1995 10.9 69 2018 28.1 
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Şekil 2. Şanlıurfa Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Uzun Yıllar (1950-2018) Yıllık Toplam Yağış, Yıllık 

Ortalama Maksimum Sıcaklık ve Erinç Kuraklık İndeks Değerleri 

 

Birecik meteoroloji gözlem istasyonuna ait uzun yıllar (1964-2018) yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama 

maksimum sıcaklık serileri 19, 18 ve 18 yıl uzunluğunda üç döneme ayrılmıştır. Bu dönemler için, EYEİ 

değerleri hesaplanmış ve Çizelge 3’te verilmiştir. Erinç indeksi ve bu indeksin hesaplanmasında kullanılan 
yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri Şekil 3’te sunulmuştur.  

 

Çizelge 3. Birecik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Farklı Dönemlere Ait Erinç Kuraklık İndeksleri (Im) 

Dönem 1 Dönem 2 Dönem 3 

Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im 

1 1964 13.4 20 1983 14.4 38 2001 18.9 

2 1965 19.4 21 1984 13.2 39 2002   9.6 

3 1966 12.5 22 1985 14.8 40 2003 17.0 

4 1967 22.7 23 1986 12.2 41 2004 17.7 

5 1968 20.2 24 1987 13.9 42 2005 11.3 

6 1969 17.5 25 1988 21.5 43 2006 14.0 

7 1970 10.0 26 1989   8.9 44 2007 15.5 

8 1971 14.9 27 1990 10.5 45 2008   7.8 

9 1972 16.4 28 1991 13.5 46 2009 15.9 

10 1973   9.4 29 1992 12.2 47 2010   9.3 

11 1974 13.8 30 1993 13.0 48 2011 15.9 

12 1975 16.5 31 1994 16.8 49 2012 21.2 

13 1976 25.2 32 1995   9.5 50 2013 11.8 

14 1977 13.2 33 1996 23.9 51 2014   7.7 

15 1978 11.5 34 1997 14.7 52 2015 13.8 

16 1979 12.3 35 1998 12.5 53 2016   9.1 

17 1980 19.8 36 1999   9.1 54 2017   7.0 

18 1981 17.0 37 2000 12.6 55 2018 19.1 

19 1982 11.4  
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Şekil 3. Birecik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Uzun Yıllar (1964-2018) Yıllık Toplam Yağış, Yıllık Ortalama 

Maksimum Sıcaklık ve Erinç Kuraklık İndeks Değerleri 

 

Birecik meteoroloji istasyonunun Erinç indeksi serileri ve yıllık toplam yağış değerleri Şanlıurfa 

istasyonundaki gibi benzer bir davranış sergilemiştir (Şekil 3). Erinç indeksi ile toplam yağış değerleri 

arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0.98 bulunmuş; bu korelasyonun %5 önem düzeyinde oldukça 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. İstasyonun yıllık ortalama maksimum sıcaklık serileri, 55 yıllık gözlem 

süresinde bir artma eğilimi göstermiş; yıllık toplam yağış miktarlarında ise azalan yönde bir gidiş 

saptanmıştır. Buna karşın, ilk 37 yıldan sonraki Dönem 3’te (2001-2018 yılları arasında) diğer dönemlere 

kıyasla yıllık toplam yağış miktarında artışlar tespit edilmiştir. Bu artışlar, Birecik Barajı’nın 1999 yılında 
inşaatının tamamlanması ve su tutulmaya başlandığı 2000 yılına (DSİ, 2018) karşılık gelmektedir. Birecik 

Barajı’nın inşaası ve su tutularak işletmeye açılması, yöredeki yağış rejimi üzerine pozitif etki yapmıştır. 
Büyük ölçekli depolama yapılarının işletmeye açılması, yöredeki yağışlar üzerine olumlu etki etmiştir.  

 

Akçakale meteoroloji gözlem istasyonuna ait 1965-2018 yıllarına ait yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama 

maksimum sıcaklık serileri, Birecik istasyonunda olduğu gibi, her biri 18 yıl uzunluğunda üç döneme 
bölünmüştür. Her bir dönemde yer alan yıllar için EYEİ değerleri hesaplanarak Çizelge 4’te verilmiştir. 

Akçakale istasyonunun EYEİ ile bu indeksin hesaplandığı uzun yıllar yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama 

maksimum sıcaklık serileri ise Şekil 4’te sunulmuştur. Şekil 4’ten açıkça izlenebildiği üzere, Erinç indeksi 

ve yıllık toplam yağış değerleri Şanlıurfa ve Birecik istasyonlarına benzer davranış sergilemektedir. 
İstasyonun toplam yağış serileri, 54 yıllık kayıt süresince gözle fark edilecek düzeyde bir azalma eğilimi 

göstermiştir. Buna karşın, yıllık ortalama maksimum sıcaklıklardaki gidiş, tedrici de olsa, artan yönde 

gözlenmiştir. Erinç indeksi, toplam yağış değerleri ile yüksek korelasyon (r=0.99) göstermiş; bu korelasyon 
%5 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Akçakale istasyonundaki EYEİ, yağıştaki belirgin azalmanın ve 

sıcaklıklardaki yükselişin etkisi ile kurak ve tam kurak iklime doğru bir gidiş eğilimi göstermiştir. 

İstasyonun iklim tipindeki bu değişim, Şanlıurfa ve Birecik istasyonlarına kıyasla daha hızlıdır. Bu değişim, 
istasyonun bulunduğu coğrafi konumla ilişkilendirilebilir.  
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Çizelge 4. Akçakale Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Farklı Dönemlere Ait Erinç Kuraklık İndeksleri (Im) 

Dönem 1 Dönem 2 Dönem 3 

Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im Sıra No Yıllar Im 

  1 1965 13.4 19 1983 11.5 37 2001      14.2 

  2 1966    8.6 20 1984 7.1 38 2002 9.8 

 3 1967 24.8 21 1985 10.5 39 2003       13.3 

 4 1968 16.4 22 1986 8.3 40 2004       11.0 

 5 1969 17.3 23 1987 12.8 41 2005 8.2 

 6 1970   6.5 24 1988 16.2 42 2006 8.6 

 7 1971 11.6 25 1989 8.4 43 2007 7.6 

 8 1972 16.4 26 1990 8.1 44 2008 6.2 

 9 1973  4.5 27 1991 10.7 45 2009 9.8 

10 1974 12.2 28 1992 9.0 46 2010 4.4 

11 1975 11.3 29 1993 15.2 47 2011       10.7 

12 1976 17.4 30 1994 12.7 48 2012       12.2 

13 1977 10.5 31 1995 8.7 49 2013 7.6 

14 1978  8.4 32 1996 18.6 50 2014        11.8 

15 1979 12.5 33 1997 10.7 51 2015 8.1 

16 1980 13.9 34 1998 8.0 52 2016 7.4 

17 1981 12.2 35 1999 6.7 53 2017 8.0 

18 1982  9.8 36 2000 10.2 54 2018       23.7 

 

 
Şekil 4. Akçakale Meteoroloji Gözlem İstasyonunun Uzun Yıllar (1965-2018) Yıllık Toplam Yağış, Yıllık 

Ortalama Maksimum Sıcaklık ve Erinç Kuraklık İndeks Değerleri 
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3.2. Frekans analizi sonuçları 

 

Çizelge 2-3 ve 4’de verilen; Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale meteoroloji gözlem istasyonları için belirlenen 

alt grupların ve bu alt grupların oluşturulduğu tüm gözlem periyodu (uzun yıllar) için elde edilen Erinç 
indeks (EYEİ) serilerine frekans analizi uygulanmıştır. İstasyonların alt gruplarını ve uzun yıllar gözlem 

periyotlarını temsil eden; olasılık dağılım modellerinden hesaplanan %50 olasılık düzeyi için beklenen Erinç 

indeksleri (Im%50) ve bu olasılık dağılım modellerinin bazı istatistikler Çizelge 5’te verilmiştir. 
İstasyonların iklim sınıflandırması; Çizelge 5’te sunulan ve farklı dönemler için belirlenen Im%50 olasılıklı 

Erinç indeksi değerlerine göre yapılmıştır. 

 
Çizelge 5. Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının Farklı Dönemlere Ait Olasılık 

Dağılımları ve Olasılık Dağılımlarının Bazı İstatistikleri 

İstasyonlar Gözlem  Süreleri 
Olasılık 

Dağılımı 

Im 

(%50) 

Im 

(Ortalama) 

Standart  

Sapma 

Değişim 

Katsayısı 

(%) 

Şanlıurfa 

Uzun Yıllar (1950-2018) LogLogistic 17.9 19.0 6.7 35.4 

Dönem 1 (1950-1972) Pearson5 19.9 20.9 6.7 31.9 

Dönem 2 (1973-1995) Logistic 18.3 18.3 5.2 28.5 

Dönem 3 (1996-2018) LogLogistic 16.1 17.3 6.4 37.4 

Birecik 

Uzun Yıllar (1964-2018) InvGauss 13.7 14.3 4.3 30.2 

Dönem 1 (1964-1982) Weibull 14.8 15.6 4.4 28.1 

Dönem 2 (1983-2000) Logistic 13.3 13.3 3.5 26.5 

Dönem 3 (2001-2018) Normal 13.5 13.5 4.4 32.9 

Akçakale 

 

Uzun Yıllar (1965-2018) BetaGeneral 10.6 11.2 4.0 36.2 

Dönem 1 (1965-1982) Pearson5 12.2 12.6 4.6 36.1 

Dönem 2 (1983-2000) Pearson5  9.9 10.8 3.8 34.8 

Dönem 3 (2001-2018) LogLogistic  9.3 10.1 4.1 41.0 

 

Şanlıurfa ve Akçakale meteoroloji gözlem istasyonlarının farklı dönemleri için olasılık dağılım 

modellerinden elde edilen Im%50 Erinç indeksi değerleri zamana karşı grafiklenmiş ve azalan yönde bir 
eğilim olduğu görülmüştür (Şekil 5). Bu eğilim, Şekil 2-4’de verilen  Erinç indeksi serileri ile uyumlu 

bulunmuştur. Ancak, Çizelge 5’ten açıkça görüldüğü gibi Birecik meteoroloji istasyonunun dönemlere göre 

Im%50 Erinç indeksi değerleri, Şekil 3’te verilen Erinç indeksi serilerinin zamana karşı azalan yöndeki 
eğilimine uyum sağlamamıştır. Birecik istasyonunun farklı dönemleri için olasılık dağılım modellerinden 

elde edilen %50 olasılıkla beklenen Erinç indeks değerleri, Şanlıurfa ve Akçakale istasyonlarındaki gibi 

sürekli azalan yönde bir gidiş göstermemiştir (Şekil 5). Birecik Barajı’nda su tutulmaya başlamasına paralel 

olarak, istasyonun kuraklık indeksi değerleri nemli iklime doğru bir kayma eğilimine girmiştir. 

 



 

 

Sa
yf

a
4

1
2

 

 

Şekil 5. Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının Farklı Dönemler için %50 
Olasılıkla Beklenen Erinç İndekslerinin Gidişleri (Im%50) 

 

Birecik istasyonunun Erinç yöntemine göre iklim sınıfı eğilimi; Dönem 2’yi temsil eden Im%50=13.3 
değerinden, Dönem 3’ü temsil eden Im%50=13.5 indeksine doğru yön değiştirmiştir. Diğer bir ifadeyle, 

Birecik meteoroloji istasyonu Dönem 1’den Dönem 2’ye kadarki geçen süre içerisinde “Kurak” iklim 

sınıfından “Tam Kurak” iklim sınıfına doğru eğilim göstermiştir. Dönem 2’den bugüne kadarki süreçte, 

iklim tipinde olumlu yönde bir değişim olmuş ve “Yarı Kurak “ iklim tipine doğru yönelmiştir. Bu kırılma 
noktasında trend; Birecik Barajı’nın 2000 yılında işletmeye açıldığı tarihten sonraki dönem olan 2001-2018 

yıllarını içine alan dönemde Birecik istasyonunun Im%50=13.5 indeks değeri ile temsil edilmesiyle yön 

değiştirmiştir. Ayrıca, önemli bir husus Şekil 3’ te gösterilen Erinç indeksi ve yıllık toplam yağış serilerinin 
55 yıllık gözlem süresindeki genel azalma eğiliminin 2001-2018 periyodundaki olasılık dağılım modelinden 

elde edilen %50 olasılıklı Erinç indeksi değerindeki artış eğilimini yansıtmamış olmasıdır. Sadece Birecik 

istasyonunda olan bu farklılığın sebebinin Birecik Barajı’nın istasyonda ve çevresinde gözlenen yağış 
rejimini değiştirmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedenle, verilerin dönemlere ayrılması (Tonkaz 

vd., 2007) ve bu dönemlerdeki verilerin frekans analizine tabi tutularak verideki davranışların incelenmesi 

genel eğilimin saptanmasında önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. Benzer olarak, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü (MGM) tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada ülkemizdeki 252 meteoroloji 
istasyonunun 1981-2010 dönemine ait 30 yıllık toplam yağış ve ortalama maksimum sıcaklık serileri ile 

istasyon bazında Erinç iklim sınıflandırılması yapılmıştır. Yapılan çalışmada araştırma kapsamımızdaki 
istasyonların da Erinç indeksleri hesaplanmıştır (Çizelge 6).  
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Çizelge 6. Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının MGM ve Araştırma Kapsamında Elde 
Edilen Uzun Yıllar Erinç İndeksleri 

İstasyonlar 

Gözlem Süreleri Erinç İndeksleri İklim Özellikleri 

MGM Araştırma  MGM Ort.  
Araştırma 

(Im%50)  
MGM Araştırma  

Şanlıurfa 1981-2010 1950-2018 17.7 17.9 Yarı Kurak Yarı Kurak 

Birecik 1981-2010 1964-2018 13.7 13.7 Kurak Kurak 

Akçakale 1981-2010 1965-2018 10.2 10.6 Kurak Kurak 

 

Üç istasyonun uzun yıllar (Şanlıurfa: 1950-2018, Birecik: 1964-2018, Akçakale: 1965-2018) için 

hesaplanan Erinç indeksi serilerinin %50 olasılıkla beklenen değerleri ile MGM tarafından üç istasyonun 

30 yıllık verilerle yapılan analizlerden elde edilen ortalama Erinç indeks değerleri yaklaşık olarak aynıdır 
(Çizelge 6). Bulguların aynı olması; tek bir dönemi dikkate alarak hesaplanan %50 olasılıkla beklenen 

değerlerin veya ortalamaların istasyonların iklim tipi eğilimi hakkında yeterince bilgi veremediğini 

göstermektedir. Ancak, bu uzun yıllık serilerin iklim sınıflarının bölgesel olarak farklı dönemlerdeki 

eğilimlerinin tespit edilebilmesi bakımından; Şekil 5‘te gösterildiği gibi verilerin gruplandırılarak farklı 
dönemler için frekans analizlerinin yapılması ve bu analizlerden elde edilen %50 olasılıklı indeks değerinin 
iklim özelliklerinin değişimine yönelik çıkarımlarda kullanılması daha isabetli olmaktadır.  

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Şanlıurfa istasyonu Erinç iklim sınıflandırmasına göre “Yarı Kurak” iklim sınıfındadır. Ancak, Erinç 

indeksi serilerinin Dönem 1 (1950-1972), Dönem 2 (1973-1995) ve Dönem 3 (1996-2018) olasılık 

dağılımlarından elde edilen %50 olasılıkla beklenen Erinç indeksi değerlerinin “Yarı Kurak” iklim 

sınıfından “Kurak” iklim sınıfına doğru bir eğilime sahip olduğu belirlenmiştir. Birecik istasyonu, Erinç 
iklim sınıflandırmasına göre, “Kurak” iklim sınıfı ile temsil edilmiştir. Dikkate alınan dönemlerin olasılık 

dağılımlarından elde edilen %50 olasılıkla beklenen Erinç indeksi değerlerine göre, Birecik istasyonu 

”Kurak” iklim sınıfından “Tam Kurak” iklim sınıfına doğru eğilim göstermiş; 2001-2018 döneminde ise, 
“Yarı Kurak” iklim sınıfına doğru yönelim göstermiştir. Bu değişim, Birecik Barajı’nın su tutmaya 

başlamasından (2000 yılı) sonraki dönemde meydana gelmiştir. Dolayısıyla, depolama tesisi inşaatı 

yöredeki yağışların tedrici de olsa artmasına neden olmuştur. Akçakale istasyonu Erinç iklim 

sınıflandırmasına göre “Kurak” iklim özelliği göstermiştir. Üç döneme ait olasılık dağılımlarından elde 
edilen %50 olasılıklı Erinç indeksi değerleri, “Kurak” iklim sınıfından “Tam Kurak” iklim sınıfına doğru 
bir eğilim olduğuna kanıt oluşturmuştur.  

 

Şanlıurfa, Birecik ve Akçakale istasyonlarının Erinç indeksi ve yıllık toplam yağış değerlerinin anlamlı 

derecede korelasyonlu olduğu belirlenmiş; sırasıyla r=0.99, r=0.98 ve r=0.99 yüksek korelasyon kat sayıları 

elde edilmiştir. Erinç indeksi, yağış ile yüksek korelasyonludur. Yağış ve ortalama maksimum sıcaklık 
değişkenleri kullanılarak hesaplanan indeksin; De Martonne yönteminde olduğu gibi De Martonne-
Gottmann şeklinde benzer bir uyarlamaya ihtiyacı olup olmadığının araştırılmasında yarar görülmektedir.  
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ABSTRACT 

  
As the population rapidly and continuously rises in the world, the requirements also increase for the limited 

natural resources which are air, water, soil, plant at the same time. This situation is obviously unbalanced 

and unsustainable. On the other hand, global warming, greenhouse effect make worse the situation. 

Although there are hopeful developments such as; redaction of green house gases, less use and reuse of 
natural resources, zero waste but we are not at the desired level yet. We will face serious problems, if no 

effective measures are taken in next decade. Consequently, water potential in world and in Turkey, problems 

encountered will be discussed in terms of sustainability in this paper. 
.  

Keywords: World population, water resources, sustainable use, greenhouse  

 

INTRODUCTION 

 

Natural resources such as air, water and soil are the sources which are necessary for especially human beings 

and other living things to live. Another important point is that these resources must be clean and adequate 

for human and other living things at a place where they live. At the same time, agricultural, industrial and 

other economic and commercial activities can be done depends on these resources. However, natural 

resources can be classified in various ways; such as continuous, renewable and non-renewable. They can be 

explained as follows; continuous sources; solar, wind, air, the non-renewable; petroleum, mineral, coal, gas 

and the renewable, water, soil, plant, animal Figure1.Although the soil is considered in the renewable group, 

it can be included in the non-renewable resource class considering that 1cm soil occurs in approximately 

500-1000 years.  

 

 On the other hand, there is a very close interaction among natural resources in a basin. Hydrological 

circulation, one of the most important processes in nature, can transport contamination or deterioration from  

atmosphere to soil so that contamination can easily affect  to water, plant, animals and human. It is essential 

that all resources must be consumed as rational, efficient and as much as needed for the future of humanity. 

Unfortunately, human beings are wasting and polluting those resources, not using them efficiently. Solid 

and fluid wastes that are generated in cities and industry are increasingly becoming a major problem for  the 

authorities.  
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Environmental pollution has emerged after the industrial revolution with the invention of steam engines in 

Europe in 17-18 centuries. Since the inventions and developments occurred in science and technology, the 

workshops were turned into factories, natural resources were consumed rapidly and large quantities of 

products have been produced which increased the demand for natural resources and labour requirements. 

As a result of these development, rapid urbanization and crowded cities  were emerged and natural resources 

have been used for production in a rapid manner, but their wastes are ignored. After a long period of this 

production model was continued, air and water pollution were observed. In this case, humanity started to 

think that it was done something wrong and therefore some measures should be taken. First, UN Human 

and Environmental Conference was organized in Stockholm in 1972 and they adopted and declared 

economical development principals to the world that the economic development model we implemented is 

unsustainable and the development should not be harmful to the environment. This was defined as 

“Sustainable Development” which were adopted by many countries in a short time. According to this, the 

current understanding of development cannot be sustained, and development should not endanger the needs 

of future generations while meeting the needs of the present generation.  

After the Stockholm conference, some imported concepts were developed such as; protection and use 

balance, cyclic economy, recycling, less use and zero waste. In fact, the reuse of materials goes back to the 

periods before Christ. Indeed, archaeological excavations was shown that clay pots are used as powder and 

metal products were melted in mines era. 

In the following periods, international efforts were continued with conferences in Rio de Janeiro in 1992  

and Johannesburg in 2002. At the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) meeting held in 

2007, it was determined that human activity was the most important factor that caused climate change since 

1700. At the following meeting held in 2012 known as Rio + 20, it was evaluated the studies conducted in 

20 years after 1992. In the meeting held in New York in 2015, the objectives  of sustainable development 

and the agenda of 2030  were determined and adopted. Set of 17 targets determined  at the conference  as 

follows: ending poverty, ending hunger, healthy development of individuals, qualified education, gender 

equality, clean water, accessible and clean energy, economic growth, infrastructure work, reduction of 

inequalities, sustainable cities, responsible consumption and production, climate action, life on land and 

water, peace and justice, cooperation and partnership. As a result of the meeting, a final report called “The 

future we want” was prepared and announced to the world public. 

On the other hand, researches and studies in EPA and NASA  was showed that the greenhouse gas emissions   

have caused by human activities which increased the world average temperature. This problem, which is 

defined as global warming, has caused to change the precipitation and temperature regimes in many regions 

Figure 1. Natural resources  

 

Figure1. Clasification of natural resources 
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of the world such as; temperature rises were observed in some regions while excessive rainfall caused floods 

in other region.  

Another important problem to be solved for humanity is the rapid population growth increasing the pressure 

continuously on natural resources which creates rising demands Figure 2. Whether it is renewable or non-
renewable, it is clear that these resources will not be able to meet the continual increasing needs. Therefore, 

the use of these resources in a rational and efficiently is absolutely necessary for humanity. This situation 

was shown in below schematic diagram. Resources can not meet the demand after the point B Figure1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water potential in world  

Human and other living things cannot live without water. On the other hand, the agricultural and industrial 

production cannot be done without water. Thus, the importance of water resources cannot be discussed  and 

it determines every things. Despite the fact that the world is covered with ¾ water, the drinkable water 

resources are very little which are about 2.5% of the total potential but the worse is the distribution on the 

earth is irregular, Table 1 and Figure 4.  Actually, 45% of the world's water resources are in America, 28% 

in Asia, 15.5% in Europe and 9% in Africa. The poorest 10 countries in terms of total renewable water 

resources in the world are located in the Middle East and Africa which are Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, 

Maldives, Malta, Qatar, Arabia, United Arab Emirates and Yemen. Assuming, the average amount of water 

per capita is 150 lt/day, in USA 500 lt/ per capita and 350 lt/capita in Canada and Bahrain or Kuwait less 

than 0.5 lt.(Figure 5-6) 

The amount of fresh or drinkable water that can be available in the world.. Although, 3 out of every 10 
people around the world which  is about 2.1x106 people cannot find reliable water for their homes. About, 

821 million people are deprived of drinking water. In addition to that, 4 out of 10 people live in unhealthy 

sanitation conditions (UNICEF ve WHO,2019).More than 2.8 billion people in 48 countries will face water 

B 

Figure 3. The Relationship between population and natural resources  

Figure 2. World population projections (Brooking institution,2019) 
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stress or conditions of scarcity by 2025. By the middle of this century, that will have reached almost 7 billion 

( Hameeteman E.2013). Naturally, depending on the shortage of water resources, the shortage of foods has 

been occurred in the world. About,108 million people are starving in 48 countries (WFP,2019). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Water resources potential in Turkey 

The average rainfall is around 652 mm/year in Turkey.The rainfall distribution varies by region in the 

country such as Rize 3000 mm, Central Anatolia 223 mm. Figure 7.Off course, the water potential varies 

depending on climate, geographical regions or watersheds Figure 8. Accordingly, the surface water potential 

is 186 x109 m3/year about half of it can be used effectively which is 95x109 m3. The usable ground water 

potential is   about 14x109 m3 and from the international rivers which are Meriç and Asi rivers 3*109 m3,  

and the sum of all are 112 x 109 m3/year Figure 9. Although, Turkey is considered as a non-water scarcity 

country based on present data, but it will be  a water scarcity country in near future. Because, first the amount 

of water per capita decreases as a result of population increase, second water consumption per capita is 

increasing with the welfare level Table 2 and Figure 10. Second, naturally For example, while the water 

supply per capita was 3500 m3 / year for 20-30 years ago, this value decreased by approximately 50% and 

reached around 1500 m3 / year presently. It will fall below 1000 m3 / year in 2030 Figure 11.  

  

Resource                     Volume x 106 km3                 % 

Okyanuslar                        1.348                           97.39 

Buzul                                 27.82                             2.01 

Yeraltı suyu                       8.062                             0.58 

Göller, akarsular                0.225                             0.02 

Atmosfer                            0.013                             0.01 

Total                                  1.348                             100 

Figure 6. People waiting water in Africa  

Table 1.World water resources,Bayezıt,2015 

Figure 5.The amount of water per capita in the world 

(Our world in data,2019) 

Figure 4.The distributions of water resources in the 

World,2019 
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Yıllar 1990 2000 2010 2015 2016 

Nüfus (1000 kişi) 56.473 67.804 73.723 78.741 79.815 

Nüfus Artış Hızı (%) 2,17 1,83 1,59 1,34 1,35 

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) 73 88 96 102 104 

Figure 7. Distribution of rainfall in 

Turkey(DMİ,2019) 

Table 2. Population increase and density in Turkey,TUIK,2019 

Figure 10. Variation  of water consumption per capita versus years in Turkey 

Figure11.The change of  total water consumption versus years in Turkey,2019,TEMA 
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Soil  Resources 
 

The soil is the uppermost live layers of the Earth crust  which is formed from inorganic and organic 

substances. The physical structure of soil is combined of air, water, mineral and organic substances forming 

horizontal layers having different properties. The soil is a vital element of the biosphere that provides energy 

and material transformation in addition to reservoir for water.Therefore, the soil may be considered as  alive 

resources. Actually, wherever there is soil, there is life and vice versa, without soil there is no life. When 

considered that it takes approximately 500-800 years for formation 1 cm thickness of soil, it may be 

acceptable as non-renewable resource.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

The total area of the earth surface is 510 x106 km2.The area of the sea is 361x106 km2  and the land is 149 

x106 km2. Of  the land, 71% habitable 104 x106 km2, 19% barren land 28 x106km2 and 10% glacier 15 x106 

km2. Of habitable land is 51% agricultural 50x106 km2, 37% forest 39x106km2 and 11% sharp 12x106km2. 

The remaining 1% is approximately 1.5 x106km2 urban and 1% is 1.5 x106 km2 fresh water Figure13. 

According the study made in FAO, the forest and pasture areas are around 13x109 ha. There is no possibility 

to further expand those areas. Dry farming areas were not increase much, but the irrigated areas were nearly 

doubled. But more importantly per capita cultivated area is rapidly declined  depending on population rise 

Table 3.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

While the production areas have increased very little, already food shortages have been observed. On the 

other hand, according to the FAO and UN WFP report, in 2018, 113 million people in 53 countries 

experienced high levels of food insecurity in the World. More than 100 million people are already starving, 
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and in order to feed the growing population in the future, more products will be needed in the same area. 

This will not be easy. Nearly two-thirds of those facing acute hunger are concentrated in just 8 countries: 

Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Sudan, Syria and 

Yemen.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Turkey's soil potential 

Turkey has 77.8 million ha  land area. Of this, about 1/3 of 26.5 million ha of land is suitable for agricultural 

activities.These areas are classified as class I, II, III and IV according to the Land Capability Classification 

Tablo 5.Actually, the problem-free agricultural lands are class I, II and III. The amount of this is 

approximately 19 081 720 million ha. If the population of the country is supposed to be 82 million by 2019, 

the effective area per capita is 0.23 ha. Since, Turkey is a country where the rapid  population growth happen, 

this value will lower rapidly, thus the amount of soil  will  not sufficient in the future Table5. According to 

TUIK data, including grassland to agricultural production area which is  decreased gradually Figure12 and 

Table 6. 

 

 

 

 

 

Besides, the lack of fertile agricultural land, the soil of Turkey has  natural and artificial various problems. 

Natural problems can be described as arising from climatological, geomorphological and topographical 

structure and artificial problems caused by human activity. Natural problems can be given as insufficient 

depth, high slope, erosion, wetness, insufficient drainage, salinity-alkalinity. Resently, drought and 

 1961 1970 1980 1990 2003 

Agricultural land 4 486 558 4 590 853 4 692 413 4 884 259 4 973 406 

Cultivable land 1 277 593 1 323 096 1 345 989 1 395 973 1 402 317 

Irrigated area 89 374 95 540 102 020 119 883 138 255 

Meadow and pasture  3 119 591 3 172 409 3 244 404 3 368 403 3 432 834 

Forestry - - 4 175 970 4 077 291 3 966 658 

Total 13 042 678 13 042 667 13 042 475 13 042 178 13 004 397 

Soil  Properties   Fertility Class Area(ha) % 

Perfect for agricultural 100% I 5 086 084 6,5 

Good for agricultural 83% II 6 712 873 8,7 

Limited suitable for agricultural 66% III 7 282 763 9,3 

Special measure for special product 50% IV 7 425 045 9,5 

Total      26 506 765 34 

Non cultivable stony and wet land 33% V 127 934 0,16 

Good  pasture  and  good  forest  20% VI 10 825 762 13,9 

Damaged  pasture demaged forest 10% VII 35 836 350 46 

Unsuitable for agriculture  0.06% VIII 4 542 896 5,8 

Total      77 839 707 100 

Country 
Arable land ha/ capita 

1961 2016 

Algeria 0.83 0.18 

Canada 2.24 1.21 

Chine 0.16 0.09 

France 0.41 0.27 

Germany 0.17 0.14 

Iran 0.67 0.18 

Pakistan 0.67 0.16 

Polonya 0.53 0.28 

Spain 0.53 0.27 

Turkey 0.82 0.26 

Table .5  Arable land per capita 

 (World Bank,2019) 

Table3. Production areas in the World. x 106 km2 FAO,2005 

Table 4 Land use based on  capability class in Turkey 
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desertification should be  added to  the natural problems due to global warming. Artificial problems are the 

problems that arise as a result of urbanization, industrial, economic and commercial activities. The most 

important of these can be divided into two groups as non-objective land use and improper practices in 

agriculture and forestry. 

Non-objective land use 

Non-objective use can be defined as the use of soil without taking into account the physical, chemical and 

biological properties of the soil. For example;  the  fertile soil or arable land of which is  the grade of 1-4  is  

the use for non-agricultural purposes such as tourism, industry and urbanisation. This problems are growing 

day by day and threaten agricultural land as a result soil resources is decreasing.  As in  the  year of 2000 

the arable land was 26 350 000 ha, but in 2015 it was 23934000 ha. Figure 14.When we look at  field crops 

and vegetable  areas, similar results can be seen  such as in 2002 field crops area  is 17 935 000 and vegetable 

930 000 ha, in 2018 field crops aerea15 436 000 and vegetable is 784 000 haTable 6.These results show that 

there are very serious losses in agricultural production areas. Therefore, the Soil Conservation and Land 

Use Law was made in 2005 for the purpose of protection fertile agricultural  land, forest and pasture areas 

with some exceptions. Unfortunately, during the period 1989-2015, a total of 2,553,316 hectares of 

agricultural land are  allowed for non-agricultural uses in Turkey. (CSB,2019).When we look at the class 

distribution of 629,285 hectares of land, which were allowed to use for non-agricultural purposes in the 

period of 2006-2015; %65,4’ü dry marginal agricultural land, %22,9’u absolute farmland Figure 15. In 

2015, a total of 24,421 land use permit of application were made and 96,255 ha of arable farmland was 

allowed of using for non-agricultural use. 
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2002 17 935 000 930 000 

2018 15 436  000 784 000 

Figure 15.  Non-objective land use based on capability class 

 in Turkey ( CSB,2019) 

Table 6  Decreasing productive land in Turkey 

Figure 14.  Decreasing arable land  in Turkey CSB,2019) 

Figure 16.  Decreasing arable land  in 

Turkey (CSB,2019) 

   Resources TUİK,2019 
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Improper applications : Applications on the the soil that do not take into account the technical characteristics 

of a land can be defined as improper applications such as to allow constructing  houses  on productive fertile 

land, to use the land that is not suitable for agriculture in  tillage agriculture, by changing the status of a 

forest to allow the activities of construction, mining and tourism  in the forest area. However, human 

activities are the source of  all these problems in nature such as erosion, sedi mentation, desertification, 

relevance and salinity  

About,78% of Turkey's territory  is under moderate, severe and very severe water erosion, the other 22% is 

mild and erosion-free Figure 17.  High level erosion, is observed in the Fırat and Dicle, Kızılırımak and 

Sakarya basins in Turkey. According to the land use, erosion happens 59% in the agricultural land, 54% in 

the forest land and 64% in the pastures. The high erosion  values of forests and pastures is caused by the 

damage and destruction of them. In addition, the wind erosion of soil 51% of in the Central and South 

Eastern Anatolia is occurred. Moreover, hazard of desertification has also emerged in these regions. 

Actually, all of these  makes the struggle against adverse developments Figure 17-18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Discussion and Result 

Both the world and in Turkey as well as natural resources are under pressure from growing population. If 

we remember that already millions of people face lack of water and famine, we can see how big our 

responsibility is.  However, with the efforts of international organizations such as UNDP, FAO, WHO, 

UNEP, some important progress has been made in solving the basic problems of humanity. Unfortunately, 

UN reports also state that basic human needs, such as; poverty, hunger, access to clean water, healthy living, 

education, clean energy, equality and justice which are among the objective of sustainable development 

could not meet yet. 

Certainly, the prerequisite for achieving these goals is that the developed countries should avoid create 

regional conflict to sell weapon and provide global superiority at the final goal. If it is desired to solve these 

problems are   essential to work in a sincere friendly and cooperation of the countries which are the goals 

of sustainable development. 

Figure17.  Water erosion levels in Turkey Figure 18.Desertification  hazard in Turkey  

 Note; green ; weak,  yellow; middle, brown ; high levels   Note; light ; weak,  yellow and brown; middle, red ; high  levels 
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Because, underdeveloped and developed countries share the same world and live together there. These 

issues has been given in detail in the UN reports, but there are difficulties in implementing it. Probably, 

some priorities can be listed as follows: 

1-Natural resources are intrusted to us, therefore, we must act responsibly for production and consumption 

2-Natural resources in the world are the wealth and property and of present, past and future generations. 

Therfore, they must be used considering  the balance of protection and use.  

3-More efforts should be made to transfer to sustainable agriculture, including organic farming. 

4- It should be transformed from the model achieving maximum benefit to the model of cyclic economy 

which includes zero waste project and recycling in industrial production. This program should be 

implemented gradually by all countries. 

5-Renewable energy sources should be used more in energy supply and the use of fossil fuels should be 

minimized.  
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HEC-HMS’ DE ÇÖZÜMLENEN MUSKINGUM-CUNGE METODU TAŞKIN ÖTELENME 
SONUÇLARININ ÖLÇÜLEN AKIM VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Hülya ÇAKIR1                          M. Erol KESKİN2 

 
ÖZET 

Çalışma kapsamında, Isparta İli, Eğirdir İlçesi’ne bağlı Çayköy’den geçerek Eğirdir Gölü’ne mansaplanan 

Güneycedere taşkını Muskingum-Cunge hidrolojik ötelenme metodu kullanılarak modellenmiştir. 
Modellemede kullanılan taşkın hidrografı, Güneycedere’ye kurulan iki adet akım gözlem istasyonuna ait 

giriş ve çıkış akım verilerine aittir. Taşkın ötelenme hesapları için HEC-HMS bilgisayar programı 

kullanılmıştır. Hesaplanan ve ölçülen çıkış hidrografları karşılaştırıldığında, sonuçların uyum içerisinde 

olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Taşkın Ötelenmesi, Muskingum-Cunge, HEC-HMS 

 

ABSTRACT 

In this study, inflow and outflow data of two gauging stations are used. The stations are installed in 

Güneycedere. Güneycedere is a stream flowing through Çayköy -a village of Eğirdir District, Isparta 

Province- to Eğirdir Lake. Muskingum-Cunge flood routing method is solved with the help of HEC-HMS 

program by using the gauged inflow data. Computed outflow hydrograph and hydrograph of gauged outflow 
data have been compared and it is seen that Muskingum-Cunge flood routing method is suitable for the 

reach of Güneycedere that is subject to this study. 

Keywords: Flood Routing, Muskingum-Cunge, HEC-HMS  
 

1. GİRİŞ 

 

Taşkın ötelenmesi, bir akarsuyun belirli bir noktasındaki taşkının süresinin ve büyüklüğünün akarsuyun 
membaında önceden bilinen ya da tahmin edilen bir veya birkaç hidrograftan yola çıkılarak tespit edilme 

yöntemidir. Geniş anlamda taşkın ötelenmesi, girdisi verilen bir hidrolojik sistemde akımın izini sürmek 

için yapılan analiz olarak tanımlanabilir. Taşkın ötelenme metodları genel olarak hidrolik ve hidrolojik 
ötelenme olarak ikiye ayrılır (Chow, 1988). Hidrolik metodlar hidrolojik metodlara göre daha doğru 

sonuçlar verirken, çok daha karmaşıktır (Kang, 2018). Hidrolik metodlarda karmaşık denklemlerin çözümü 

için topoğrafik verilere ihtiyaç duyulurken, hidrolojik metodlar daha az topoğrafik veriye ihtiyaç 

duyulmasından dolayı hidrolik metodlara göre çok daha basittir (Zhang, 2017). Taşkın ötelenme metodunun 
klasik hidrolik çözümü ilk olarak 1848 yılında Barre de Saint Venant tarafından ortaya konulmuştur. 

Venant’ın yaklaşımında, tek boyutlu akımın birim hacmi için hem süreklilik hem de momentum denklemi 

çözülmektedir (Heatherman, 2008). Hidrolojik ötelenmede, taşkın süresi boyunca fazla suyun oluşturduğu 
geçici depolanma ve çıkış akımı arasındaki bağıntı ile süreklilik prensibi kullanılır (Shaw, 2005). McCarthy 

tarafından literatüre kazandırılan Muskingum metodu hidrolojik ötelenme metodları arasında çokça 

uygulanmaktadır (McCarthy, 1938). Klasik Muskingum metodu ABD’de yer alan Ohio Nehrinin bir yan 
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kolu olan Muskingum Nehri’ne ilk defa uygulandıktan sonra bu ismi almıştır (Perumal, 2017). Metod, tarihi 

giriş ve çıkış akım kayıtlarına dayanan ve parametreleri genellikle optimizasyon yaklaşımları ile kalibre 

edilen ampirik depolama denklemine dayanır. Metotta kullanılan orjinal depolama denklemi doğrusaldır 
(Ayvaz, 2017). 

 

   S = K XI+ 1- X Q                                                                                                                          (1)  

 
Eşitlik (1)’de K parametresi akarsu ya da kanal boyunca taşkın dalgasının yol alma süresi, X parametresi 

giriş ve çıkış akımlarının birikmeye olan katkısını ifade eden ağırlık katsayısıdır. 
 
j  ve j+1 anlarındaki depolamalar sırasıyla aşağıdaki gibi yazılır: 

 

  
 

S K XI + 1- X Qj j j = 
    

                                                                             (2)  

                

  
  

S = K XI + 1- X Qj+1 j+1 j+1   
                                                                                                                     (3)  

                                                

Eşitlik (2) ve (3)’ü kullanarak Δt zaman aralığında depolamadaki değişim: 

 

       
    

S - S = K XI + 1 - X Q - XI + 1 - X Qj j jj+1 j+1 j+1
 
                                                                           (4) 

 
Depolamadaki değişim aynı zamanda (5) eşitliği kullanılarak ifade edilebilir: 

 

I +I Q +Qj jj+1 j+1
S - S   =  Δt - Δtjj+1 2 2                                                                                                           (5) 

 
Eşitlik (4 ) ve (5) birleştirilip sadeleştirilirse Muskingum metodu için ötelenme denklemi elde edilir: 
 

Q = C I +C I +C Qj jj+1 1 j+1 2 3  
                                                                           (6) 

 

Burada: 
 

 
Δt -2KX

C =1 2K 1- X +Δt                                                           (7) 

 

 
Δt +2KX

C =2 2K 1- X +Δt                                                                 (8) 

 

 

 

2K 1 - X - Δt
C =3 2K 1 - X + Δt

    
                                                                                                                                       (9) 
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C +C +C = 11 2 3  olduğu unutulmamalıdır. 

 
Gözlemlenmiş akım verilerinin mevcut olmaması durumunda, parametrelerin tahmini için Muskingum-
Cunge metodu kullanılabilir (Chow,1988). 

 

 

2. MUSKINGUM-CUNGE METODU 

 

Cunge’ın önerdiği (Cunge, 1969), doğrusal hidrolojik depolama ötelenmesine uygulanan ve Muskingum 

metoduna dayalı bir metot olan Muskingum-Cunge metodu gözlemlenmiş akım verilerinin varlığında da 
kullanılır (Elbashir, 2011). 

 

Eşitlik (6)’daki Muskingum ötelenme denklemi x = (i+1)Δx  ve t =(j+1)Δt ’deki deşarj debisi için 

aşağıdaki şekilde düzenlenebilir (McCarthy, 1938): 

 
j+1 j+1 j j

Q = C Q +C Q +C Qi ii+1 1 2 3 i+1  
                                  (10) 

 

Burada j = mekânsal indeks, j =zamansal indekstir. Eşitlik (10)’da yer alan C1 , C2 ve C3  (7), (8) ve (9) 

eşitliklerinde açıklanmıştır. Ötelenme parametreleri olan K  ve X ’in formülasyonu aşağıda verilmiştir: 

 

 

Δx Δx
K = =

c dQ / dA
k  

                                                    (11) 

ve 

 
 
 
 

1 Q
X = 1 - 

2 BS c Δx0 k  
                                                                                                          (12) 

 

Burada Δx  = ötelenme mesafesindeki her bir adım, Q = referans debisi, 0S =taban eğimi, B =su yüzeyinin 

genişliği ve c
k = Q ve B’ye karşılık gelen hızdır. 

 

K  ve X  parametreleri, taşkın dalgasının ötelenmesinde değişmeyip sabit kaldığından Muskingum-Cunge 

metodu taşkın dalgasının doğrusal olmayan yayılımını izah etmede yetersiz kalmaktadır. Bu durumun 

üstesinden gelebilmek için Price (1973) ve Ponce ve Yevjevich (1978) her zamansal ötelenme adımında 

sistemli bir biçimde değişen K  ve X  parametrelerini içeren değişken parametreli Muskingum-Cunge 

metodunu geliştirmişlerdir (Perumal, 2008). 
 

Burada C1 , C2 ve C3 katsayıları da değiştiğinden her bir zaman ve mesafe adımı olan Δt  ve Δx için bu 

katsayılar Ponce (1986) tarafından ortaya konulan bir algoritma ile hesaplanmaktadır. Söz konusu zaman 

ve mesafe adımlarının seçimi hesaplamanın doğruluğunu teyit için önemlidir. Δt ’nin seçimi için literatürde 

yer alan alternatiflerden minimum olanı seçilir. Δt belirlendiğinde Δx aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: 

Δx  = cΔt                                           (13) 

Δx aşağıdaki şartı sağlamalıdır. (HEC-HMS, 2000) 
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1 Q
Δx  c Δt +

k2 BS c0 k  
                                  (14) 

 
Muskingum-Cunge taşkın ötelenme metodunun uygulandığı Güneycedere’de aşağıda yer alan çalışmalar 

yapılmıştır. 
 
 

3. HAVZANIN TANITIMI 

 

D09A601 ve D09A602 no’lu istasyonların ana su kaynağı Eğirdir Gölü’ne takviye amaçlı derivasyonu 
yapılan Aksu Çayıdır. İstasyonların su kaynağını oluşturan diğer kaynaklar Kapız Çayı ve Havutlu 

Deresidir. Bahsi geçen kaynaklar birleşerek önce istasyonların kurulduğu Güneycedere’ye sonrasında 

Eğirdir Gölüne mansaplanır. Çalışma alanına ait genel vaziyet Şekil 1’de sunulmuştur. 
 

 

Şekil 1. Çalışma Alanı 

 

4. VERİ TEMİNİ 
 

4.1.  Akım Gözlem İstasyonları 
 

Taşkın ötelenme hesaplarına veri temin edilmesi amacıyla Güneycedere üzerinde, 37°48’56.46’’K- 
30°55’21.91’’D koordinatında D09A601 numaralı, 37°49’17.70’’K-30°54’17.79’’D koordinatında 

D09A602 numaralı olmak üzere iki adet akım gözlem istasyonu kurulmuştur. D09A601 no’lu istasyon, 

D09A602 no’lu istasyonun membaında yer almakta olup, iki istasyon arası mesafe 1764 metredir. 
İstasyonlar limnigraflıdır ve her 5 dakikada bir seviye ölçümü yapacak şekilde kurulmuştur. İstasyonlarda 

ölçümlere 10.11.2017 tarihinde başlanmış olup ölçümlere devam edilmektedir. İki istasyon arasında yanal 

akım girişi bulunmamaktadır. Akım gözlem istasyonlarına ait görüntüler Şekil 2 ve 3’te sunulmuştur. 
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Şekil 2. D09A601 no’lu Akım Gözlem İstasyonu 

 

Şekil 3. D09A602 no’lu Akım Gözlem İstasyonu  
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4.2.  Harita 

 
Çalışma kapsamında 233 163 m² alanın 1/1000 ölçekli harita alımı yapılarak akım gözlem istasyonlarının 

kurulduğu güzergâhta Güneycedere’nin ortalama eğimi, boykesiti ve istenilen sayıda enkesitleri elde 

edilmiştir. 

 
4.3.  Kanal Pürüzlülük Katsayısı 

 

Pürüzlülük katsayısı n, Manning denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için istasyonların enkesit 

alanları, enkesitlerde muline cihazı ile ölçülen debiler ve hızlar ile çalışma alanında Güneycedere’nin 
eğiminden faydalanılmıştır. n katsayısının gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilmesi amacıyla farklı debiler 

için çok sayıda Manning denklemi çözülmüş ve hesaplanan n katsayılarının ortalaması alınarak n=0,037 

bulunmuştur. Bulunan n katsayısı, Güneycedere’de yapılan gözlemsel etütlerle tahmin edilen katsayıyı 
destekler niteliktedir. 

 

 

5. UYGULAMA 

 
5.1 HEC-HMS  

 
Güneycedere taşkını, HEC-HMS 4.2.1 yazılımı kullanılarak Muskingum-Cunge hidrolojik ötelenme 

metodu ile modellenmiştir. HEC-HMS veri girişi ekran görüntüsü Şekil 4, HEC-HMS sonuç hidrograf ise 

Şekil 5’te sunulmuştur. 
 

 

 

 

Şekil 4. HEC-HMS Veri Giriş Ekranı  
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Şekil 5. HEC-HMS Sonuç Hidrografı 

 

6. SONUÇLAR 

 
Çalışma alanında membada kurulan akım gözlem istasyonu dataları, Güneycedere’ye ait topoğrafik datalar 

ile pürüzlülük katsayısı değerleriyle HEC-HMS programına veri girişi yapılarak program çalıştırılmıştır. 
HEC-HMS’de Muskingum-Cunge metodu ile elde edilen çıkış hidrografı ile mansapta kurulan akım gözlem 

istasyonuna ait çıkış hidrografı karşılaştırıldığında her iki hidrografın birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür.  
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DEBİ-SÜREKLİLİK EĞRİLERİNİN BÖLGESELLEŞTİRİLMESİ: GEDİZ HAVZASI ÖRNEĞİ 

 

Ömer Levend AŞIKOĞLU1 Tuğçe NARİN2 

 

 

ÖZET 

Su kaynakları çalışmalarında özellikle biriktirmesiz hidroelektrik tesislerinde, su alma yapılarında ve su 
kalitesi ile ilgili çalışmalarda kullanılan debi-süreklilik eğrisi (DSE), bir akarsuda debi ile bu debinin belli 

bir periyotta eşitlendiği veya aşıldığı zaman yüzdesini gösteren grafiktir.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin batısında yer alan Gediz Havzasındaki önemli akarsuların debi süreklilik eğrileri 
(DSE) özellikle kuruyan akarsularda sağlıklı sonuçlar veren Yıllık Yüzdeler metoduyla elde edilmiştir. 

Daha sonra debi-süreklilik eğrilerindeki belli olasılıklı debilerin (Q0,05, Q0,50, Q0,95) önemli havza 

büyüklükleriyle değişimi regresyon metoduyla irdelenmiştir. Zamanın %5, %50 ve %95 olasılıklarına 
karşılık gelen bu akım değerlerinin havzanın en önemli özelliklerini ifade eden ortalama eğim, ortalama 

yükseklik ve yağış alanı büyüklükleriyle güçlü regresyon ilişkisine (R2
0,05=0,982, R2

0,05=0,987, 

R2
0,05=0,981) sahip olduğu saptanmıştır. Böylelikle özellikle akım ölçümü yapılamayan veya eksik verisi 

bulunan proje noktalarında belli olasılıklı (%5, %50 ve %95 gibi) akımların, önemli havza büyüklüklerinden 
başarılı bir şekilde tahmin edilebileceği gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Debi-süreklilik eğrileri, Gediz havzası, Yıllık yüzdeler metodu 

 

 

ABSTRACT 

The flow-duration curve (FDC) used in water resources studies, especially in non-accumulating 

hydroelectric facilities, water intake structures and water quality studies, is the graph showing the percentage 

of the time where the flow is equalized or exceeded during a certain period in a stream. 

In this study, flow duration curves of the major rivers in Gediz Basin are obtained using Annual Percentage 
method which gives successful results especially for drying rivers. Then, the relationship between the flow 

rates of certain probabilities (Q0,05, Q0,50, Q0,95) and significant watershed characteristics was examined by 

regression method. These flow values, which correspond to 5%, 50% and 95% probability of time, have 
strong regression relationship with mean slope, average elevation and precipitation area of the basin 

(R2
0,05=0,982, R2

0,05=0,987, R2
0,05=0,981). Thus, it has been shown that flows of certain probabilities (5%, 

50% and 95%) can be estimated successfully from the important watershed characteristics at project points 

where there is no flow measurement or the data is missing.  

Keywords: Flow-duration curves, Gediz basin, Annual percentages method. 
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GİRİŞ 

 

Bir debi-süreklilik eğrisi (DSE), belirli bir nehir havzası için akımın büyüklüğü ile sıklığı arasındaki ilişkiyi 
temsil eden ve belirli bir debinin bir tarihsel periyot boyunca eşitlendiği veya aşıldığı zaman yüzdesini veren 

grafiksel bir gösterimdir. Debi süreklilik eğrisini oluşturmak için kullanılan akım verileri günlük, haftalık 

ve aylık gözlemlerden oluşmakla beraber; günlük debiler yardımı ile oluşturulan debi süreklilik eğrileri 
akarsu karakteristiğini en sağlıklı biçimde ifade etmektedir. Debi süreklilik eğrisinde, düşey eksende debi 

değerleri yatay eksende ise aşılma yüzdeleri yer almaktadır. 

 
DSE elde edilirken günlük, haftalık, aylık ve yıllık debi değerlerinden yararlanılmaktadır. Aylık debi 

değerleri, mevsim değişimini gözlemlemek ile su temin sistemlerindeki ve hidroelektrik santrallerdeki enerji 

üretim döngülerindeki riskli dönemleri incelemek amacıyla, yıllık debi değerleri ise hidrolojik süreçlerin 

çevresel ve iklimsel etmenler ile ilişkilerini incelemede ve büyük su kaynaklarından su temin edilmesi, 
işletilmesi, planlanması, maliyet analizi yapmada kullanılmaktadır. Bunun yanında, günlük ortalama debi 

değerleri suyun depolanmadığı hidroelektrik santrallerin proje-hesap aşamasında değerlendirilmektedir. 

 
Bir su kaynağı üzerinde yapımı planlanan hidroelektrik santraller projelendirilirken, akım tahminlerinde 

bulunulmaktadır. Bu tahminler bölgesel debi süreklilik eğrilerinin incelenmesi ile yapılmaktadır. Özellikle 

akım ölçümünün yapılmasının zor olduğu topografik özellikleri engebeli olan arazilerde debi süreklilik 
eğrileri kullanılmaktadır. 

 

Bu çalışmada, bir proje noktasında akım gözlem istasyonu bulunmaması ya da var olan istasyonun 

ölçümlerinin sağlıklı olmaması durumunda kullanılabilecek bölgesel ampirik ilişkilerin elde edilmesi 
amaçlanmıştır.  

 

Çalışmada, öncelikle Gediz havzası içerisinde yer alan 12 adet akım gözlem istasyonunun günlük akım 
ölçümleri kullanılarak yıllık yüzdeler metodu ile debi süreklilik eğrileri oluşturulmuştur. Daha sonra çoklu 

doğrusal regresyon tekniği kullanılarak DSE’lerin belli havza karakteristikleriyle bölgesel değişimleri 

irdelenmiştir. Regresyon analizi kullanılarak elde edilen ampirik formüller ile hesaplanan akım değerleri, 

ölçülmüş debilerle karşılaştırılarak ampirik formüllerin doğruluğu değerlendirilmiştir. 
 

Bu değerlendirmeler ve bulgular ışığında havzanın herhangi bir noktasında (ya da alt havzasında) sadece 

belli bazı havza özelliklerinin bilinmesi ile debi süreklilik eğrilerine kolaylıkla ulaşılabileceği 
öngörülmüştür. 

 

MATERYAL 

 

Gediz havzası ülkemizin batısında Ege Bölgesi sınırları içinde; kuzeyde Kara, Dumanlı, Kılıç, Karaoğlan, 

Demirci, Simav; doğuda Murat, Koca, Kışla, Umurbaba, Uysal; güneyde Çal, Çulha, Bozdağ, Çatma, 

Çallıbaba, Mamut, Nif ve Yamanlar Dağı ile batıda Ege Denizine kadar uzanmaktadır. Toplam havza alanı 
17.500 km2 olan, Gediz Nehri ve kolları vasıtasıyla suyu Ege Denizine boşaltan sahayı kapsamaktadır. 

Gediz havzasında, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen 35 adet akım gözlem istasyonu ile Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilen 10 adet kurulu yağış gözlem istasyonu bulunmaktadır. 
Havzanın ana kol uzunluğu 410 km ve nehrin yıllık ortalama debisi ise 60,48 m³/sn’dir. Şekil 1’de ise Gediz 

havzası alanı ve ana kolları gösterilmiştir.  

 
Bu çalışmada Gediz havzasında yer alan 12 adet akım gözlem istasyonunun günlük akım değerleri 

kullanılmıştır. Bölgenin AGİ ve meteoroloji istasyonlarına ait yıllık toplam yağış miktarı, ortalama akımlar, 

sıcaklık değerleri ve koordinat bilgileri DSİ ve MGM’den alınmıştır. Akım gözlem istasyonlarına ait bilgiler 

Çizelge 1 de yer almaktadır. 
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Şekil 28. Gediz havzası alanı ve ana kolları (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017) 

 
Çizelge 1. Çalışma kapsamında yer alan Gediz havzası AGİ leri 

 

İstasyon No İstasyon Adı Koordinatlar Bulunduğu Alt Havza 
Kayıt 

Uzunluğu 
(yıl) 

1 5-509 
Medar Çayı-
Kayalıoğlu 

 27° 46' 07'' D  
38° 53' 26'' K 

Kum Çayı 48 

2 5-510 Kum Çay-Killik 
27° 40' 39'' D  
38° 47' 27'' K 

Kum Çayı 47 

3 5-514 
Selendi Çayı-

Dereköy 
28° 42' 55'' D  
38° 41' 50'' K 

Demirköprü 49 

4 5-515 
Deliiniş Deresi-
Topuzdamları 

 28° 33' 17'' D  
38° 43' 25'' K 

Demirköprü 42 

5 5-518 
Gediz Nehri-

Manisa 
 27° 26' 30'' D  
38° 38' 41'' K 

Gediz Anakol 45 

6 5-520 
Gördes Çayı-

Gömlekçi 
27° 55' 59'' D  
38° 45' 00'' K 

Kum Çayı 10 

7 5-522 
Demirci Çayı-

Borlu 
28° 28' 58'' D  
38° 45' 23'' K  

Demirköprü 37 

8 5-523 
Gediz Nehri-

Acısu 
 28° 43' 12'' D  
38° 38' 26'' K 

Demirköprü 37 

9 5-524 
Murat Çayı-

Sazköy 
29° 30' 45'' D  
38° 57' 26'' K 

Demirköprü 34 

10 5-525 
Yiğitler Deresi-

Yiğitler 
27° 36' 43'' D  
38° 24' 48'' K 

Kemalpaşa 32 

11 5-526 
Alaşehir Çayı-

Baklacı 
28° 02' 22'' D  
38° 23' 28'' K 

Kum Çayı 18 

12 5-527 
Gördes Çayı-

Darıbükü 
27° 56' 18'' D  
38° 45' 58'' K 

Kum Çayı 28 
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YÖNTEM 

 

Klasik Yöntem 

Bu çalışmada, uzun dönem günlük ve aylık akım verileri bulunan akım gözlem istasyonları için, verilerin 

tamamı sıra numarası verilerek büyükten küçüğe doğru dizilmiştir. Daha sonra aşılma olasılıkları %’leri 

Weibul (1939) formülü ile hesaplanmıştır. Aşılma olasılıklarına karşılık gelen debi değerleri için DSE’ler 

çizilmiştir.  
 

Çizilen DSE’lerden %5, %50 ve %99 aşılma olasılığına karşılık gelen akımlar belirlenmiştir. %99 için bazı 

istasyonlarda bu değere yaklaşılmadığı görüldüğünden çalışmada %99 yerine %95 aşılma olasılığı verisi 
kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Yıllık Yüzdeler Metodu 

Yıllık yüzdeler metodu, ölçüm yapılan istasyonlara ait günlük akım verileri her yıl kendi içinde büyükten 

küçüğe sıralanması ve sıralanan bu akım verilerinin ortalamaları alınarak n=365 verinin ve bunlara ait 
olasılıkların elde edilmesi prensibine dayanmaktadır (LeBoutillier and Waylen, 1993; Vogel and Fennessey, 

1994; Blum et al., 2016; Narin 2019). Bu yöntemle, klasik yöntemde yüksek aşılma olasılıklarına (örneğin 

%90, % 95 aşılma olasılığı) karşılık gelen debiler için kurak dönemlere denk gelen debilerin 
okunamamasından kaynaklanan sakıncanın ortadan kaldırılabildiği görülmüştür. 

 

Belli Olasılıklı Debilerin Modellenmesi 

Bu bölümde belli aşılma olasılıklarına (% 5, %50 ve % 95) karşılık gelen debi değerlerinin (Q5, Q50 ve Q95) 

havza karakteristikleriyle değişimini tahminlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon modeli kurulmuştur.  

Regresyon analizinde, modele katkısı en fazla olan değişkenler adım adım regresyon yöntemiyle 
belirlenmiştir. Havza karakteristiklerinden oluşan bağımsız değişkenler, modele olan katkısı göz önüne 

alınarak eleme yöntemi ile belirlenmiştir. Başlangıçta regresyon analizine dâhil edilmek üzere 7 bağımsız 

değişken (yağış alanı, havza ortalama yüksekliği, havza ortalama eğimi, yağış yüksekliği, istasyonun kotu, 
sıcaklık ve akış yüksekliği) belirlenmiştir. 

 

Daha sonra regresyon ilişkisine anlamlı katkısı olan değişkenleri saptamak amacıyla, geriye doğru eleme 
yöntemi ile regresyon analizi yapılmıştır. Eleme yöntemi ile modele katkısı olmayan bağımsız değişkenler 

regresyon ilişkisinden çıkarılmıştır. Böylece anlamlı regresyon ilişkisi veren bağımsız değişkenler 

belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler yağış alanı (A), ortalama eğim (S) ve ortalama 

yükseklik (H) olup, bu bağımsız değişkenleri sırasıyla A, S ve H indisleri ile ifade edilmiştir.  
 

 

BULGULAR 

 

Bu çalışmada, DSE’lerin elde edilmesi amacıyla 12 adet AGİ’nin günlük akım verileri kullanılmıştır.  

 
Klasik yöntemle elde edilen debi süreklilik eğrileri, özellikle kuruyan akarsularda yüksek aşılma olasılıkları 

için (%75’ten büyük olasılıklarda) anlamlı sonuçlar vermemektedir. Şekil 2 ’de klasik yöntemle elde edilmiş 

bir debi-süreklilik eğrisi görülmektedir. 
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Şekil 2. Kuruyan bir akarsu için (527 No.lu AGİ) klasik yöntemle elde edilen DSE 

 

Bu sebeple, bu çalışmada ortalama yıllık akımlara dayanan Yıllık Yüzdeler metodu önerilmiştir 

(LeBoutillier and Waylen, 1993; Vogel and Fennessey, 1994; Blum et al., 2016). Yıllık yüzdeler metodunda 

her yılın 365 günlük debileri büyükten küçüğe sıralanmış, daha sonra bu dizilerin ortalamalarından oluşan 
dizi elde edilmiştir. Her bir istasyon için elde edilen bu 365 günlük ortalama dizileriyle debi-süreklilik 

eğrileri çizilmiştir. Uzun dönem günlük akım verisi bulunan 527 no.lu istasyona ait yıllık yüzdeler metodu 

ile çizilen DSE Şekil 3 ’te verilmiştir.  

 

 

Şekil 3. 527 no.lu istasyon için yıllık yüzdeler metodu ile elde edilen DSE 
 

Şekil 2 de klasik yöntemle elde edilen DSE’lerde uzun süren kuraklıkların etkisiyle yüksek (%70 den büyük) 

olasılıklara denk gelen debiler sıfır olarak okunmaktadır. Uzun kurak dönemlerden kaynaklanan bu durum, 

esasen gerçeği çok yansıtmamaktadır. Şekil 3 te yıllık yüzdeler metodu ile bulunan veriler kullanılarak 
çizilen 12 adet istasyona ait DSE’lerden görüleceği üzere, yıllık ortalama debi değerlerinin kullanılması 

sonucunda, bahsedilen bu sakıncanın ortadan kalktığı görülmektedir. 
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Gediz havzası üzerinde bulunan 12 adet istasyon debi-süreklilik eğrileri yıllık yüzdeler metoduyla elde 
edildikten sonra, bu eğrilerin %5, %50 ve %95 aşılma olasılığına karşılık gelen debileri Q5, Q50 ve Q95 ile 

havzanın önemli karakteristikleri arasında (havza ortalama eğimi S, havza ortalama yüksekliği H, yağış 

yüksekliği P, yağış alanı A, istasyon kotu K, sıcaklık T ve akış yüksekliği h) çoklu doğrusal regresyon 
ilişkisi tanımlanmaya çalışılmıştır. 

 
Çizelge 1.Belli olasılıklı debiler ve regresyon ilişkisinde değerlendirilen havza karakteristikleri 

 

No Q5 Q50 Q95 

Ort. 

Eğim 

(%) 

Havza Ort. 

Yükseklik 

(m) 

Yağış 

Alanı 

(km2) 

Yağış 

Yüksekliği 

(mm) 

İstasyon 

Kotu 

(m) 

Sıcaklık 

(Co) 

Akış 

Yüks. 

(mm) 

5-509 10.40 0.89 0.14 0.8 79 883.2 30.75 77 16.1 103 

5-510 19.08 2.14 0.40 2.2 57 3158.4 25.40 55 15.9 57.6 

5-514 9.37 0.73 0.05 8.5 365 680.8 56.87 344 13.6 117 

5-515 12.89 0.98 0.06 4.3 406 739.6 41.79 360 15 148 

5-518 114.86 26.40 9.28 54.14 0.8 15616.4 54.14 28 23 16.9 

5-520 20.73 1.05 0.00 0.9 108 1470.4 53.19 115 16.1 109 

5-522 12.43 0.85 0.01 2.8 254 818.8 19.23 245 15 121 

5-523 33.25 4.94 0.63 2.2 354 3272.4 62.10 373 14.3 98 

5-524 4.36 1.04 0.38 5.7 801 176 32.75 790 12.6 278 

5-525 2.55 0.28 0.02 3.4 162 64 247.48 165 16.7 356 

5-526 7.07 0.43 0.03 13.6 184 1613.6 107.67 145 16.6 34.65 

5-527 16.84 1.02 0.02 0.6 118 1430.5 51.26 121 16.3 102 

 

 

Regresyon analizindeki bağımsız değişkenlerin anlamlılıkları tek tek incelenmiş ve modele katkısı olmayan 
değişkenler (sıcaklık, yağış yüksekliği ve akış yüksekliği) geriye doğru eleme yöntemi ile regresyon 

ilişkisinden çıkartılmıştır. İstasyon kotu ise havza kotuyla benzer değerlerde olması sebebiyle ilişkiden 

çıkartılmıştır. 
 

Havzanın önemli karakteristiklerinden havza ortalama eğimi, havza ortalama yüksekliği ve yağış alanı 

parametrelerinin regresyon ilişkisine anlamlı katkısı olduğu görülmüş, ölçülen debiler ile regresyon 

ilişişinden tahmin edilen debiler arasındaki ilişkiyi gösteren determinasyon katsayısının (R2) Q5, Q50 ve Q95 
debileri için güçlü regresyon ilişkisine işaret ettiği (0,98 – 0,99 civarında) görülmüştür. 

 

%5 aşılma olasılıklı Q5 debileri için elde edilen bölgesel regresyon bağıntısı (1) eşitliği ile verilmiş, ölçülen 
ve regresyon ilişkisiyle tahmin edilen debiler Şekil 4 ’te gösterilmiştir. 

 

𝑄5 = 5.816 − 0.823 ∗ S + 0.008 ∗ H + 0.007 ∗ A       (1) 
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Şekil 4. %5 aşılma olasılıklı ölçüm ve tahmin debileri 

 

%50 aşılma olasılıklı Q50 debileri için elde edilen bölgesel regresyon bağıntısı (2) eşitliği ile verilmiş, 

ölçülen ve regresyon ilişkisiyle tahmin edilen debiler Şekil 5 ’te gösterilmiştir.. 

 

𝑄50 = −1.583 − 0,091 ∗ S + 0.004 ∗ H + 0.001 ∗ A       (2) 

 

 

Şekil 5. %50 aşılma olasılıklı ölçüm ve tahmin debileri 

 

%95 aşılma olasılıklı Q95 debileri için elde edilen bölgesel regresyon bağıntısı (3) eşitliği ile verilmiş, 
ölçülen ve regresyon ilişkisiyle tahmin edilen debiler Şekil 6 ’da gösterilmiştir. 

 

 

𝑄95 = −0,948 − 0,009 ∗ S + 0.001 ∗ H + 0.0006 ∗ A       (3) 
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Şekil 6. %95 aşılma olasılıklı ölçüm ve tahmin debileri 

 

 

Diğer yandan %5, %50 ve %95 aşılma olasılıkları için çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda elde 

edilen tahmini debiler ile ölçülen debiler (m3/s) Şekil 7, 8 ve 9 ‘daki grafiklerle verilmiştir.  

 
 

 

 

 

Şekil 7. 12 adet akım gözlem istasyonunun %5 aşılma olasılığı için ölçülen ve tahmini debiler 
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Şekil 8. 12 adet akım gözlem istasyonunun %50 aşılma olasılığı için ölçülen ve tahmini debiler 
 

 

 

Şekil 9. 12 adet akım gözlem istasyonunun %95 aşılma olasılığı için ölçülen ve tahmini debiler 

 

 

SONUÇLAR 

 

DSE’ler belirli bir akarsu havzasında akımın büyüklüğü ile sıklığı arasındaki ilişkiyi temsil eden ve belirli 

bir debinin bir tarihsel periyot boyunca eşitlendiği veya aşıldığı zaman yüzdesini veren grafikler olup, düşey 

eksende debi değerlerinin yatay eksende ise aşılma yüzdelerinin belirtilmesi ile oluşturulmaktadırlar. Debi 
süreklilik eğrisi yardımıyla zamanın belirli yüzdesine karşılık gelen debi belirlenebilmekte, bu sayede 

biriktirmesiz hidroelektrik tesislerinde, su alma yapılarında, su kalitesi ile ilgili çalışmalarda proje debisinin 

seçilmesi mümkün olmaktadır. 
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Bu çalışmada, Gediz havzasında yer alan önemli akarsuların Debi Süreklilik Eğrileri (DSE) ele alınmıştır. 

Çalışma kapsamında, öncelikle Gediz havzasında bulunan 12 adet akım gözlem istasyonunun günlük akım 

ölçümleri kullanılarak debi-süreklilik eğrileri elde edilmiştir. Klasik yöntemle elde edilen DSE’lerde 
bilhassa kuruyan akarsularda (%70 den büyük) olasılıklara denk gelen debiler sıfır olarak ortaya 

çıkmaktadır. Uzun süren kurak dönemlerden kaynaklanan bu durum, esasen gerçeği çok yansıtmamaktadır. 

Yıllık yüzdeler metodu ile çizilen debi-süreklilik eğrileri bahsedilen bu sakıncayı ortadan kaldırmaktadır. 
  

Bu şekilde elde edilen debi-süreklilik eğrilerinin belli havza karakteristikleriyle bölgesel değişimleri 

incelendiğinde %5, %50 ve %95 aşılma olasılığına karşılık gelen Q5, Q50 ve Q95 debilerinin havza yağış 
alanı, havza ortalama yüksekliği, havza ortalama eğimi, yağış yüksekliği, istasyonun kotu, sıcaklık ve akış 

yüksekliği bağımsız değişkenleriyle ilişkisi araştırılmış, eksiltme yöntemiyle yapılan regresyon analizi 

sonucunda, anlamlılık gösteren bağımsız değişkenlerin havza ortalama eğimi, havza ortalama yüksekliği ve 

yağış alanı olduğu görülmüştür. 
 

Şekil 7, 8 ve 9 dikkatlice incelendiğinde havzaya bağlı bu üç önemli karakteristiğin debi süreklilik eğrisinde 

%5, %50 ve %95 aşılma olasılıklarına karşılık gelen Q5, Q50 ve Q95 debilerini başarılı bir şekilde temsil 
ettiği görülmektedir. Diğer yandan Şekil 4, 5 ve 6 da verilen determinasyon katsayıları da kuvvetli regresyon 

ilişkilerine işaret etmektedir (R2(Q5)=0,987, R2(Q50)=0,988, R2(Q95)=0,969).  

 
Bu değerlendirmeler ve bulgular ışığında havzanın akarsu ölçümü bulunmayan herhangi bir noktasında (ya 

da alt havzasında) dahi sadece belli bazı havza özelliklerinin bilinmesi ile debi-süreklilik eğrilerinin belli 

olasılıklı debilerinin yüksek doğrulukla tahmin edilebileceği gösterilmiştir. 

 
Bir öneri olarak, debi süreklilik eğrilerinin belli olasılıklı debilerinin (Q5, Q50, Q95 gibi) havzanın bu en 

önemli üç büyüklüğüne (havza ortalama eğimi, havza ortalama yüksekliği ve yağış alanı) bağlı olarak 

tanımlandığı regresyon ilişkilerinin daha geniş alanlar için genelleştirilmesi konusunun irdelenmesi 
düşünülmelidir. 
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METEOROLOJİK VE HİDROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ: MANAVGAT NEHRİ ÖRNEĞİ 

 
ÖzlemTERZİ1 Dilek TAYLAN2 

 
 

ÖZET 

Kuraklık, alansal ve zamansal dağılım, şiddet, süre ve ekonomik zarar gibi verdiği uzun vadeli etkiler 

nedeniyle büyük önem taşıyan doğal afetlerden biridir. Zaman içerisinde sırasıyla gözlenen meteorolojik, 
hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklık süreçleri tüm hayatı olumsuz etkiler. Bu kuraklık 

süreçlerinin belirlenmesinde kullanılan indeksler ile kuraklığın temel özellikleri sayısal olarak ifade 

edilmektedir. Bu çalışmada 1963 ve 2002 yılları arasındaki aylık yağış, sıcaklık ve akım verileri kullanılarak 
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Manavgat Nehri’ne ait kuraklığı izleyebilmek için standartlaştırılmış yağış 

indeksi (SYİ), keşif kuraklık indeksi (KKİ) ve akım kuraklık indeksi (AKİ) meteorolojik ve hidrolojik 

kuraklık yöntemleri kullanılmıştır. KKİ yöntemi yağışa ek meteorolojik parametre olarak potansiyel 
evapotranspirasyon değerlerini de hesaba katıp daha hassas değerlendirmelere imkân vermektedir. Benzer 

şekilde AKİ yöntemi de meteorolojik kuraklığın devamında ortaya çıkan hidrolojik kuraklığın izlenmesinde 

akım verilerini kullanmaktadır. Çalışmada 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarda SYİ ve KKİ meteorolojik 

kuraklıkları ile AKİ hidrolojik kuraklığı arasında kabul edilebilir bir korelasyon olup olmadığı 
araştırılmıştır. Her üç yönteme göre elde edilen kuraklığın büyüklüğü ve sıklığı bakımından anlamlı bir 

benzerlik elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Manavgat Nehri, Meteorolojik Kuraklık, SYİ, KKİ, Hidrolojik Kuraklık, AKİ. 

 

ABSTRACT 

Drought is one of the natural disasters having a great importance because of its long-term effects such as 

spatial and temporal distribution, intensity, duration and economic damage. The meteorological, 
hydrological, agricultural and socioeconomic drought processes observed in time have a negative effect on 

the whole life. The basic characteristics of the drought are expressed numerically by using the indices in the 

determination of the drought processes. In this study, the Standardized Precipitation Index (SPI), 
Reconnaissance Drought Index (RDI) and Current Drought Index (SDI)which are meteorological and 

hydrological drought methods were used to monitor the drought of Manavgat River located in the 

Mediterranean Region by using monthly precipitation, temperature and flow data between 1963 and 2002 
years. The RDI method allows for more precise evaluations, taking into account potential evapotranspiration 

values in addition to precipitation. Similarly, the SDI method uses flow data to monitor the hydrological 

drought in the continuation of meteorological drought. Whether there is an acceptable correlation between 

SPI and RDI meteorological drought, and SDI hydrological drought in 3, 6, 9 and 12 month periods were 
investigated in the study. A significant similarity was obtained in terms of the size and frequency of the 

drought obtained according to all three methods. 

 
Keywords: Manavgat River, Meteorological Drought, SPI, RDI, Hydrological Drought, SDI. 
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GİRİŞ 

 
Kuraklık, bir bölgedeki su miktarının önemli ölçüde azalmasıyla ilişkili olarak oluşan doğal bir süreçtir. 

Ancak karmaşık yapısı nedeniyle tanımlanması, ölçülmesi ve izlenmesi zordur. Kuraklık temel olarak 

oluşum sıralarına göre meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık olmak üzere üç sınıfta 
incelenir.  

 

Uzun süre boyunca yağışın olmaması, insan yaşamını ve sağlığını, su kaynaklarını ve ekonomiyi kötü yönde 
etkileyebilir ve bu durum genellikle meteorolojik kuraklık olarak tanımlanır (Yu ve diğerleri, 2013; Heim, 

2002; Potop ve diğerleri, 2014; Escalante-Sandoval ve Nuñez-Garcia, 2017). Meteorolojik kuraklığın 

izlenmesi, küresel ölçekte kuraklık riskinin azaltılmasının (Li ve diğerleri, 2017) hayati ve önemli bir 

parçasıdır (WMO, 2013; Li ve diğerleri, 2014). Meteorolojik kuraklığının hesaplanmasında farklı 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kuraklığın şiddeti, süresi ve alansal dağılımını yansıtmaları bakımından farklı 

indisler sunulmuştur (Heim, 2002). Kuraklık indislerinin temel bir özelliği, farklı iklim özelliklerine sahip 

farklı yerlerdeki kuraklıkların karşılaştırılabilmesine olanak vermeleridir. Bu nedenle, meteorolojik 
kuraklığın belirlenmesindeki yöntemler genellikle standartlaştırılmış serilerin hesaplanmasına dayanır. 

 

Örneğin, en sık kullanılan meteorolojik kuraklık indislerinden biri olan standartlaştırılmış yağış indisi 
(SYİ)’nde standartlaştırılmış yağış verileri kullanılmaktadır (McKee ve diğerleri, 1993). Benzer şekilde 

sıcaklık verileri kullanılarak elde edilmiş evapotranspirasyon ve yağış verilerine göre hesaplanan keşif 

kuraklık indisi (KKİ)’nde de standartlaştırılmış seriler kullanılmaktadır (Tsakiris ve diğerleri, 2007).  

 
Geliştirilen meteorolojik kuraklık indislerinin yanı sıra kuraklık tehlikesinin ortaya çıkma olasılığını 

değerlendirmek üzere de çok sayıda çalışma yapılmıştır. Paulo ve Pereira (2007) tarafından belirtildiği gibi 

kuraklık doğal bir süreçtir, ancak sonuçları tüm yaşam biçimlerini olumsuz olarak etkilemektedir.  Kuraklık 
olayının zamanının ve şiddetinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi zararlarının azaltılabilmesi 

çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Markov serileri, meteorolojik kuraklıkların öngörülebilirlik 

özelliklerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Lohani ve Loganathan 1997; Steineman 

2003).  
 

Meteorolojik kuraklığın devamında, akarsu akımları, rezervuarlar ve akiferler gibi yerüstü ve yeraltı su 

kaynaklarındaki eksiklik durumu olarak karşımıza çıkan hidrolojik kuraklık, su kalitesinin bozulması, 
sulama suyunun azalması ve tarımdan elde edilecek verimin düşmesi, akarsu içindeki ve çevresindeki canlı 

hayatının bozulması, rekreasyon faaliyetlerinin sınırlanması gibi olumsuz etkilere sahiptir (Mishra ve Singh, 

2010).  
 

Meteorolojik kuraklık yöntemlerine benzer şekilde hidrolojik kuraklığın gözlenmesinde de 

standartlaştırılmış aylık akım serileri kullanılmaktadır. Yerüstü ve yeraltı su kaynakları bölgenin 

topoğrafyası, bitki örtüsü, iklimi, zemin özellikleri ve beşeri faaliyetler gibi çok sayıda faktörün etkisine 
bağlı olmakla birlikte Nalbantis (2008) tarafından önerilen akım kuraklık indisi (AKİ)’nde sadece aylık 

akım kayıtlarının kullanılması hidrolojik kuraklığın zamansal ve alansal dağılımının incelenmesi açısından 

araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır.  
 

Bu çalışmada Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Manavgat Nehri’ndeki meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkları 

gözlemlemek için SYİ, KKİ ve AKİ kullanılmıştır. Ele alınan farklı periyotlarda her üç yönteme göre elde 
edilen standart seriler birbirleri ile karşılaştırılarak bölgeye ait meteorolojik ve hidrolojik kuraklık arasındaki 

ilişki değerlendirilmiştir.  
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ÇALIŞMA ALANI  

 

Türkiye’nin güneyinde Antalya ili sınırları içerisinde yer alan Manavgat Çayı, uzunluğu 93 km olan 

Toroslar’dan doğarak Akdeniz’e dökülen bir akarsudur. Batı Toros sıradağları arasından doğan kolların 

birleşmesiyle oluşur. Güney batıya yönelerek dar ve dik yamaçlı kanyonlar arasından geçer, Manavgat 
Şelalesi'ni meydana getirir ve Manavgat ilçe merkezinin doğusunda alüvyal bir kıyı ovasından denize 

dökülür (Doğaner, 2016). 

Türkiye'nin akım rejimi en düzenli nehridir. Üzerinde iki tane baraj inşa edilmiş olup (Oymapınar 
Barajı ve Manavgat Barajı) enerji üretimine büyük katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en büyük yeraltı 

nehirlerinden Dumanlı 1 ve Dumanlı 2 Manavgat Çayı’nı beslemektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya Havzası yağış alanı içerisinde bulunan 31° 31' 03" 
enlem ve 36° 50' 06" boylamında yer alan Manavgat meteoroloji istasyonuna ait yıllık ortalama yağış 

yüksekliği 1191.2 mm olup, 1963-2005 yılları arasında ölçülen en yüksek sıcaklık 43.7°C, en düşük sıcaklık 

-2.8°C ve ortalama sıcaklık 18.5°C’dir (Şekil 1).   

  

 
 

Şekil 1. Çalışma Alanı (Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2016) 

 

Manavgat Çayı 9-18 numaralı Şelale akım gözlem istasyonuna ait 1964-2003 yılları arasındaki ortalama 

debi 133 m3/s’dir. SYİ, KKİ ve AKİ hesaplamaları yapılırken ortak zaman aralığının olması için analizlerde 

1963-2002 yılları arasındaki akım, yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır.   
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YÖNTEM  

 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ)  

 

Farklı bölgelerin meteorolojik kuraklığını tanımlamak ve birbirleri ile mukayese edebilmek amacıyla yağış 
değerini boyutsuz bir sayısal değere dönüştüren standartlaştırılmış yağış indisi (SYİ) 1993 yılında Mckee 

ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir ve bu indis ele alınan bir zaman dilimi  (1, 2, 3, 4, ….., 12 aylık gibi) 

için yağışın (mm) ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile hesaplanmaktadır (Eşitlik 1). 
 

𝑆𝑌İ =
𝑋−�̅�

𝜎
           (1) 

 
Hesaplanan SYİ değerleri dikkate alınarak yapılan kuraklık analizinde indisin negatif olduğu zaman aralığı 

kurak dönem olarak tanımlanır. İndisin sıfırın altına ilk düştüğü ay kuraklığın başlangıcı olarak kabul 

edilirken, indisin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir ve en az 30 yıllık 
sürekli verilere ihtiyaç duyulur (Kömüşçü ve diğerleri, 2002; Mckee ve diğerleri, 1993). SYİ ile elde edilen 

standart değerler Çizelge 1’de verilen kategorilere göre sınıflandırılabilirler.  

 
Çizelge 1. SYİ Kuraklık Kategorileri (Mckee ve diğerleri, 1993) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Keşif Kuraklık İndisi (KKİ) 

 

Meteorolojik kuraklığın hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan SYİ için bölgeye ait yağış verilerinin 

yeterli olması çok sayıda çalışma yapılmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, ilk kez Tsakiris ve diğerleri 
(2007) tarafından önerilen ve bir sistemdeki su dengesi gereği, sisteme giren ve çıkan elemanlar (yağış, 

akım, buharlaşma vb.) arasındaki su eksikliği için daha hassas bir yaklaşım sunan keşif kuraklık indisi (KKİ) 

yönteminde yağış ve sıcaklık verileri birlikte kullanılmaktadır. Bu yöntemde, kümülatif yağışlar ve 
hesaplanan potansiyel evapotranspirasyon değerlerinden elde edilen standartlaştırılmış çıktılar, bölgedeki 

kuraklığın şiddetini SYİ’ye göre daha iyi yansıtmaktadır. 

 

KKİ’de başlangıç değeri olan α0 değeri Eşitlik (2) ile hesaplanmadır. 
 

𝛼0
(𝑖)
=

∑ 𝑃𝑖𝑗
12
𝑗=1

∑ 𝑃𝐸𝑇𝑖𝑗
12
𝑗=1

 ,    i=1, 2, 3, …, N    ve     j=1, 2, 3, …, 12      (2) 

 

Burada,𝑃𝑖𝑗 ve 𝑃𝐸𝑇𝑖𝑗 i. yılın, j. ayındaki yağış (mm) ve evapotranspirasyon (mm) değerlerini göstermektedir. 

Sıralamada Ekim ayı verileri için j=1 alınarak başlanmaktadır. N ise yıl sayısını göstermektedir.  

SYİ değeri Kuraklık Kategorisi 

≥ 2 Çok şiddetli yağışlı 

1.5- 1.99 Çok yağışlı 

1.0 – 1.49 Orta şiddetli yağışlı 

0.99 – 0 Normal 

0 – (-0.99) Hafif şiddetli kuraklık 

(-1.0) – (-1.49) Orta şiddetli kuraklık 

(-1.5) – (-1.99) Şiddetli kuraklık 

≤ (-2) Çok şiddetli kuraklık 
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Her bir yıl için normalize KKİ değerleri ise Eşitlik (3) ile hesaplanmaktadır. Eşitlikte 𝛼0̅̅ ̅, N yıllık verinin 

aritmetik ortalamasını göstermektedir. 

 

𝐾𝐾İ𝑛
(𝑖)
=

𝛼0
(𝑖)

𝛼0̅̅ ̅̅
− 1          (3) 

 
SYİ’ye benzer şekilde hesaplanan standartlaştırılmış KKİ değerleri içinde Eşitlik (4) kullanılmaktadır: 

 

𝐾𝐾İ𝑠𝑡(𝑘)
(𝑖)

=
𝑦𝑘
(𝑖)
−𝑦𝑘

𝜎𝑦�̂�
          (4) 

 

Burada yi, 𝛼0
(𝑖)

 parametresinin logaritmasını, 𝑦𝑘  aritmetik ortalamayı ve 𝜎𝑦�̂�  standart sapmayı 

göstermektedir. Standartlaştırılmış KKİ değerleri Çizelge 1’de verilen kuraklık kategorilerine göre 

sınıflandırılabilirler (Tsakiris ve diğerleri, 2007).  
 

Akım Kuraklık İndisi (AKİ) 

 

Nalbantis (2008) tarafından önerilen hidrolojik kuraklığın belirlenmesinde kullanılan bu indis (AKİi,k) akım 
hacim değerlerine (Qi,j) ihtiyaç duymaktadır. Burada, i herhangi bir hidrolojik yılı, j ise bu yılın bir ayını, 

Vi,k kümülatif akarsu akımlarını (m3/s) göstermek üzere Eşitlik (5)’den elde edilir: 

 

𝑉𝑖,𝑘 = ∑ 𝑄𝑖,𝑗
3𝑘
𝑗=1    𝑖 = 1, 2, 3, … ,𝑁       𝑗 = 1, 2, 3, … , 12        𝑘 = 1, 2, 3, 4    (5)  

 
Burada Vi,k, i. hidrolojik yılın k. referans periyodu için kümülatif akım miktarını, N yıl sayısını 

belirtmektedir. k-referans periyodu, k=1 olduğunda Ekim-Aralık dönemi, k=2 olduğunda Ekim-Mart 

dönemi, k=3 olduğunda Ekim-Haziran dönemi ve k=4 olduğunda Ekim-Eylül dönemi anlamına 

gelmektedir. 
 

Vi,k kümülatif akım miktarına bağlı olarak AKİ değeri, i. yılın k. referans periyodu için Eşitlik (6)’ya göre 

hesaplanır. 

 

𝐴𝐾İ𝑖,𝑘 =
𝑉𝑖,𝑘−𝑉𝑘

𝑠𝑘
       𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁        𝑘 = 1, 2, 3, 4      (6) 

 

Eşitlik (6)’da �̅�𝑘 ve 𝑠𝑘, k-referans periyodu için sırasıyla kümülatif akım miktarının ortalamasını ve standart 

sapmasını göstermektedir. SYİ ve KKİ’de olduğu gibi AKİ değerleri de 0’dan 4’e kadar derecelendirilmiş 

kuraklık kategorilerine ayrılmaktadır (Çizelge 2) (Nalbantis, 2008).  
 

Çizelge 2. AKİ Kuraklık Kategorileri (Nalbantis, 2008) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Durum AKİ değeri Kuraklık Kategorisi 

0 ≥ 0.0 Kurak olmayan 

1 (-1.0) – (0) Hafif şiddetli kuraklık 

2 (-1.5) – (-1.0) Orta şiddetli kuraklık 

3 (-2.0) – (-1.5) Şiddetli kuraklık 

4 ≤ (-2) Çok şiddetli kuraklık 
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ARAŞTIRMA BULGULARI  

 

Bu çalışmada Manavgat Nehri’ne ait meteorolojik ve hidrolojik kuraklığı gözlemlemek için 
standartlaştırılmış yağış indeksi (SYİ), keşif kuraklık indeksi (KKİ) ve akım kuraklık indeksi (AKİ) 

kullanılmıştır. SYİ’de yağış verilerine ihtiyaç duyulurken, KKİ’de yağışa ek olarak potansiyel 

evapotranspirasyon değerlerinin de hesaplanması gerekmektedir. AKİ’de ise hidrolojik kuraklık için akım 
verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu indeksler kullanılarak 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlar için kuraklık 

değerleri hesaplanmıştır.  

 
SYİ kuraklık değerleri hesaplanırken, Eşitlik (1) kullanılarak yağış verileri her bir periyot için standart hale 

getirilmiştir. Kurak ve yağışlı süreçleri daha sağlıklı gözlemleyebilmek adına Mckee ve diğerlerinin (1993) 

önerdiği gibi en az 30 yıllık yağış verisinin olması gerektiği şartı, 1964-2003 yılları arasında 40 yıllık zaman 

dilimi ele alınarak sağlanmıştır. Meteorolojik kuraklığı SYİ ile kıyaslayabilmek için KKİ ile kuraklık 
değerleri de hesaplanmıştır. KKİ uygulanırken yağış ve sıcaklık verileri ile bölgeye ait potansiyel 

evapotranspirasyon (PET) değerleri Thornthwaite yöntemine göre DrinC paket programı kullanılarak 

belirlenmiştir. Yağış verilerinin PET değerlerine oranları normalize edildikten sonra hesaplanan 
standartlaştırılmış yeni değerler kullanılarak (Eşitlik (2), (3) ve (4)), SYİ’deki gibi tüm periyotlar için zaman 

serileri çizilmiştir. 

 
Ayrıca, bölgedeki hidrolojik kuraklığı belirlemek için Manavgat Nehri akım verileri kullanılarak Eşitlik 

(6)’ya göre hesaplanan AKİ ile aynı periyotlarda kurak süreçler belirlenmiştir. Her üç yönteme göre elde 

edilen standart verilerin zaman içerisindeki değişimleri 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlar için sırasıyla Şekil 2, 

3, 4 ve 5’de verilmiştir.    
 

 
 

Şekil 2. 3 Aylık Standartlaştırılmış Kuraklık Değerleri 
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Şekil 3. 6 Aylık Standartlaştırılmış Kuraklık Değerleri 

 

 
 

Şekil 4. 9 Aylık Standartlaştırılmış Kuraklık Değerleri 
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Şekil 5. 12 Aylık Standartlaştırılmış Kuraklık Değerleri 

 

Manavgat Nehri için standartlaştırılmış KKİ ve SYİ zaman serileri karşılaştırmada kolaylık 

sağlamaktadır. Her iki indis için 3, 6, 9, 12 aylık periyotların zaman serilerindeki kurak ve yağışlı 

süreçler benzer aralıklarda dağılım göstermektedirler (Şekil 2, 3, 4, 5). Ayrıca iki indis arasında çok 

yüksek bir korelasyon bulunmuştur (Çizelge 3). KKİ’de yağışın yanı sıra potansiyel 

evapotranpirasyonun kullanılması bölgedeki bitki su ihtiyacının ve kuraklığın SYİ’ye göre daha iyi 

temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. 

 
Çizelge 3. SYİ ve KKİ’ye Göre Belirlenen Kuraklık Değerleri Arasindaki Korelasyon 

 

 

 
 

 

 
 

 

AKİ’ye göre elde edilen zaman serilerinde 3 ve 6 aylık periyotlarda daha sıklıkla kurak süreçler görülürken, 

9 ve 12 aylık periyotlarda yağışlı süreçlerde artış gözlenmektedir. Şekil 2’den görüldüğü gibi 3 aylık 
periyotta elde edilen kuraklık şiddeti de en yüksek değere ulaşmıştır. AKİ sonuçlarının SYİ ve KKİ’ye en 

benzer olduğu periyot 12 aylık periyottur. Bu periyotta neredeyse bir kayma olmaksızın meteorolojik 

kuraklıkla eş zamanlı hidrolojik kuraklık gözlenmektedir. 3, 6 ve 9 aylık periyotlarda yaklaşık iki aylık bir 
kayma gözlenmektedir. Bu durumun, AKİ ve diğer yöntemler arasındaki korelasyonun düşük olmasıyla da 

desteklendiği görülmektedir (Çizelge 4).  

 
 

Periyot R2 

3 aylık 0.963 

6 aylık 0.979 

9 aylık 0.977 

12 aylık 0.972 
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Çizelge 4. AKİ ve Diğer İndislerin Kuraklık Değerleri Arasındaki Korelasyonlar 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SONUÇLAR 

 

Ülkemizde su kaynaklarının doğru bir şekilde planlanması ve kullanımı için kurak ve yağışlı 

dönemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu dönemlerin belirlenmesinde 

kuraklık indisleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Manavgat Nehri’nin 1964-2003 yılları 

arasında uzun dönemler boyunca oluşan kuraklık olaylarının tanımlanması için yağış, sıcaklık,  

potansiyel evapotranspirasyon ve akım miktarlarına göre hesaplanan SYİ, KKİ ve AKİ kullanılmıştır. 

Bölge için elde edilen 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlar için meteorolojik kuraklık indislerinden SYİ ve KKİ 

değerleri incelendiğinde, bu iki indisten elde edilen kuraklık serilerinin birbirleri ile uyumlu oldukları 

görülmüştür. Ayrıca, hidrolojik kuraklığı gözlemlemek için elde edilen AKİ değerleri 12 aylık periyotta 

diğer periyotlara göre bu iki indisle daha ilişkili bulunmuştur. Çalışmada kullanılan meteorolojik 

kuraklık indislerinden SYİ’de yalnızca yağış verilerine ihtiyaç duyulduğu ve hesaplama adım sayısı 

azaldığı için araştırmacılara büyük kolaylık sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca kuraklığın bölgesel 

dağılımının belirlenmesi için daha fazla sayıda istasyon verisinin kullanılması uygun olacaktır. 

 

 

KAYNAKLAR 
 

Anonim, (2016). “Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı”, TC Orman ve Su Işleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Ankara, Haziran 2016.  

Doğaner, S., (2016). "Ovalar", Akdeniz Bölgesi Coğrafyasi, academia.edu. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2016. 

Escalante-Sandoval, C., and Nuñez-Garcia, P., (2017). “Meteorological Drought Features in Northern and 

Northwestern Parts of Mexico Under Different Climate Change Scenarios”, Journal of Arid Land, 9(1):      65–
75. 

Heim, Jr. R.R., (2002).  “A Review of Twentieth-Century Drought Indices Used in The United States”, Bulletin of the 
American Meteorological Society, 83(3): 1149–1165. 

Kömüşçü, A. Ü., Erkan, A. ve Turgu, E., (2002) “Normalleştirilmiş Yağış İndeksi Metodu ile Türkiye’de Kuraklık 

Oluşumunun Coğrafik Analizi”, DMİ Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıYayını, 
Ankara, 2002. 

Li R, Tsunekawa A., and Tsubo M., (2014).“Index-based Assessment of Agricultural Drought in A Semi-Arid Region 
of Inner Mongolia, China”, Journal of Arid Land, 6(1): 3–15.  

Li, Y., Yao, N., Sahin, S., and Appels, W.M., (2017).“Spatiotemporal Variability of Four Precipitation-Based Drought 
Indices in Xinjiang, China”, Theoretical and Applied Climatology, 129(3–4): 1017–1034. 

Lohani, V.K., and Loganathan, G.V., (1997). An Early Warning System for Drought Management Using the Palmer 
Drought Index”, Journal of the American Water Resources Association, 33(6): 1376–1386. 

McKee, T.B.N., J. Doesken, and J. Kleist, (1993).“The Relationship of Drought Frecuency and Duration to Time 
Scales”, Eight Conf. on Applied Climatology, Anaheim, CA, Amer. Meteor. Soc. 179-184. 

Mishra, A.K., and Singh, V.P., (2010). A Review of Drought Concepts Review Article”, Journal of Hydrology, 391: 
202-216. 

Nalbantis, I., (2008). “Evaluation of a hydrological drought index”, European Water, 23(24): 67-77. 

AKİ 
R2 

SYİ KKİ 

3 aylık 0.201 0.176 

6 aylık 0.343 0.346 

9 aylık 0.434 0.444 

12 aylık 0.686 0.703 



 

 

Sa
yf

a
4

5
6

 

Paulo, A.A., and Pereira, L.S. (2007). “Stochastic Prediction of SPI Drought Class Transition”, Water Resources 
Management, 22: 1277–1527. 

Potop, V., Boroneanţ, C., Možný, M., Štěpánek, P., and Skalák, P., (2014). “Observed Spatiotemporal Characteristics 

of Drought on Various Time Scales Over The Czech Republic”, Theoretical and Applied Climatology, 115 (3-
4): 563-581. 

Steineman, A., (2003).“Drought Indicators and Triggers: A Stochastic Approach to Evaluation”, Journal of the 
American Water Resources Association, 39(5): 1217–1233. 

Tsakiris, G., Pangalou, D. and Vangelis, H., (2007). “Regional drought assessment based on the Reconnaissance 
Drought Index (RDI)”, Water Resources Management, 21:821-833 

WMO (World Meteorological Organization), (2013). “High-level Meeting on National Drought Policy, Geneva”, 
International Conference Center (CICG). http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/hmndp13/, 
[2013-03-11]. 

Yu, G., Sauchyn, D., and Li, Y.F., (2013). “Drought Changes and The Mechanism Analysis for The North American 
Prairie”, Journal of Arid Land, 5(1): 1–14 

 

 

 

 

 

 



 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

1 Mühendis, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye.  

  e-posta: asayin@mgm.gov.tr;  mehmetaksoy@mgm.gov.tr 
2 Mühendis, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye. 

  e-posta: bahattinaydin@mgm.gov.tr 
3 Mühendis, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi, Ankara, Türkiye.  

  e-posta: aiakbas@mgm.gov.tr 

S
a

yf
a

4
5

7
 

 

 
 

KARADENİZ VE ORTADOĞU ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ 

 
 Ayhan SAYIN1  Mehmet AKSOY1 Bahattin AYDIN2  Ali İhsan AKBAŞ3  

 

 

ÖZET 

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yaptığı araştırmalara göre, ani taşkınlar dünya genelinde her yıl beş 
binden fazla kişinin ölümüne ve büyük ölçüde maddi hasarlara neden olmaktadır. İstatistikler Türkiye’de 

benzer durumun söz konusu olduğunu göstermektedir. Ani taşkınları şiddetli yağış bırakan cephesel 

sistemler, konvektif sistemler, ani kar erimeleri ve tropik fırtınalar meydana getirmektedir. Uluslar arası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre iklim değişikliği ve değişkenliğinden dolayı kısa süre 

içinde şiddetli yağış bırakan fırtınaların frekansı ve şiddeti bu yüz yılın sonuna kadar artacaktır. Buna 

rağmen WMO’nun yaptığı araştırmalara göre, dünyadaki ulusal hidrometeoroloji teşkilatlarının çoğu ani 
taşkın erken uyarı sistemine sahip değildir. Tüm bu nedenlerden dolayı WMO ani taşkınlardan dolayı 

meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak için küresel ani taşkın erken uyarı projesini başlatmıştır. 

Proje Dünya genelinde atmıştan fazla ülkede uygulamaya konmuştur. Proje kapsamında Karadeniz ve 

Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (BSMEFFGS) Türkiye de dâhil olmak üzere dokuz ülkeyi 
kapsayacak şekilde uygulamaya konmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) BSMEFFGS bölgesel 

merkezi olup üye ülkelere gerçek zamanlı ani taşkın erken uyarı ürünleri sağlamaktadır. Ani taşkın erken 

uyarı sisteminin uygulama yöntemi hidrometeorolojik modeller yardımıyla 50-150 km2 büyüklüğündeki alt 
havzaların mansaplarında belirli bir süre içinde taşkına neden olabilecek yağış miktarının hesaplamasına 

dayanmaktadır. Sistem modellemesinde üye ülkelerin mevcut meteorolojik, hidrolojik ve ilgili diğer verileri 

kullanmaktadır. Model parametrelerinin oluşturulmasında kullanılan verilerden bazıları şunlardır: yağış, 
sıcaklık, toprak, bitki örtüsü, buharlaşma, akım verileri, topografya ve nehir ağları. Sistem her bir alt havza 

için 1, 3 ve 6 saatlik düzletilmiş yağış miktarı, toprak nemi, ani taşkına neden olabilecek yağış miktarı, ani 

taşkın tehlike indeksleri ile 1, 3, 6 ve 24 saatlik yağış tahminleri, kar su eşdeğeri, kar erimesi, karlı kaplı 

alanlar ürünlerini üretmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ani Taşkın ve Erken Uyarı, Şiddetli Yağış, Althavza, Hidrometeorolojik Modelleme 

 

 

ABSTRACT 

World Meteorological Organization (WMO) survey shows that flash floods kill more than five thousand 

people and inflict heavy economical damages annually across the World. Statistics show similar situations 

in Turkey, as such tens of people are killed and heavy economical losses are caused by flash floods. Main 
causes of flash floods are heavy precipitation induced by frontal systems, convective systems, sudden snow 

melt and tropical storms. International Panel on Climate Change (IPCC) reports indicate that frequency and 

intensity of the storms that produce heavy precipitation will increase by the end of this century. WMO 
surveys also show that national hydrometeorological service across the world does not have any flash flood 

early warning systems. Therefore, WMO initiated global Flash Flood Early Warning System (FFGS) project 
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to prevent human losses and economical damages inflicted by flash floods. Project has been implemented 

more than sixty countries worldwide.  

Black Sea and Middle East Flash Flood Guidance System (BSMEFFGS) project is part of the global FFGS 
includes nine regional countries. Turkish State Meteorological Service is the BSMEFFGS Regional Centre 

providing real time flash flood early warning products to the participating countries. FFGS concept is to 

estimate amount of rainfall that may cause flooding at the end of a sub-basin with an average size of 50-150 
km2 for a given duration. Historical meteorological, hydrological and other related data provided by the 

participating countries were ingested into the system models are: precipitation, temperature, soil, vegetation 

cover, and evaporation, discharges, and topography and river networks. The system produces 1, 3 and 6 
hours adjusted precipitation, soil moisture, flash flood guidance, flash flood threats; and 1, 3, 6, and 24 hours 

precipitation forecasts, snow water equivalent, snow melt and snow coverage for each basin.  

Keywords: Flash Flood & Early Warning, Heavy Precipitation, Subbasins, Hydrometeorologic Modelling 

 

GİRİŞ 

 

İklim değişikliği ve değişkenliği birçok ülkede şiddetli hava olaylarının frekansının artmasına neden 

olmaktadır. Dünya Meteoroloji Örgütünün yaptığı çalışmaya göre Dünyada meydana gelen taşkınların 
%85’i Ani Taşkın, %15 ise nehir taşkını şeklinde olmaktadır. Küresel olarak Ani Taşkınlar, her sene 

5.000’den fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ani taşkın zararlarının önlenmesi, meydana gelebilecek 

can ve mal kayıplarının azaltılması, gerçek zamanlı ve doğruluğu yüksek ani taşkın erken uyarıları yapılarak 

mümkün olabilmektedir.  

Diğer yandan ani taşkınların değişik sektörlere verdiği ekonomik zararlar milyarlarca liranın üzerindedir. 

Önemli miktarda can ve mal kaybına neden olan ani taşkınların tahmin edilmesi ve uyarıların verilmesi 

konusunda hem ülkemizde hem de dünyada yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Sorunun bölgesel olarak 
çözülmesi için Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bir proje başlatmıştır. Planlanan bölgesel merkezlerden 

biri olan Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi projesi 2010 yılında başlatılmış 

olup, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgesel merkez olup Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, 
Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail proje paydaşlarıdır. Projenin geliştirilmesini ve uygulamasını Hidrolojik 

Araştırma Merkezi (HRC) yapmaktadır (Georgakakos, 1987, 2007). Ani Taşkın Erken Uyarı Sisteminde 

kar modeli, toprak nemi modeli, yüzey akış eşik modeli ve ani taşkın erken uyarı (FFG) modelleri 

kullanılmaktadır. Model genel konsepti alt havzalardaki belirli bir süre için yüzey akış eşik değerini 
bulduktan sonra bu değeri verecek yağış değerinin hesaplanması prensibine dayanmaktadır (Georgakakos, 

2007) (Carpenter, 1999). Projenin ilk aşamasında sayısal yükseklik modelleri kullanılarak Türkiye için on 

binden fazla ve tüm katılımcı ülkeler için yirmi binin üzerinde alt havza oluşturulmuştur. Model 
kalibrasyonu ve model parametrelerinin oluşturulması için geçmiş hidrometeorolojik verilerin yanında 

toprak ve bitki örtüsü verileri kullanılmıştır. Modellerde yağış verisi olarak yer gözlemleri, RADAR, sabit 

ve kutupsal yörüngeli uydu verileriyle ALADIN sınırlı alan model çıktıları kullanılmaktadır. Alt havza 
bazında bazı model çıktıları ve erken uyarı ürünleri şunlardır; toprak nemi, karla kaplı alanlar, hata 

düzeltmesi yapılmış RADAR ve Uydu yağış verileri,  dere yatağının dolması için gerekli olan yağış miktarı 

(FFG), ani taşkın tehlike haritaları (FFT), kar su eşdeğeri ve kar erime miktarıdır. Her bir ürün alt havza 

bazlı olarak kullanıcı ara yüzünde görüntülenmektedir. Model çıktılarının ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından erken uyarılar için kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması durumunda, can ve mal 

kayıplarının önemli ölçüde azalacağı düşünülmektedir. 
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ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI MODELİ KONSEPTİ  
 

Ani Taşkın, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından “nisbi olarak yüksek pik debiye sahip kısa süreli 

taşkındır” şeklinde tanımlanmıştır (WMO/UNESCO, 1974). 

Amerikan Meteoroloji Cemiyeti’nin (AMS) Ani Taşkın tanımı ise “şiddetli yağış sonucunda nisbi olarak 
küçük alanlarda meydana gelen, çok kısa bir sürede gerçekleşen ve önceden uyarı verilme şansı az olan, 

debinin aniden yükselmesi ve alçalmasıdır” şeklindedir (American Meteorological Society, 2017). 

Ani Taşkın Erken Uyarı Modelinin (FFG) amacı herhangi bir alt havzadaki ani taşkın olabilirliliğini 

hesaplamak ve uyarı ürünleri elde etmektir. Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Nehir Taşkın Tahmini ve 

Erken Uyarı Sisteminin birbirinden ayırt edilmesi önem arz etmektedir.  

Ani Taşkınlar yağış başladıktan sonra 1 ile 6 saat içinde meydana gelen taşkınlardır. Bu taşkınlar, genelde 

kısa süre içinde şiddetli yağış bırakan meteorolojik hava olayları ve ani kar erimelerinin sonucunda meydana 
gelmektedir.  Nehir taşkınları ise 6 saat ve daha fazla süre içinde nehirlerin su seviyelerinin yükselmesi ile 

meydana gelmekte olup, hatta bazen günlerce süre sonunda meydana gelmektedir. Ani Taşkın modelinin 

bazı özellikleri şunlardır. Bunlardan birincisi yarı-dağıtılmış model olup, bu modelde her bir alt havza için 
toprak nemi ve kar modelli hesaplamalar yapılmaktadır. Bir diğer model ise Sacramento Toprak Nemi 

(SAC-SMA) modeli olup, fiziksel modeldir (Georgakakos, 1987). 

Şekil 1’de FFGS modeli akış şeması verilmiştir. Modele yağış verileri olarak yer gözlemleri, RADAR, uydu 

ve sayısal hava tahmin modelleri yağış verileri kullanılmaktadır. Yağış verilerinin kalite kontrol ve 
düzeltmeleri yapıldıktan sonra birleştirilmiş yağış verisi elde edilmektedir. Birleştirilmiş yağış verileri ani 

taşkın erken uyarı sistemi tarafından kullanılan değişik hidrometeorolojik modellere girdi olmaktadır. 

Sistem tarafından kullanılan hidrometeorolojik modeller şunlardır: kar, toprak nemi, yüzey akış eşik ve ani 
taşkın erken uyarı modelleridir. Modellerin başlangıç parametrelerinin belirlenmesi için geçmiş 

hidrometeorolojik örneğin sıcaklık, yağış, buharlaşma, toprak, bitki örtüsü, tomografik veriler ve vs. 

kullanılmıştır. İlk kurulumu ve parametrelerinin belirlenmesi için geçmiş meteorolojik ve hidrolojik veriler 

ile topografya verileri kullanılmaktadır. Modellerin ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı hidrometeorolojik 
veriler ise WMO Küresel Telekomünikasyon Sistemi (GTS) ve bilgisayar iletişim yöntemleri ile projeye 

katılan ülkelerden alınmaktadır (Georgakakos, 2006).  

 

 

Şekil 1.  Ani Taşkın Erken Uyarı Modeli Akış Şeması  
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ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI ÜRÜNLERİ 

 
Yağış Ürünleri 

 
Ani taşkın erken uyarı sisteminde değişik yağış verileri kullanılarak en iyi yağış ürünü (birleştirilmiş) elde 

edilmektedir. Sistemin kullandığı yağış ürünleri şunlardır: (1) Amerikan Meteoroloji ve Okyanus İdaresi 

(NOAA) tarafından çalıştırılan sabit yörüngeli meteorolojik uyduların kızıl ötesi kanalları kullanılarak elde 

edilen saatlik yağış şiddeti, (2) NOAA tarafından hesaplanan sabit yörüngeli uydulardan elde edilen 
yağışların kutupsal yörüngeli uyduların mikrodalga kanalı verilerinin düzeltilmesi sonucu elde edilen yağış 

verileri, (3) RADAR saatlik yağış şiddeti ve (4) yer yağış gözlemleri. Değişik kaynaklardan gelen yağış 

verileri hata düzeltmeleri ve kalman filtreme yöntemleri kullanılarak hata düzeltmeleri yapıldıktan sonra 
birleştirilmiş yağış ürünü elde edilmektedir. Birleştirilmiş yağış ürünü sistem içindeki modellere girdi teşkil 

etmektedir (Georgakakos, 2002) (Carpenter, 2004). Şekil 2’de sabit yörüngeli uydudan elde edilen yağış 

şiddeti ve kutupsal yörüngeli uydu yağış verileriyle düzeltilmiş yağış şiddeti gösterilmektedir. İlave olarak, 
ani taşkın erken uyarı ürünlerinin elde edilmesinde sayısal hava tahmin model yağış verileri, sınırlı alan 

hava tahmin modeli ALARO, WRF ve Avrupa Orta Vade Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), 

kullanılmaktadır.   

 

 
 

Şekil 2.  Sabit Yörüngeli Uydudan Hesaplanan Yağış Şiddeti (sol) ve Kutupsal yörüngeli Uydu Yağış Şiddeti 

Hesaplaması ile Düzeltilmiş Yağış verileri (sağ) 

 

Toprak Nemi 

 

Her bir alt havza için “Sacramento Soil Moisture Accounting“ modelinden (SAC SMA) elde edilen toprak 

nemi ürünüdür. SAC SMA Modeli alt havzalardaki yüzey akışı hesaplamada kullanılan modeldir. Yüzey 
akışı hesaplanırken bitki örtüsü, toprak tipi ve tekstürü, topografya ve jeomorfoloji gibi parametreler modele 

girdi olarak verilir. Model çıktısı olarak ise yüzey akışı, toprak nemi, sızma, taban akışı gibi birçok ürün 

üretilir. Ani taşkınlar için toprağın üst tabakasının doymuş olması önemlidir çünkü toprağın üst kısmı 
doyduktan sonra meydana gelecek şiddetli yağışın önemli miktarı akışa geçmektedir. Toprak nemi haritası, 

toprağın üst katmanındaki (20-30 cm) toprak nemi oranını verir (Shamir, 2006). Ani taşkın erken uyarı 

sistemi için toprak neminin bilinmesi çok önem arz etmektedir. Toprağın doymuşluk oranı tahminci 

tarafından takip edilmelidir. Eğer bir bölgede yağıştan sonra toprak doymuşsa ve tekrar aynı alt havzada 
yağış başlamışsa veya mevcut yağış devam ediyorsa bu bölgeler muhtemel ani taşkın alanları olarak 

görülmeli ve gözlenmelidir. Sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında toprak nemi gözlenmeli ve toprak neminin 

yüksek olduğu alt havzalar riskli alanlar olarak takip edilmelidir. Toprak nemi, tarım ve ormancılık sektörü 
açısından da çok önemlidir. 
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Şekil 3. 6-Saatlik Toprak Nemi Haritası 

 

Drenaj Kanalının Banket Seviyesine Kadar Dolması İçin Gerekli Yağış Miktarı  

 

Her alt havzanın çıkışında drenaj kanalının banket seviyesine kadar dolması için gerekli yağış miktarları 
1,3, ve 6 saatlik aralıklarla hesaplanmaktadır. Kanalın su tutma kapasitesi kanal geometrisi yardımıyla 

hesaplanır. Kanalın banket seviyesine kadar dolması için gerekli olan ‘etkili yağış’ miktarı (effective 

rainfall) Manning denklemiyle hesaplanır (Carpenter, 1999). Dolayısıyla, alt havza drenaj kanallarının 
geometrisinin bilinmesi gerekmektedir. Alt havza sayısı çok olduğundan her alt havzanın drenaj kanallarının 

geometrisinin tek tek ölçülmesi yerine benzer jeomorfolojik bölgeler için drenaj alanı drenaj geometrisi 

ilişkilerinin çıkartılması daha ekonomiktir (Carpenter, 2014). Toprak nemi hesaplamalara katılarak drenaj 

kanalının banket seviyesine kadar dolması için gerekli olan ’gerçek yağış’ miktarı hesaplanır. Diğer yandan 
eğer alt havzanın yüzde kırktan fazlası karla kaplıysa hesaplama yapılmamaktadır. Şekil 4’de Doğu Anadolu 

Bölgesinde gri ile gösterilen alt havzalarda hesaplama yapılmamıştır çünkü alt havzaların yüzde kırkından 

fazlası karla kaplıdır. Şekil 4, drenaj kanalının banket seviyesine kadar dolması için gerekli olan 1-saatlik 

yağış miktarını göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 4. Drenaj kanalının banket seviyesine kadar dolması için gerekli olan 1-saatlik yağış miktarı  
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Ani Taşkın Tehlike İndeksleri 

 

Taşkın olma ihtimali yüksek alt havzaları belirlemek için sistem ani taşkın tehlike indeksleri 
hesaplamaktadır. Üç adet indeks bulunmaktadır: hali hazır ani taşkın tehlike indeksi, sürekli ani taşkın 

tehlike indeksi, tahmini ani taşkın tehlike indeksi (FFFT). Hali hazır ve sürekli ani taşkın indeksleri değişik 

saatlerde hesaplanan ‘Birleştirilmiş Yağış’ ile ‘Drenaj Kanalının Banket Seviyesine Kadar Dolması İçin 
Gerekli Yağış Miktarı’  arasındaki farktır. Diğer yandan tahmini ani taşkın tehlike indekiyse ‘Sayısal Hava 

Model Yağış Hesaplamaları’ ile ‘Drenaj Kanalının Banket Seviyesine Kadar Dolması İçin Gerekli Yağış 

Miktarı’ arasındaki farktır. İndeksler 1, 3, 6- saatlik olarak belirli saatlerde hesaplanmaktadır. İndekslerin 
hesaplamasının amacı tahmincilere yol göstererek hangi bölgelerde ve/veya alt havzalarda 1, 3, 6 saatlik 

zaman dilimi içerisinde ani taşkın olma olasılığının olduğu yönünde bir fikir vermektir. Tehlike indeks 

değerleri büyüdükçe ani taşkın olma olasılığı yüksektir. Şekil 5, 16 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da 

meydana gelen taşkına ait 6-saatlik tahmini ani taşkın tehlike indeksi gözükmektedir.  
 

 
 

Şekil 5.  6-Saatlik Ani Taşkın Tehlike İndeksi 

 

Kar Ürünleri 

 

Sistem değişik kar ürünlerine sahiptir.  Karla kaplı alanlar NOAA’nın uydudan elde ettiği karla kaplı alanlar 
ürünüdür. Ürünler 4x4 çözünürlülüktedir.  Kar Su Eşdeğeri ve kar erime değerleri ‘Snow 17’ kar modeli 

kullanılarak hesaplanmaktadır.  Kar Su Eşdeğeri ve Kar Erime ürünleri rezervuar yönetiminden su 

yönetimine kadar birçok alanlarda kullanılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. Kar Su Eşdeğeri Haritası  
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SONUÇLAR 

 
Karadeniz ve Ortadoğu ani taşkın erken uyarı sistemi küresel ani taşkın erken uyarı sisteminin bir parçası 

olup dokuz ülkeye hizmet vermektedir. Katılımcı ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, 

Ermenistan, Gürcistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail’dir. Sistem katılımcı ülkelerin Meteoroloji ve 

Hidroloji Servislerinin kabiliyet ve kapasitelerini ani taşkın erken uyarı konusunda oldukça geliştirmiştir. 
Katılımcı ülkelerin tahmincileri gerçek zamanlı olarak sisteme erişip ürünleri yorumlayabilmektedir. 

Tahminciler yerel bilgilerini de katıp kendi ülkelerinde can ve mal kayıplarının önlenmesi için erken uyarılar 

ve tahminler yapmaktadır. Ani taşkın erken uyarı sisteminin birçok ürünü değişik sektörlerde kullanma 
imkânı vardır. Kar Su Eşdeğeri rezervuar ve su yönetimi alanlarında kullanılabildiği gibi toprak nemi tarım 

sektöründe kullanılabilir. Birleştirilmiş yağış ürünü mevcut yağış verilerini kullanarak kalite kontrolü 

yapılmış en iyi yağış ürünü olup hidrolojik modeller başta olmak üzere birçok çalışmada kullanılabilir. 
Diğer yandan Karadeniz ve Ortadoğu ani taşkın erken uyarı projesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü kendi 

bilgi ve teknoloji birikimini bölge ve Dünya ülkeleriyle paylaşma olanağı bulmuştur.   
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KURAKLIK HARİTALARI OLUŞTURMADA IDW İLE KRIGING ENTERPOLASYON 
METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE SAKARYA HAVZASI ÖRNEĞİ 

 

Akın DUVAN1  Gaye AKTÜRK2  Osman YILDIZ3 

 

 

ÖZET 

Kuraklık, yeryüzündeki tüm canlılar ve çeşitli sistemler tarafından kullanılan doğal su miktarının belirli 

zaman süresi boyunca bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altına düşmesiyle su açığı 

şeklinde meydana gelen doğal bir olay olarak tanımlanabilir. Türkiye, dünya üzerinde yarı kurak bir bölgede 
yer aldığından dolayı sıklıkla kuraklığa maruz kalmaktadır. Çalışmada su sıkıntısı yaşanan havzalardan biri 

olan Sakarya Havzası için öncelikle Standart Yağış İndisi (SYİ) kullanılarak kuraklık analizi yapılmıştır. 

Daha sonra havzaya ait alansal kuraklık dağılım haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Ters Mesafe 
Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi (Inverse Distance WeightingIDW) ve Kriging Enterpolasyon kullanılarak 

oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki yöntem kıyaslanmış ve Sakarya Havzasında IDW 

Enterpolasyon yönteminin, Kriging Enterpolasyon yöntemine göre daha iyi bir tahmin edici olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Sakarya Havzası, SYİ, IDW, Kriging 

 

ABSTRACT 

Drought occurs during a specific period of time if the amount of natural water, which is used by all living 

things and various sytems, is below long-term avarage or normal levels in a regional scale. Turkey is often 

exposed to drought because it takes place in the semi-arid region in the world. Drought intensity in Sakarya 
Basin, which is one of the water-scarce basins, was analyzed firstly by using Standard Precipitation Index 

in this study. Later, the regional distribution of drought intensities in the basin was created through 

Geographic Information System (GIS), Inverse Distance Weighting (IDW) and Krigining Interpolation 

methods. The results of the study showed that IDW Interpolation method was a better predictor of drought 
intensity in Sakarya Basin when compared to Kriging Interpolation method.  

Keywords: Drought, Sakarya Basin, SPI, IDW, Kriging 

 

GİRİŞ 

 

Kuraklık dünyada etkisini gittikçe artırmasına rağmen henüz tam anlamı ile anlaşılamamış ve etkileri 
yeterince değerlendirilmemiş doğal afetlerin en tehlikelisidir. Bununla beraber evrensel olarak net bir 

şekilde kabullenilmiş bir tanımı olmasa da kuraklık, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesinde “yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve 

kaynak üretim sistemlerini olumsuz etkileyen ve ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan doğal olay” olarak 
tanımlanır. 
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Yağışlar da bir çok meteorolojik veri (sıcaklık, rüzgar nem vs.) gibi noktasal olarak ölçülebilen bir değerdir. 

Bu noktasal verilerin daha iyi değerlendirilebilmesinin bir yöntemi de noktasal verilerin alansal veriler 
olarak ifade edilmesidir. Bu amaçla farklı alansal enterpolasyon yöntemelri kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

değeri bilinen noktalar arasındaki noktaların çözümüne dayanır. Farklı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

programları ile yapılabilen bu enterpolasyon yöntemlerindan hangisinin kullanılacağı kullanıcının kararına 
bırakılmış olup, doğru tercihi yapmak için gerekli son kontroller yapılmalıdır. 

 

Son yıllarda kuraklığın alansal incelenmesi üzerine farklı yöntemler kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır 
(Türkeş, 2017, Yıldız 2014, Yetmen, 2013, Kim ve diğ., 2009, Yıldız, 2007). Ayrıca CBS programları 

kullanılarak farklı meteorolojik verilerin alansal dağılımı üzerine de çalışmalar yapılmaktadır (İlker ve diğ., 

2019, Taylan ve Damçayırı, 2016, Doğan ve diğ., 2013, Doğru ve diğ., 2011).  

 
Bu çalışmada Sakarya Havzasının kuraklık haritalarının oluşturulmasında Ters Mesafe Ağırlıklı 

Enterpolasyon (IDW) ve Kriging Enterpolasyon yöntemlerinden uygun olanını bulmak amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda Sakarya havza sınırları içerisinde bulunan 3 yağış istasyonu tahminlerin doğruluk analizi için 
ayrılmıştır. Havza içinde 12 ve havzaya komşu 14 yağış istasyonunun 1956 ile 2011 yılları arasındaki 

verileri kullanılarak uygun enterpolasyon yöntemi bulunmaya çalışılmıştır. 

 
 

VERİLER VE YÖNTEM 

 

Çalışma Bölgesi 

 

Sakarya Havzası, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan, 58160 km² alana sahip bir akarsu havzasıdır. 

Türkiye’nin 25 akarsu havzasından biri olan havzanın etrafında Kızılırmak, Konya, Susurluk, Akarçay ve 

Batı Karadeniz havzaları bulunmaktadır (Yaykıran, 2016, HKEP, 2013). Şekil 1’de Sakarya Havzasının 

konumu gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Sakarya Havzası Konumu (Yaykıran, 2016) 
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Havzanın ana toplama kolu Sakarya Nehri'dir. Eskişehir'in güney tarafında, 800 m rakımda Çifteler ve 

Sakarbaşı Kaynak’larından doğar. Ankara Çayı, Porsuk Çayı, Göksu Çayı, Karasu Çayı, Mudurnu 
Çayı ve  Çark Suyu dere ve tan kolları alarak kuzeye yönünde akıp Karadeniz'e dökülür. Havza; kuzeyde 

Bolu Dağları, batıda Domaniç Dağı ve Uludağ, doğudan ise Elmadağ ile İdrid Dağı ile çevrilmiştir. Havzada 

ortalama yükseklik 965 metredir (Yaykıran,2016, HKEP, 2013). Havza içerisinde Devlet Meteoroloji 
İstasyonuna ait 17 yağış istasyonu bulunmaktadır. Havza içerisindeki yağış istasyonları şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Sakarya Havzası Sınırları ve Çalışmada Kullanılan Yağış İstasyonları 

 

Sakarya Havzasında kişi başına ortalama 1000- 1700 m³ su düşmektedir ve bu nedenle su sıkıntısı 

yaşayan havzalar konumundadır. Havzada yerüstü ve yeraltı suları kullanım sınırına ulaşmış durumdadır. 
Havzada İç Anadolu Karasal, Karadeniz ve Marmara tipi Akdeniz iklimi görülmektedir. Tablo 6.1’de 

Sakarya Havzasına ait karakteristikler çizelge 1’de sunulmuştur.  
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    Çizelge 1. Sakarya Havzası Karakteristikleri 

 

 

SYİ Yöntemi 

 
Standart Yağış İndisi (SYİ), 1993 yılında Mc.Kee ve arkadaşları tarafından kuraklığı tanımlamak ve izlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. Standart Yağış İndeksi (SYİ) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın 

ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Bu yöntemle, 1 aylıktan 48 aylığa 
kadar farklı zaman dilimlerinde inceleme yapılarak yağış eksikliğinin değişik su kaynakları üzerine yaptığı 

etkiler görülebilir.  

 

Herhangi bir X1, X2,…., Xn yağış zaman serisi için standart yağış serisi, xi, eşiklik 1 kullanılarak hesaplanır.  

 

𝑥𝑖 =
Xi−X̅

Sx
              (1) 

 

X : Serinin ortalaması 

Sx: Serinin standart sapması 

Eşitlik 1 sonucu elde edilen negatif değerler yağış eksikliğini ya da kurak dönemleri gösterirken, pozitif 

değerler yağış fazlalığını ya da sulak dönemleri gösterir. McKee ve arkadaşları tarafından farklı SYİ 

aralıkları için dört ayrı kuraklık sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan bu kuraklık sınıflandırması Çizelge 
2’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 2. SYİ Yönteminde Kullanılan Kuraklık Sınıflandırmaları 

 

SYİ DEĞERİ KURAKLIK SINIFI 

(0.0) – (-0.99) Hafif Kurak 

(-1.0) – (-1.49) Orta Kurak 

(-1.50) – (-1.99) Şiddetli Kurak 

≤ (-2.0) Çok Şiddetli Kurak 

 

 

Enterpolasyon Yöntemleri 

 
Enterpolasyon, bilinen noktalardaki verileri kullanarak yeni verilerin hesaplanmasını sağlayan bir süreçtir. 

CBS programları yardımı ile noktasal veriler enterpolasyon yapılarak alansal verilere 

dönüştürülebilmektedir. Bu çalışmada ArcGIS 10.1 programı yardımıyla Ters Mesafe Ağırlıklı 

KARAKTERİSTİK DEĞER 
 

 
BİRİM 

DRENAJ ALANI 58.160  km2 

NÜFUS (2012) 7.588.960  kişi 

NÜFUS YOĞUNLUĞU 130  kişi/ km2 

YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ 

YÜKSEKLİĞİ 
479  mm 

ORTALAMA RAKIM 965  m 

ORTALAMA SICAKLIK 10.6  ºC 
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Enterpolasyon yöntemi (Inverse Distance Weighting -IDW) ve Kriging Enterpolasyon yöntemi kullanılarak 

noktasal kuraklık değerleri alansal kuraklık değerlerine dönüştürülmüştür.  

 
IDW yöntemi örnek noktaların bilinen değerleri yardımıyla bilinmeyen noktaların değerlerinin 

belirlenmesinde kullanılır. Bilinen noktadan uzaklaşan çeşitli noktalar mesafedeki artışa bağlı olarak 

bilinmeyen noktaların değeri hesap edilir. Tahmin edilen bu değerler, yakın civardaki noktalara uzaklık ve 
büyüklüğe ait fonksiyon olup, mesafenin artması ile tahmin edilecek nokta üzerindeki etki ve önemi azalır. 

 
Kriging yöntemi, bilinen yakın noktalardan alınmış değerleri kullanarak, diğer noktalardaki değerlerin en 
iyi ve kararlı sonuçlarını tahmin eden bir yöntemdir. Kriging yönteminde tahmin edilecek bir noktada 

araştırılan değer için enterpolasyon yapmada bu noktaya komşu ve değerleri bilinen en az 6 ile 8, en çok 16 

ile 24 arasında farklı nokta kullanılır. 
 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
Kuraklığı değerlendirebilmek amacıyla çalışmada Standart Yağış İndisi (SYİ) yöntemi kullanılmıştır. 1956-

2011 yılları arasındaki yağış verilerinden bir aylık SYİ değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu 

değerlerden her bir yıl içindeki aylardan SYİ değeri -1.0’dan küçük olanlar toplanarak 12’ye 

bölünmüş ve SYİ değeri -1.0’dan küçük olan ay sayısı ile çarpılarak yeni bir kuraklık değeri elde 

edilmiştir. Bu yeni kuraklıkm değerini elde etmekteki amaç her kuraklık olayının belirli bir yıl için 

eşit olarak dağıtmak ve kuraklığı aralıksız olarak incelemektir.  

 
15 havza içi 14 tane de havzaya komşu olmak üzere toplam 29 noktanın kuraklık değerinden, havza içindeki 

Geyve, Beypazarı ve Bozüyük yağış istasyonlarının kuraklık değerleri alansal enterpolasyon yönteminde 

tahmin edilmek üzere ayrılmış ve 26 nokta ile alansal enterpolasyon yapılmıştır. Daha sonra Geyve, 

Beypazarı ve Bozüyük istasyonlarının gerçek değerleri ile tahmin edilen değerleri arasındaki doğruluk 
karşılaştırılmıştır. Bu doğruluk karşılaştırması yapılırken tahmin edilen istasyonların gerçek değerleri ile 

tahmin edilen değerleri arasındaki determinasyon katsayısı (R2), ortalama mutlak hata (MAE), ortalama 

kare hatalar (MSE) ve mutlak hata (ME) dikkate alınmıştır. Her üç istasyon için determinasyon katsayısı, 
ortalama mutlak hata ve ortalama kare hatalar IDW yönteminde daha iyi sonuçlar verirken, mutlak hata 

değerlerinde Kriging yöntemi daha iyi sonuç vermiştir. Tahmin edilen istasyonlara ait determinasyon 

katsayısı (R2), ortalama mutlak hata (MAE), ortalama kare hatalar (MSE) ve mutlak hata (ME) değerleri 
çizelge 3’te verilmiştir. 

 
Çizelge3. Tahmin edilen istasyonlara ait determinasyon katsayısı (R2), ortalama mutlak hata (MAE), ortalama kare 

hatalar (MSE) ve mutlak hata (ME) değerleri 

GEYVE BEYPAZARI BOZÜYÜK 

R2 
IDW  0.6600 0.5915 0.4191 

KRIGING  0.6003 0.5295 0.3644 

MAE 
IDW  0.2679 0.3971 0.3450 

KRIGING  0.3012 0.4128 0.3564 

MSE 
IDW  0.1338 0.2902 0.2484 

KRIGING  0.1612 0.3331 0.2897 

ME IDW  0.0582 0.0191 0.1300 

KRIGING  0.0492 0.0134 0.1029 
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Ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama kare hataların (MSE) değerlerine bakıldığında gerçek değere en 

yakın sonuç veren yıllar çizelge 4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4. Gerçek değere en yakın değer elde edilen yıllar 

 

GEYVE BEYPAZARI BOZÜYÜK 

MAE 

IDW  1975 1985 1981 

KRIGING  1985 1985 1981 

MSE 

IDW  1975 1985 1981 

KRIGING  1985 1985 1981 

 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda 1956-2011 yılları arasındaki verilere bakıldığında çizelge 3’te de görüldüğü 
gibi Sakarya Havzası için IDW enterpolasyon yönteminin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. En iyi 

sonuçların alındığı yıllar çizelge 4’te de görüldüğü gibi Geyve istasyonu için farklı iken, Beypazarı ve 

Bozüyük istasyonlarında aynıdır. 1975,1981 ve 1985 yıllarına ait her iki enterpolasyon yöntemi ile elde 
edilmiş kuraklık haritaları sırası ile şekil 3,4 ve 5’te sunulmuştur.  

 

 
 

Şekil 3.1975 Yılı Kuraklık Haritası  
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Şekil 4.1981 Yılı Kuraklık Haritası  

 

 

Şekil 5.1985 Yılı Kuraklık Haritası  

Her bir çalışma alanının fiziksel özellikleri ve yağış istasyonlarının dağılım şeklinin farklı olması nedeniyle 

kuraklık haritası oluşturulurken alansal enterpolasyon yöntemi kullanılmadan uygun enterpolasyon 

yönteminin belirlenmesi, gerektiğinde her bir yıl için doğru sonucu veren enterpolasyon yönteminin 
kullanılması gerçek sonuca ulaşmak adına daha iyi olacaktır.   
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ORTA KARADENİZ İÇİN DÖNEMSEL YAĞIŞ-ŞİDDET ve SÜRE ANALİZİ 

 

Berkay KORKMAZ1     Kevser ŞEN2     Hakan AKSU3  

 

ÖZET 

Türkiye’de taşkınlar depremlerden sonra en büyük can ve mal kaybına neden olan afettir. Ülkemizin 

Karadeniz Bölgesinde mevcut yağış rejimi ve topoğrafyası nedeniyle çok sayıda taşkın olayı meydana 

gelmektedir. Son yıllarda taşkınların sayısında meydana gelen artış, iklim değişimi ve değişkenliği ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır. İklim değişikliği ile artan sıcaklıkların Clausius-Clapeyron eşitliğine göre 

havanın nem taşıma kapasitesini artırması beklenmektedir. Taşkınların sayı ve şiddetlerinin artması olasıdır. 

Taşkın sayılarında gözlenen trendin nedenine dair ikinci olasılık ise hatalı şehirleşmenin taşkınlara neden 

olmasıdır. Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Meteoroloji Gözlem İstasyonları standart 

süreli yıllık maksimum yağış değerlerinin homojenliği ve iç bağımlılığı incelenmiştir. Trend bileşeni 

parametrik olmayan Mann-Kendall testi ile analiz edilmiştir. Yağış şiddet süre eğrileri, iki farklı dönem ve 

tüm periyod için (1965-1989, 1990-2015 ve 1965-2015) olmak üzere hesaplanmıştır. Sonuçlar Çorum 

istasyonunun 24 saat standart süreli maksimum yağış veri setinin homojen olmadığını, Merzifon 

istasyonunda (𝛼 = 0.01)  ve Sinop istasyonunda ise (𝛼 = 0.05) anlamlılık düzeylerinde artış eğilimi 

olduğunu göstermiştir. Tüm periyod dikkate alındığında Merzifon istasyonunda gözlenen belirgin artışın 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. Amasya, Bafra, Ordu, Samsun, Tokat, istasyonlarında anlamlı trend 

tespit edilememiş, ancak birinci dönem ile mukayese edildiğinde tüm yağış şiddetlerinin daha düşük 

değerlerde olduğu görülmüştür. Sinop istasyonunda tüm periyod için gözlenen artış eğilimi birinci dönemle 

mukayese edilen tüm periyod ve ikinci dönem 24 saatlik yağış şiddetlerinde gözlemlenmemiş, aksine azalış 

görülmüştür. Yağış şiddet-süre ve tekerrür eğrileri, akım ölçümü olmayan yerlerde köprü ve menfez 

boyutlandırması için en önemli araçlardan birisidir. İklim değişimi ve değişkenliğinin ekstrem yağışlar 

üzerine etkileri üzerine çalışmaların yoğunlaştırılması önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Yağış şiddet-süre-tekerrür eğrisi, maksimum yağışlar, iklim değişimi 

 

PERIODICAL ANALYSIS OF RAINFALL- INTENSITY-DURATION  

FOR MIDDLE BLACK SEA REGION 

After the earthquakes, floods are the second most common disaster that caused the biggest loss of life and 

property in Turkey. In the Black Sea Region, a large number of floods occur due to the existing precipitation 

regime and topography. In recent years, the increase in the number of floods has been tried to be explained 

by climate change and variability. Climate change and the increase in temperatures are expected to increase 
the moisture carrying capacity of the air according to the Clausius-Clapeyron equation. The number and 

intensity of floods is likely to increase. The second possibility of the trend which is observed in flood 

numbers is that the floods caused by unplanned urbanization. In this study, the homogeneity and internal 
dependency of the annual maximum rainfall values of the Meteorological Observation Stations in the 

Central Black Sea Region is investigated. Precipitation intensity-duration-frequency curves were plotted for 
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two distinct and also full periods (1965-1989, 1990-2015 ve 1965-2015). Results show that, 24 hour duration 

maximum precipitation data observed in Corum Meteorology station is inhomogeneous, Merzifon and 

Sinop have positive trend with (𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟏) and (𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓) respectively. Considering the full period, the 
significant positive trend detected in Merifon is evaluated as important. No trend was detected for Amasya, 

Bafra, Ordu, Samsun, Tokat. But comparison of first and second period reveals lower precipitation intensity 

values. Despite the positive trend in Sinop, second period and full period precipitation intensities are lower 
then first period. Precipitation intensity-duration-frequency curves are one of the most important tools for 

bridge and culvert sizing in places without current flow observations. It is crucial to enhance studies on 

extreme precipitation in the scope of climate change and variability. 

Keywords: Intensity-duration-frequency curves, Maximum rainfalls, climate change 

1. Giriş 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması, su kaynaklarına bağlıdır ve su sıkıntısı, kuraklık veya taşkın 

anlarında doğru bir yönetim gereklidir. İklim değişikliği ve değişimine hidrolojik sisteme önemli ölçüde 

etki etmektedir ve gelecekte de bu etkinin artarak devam edeceği beklenmektedir. Bu nedenle iklim 

değişikliğinin etkileri üzerinde önemle durulmalı ve her türlü su kaynakları planlamasında dikkate 

alınmalıdır.  

Su kaynakları sistemlerinin planlaması, tasarımı, işletmesi ve yönetimi bütünüyle hidro-meteorolojik 

değişkenler temel alınarak yapılan çalışmalardır. Hidro-meteorolojik değişkenler rastgele bir yapıya sahip 

olduğundan dolayı yağış, sıcaklık ve akım değerlerinin özellikle yerel ve bölgesel anlamda sosyal, 

ekonomik ve çevresel faaliyetlere girdi sağlayan en önemli değişkenler olduğu söylenebilir. Ayrıca, iklim 

değişiminin izlenmesinde meteorolojik parametrelerdeki değişimlerin analizi oldukça önemli bir konudur. 

Su yapılarının planlaması, tasarımı, işletmesi ve yönetimine girdi sağlayan tüm mühendisliklerde yağış 

şiddeti (i), yağış süresi (t) ve tekerrür süresi (T) (i-t-T) ilişkisi kullanılmaktadır. Bu ilişkilerin ortaya 

konulması 1930’lu yıllarda Sherman (1931) ve Bernard (1932) yapılan çalışmalara kadar uzanmaktadır. 

1960’lardan beri çoğu pek çok çalışmada coğrafi bölgelerin i-t-T ilişkileri kullanılarak coğrafik dağılım 

çalışmaları yapılmıştır ve tekerrür ve yağış süreleri için yağış şiddetlerini veya derinliklerini gösteren 

haritalar çizilmiştir.  

i-t-T’nin genelleştirilmiş formu Denklem 1 de verilmiştir.  

𝑖 =
𝐴(𝑇)

𝐵(𝑡)
                 (1) 

A(T) sadece tekerrür aralığına bağlı, B(t) sadece yağış süresine bağlı fonksiyonlardır. i, Sherman (1931) 

tarafından 2 numaralı denklemle verilmiş, Bernard (1932) tarafından 3 numaralı denklemle verilmiştir. 

𝑖 =
𝐾.𝑇𝑎

(𝑡+𝑐)𝑏
    (Sherman,1931)                (2) 

𝑖 =
𝑎.𝑇𝑏

𝑡𝑐
  (Bernand,1932)                          (3) 

Her iki denklemde de t yağış süresini, T tekerrür süresini ve i yağış şiddetini göstermek üzere a, b, c, K 

bölgesel ve coğrafi koşullara göre değişen parametrelerdir. (2) ve (3) numaralı denklemler ilk ortaya 

koyulan denklemler olmakla birlikte günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu denklemler üzerine yapılmış 

pek çok çalışma bulunmaktadır. 1994 yılında Koutsoyiannis (1994) tarafından yapılan çalışmada (2) 

numaralı ilişkinin güvenli sonuçlar açısından uygun olmadığı, varyansın küçük tahmin edilmesine yol açtığı 

ifade edilmiştir. Koutsoyiannis (1996) çalışmasında maksimum yağış şiddetleri Gumbel dağılımına uyduğu 

takdirde, (2) numaralı ilişkideki parametrelerin sabit değil, T tekerrür aralığına bağlı olacağını vurgulamıştır.  
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Ülkemizde de i-t-T üzerine yapılan çalışmaların geçmişine bakıldığında Çölaşan (1969) tarafından yapılan 

çalışma ilklerdendir. Bu çalışmada meteoroloji gözlem istasyonlarının i-t-T eğrileri verilmiştir. Benzer 

şekilde DSİ tarafından 1970 yılında hazırlanan “Türkiye’de Maksimum Yağışların Frekans Atlası” 

çalışmasında 497 adet istasyona ait bilgi verilmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren günümüze kadar pek çok 

çalışma bulunmaktadır. 

2. Hidrometeorolojik Veri ve Çalışma Alanı 

Çalışmada kullanılan veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilmekte olan Merzifon, 

Bafra, Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Sinop ve Tokat olmak üzere plüviyograflı sekiz adet meteoroloji 

gözlem istasyonuna (MGİ) ait çeşitli süreli (5 dk, 15 dk, 30 dk, 1 sa, 2 sa, 3 sa, 4 sa, 5 sa, 6 sa,8 sa, 12 sa, 

18 sa, 24 sa) yıllık en büyük yağış yüksekliği (mm) değerleridir. Araştırılan yerlerdeki plüviyograflı yağış 

istasyonlarının kuruluş tarihlerinin farklı olması sebebiyle veri sayılarında çeşitlilikler mevcuttur. Her 

istasyonda ölçümün yapılmaya başlandığı yıldan 2010 ve 2015 yılına kadar ölçülen tüm veriler 

kullanılmıştır. Çalışmada, ilk olarak verilerin periyodu iki eşit aralığa bölünmüş, ikinci olarak ise tüm 

periyod düşünülerek analizler yapılmıştır. 

Şekil-1’de çalışma alanı gösterilmiştir. 

 

Şekil-1: Çalışma Alanı 

3. Yöntem 

Hidro-meteorolojik değişkenler için trendin belirlenmesinde Mann-Kendall testi ve Sen’in eğim tahmini 

yöntemi çok yaygın olarak kullanılmakta ve çok iyi bir performans ortaya koymaktadır. Hidro-meteorolojik 

parametrelere ilişkin yapılacak olan trend analizi, su kaynaklarının daha iyi yönetimi ve planlanmasında 

yöneticilere birçok fayda sağlayacaktır (Karakuş, 2017).  

Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Meteoroloji Gözlem İstasyonları (MGİ) standart süreli 

yıllık maksimum yağış değerlerinin homojenliği ve iç bağımlılığı incelenmiştir. Trend bileşeni Mann-

Kendall non-parametrik testi ile analiz edilmiş, trend bileşeni barındıran veri serileri için yağış şiddet süre 

eğrileri, iki farklı dönem ve tüm periyot için olmak üzere hesaplanmıştır. Taşkın debilerinin belirlenmesinde 

sıklıkla Log-Normal III, Log-Pearson Tip III, Gamma II, Gamma III ve Gumbel dağılımları 

kullanılmaktadır. En uygun dağılımın belirlenmesinde ise Ki-Kare ve Kolmogrov-Simirnov gibi uygunluk 

testlerinden yararlanılmaktadır. Çalışmada, meteoroloji gözlem istasyonlarının standart zamanlarda 

gözlenen en büyük yağışları için normal, lognormal-2 ve lognormal-3 ile Pearson Tip-3 (Gama Tip-3), Log-

Pearson Tip-3 ve Gumbel dağılımları incelenmiştir. Bütün MGİ’lerde standart zamanlı yağış 

yüksekliklerinin %49’u Log-Pearson Tip-3 ve %20’si Gumbel olasılık dağılım fonksiyonlarına uymaktadır. 

Olasılık dağılımlarının uygunluğu Kolmogrov –Simirnov testiyle belirlenmiştir. 
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3.1. i-t-T Eğrileri  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilmekte olan Merzifon, Bafra, Amasya, Çorum, 

Samsun, Ordu, Sinop ve Tokat olmak üzere plüviyograflı sekiz adet meteoroloji gözlem istasyonuna ait 

çeşitli süreli (5 dk, 15 dk, 30 dk, 1 sa, 2 sa, 3 sa, 4 sa, 5 sa, 6 sa,8 sa, 12 sa, 18 sa, 24 sa) yıllık en büyük 

yağış yüksekliği (mm) değerlerine ait i-t-T eğrileri 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklarında çizilmiştir. 

Çalışmada yalnızca Merzifon ve Sinop MGİ’lere ait i-t-T eğrileri Şekil-2 ve Şekil-3’te verilmiştir. 

Grafiklerin üzerinde hangi il ve hangi dönem olduğu belirtilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil-2: Merzifon MGİ i-t-T Eğrileri 
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Şekil-3: Sinop MGİ i-t-T Eğrileri 

3.2. Run (Swed-Eisenhart) Homojenlik Testi 

Zaman serilerinde verilerin homojenliğini test etmek için kullanılır..  Run testi ile incelenecek verinin aynı 

toplumdan geldiği ve birbirinden bağımsız olduğu veya bağımsız olmadığı varsayımları kontrol edilebilir 

(Oliver, 1981). Bu test sonucuna göre veriler aynı toplumdan geliyorlar ve birbirinden bağımsızlıkları ortaya 

konulduğunda bu serilere basit rastgele seriler denir. Verilerin homojenliği için yapılan varsayımlar 

şunlardır; H0: Veriler Homojendir. H1: Veriler Homojen değildir. Test sonucu 𝑧 , veri sayısı N, run 

(değişim) sayısı r, orta seviye altında olanlar sayısı 𝑁𝑎, üstte olan değerler sayısı 𝑁𝑢 olmak üzere;  
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𝑧 =
𝑟−

2𝑁𝑎𝑁𝑢

𝑁𝑎+𝑁𝑢
+1

√
2𝑁𝑎𝑁𝑢(2𝑁𝑎𝑁𝑢−𝑁)

𝑁2−(𝑁−1)

                    (4) 

Elde edilen z = değeri ±1.96 arasında ise %95 güven aralığında, ±2.54 aralığında ise %90 güven aralığında 

verilerin rastgele (homojen) dağıldığı kabul edilir. 

3.3. Otokorelasyon Sayısının Önemlilik Testi 

Bir gözlem serisinde, ardışık gözlemler arasındaki bir gecikmeli otokorelasyon katsayısının büyüklüğü, 

ardışık gözlemler arasındaki bağımlılığın bir ölçüsüdür. Rastgele karakterli bir serinin popülasyon 

otokorelasyon fonksiyonu, lag≠0 için, sıfır veya sıfıra önemli ölçüde yakındır. Örnekten hesaplanan 

otokorelasyon katsayıları, sadece örnekleme hatalarından dolayı sıfırdan önemsiz ölçüde sapma gösterir. 

Bir gecikmeli otokorelasyon katsayısı, denklem (5) ile hesaplanabilir. 

𝑟1 =
∑ (𝑥𝑖−
𝑛−1
𝑖=1 �̅�)(𝑥𝑖+1−�̅�)

∑ (𝑥𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1
                            (5) 

Burada: 𝑥𝑖 ve 𝑥𝑖+1 sırasıyla i ve i+1. Gözlem değerini, x ̅ gözlem serisinin ortalamasını, n serideki gözlem 

sayısını göstermektedir. H0:r1=0 hipotezi, H1:r1≠0 alternatif hipotezine karşılık test edilir. Hesaplanan r1 

değeri, %5 önem düzeyinde, denklem (6) ile hesaplanan alt ve üst güven sınırları arasında kaldığı takdirde, 

%95 güvenle ardışık gözlemler arasında korelasyonun önemsiz olduğuna karar verilir. 

𝐶𝐿(𝑟1) =  
−1±1.96√𝑛−2

𝑛−1
          (6) 

Burada: n, serideki toplam gözlem sayısını göstermektedir. 

3.4. Mann-Kendall Testi 

Hidrometeorolojik zaman serilerinin trendlerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir metottur 

(Zhang ve diğ., 2001; Yue ve diğ., 2002). Mann-Kendall testinin istatistiği S aşağıdaki (7) ifadesiyle 

hesaplanır. Bu eşitlikteki (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) değerinin işareti ise (8) ifadesinden bulunur. 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛 = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)
𝑛
𝑗=𝑘+1

𝑛−1
𝑘=1             (7) 

𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = {

+1 𝐸ğ𝑒𝑟  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) > 0

0   𝐸ğ𝑒𝑟  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) =  0

−1 𝐸ğ𝑒𝑟  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) < 0

}                (8) 

Asimptotik olarak, normal bir dağılıma sahip ve ortalaması sıfır olan test istatistiği S’in varyansı 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)

18
           (9) 

Eğer zaman serisinde benzer değerler (bağ durumu) varsa varyans hesabı; 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑𝑡(𝑡−1)(2𝑡−5)

18
        (10) 
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şeklinde hesaplanır. Varyansı belirlenen Mann Kendall testinin önemli olup olmadığı standart normal 

değişken z’nin aşağıdaki eşitlikle hesaplanıp kritik z değeriyle karşılaştırılmasıyla belirlenir. 

𝑧 =

{
 
 

 
 

𝑆−1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 𝐸ğ𝑒𝑟 𝑆 > 0

0       𝐸ğ𝑒𝑟    𝑆 = 0
𝑆+1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
 𝐸ğ𝑒𝑟 𝑆 < 0

}
 
 

 
 

                                                                (11) 

Eğer seçilen α anlamlılık seviyesinde |𝑧| ≤ 𝑧𝛼 ise H0 hipotezi kabul edilir, değilse reddedilir. Hesaplanan S 

değeri pozitif ise artan, negatif ise azalan bir trendin varlığı söz konusudur. Bu metot eksik verilerin 

varlığına müsaade ettiği ve verilerin belirli bir dağılıma uyma zorunluluğunu aramadığı için kullanışlıdır 

(Yu ve diğ., 1993). 

3.5. Sen Trend Eğim Metodu 

 

Eğer zaman serisinde lineer bir trend mevcut ise gerçek eğim parametrik olmayan bir metot kullanılarak 

belirlenebilir. Bu metot veri hatalarından veya ekstrem değerlerden etkilenmeyen ve eksik değerlerin 

bulunduğu kayıtlara uygulanabilmektedir (Yu ve diğ., 1993). j ve k zamanlarındaki veriler 𝑥𝑗  ve 𝑥𝑘 olmak 

üzere (j>k şartı ile); N=n(n-1)/2 (n zaman periyotlarının sayısı) adet 𝑄𝑖 (i=1, 2, ,… N) değeri aşağıdaki 

ifadeye göre hesaplanır.  

 

𝑄𝑖 =
(𝑥𝑗−𝑥𝑘)

(𝑗−𝑘)
                     (12) 

 

Hesaplanan 𝑄𝑖 değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bu N adet 𝑄𝑖 değerlerinin medyanı Sen’in Eğim 

Estimatörü yani söz konusu lineer trend eğim parametresini tahmin etmek için ilgili bir istatistiktir. N adet 

𝑄𝑖 değerinin medyanı alınarak ilgili gözlemin birim zamandaki değişimi N sayısının tek olması durumunda 

(13), çift olması durumunda ise (14) eşitlikleri ile belirlenir. 

 

𝑄 = 𝑄(𝑁+1)/2                        (13) 

𝑄 = {
1

2
[𝑄𝑁/2 +𝑄(𝑁+2)/2]}        (14) 

 

4. Sonuçlar 

Bilindiği üzere birim zamanda düşen yağış yüksekliği yağış şiddetini vermektedir. Yağışla ortaya çıkan 

kinetik enerjinin bir ifadesi olan yağış şiddeti, yüzeysel akış ve toprak erozyonu nedeniyle gerek insan hayatı 

ve sosyal işleyiş açısından, gerekse boyutlandırmada önem arz etmektedir. Örneğin, yağmur suyu 

kanallarının boyutlandırılmasına esas olacak yağış şiddetinin seçiminde tekerrür süresi büyüdükçe proje 

maliyeti artacağından, önlenecek zarar ile yapılacak yatırımın maliyetini kapsayan fayda-maliyet analizinin 

yapılması ve optimum yatırımı bulabilmek adına i-t-T eğrilerinin trendinin belirlenmesi karar vericileri 

açısından değerli bir bilgidir.  

Merzifon MGİ için yapılan analizler Tablo-1’de, Sinop MGİ için yapılan analizler Tablo-2’de özetlenmiştir. 

Homojenlik analizi sonuçlarına göre Çorum MGİ’nin 24 saat standart süreli maksimum yağışlarının 

homojen olmadığı tespit edilmiştir. Çorum Meteoroloji Müdürlüğü ile yapılan görüşmede istasyon yerinin 

1980’li yıllarda değiştiği belirtilmiş olup homojenliğin olmayışının bir nedeni olarak bu yer değişikliği 

görülmektedir. Bu nedenle değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Diğer istasyonların 24 saat standart süreli 
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maksimum yağış verileri homojendir. Verilerin iç bağımlılık analizi sonucunda, 24 saat standart süreler için 

yapılan analiz sonucunda iç bağımlılık tespit edilmemiştir. 

 
 

 
 

Mann Kendall trend analizi sonuçlarına göre tüm periyot için Merzifon MGİ’de (𝛼 = 0.01) anlamlılık 

düzeyinde, Sinop MGİ’de (𝛼 = 0.05) anlamlılık düzeyinde artış tespit edilmiştir. Şekil-4’te Merzifon ve 

Sinop MGİ’lerin trend grafikleri verilmiştir. Diğer istasyonlara ait grafikler ise Şekil-5’te verilmiştir. Tokat 
ve Samsun gözlem istasyonlarında birinci dönem ve ikinci dönem kıyaslandığında belirgin bir değişim 

yoktur. 

 

 
 

Tablo-1: Merzifon MGİ Analiz Sonuçları

Seriler Homojen
Homojen 

Değil
Yok Artış Azalış Bağımlı Bağımsız

5 dk X - X - - - X

10 dk X - X - - X -

15 dk X - X - - - X

30 dk X - X - - - X

1 sa X - X - - - X

2 sa X - X - - - X

3 sa X - X - - - X

4 sa X - X - - - X

5 sa X - X - - - X

6 sa X - X - - - X

8 sa X - X - - - X

12 sa X - X - - - X

18 sa X - X - - - X

24 sa X - - ** - - X

Özet 14 0 13 1 0 1 13

Run (Swed-Eisenhart) 

Homojenlik Testi
Mann-Kendall Trend

Otokorelasyon Sayısının 

Önemlilik T .

Tablo-2: Sinop MGİ Analiz Sonuçları

Seriler Homojen
Homojen 

Değil
Yok Artış Azalış Bağımlı Bağımsız

5 dk X - X - - - X

10 dk X - X - - - X

15 dk X - X - - - X

30 dk X - X - - - X

1 sa X - X - - - X

2 sa X - X - - - X

3 sa X - X - - - X

4 sa X - X - - - X

5 sa X - X - - - X

6 sa X - X - - - X

8 sa X - X - - - X

12 sa X - X - - - X

18 sa X - X - - - X

24 sa X - - * - - X

Özet 14 0 13 1 0 0 14

Run (Swed-Eisenhart) 

Homojenlik Testi
Mann-Kendall Trend

Otokorelasyon Sayısının 

Önemlilik T .
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Şekil-4: Merzifon ve Sinop MGİ 24 saat standart süreli maksimum yağış trend grafiği. 
 

         

         

           

Şekil-5: Amasya, Bafra, Çorum, Tokat, Samsun ve Ordu MGİ 24 saat standart süreli maksimum yağış trend 

grafiği.  
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Bunun haricinde Merzifon MGİ’de birinci ve ikinci dönem arasında %16’lık bir artış, Amasya, Bafra, Ordu 

ve Sinop istasyonlarında ise %19 ile %48 arasında yağış şiddetinde azalışlar tespit edilmiştir. Tüm periyot 

dikkate alındığında Merzifon istasyonunda gözlenen belirgin artışın önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Amasya, Bafra, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, istasyonlarının genelinde anlamlı bir trend tespit edilememiş, 

ancak birinci dönem ile mukayese edildiğinde tüm yağış şiddetlerinin daha düşük olduğu görülmüştür. 
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SPEI KURAKLIK İNDİSİ İLE TÜRKİYE’DE KURAKLIK OLAYLARININ ANALİZİ 

Gülten ÇAMALAN¹, A. Serap AKGÜNDÜZ¹, S.ÇETİN¹, H. ARABACI¹ 

ÖZET 

Kuraklık karakteristiğini anlamak, iyi hazırlanmış kuraklık yönetim planlarında önemli bir unsurdur. 

Küresel ısınma nedeniyle (IPCC 2004), doğrudan veya dolaylı olarak sıcaklık girdilerine dayanan bir 

kuraklık indisini dikkate almanın önemli olduğunu varsayarak çalışmamızda standartlaştırılmış Yağış-
Evapotranspirasyon kuraklık indisini (SPEI) seçtik. Çalışma da elde edilen bulgular; SPEI kuraklık indisi 

ile Türkiye’deki 123 meteoroloji gözlem istasyonunda 1971-2015 dönemini kapsayan iklimsel veriler 

kullanarak kuraklık olaylarının özellikleri ( şiddet, süre ve yoğunluk ile kurak dönemlerin başlangıç ve bitiş 
zamanları) ve bunların eğilimlerini kapsamaktadır.  İstasyonların yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam 

yağış dizilerindeki eğilimler Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı yöntemine göre test edilmiştir. Geçmiş 

meteorolojik kuraklık olaylarının analizi, SPEI-12 ölçekte ele alınarak Türkiye geneli kuraklığa maruz 

kalma hakkında bilgi sağlanmaya çalışılmıştır. SPEI-12 aylık ölçekte Türkiye geneli temel kuraklık 
dönemleri (Normal sınıf üstü SPEI<= -1), 1973-1974; 1985; 1989-1991; 1994-1995; 1999-2001; 2005; 

2007-2009; 2011 ve 2013-2014 ortak kurak dönemler olarak ortaya çıkmaktadır. SPEI-12 aylık ölçekte; 

toplam kuraklık şiddeti ve toplam kuraklık süresi haritaları hemen hemen benzer desenleri göstermektedir. 
İç Anadolu, Ege Bölgesi, Marmara’nın doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile 

Orta ve Doğu Akdeniz bölgeleri -70 ve üzeri şiddetteki kuraklıklara maruz kalmaktadır. Kıyı Ege ve İç 

Anadolu bölgelerinde kuraklıkların etki süreleri 70 ay ve üzeri iken Doğu Anadolu bölgesinde kuraklıkların 
etki süreleri daha düşüktür. En uzun kuraklık İç Anadolu Bölgesinde Kırşehir istasyonunda 98 ay ve en 

güçlü toplam kuraklık şiddeti -105,91’dir.  Bu istasyona ait en güçlü kısa süreli şiddetli kuraklık ortalaması 

-1,38 ile orta şiddettedir. Trakya, Doğu Karadeniz (Rize hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu 

Anadolu’nun güneybatısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu kısa süreli şiddetli kuraklıkların 
ortalaması daha şiddetli yoğunlukta görülmekle beraber genel dağılım orta şiddetli yoğunluktadır. En 

yüksek kısa süreli şiddetli kuraklık ortalaması -1,90 ile Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun istasyonuna 

aittir.   

Anahtar Kelimeler: SPEI, Kuraklık Şiddeti, Kuraklık süresi, Kuraklık yoğunluğu 

THE ANALYSIS OF DROUGHT EVENTS  IN TURKEY WITH SPEI INDEX 

ABSTRACT 

Understanding of drought characteristics is an important element in well-prepared drought management 
plans. Due to global warming (IPCC 2004), assuming that it is important to consider a drought index based 

on temperature inputs directly or indirectly, because of this, Standardized Precipitation Evapotranspiration 

Index (SPEI) is used in our study. The obtained results includes drought event characteristics (severity, 
duration, density, initial and final time of drought periods)  and their tendency by using SPEI Drought Index 

with climatological data between 1971 and 2015 from 123 Meteorological Observation Stations. Trend at 

annual mean temperature, total precipitation series has been tested by using Mann Kendall Rank Correlation 
Coefficient. It has been tried to get information about exposing drought in Turkey by taking into account 

the analysis of historical meteorological drought events at  SPEI-12 scales. Basic drought periods in Turkey 

at SPEI-12 scale are 1973-1974; 1985; 1989-1991; 1994-1995; 1999-2001; 2005; 2007-2009; 2011 and 

2013-2014 which also appeare common drought periods. Similar designs have been determined for Severity 
of Drought and Total Drought Period maps at SPEI-12 scale. Central Anatolia, Aegean, East of Marmara 

and Eastern Anatolia, South-eastern Anatolia, Middle and East of Mediterranean Regions have been 

exposed drought during 70 months and more, at -70 and more severity index at SPEI 12 scale. The longest 
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drought has been determined at Kırşehir Station in Central Anatolia Region which has 105.91 drought 

severity index. The strongest, short duration and severe drought average that belongs to this station is -1,38 

which is moderate level. The average of short duration droughts have been determined as more severe 
frequencies at Trace, Eastern Black Sea (except from Rize), Northern part of Eastern-Anatolia and Western 

part of South-Eastern Anatolia, Eastern Mediterranean, Eastern part of Central Anatolia Regions. However 

general distribution has been determined as moderate severe densities. Giresun Station has the highest 
density size (-1,90).  

Keywords: SPEI, Drought Severity, Drought Duration, Drought Density 
 

1.GİRİŞ 

 

Kuraklığın tanımı her disiplin için farklı olmakla beraber; Kuraklık "yağışların kaydedilen normal 

seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve 
hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğal olay " olarak tanımlanabilir [1].  Kuraklığın literatürde 

tanımlanan birçok çeşidi olmakla beraber dört belirgin kuraklık tipi vardır [2] . Tüm kuraklıklar ilk önce 

meteorolojik olarak, yani yetersiz yağışla başlar. Bu durumu toprak neminin azalması ve bitkinin ihtiyaç 

duyduğu minimum su kapasitesinin azalmasıyla tarımsal kuraklık, daha sonra ise akarsulardaki ve 
barajlardaki suların azalmasıyla hidrolojik kuraklık takip eder ve bu durum en sonunda kendini sosyo-

ekonomik kuraklık olarak gösterir. Kuraklık yavaş başlayan ve gelişen bir afet olmasına karşılık, etkileri 

uzun bir zaman periyodu boyunca birikerek (kümülatif) daha sonra ortaya çıkan olumsuz etkileriyle 
süreklilik gösteren ve tahmini en zor olan klimatolojik bir olaydır. Doğal ekosistemler, su kaynakları, tarım 

üretimi ve toplum üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Doğal bir olay olan kuraklık, iklimsel değişimlerin neden 

olduğu geçici bir özelliktir; kurak ve yarı kurak olan bölgelerin yanı sıra, orta enlemlerin nemli-ılıman iklim 

bölgelerinde de oluşabilir. Kuraklık tarımsal, ekonomik ve çevresel zararın başlıca doğal nedenlerinden 
biridir [3-4-5]. Kuraklık etkileri, yağış sıkıntısı ile uzun bir süre sonra ortaya çıkmakta, başlangıçlarını, 

kapsamını ve bitimini belirlemek çok zor olmaktadır. Bu nedenle, kuraklık dönemlerinin özelliklerini 

yoğunluk, büyüklük, süre ve alansal kapsam açısından objektif olarak ölçmek zordur. Kuraklık indisleri, 
iklimsel değişkenler ve iklim ile ilişkili süreçler (örn. toprak nemi ya da su içeriği) arasındaki karmaşık 

etkileşimleri özetleyerek görece daha kolay anlaşılmasını sağladığı için, kuraklığın ölçülmesi ve 

izlenmesinde yararlı yöntem ve yaklaşımlar olarak kabul edilir. Kuraklık indislerinin kullanılması, iklimsel 
anomalilerin şiddet, coğrafi yayılış ve oluşum sıklığı açısından niceliksel olarak değerlendirilmesine izin 

vermesinin yanı sıra, hem karar vericiler hem de toplum ve yurttaşlar arasında kuraklık koşulları konusunda 

bilgi değişimini sağlar [6]. Çamalan ve ark; SPEI-3 ve SPEI-12 aylık ölçeklerde mevcut durumda ve 

projeksiyonlarda Türkiye geneli kuraklık şiddet frekans olasılıklarının değişimlerini incelemişler ve 
projeksiyon dönemlerinde oluşum sıklıklarının bir üst kuraklık sınıfına doğru kayma eğilimi göstermesi 

öngörüldüğünü tespit etmişlerdir [7-8].  

Türkiye’nin büyük çoğunluğu yarı kurak iklim şartlarının etkisi altında olduğundan,  kuraklık ciddiye 
alınması gereken önemli bir doğal afettir [9]. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), meteorolojik kuraklıkları 

karakterize etmek için dünya çapında ulusal meteorolojik ve hidrolojik hizmetler tarafından kullanılacak 

Standartlaştırılmış yağış indisini (SPI) [10] kabul etmiştir [11]. Buna karşılık formülasyonlarında sıcaklık 
verilerini içeren Palmer (PDSI) [12] ve Normalleştirilmiş Yağış- Evapotranspirasyon (SPEI) [13]  gibi 

kuraklık indislerinin kullanılması, özellikle gelecek iklim senaryolarını içeren uygulamalar için tercih edilir. 

SPI' nın temel eleştirisi, hesaplamanın sadece yağış verilerine dayanmasıdır. İndeks, sıcaklık, 

evapotranspirasyon, rüzgar hızı ve toprak su tutma kapasitesi gibi kuraklıkları etkileyebilecek diğer 
değişkenleri dikkate almamaktadır. Bununla birlikte, bazı çalışmalar yağışların kuraklığın başlangıcı, 

süresi, yoğunluğu ve bitimini belirleyen ana değişken olduğunu göstermiştir [14-15]. Bu nedenle SPI-6 ve 

SPI–12 aylık zaman ölçekleri PDSI ile yüksek derecede korelasyon gösterir [16-17]. Düşük veri 
gereksinimleri ve sadeliği, kuraklık izleme ve analizi için SPI gibi yağış temelli indislerin yaygın 
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kullanımını açıklamaktadır. Avrupa Komisyonu Ortak araştırma merkezi’nin (JRC) ‘Avrupa’da 

meteorolojik kuraklıklar’ raporunda; Akdeniz bölgesinde, Macaristan ve Slovakya'da, toplam kuraklık 

şiddetindeki artışın, hem yağışların azalması hem de sıcaklık ve buna bağlı PET artışı ile sağlandığı 
belirtilmektedir. Yağışın bu bölgelerde kuraklığın öncüsü olmasına rağmen, evapotranspirasyonun önemli 

bir rol oynadığı vurgulanmaktadır [18]. Ayrıca, yağış düşüşünün evrensel olarak önemli olmadığı Akdeniz 

bölgesinde ve sıcaklık artışına bağlı olarak artan kuraklığa ilişkin Güney Avrupa'da PET'in temel bir 
kuraklık itici gücü olduğunu bildirmiştir [19;20]. SPEI, buharlaşma isteğindeki değişimlere karşı PDSI’nin 

duyarlığına ve SPI’nin doğal alansal dağılımına sahiptir. SPEI’nin en önemli avantajı, kuraklık 

değerlendirme sürecinde evapotranspirasyon ve sıcaklık değişkenliğinin rolünü çok iyi tanımlamasıdır. 
SPEI özellikle kuraklığı belirleme, izleme ve küresel ısınmanın kurak şartlar üzerindeki sonuçlarını 

açıklama konusunda etkindir [21;22].  SPEI kuraklık şiddetini yoğunluğuna ve süresine göre ölçebilir ve 

kuraklık dönemlerinin başlangıcını ve sonunu belirleyebilir. SPEI geniş bir iklim yelpazesi üzerinden 

hesaplanabildiği için, zaman ve mekan boyunca kuraklık şiddetinin karşılaştırılmasına izin verir.  

 

2.VERİ VE YÖNTEM : 

 

 

Çalışmada Türkiye’deki 123 meteoroloji gözlem istasyonunun 1971-2015 dönemini kapsayan aylık toplam 

yağış ve aylık ortalama sıcaklık verileri kullanıldı. İstasyonlar bazında SPEI-12 aylık ölçekte kuraklık indis 
hesaplamaları yapıldı. Çalışma SPEI kuraklık indisi ile kuraklık olaylarının özellikleri (şiddeti, süresi ve 

yoğunluğu ve kurak dönemlerin başlangıç ve bitiş zamanları) ve bunların eğilimlerini kapsamaktadır. Yıllık 

ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış dizilerindeki eğilimler Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı 

yöntemine göre test edilmiştir. Geçmiş meteorolojik kuraklık olaylarının analizi, daha uzun birikim süreleri 
olan SPEI-12 (yıllık döngüler) ölçeklerde ele alınarak Türkiye geneli kuraklığa maruz kalma hakkında bilgi 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

SPEI yağış ve potansiyel evapotranspirasyon (PET) arasındaki fark verisini kullanmaktadır. SPEI 

hesaplaması da SPI (Normalleştirilmiş Yağış İndeksi) gibi uzun dönemli gözlemlere uygun olasılık 

dağılımının tespit edilerek normal dağılıma dönüştürülmesini kapsar. SPI’de iki parametreli gamma 

dağılımı uygulanmasına rağmen, SPEI’de üç parametreli Log-logistic dağılımı kullanılır. SPEI 
hesaplamalarında Potansiyel Evapotranspirasyon (PET) Thorntwaite metodu (aylık ortalama sıcaklık) ile 

hesaplanmaktadır. Tam zaman serisi verisi gerektirmektedir. Yetersiz verinin bulunduğu yerlerde SPEI 

hesaplanması mümkün olmamaktadır. [13;21;22]. SPEI kuraklık sınıf değer aralıkları Çizelge 1a-b’de 
verilmiştir. Normal kuraklık sınıfı (Çizelge 1a) aslında hafif kurak ve hafif nemli kuraklık sınıflarının 

toplamını gösterir. Bu nedenle çalışmanın amacı doğrultusunda bu sınıf aralığı Çizelge 1b’de ki gibi 

düzenlenmiştir. 

Çizelge 1a. SPEI Kuraklık Sınıfı değer aralıkları Çizelge 1b. SPEI Kuraklık Sınıfı değer aralıkları 

(Normal sınıfın düzenlenmiş hali) 
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2.1 Türkiye Sıcaklık ve Yağış Trend Analizleri 

 

Ülkemizde yağışların yersel ve zamansal dağılımı oldukça düzensizdir. Ülkemizin kuzey ve güney 
arasındaki yağış değişkenliği oldukça farklıdır. Türkiye yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış 

dizilerindeki eğilimler Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı yöntemine göre test edilmiştir. İki yanlı 

sınamalar için % 5 anlamlılık düzeyinde kritik z değeri   ± 1.96 dır [23-24]. Mann-Kendal test 
uygulamasında Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarda belirgin ve anlamlı bir artış trendi söz konusudur. 

Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarda 1994 yılından itibaren bir artış trendine girmesine rağmen özellikle bu 

artış trendinin başlangıç yılı 1998’dir. 2005’den itibaren artış trendi belirginleşmiştir. (Şekil 1). 

 

  
Şekil 1. Türkiye yıllık ortalama sıcaklık M-K trend 

analizi 
Şekil 2. Türkiye yıllık toplam yağış M-K trend analizi 

  

Türkiye yıllık toplam yağışların Mann-Kendal eğilim analizinde, yağışlardaki değişimin düzenli bir rejim 

izlemediği göze çarpmaktadır (Şekil 2). M-K eğilim analizinde anlamlı olmasa da bir artış eğilimi söz 

konusudur. Türkiye geneli istasyonlarda, yıllar arası ve yıl içinde yağış değişikliklerinin görülmesi farklı 
şiddette kuraklık olaylarının yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye aylık ortalama toplam yağışları 

bölgeler arası farklılık göstermekle beraber yaklaşık %38’sini kış aylarında almaktadır. Bunu  %27 ile 

ilkbahar ve %24 ile sonbahar mevsimleri izler. Yaz aylarında ise bu oran %11' e düşmektedir. Türkiye’de 

kış ve bahar yağışlarındaki değişimler, su miktarını oldukça etkilemektedir. Yer altı ve yer üstü sularının 
varlığının devamı için bu dönemlerde meydana gelen yağışın miktarı ve şekli oldukça önemlidir. Yılık yağış 

dizilerindeki artış eğilimi izlenen istasyonlarda da kuraklık görülebilmesinin başlıca nedeni yıllar arası ve 

yıl içindeki çeşitliliktir [25]. O yüzden kuraklık için, yıllık toplam yağış miktarları yerine kuraklık 
indislerine bakılması gerekir. Yağışların; yıl içinde ne zaman, nereye ne kadar düştüğü önemlidir. 

Mevsiminde ve miktarında alınamayan eksik yağışlar veya aşırı yağışlar kuraklık, sel veya taşkın gibi 

olayların oluşumunda etkili olmaktadır. Bu da kurak dönemlerin oluşumu, süresi, yoğunluğu ve şiddetinde 

etkili olmaktadır. Özellikle kısa süreli şiddetli kuraklıkların ortalamasının şiddetli yoğunlukta yaşandığı 
bölgelerde yoğunluğun başlama ve bitiş tarihlerine bakıldığında, istasyonlardaki yıllık toplam yağışlardaki 

düşüşlerin ve yıl içinde mevsiminde alınmayan yağış eksikliğinin etkili olduğunu görmekteyiz.  Yağıştaki 

azalma ve sıcaklıklardaki artışın PET üzerindeki etkisi kuraklık şiddetini etkileyerek kuraklıkların 

büyüklüğü ve süresini arttırmaktadır [26].  

 

2.2 Kuraklık Şiddeti (S),  Kuraklık Süresi (D)  ve Yoğunluk (I)  Haritaları 

 

Kuraklık indisi; kuraklığın etkisini değerlendirmek ve süre, yoğunluk, şiddet gibi çeşitli özelliklerini 

belirlemek için ana değişkendir [27]. Geniş kapsamlı bir kuraklık tanımı yapılmasına olanak sağlayan ve 

kuraklık özelliklerinin belirlemekte kullanılan kriterlerden olan Kuraklık Şiddeti (S),  Kuraklık Süresi (D)  

ve Yoğunluk (I)  Şekil 3’de gösterilmiştir.  
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    Şekil 3. Kuraklık Şiddet ve Süre  

 

Kuraklık, SPEI değerleri sıfırın altına düştüğünde tanımlandığından, bir kuraklık olayı, negatif SPEI 

değerlerine sahip bir dönem olarak kabul edilir. Kuraklığa bağlı değişkenleri tanımlamak için [28] 

tarafından açıklanan çalışma modeli uygulandı.  Kuraklık olayının süresi, başlangıcı (dahil) ve bitiş ayı 
(dahil değil) arasındaki ay sayısına eşittir. Kuraklık süresi (D), SPEI indis değerlerinin negatif olduğu 

değerlerden başlayarak art arda 0 (sıfıra)'a eşit ve SPEI değerlerinin pozitif olduğu zaman sona erdiği dönem 

uzunluğudur. Şiddeti ise, SPEI çizgisi ile yatay eksen (SPEI = 0) arasındaki integral alanın kuraklığın 
başlangıç ayına kadar olan mutlak değeridir [29]. Kuraklık şiddeti (S) kuraklık süresi içinde kalan indis 

değerlerinin toplanmasıyla elde edilen kümülatif SPEI değerleri olup (1) eşitliğiyle hesaplanmaktadır. 

Kuraklık şiddetinin kuraklık süresine oranı Yoğunluk (I) olarak tanımlanmaktadır (2). 

 

S = −∑ SPEIi
D
i=1                                                                                                                                   (1) 

I=S/D                                                                                                                                                     (2) 

S: Kuraklık Şiddeti 

D: Kuraklık Süresi 

I: Kuraklık Yoğunluğu 

 

Kuraklık süresinin uzunluğunu ve kuraklık şiddetinin büyüklüğünü ölçmek için bir eşik değeri 

tanımlanmalıdır. Çalışmada; Kuraklık Şiddeti (S),  Kuraklık Süresi (D) ve Yoğunluk (I)  hesaplamaları 

yapılırken eşik değer olarak, indisin kurak/nemli eşiği olan sıfır değeri kabul edilmiştir. Her istasyon için 
hesaplanmış SPEI-12 aylık indisin tüm zaman serisi için kurak (indisin sıfırın altında kaldığı) dönemlerin 

şiddet süre ve yoğunluk değerleri hesaplanmış ve her birinin en ekstrem olduğu olumsuz değerler 

seçilmiştir. İstasyon bazlı belirlenen bu sonuçlar ArcGIS (10.4) harita programında IDW metodu 

kullanılarak haritalandırılmıştır. 

Kuraklık, dünyanın her iklim bölgesinde ve hatta yağışlı alanlarda dahi görülebilen iklimsel bir olaydır. 

SPEI’de her bir istasyon kendine özgü iklim karakterine göre hesaplanmaktadır. Her bölgenin kuraklık 

süresini, kuraklık şiddetini ve yoğunluğunu hesaplayarak kuraklık olaylarının özelliklerini ve bir bölgenin 
diğerine olan farkını tanımlayabiliriz. Yoğunluğun büyüklüğü, bir kuraklık periyodunda ortalaması yüksek 

bir şiddete ve kısa süreye sahip olduğunu gösterir. SPEI-12 aylık ölçekte; toplam kuraklık şiddeti ve toplam 

kuraklık süresi haritaları hemen hemen benzer desenleri göstermektedir. İç Anadolu, Ege Bölgesi, 
Marmara’nın doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Akdeniz 

bölgeleri -70 ve üzeri şiddetteki kuraklıklara maruz kalmaktadır (Şekil 4).  Kıyı Ege ve İç Anadolu 

bölgelerinde kuraklıkların etki süreleri 70 ay ve üzeri iken Doğu Anadolu bölgesinde kuraklıkların etki 

süreleri daha düşüktür (Şekil 5). 
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       Şekil 4. SPEI-12 Toplam Kuraklık Şiddeti (S)              Şekil 5. SPEI-12 Toplam Kuraklık Süresi (D) 
 

En uzun kuraklık İç Anadolu Bölgesinde Kırşehir istasyonunda 98 ay ve en güçlü toplam kuraklık şiddeti -

105,91’dir.  Bu istasyona ait en güçlü kısa süreli şiddetli kuraklık ortalaması -1,38 ile orta şiddettedir 
(Çizelge 2). Trakya, Doğu Karadeniz (Rize hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun 

güneybatısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu kısa süreli şiddetli kuraklıkların ortalaması daha 

şiddetli yoğunlukta görülmekle beraber genel dağılım orta şiddetli yoğunluktadır (Şekil 6).  

 

 
Şekil 6. SPEI-12 Kuraklık Yoğunluğu (I) 

 

En yüksek kısa süreli şiddetli kuraklık ortalaması -1,90 ile Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun 
istasyonuna aittir.  Bu istasyonda en yüksek kuraklık yoğunluk zamanı 2010 yılı Temmuz ayında başlayıp 

2011 yılı Temmuz ayında bitmiştir (Çizelge 2). 2010 ve 2011 yılı Giresun istasyonu için kurak bir yıl 

olmuştur (Şekil 7). Giresun istasyonunun uzun yıllar yağış ortalaması 1274 mm iken 2010 yılındaki yıllık 

yağış 971 mm civarıdır. Sonbahar yağışlarında yaşanan yağış eksikliği bu yıllar arasında yoğun kuraklığa 
neden olmuştur.  
 

 

Şekil 7. Giresun istasyonu SPEI-12 aylık ölçekte zamana bağlı değişim 
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    Çizelge 2. SPEI-12 Aylık Ölçekte Kuraklık Özelliklerinin Başlama ve Bitiş Yılları 

 

 
 

Türkiye geneli istasyonlarda, yıllar arası ve yıl içinde yağış değişikliklerinin görülmesi farklı şiddette 
kuraklık olaylarının yaşanmasına neden olmaktadır. Kuraklık ülkemiz için sık karşılaştığımız önemli ve 

büyük bir sorundur.  Bu nedenle, kuraklık için alınacak önlemler bölgesel ve yersel olarak, kuraklık 

olaylarının şiddeti, alansal tutarlığı ve süresi dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Kısa süren şiddetli kuraklık 
ile daha uzun süreli yaşanan kuraklıkların neden olduğu sorunlar aynı olmasına karşılık, uzun süreli yaşanan 

kurak dönemlerde ortaya çıkan zararlar daha etkili olmaktadır. Bu nedenle, kuraklık için alınacak önlemler, 

kuraklık olaylarının şiddeti, alansal tutarlığı ve süresi dikkate alınarak oluşturulmalıdır.   

 

 2.3 Kurak dönemler 

 

 

Çalışmada Türkiye geneli geçmiş dönemlere ait ortak kurak devrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurak 
devrelerin tespiti amacıyla Türkiye geneli incelenen zaman dilimi (1971-2015) aylık alansal ağırlıklı 

ortalaması alınarak SPEI-12 aylık ölçekte indis hesaplanarak kendi kuraklık sınıflandırması içinde 

normalüstü (SPEI<= -1) kurak olup olmadığı belirlenmiştir (Şekil 8).  

 

 

Şekil 8. Türkiye Geneli SPEI-12 aylık ölçekte zamana bağlı değişim 

 

SPEI-12 aylık Türkiye geneli temel kuraklık dönemleri, 1973-1974; 1985; 1989-1991; 1994; 1999-2001; 

2005; 2007-2008 ve 2013-2014 ortak kurak dönemler olarak ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3). 
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Çizelge 3.SPEI-12 Aylık Ölçekte Türkiye Geneli Kurak Dönemler  (Normal Üstü SPEI<=-1) 

 

 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

İnsanlık tarihi kuraklıklar ile doludur. Yarı kurak iklim bölgesinde yer alan Türkiye'de de kuraklık, normal 

ve bilinen atmosferik sistemler tarafından geçmişte hep oluşturulmuş ve gelecekte de (küresel iklim 
değişimi ile birlikte sayı ve şiddet bakımından) artarak daha fazla tehlikeler oluşturacaklardır [9]. Küresel 

ısınma nedeniyle (IPCC 2004), sıcaklık ve yağış parametrelerine dayalı Standartlaştırılmış Yağış-

Evapotranspirasyon İndeksini (SPEI) seçtik ve 1971-2015 yılları arası Türkiye’de meydana gelen 

meteorolojik kuraklıkların oluşumunu ve özelliklerini göstermeye çalıştık. 

 

Küresel İklim Modelleri ile yapılan projeksiyonlara göre, ülkemizin de içinde bulunduğu enlemlerde 
sıcaklıklarda artışların, yağışlarda ve toprak su içeriğinde azalmaların olacağı tahmin edilmektedir (IPCC, 

2014). İklim değişikliğinden kaynaklanan yağıştaki azalma ve sıcaklıklardaki artışın buharlaşma üzerindeki 

etkisinin kuraklıkların şiddetini ve süresini arttıracağını ve yüzyılın sonundaki kuraklık süresinin ve 
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şiddetinin doğrudan sıcaklık artışıyla ilişkili olarak artacağı görülmektedir [26]. Bütün bunlar yarı kurak 

olan ülkemizde kuraklığın etkilerinin gelecekte daha da fazla hissedilebileceğini, suyun ülkemiz için 

öneminin gelecekte daha da artacağını göstermektedir [9]. SPEI kuraklık indis yöntemiyle geçmiş 
meteorolojik kuraklıkların özelliklerinin ortaya konması ve elde edilen sonuçlar kapsamlı ve büyük ölçekli 

bir Kuraklık Yönetim Planı çerçevesinde çeşitli kullanıcılara ve karar vericilere ileriye yönelik planlamaları 

açısından oldukça yarar sağlayacaktır.  

 

KAYNAKLAR 

1. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi - BMÇMS (1997). Çevre Bakanlığı Yayınları. Ankara. 

2. Wilhite, D. A., and M. H. Glantz, (1985). Understanding the drought phenomenon: The role of 

definitions. Water Int., 10, 111–120.   

3. Burton, I., R. W. Kates, and G. F. White, (1978). The Environment as Hazard. Oxford University Press, 240 

pp.  

4. Wilhite, D.A., Glantz, M,H., 1987. Understanding the drought phenomena: the role of definitions. In: Donald, 

A., Wilhite, Easterling Willam, E., Deobarah, A., (Eds.), Planning of Drought: Towards a Reduction of 

Societal Vulnerability, Westview Press, Wood, Boulder, CO, pp. 11–27. 

5. Wilhite, D. A., (1993). Drought Assessment, Management, and Planning: Theory and Case Studies. Natural 

Resource Management and Policy Series, Vol. 2, Kluwer, 293 pp.  

6. Türkeş, M. ve Tatlı, H. (2010). “Kuraklık ve Yağış Etkinliği indislerinin Çölleşmenin Belirlenmesi, 
Nitelenmesi ve izlenmesindeki Rolü” Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 245-263, 

Çorum.  

7. Çamalan G., Akgündüz S., Ayvacı H., Çetin S., Arabacı H., Çoşkun M.; (2017). “SPEI indisine göre Türkiye 

Geneli kuraklık değişim ve eğilim projeksiyonları”, IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, (TİKDEK), 

İstanbul 

8. Çamalan G., Akgündüz S., Ayvacı H., Çetin S., Arabacı H., Çoşkun M.; (2017). “SPEI kuraklık indisine göre 

Türkiye’de önümüzdeki yüzyılın kuraklık eğilim projeksiyonu”, 8th Atmospheric Sciences Symposium 

(ATMOS), Istanbul/TURKEY 

9. Kadıoğlu, M. 2012. Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi. 

10. Mckee,T.B.,N.J.Doesken, and J.Kleist, (1993). The relationship of drought frequency and  duration to time 

scales. Eight of Con.on Applied Climatology, Anaheim,CA, Amer.Met.Soc. 179-184 
11. World Meteorological Organization, (2012). Standardized Precipitation Index User Guide (M. Svoboda, M. 

Hayes and D. Wood). (WMO-No. 1090), Geneva. 

12. Palmer, W.C., (1965). Meteorological Drought Research Paper No. 45. Office of Climatology U.S. Weather 

Bureau, Washington. 

13. Vicente-Serrano, S.M., Beguerı ,S., Lopez-Moreno, J.I., (2010).´A Multi-Scalar Drought Index Sensitive to 

Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index–SPEI, Journal of Clımate, 

23,1696-1718 

14. Chang, T. J., and X. A. Cleopa, (1991). A proposed method for drought monitoring. Water Resour. 

Bull., 27, 275–281.  

15. Heim, R. R., (2002). A review of twentieth-century drought indices used in the United States. Bull. Amer. 

Meteor. Soc., 83, 1149–1165. 
16. Lloyd-Hughes, B., and M. A. Saunders, (2002). A drought climatology for Europe. Int. J. 

Climatol., 22, 1571–1592.  

17. Redmond, K. T., (2002). The depiction of drought. Bull. Amer. Meteor. Soc., 83, 1143–1147. 

18. Spinoni ,J., Naumann, G., Barbosa, P., and  Vogt, J., (2016).‘Meteorological Droughts in Europe’ -Events 

and Impacts   Past Trends and Future Projections, European Commission Joint Research Centre, 

19. Van der Schrier G, Barichivich J, Briffa KR, Jones PD. (2013). A scPDSI-based global dataset of dry and wet 

spells for 1901–2009. Journal of Geophysical Research 118: 4025–4048. 

20. Vicente-Serrano, S.M, Lopez-Moreno, J.I, Beguería, S., Lorenzo-Lacruz, J., Sanchez-Lorenzo, A., García-

Ruiz, J.M., Azorin-Molina, C., Tejeda-Moran, E., revuelto, J., Trigo, R., Coelho, F., Espejo, F.. (2014). 

Evidence of increasing drought severity caused by temperature rise in Southern Europe. Environmental 

Research Letters 9(4): 044001. doi:10.1088/1748-9326/9/4/044001 

21. https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-evapotranspiration-index-spei 
22. http://spei.csic.es/index.html 



 

 

Sa
yf

a
4

9
2

 

23. Mann, H.B. Nonparametric tests against trend. Econometrica 1945, 13, 245–259 

24. Kendall, M.G. Rand Correlation Methods; Charles Griffin: London, UK, 1975. 

25. Çamalan G., Akgündüz S., Ayvacı H., Çetin S., Arabacı H.,  (2019). “ Türkiye Meteorolojik Kuraklık 

Projeksiyonları”,Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019), Eskişehir 

26. G. Çamalan, H. Ayvacı, A.S. Akgündüz, S.Çetin, H.Arabacı, M.Çoşkun, (2018). ‘‘Ege Bölgesi Kuraklık 

Projeksiyonları ‘’ Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), İzmir 

27. Adhyani N L, June T and  Sopaheluwakan A, (2017). Exposure to Drought: Duration, Severity and Intensity 

(Java, Bali and Nusa Tenggara),IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 58, 012040   

doi:10.1088/1755-1315/58/1/012040 

28. Yevjevich VM. (1967). An objective approach to definitions and investigations of continental hydrologic 
droughts. Hydrology Paper No. 23, Colorado State University, Fort Collins, 1967. 

29. Spinoni J., Naumann G., Carrao H., Barbosa P., and  Vogt J., (2014). ‘World drought frequency, duration, 

and severity for 1951–2010’,  Internatıonal Journal Of Climatology, 34, 2792–2804  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

1 Y.Mühendis, Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.  

  e-posta: eturgu@mgm.gov.tr 
2 Doç. Dr., Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  aukomuscu@mgm.gov.tr 
3 Yusuf Ziya Yavuz, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 

  e-posta:  yzyavuz@mgm.gov.tr 
4 Bahattin Aydın, Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye.  

  e-posta:  bahattinaydin@mgm.gov.tr 

S
a

yf
a

4
9

3
 

 

 

MANAVGAT’DA 20 KASIM 2017 TARİHİNDE MEYDANA GELEN ANİ TAŞKININ FFGS 
ÜRÜNLERİ İLE ANALİZİ 

 
 

Ertan TURGU1 Ali Ümran KÖMÜŞCÜ2    Yusuf Ziya YAVUZ3     Bahattin AYDIN4 

 

 

ÖZET 

Antalya ili Manavgat ilçesinde 20 Kasım 2017 tarihinde 16:00 – 17:00UTC arasında şiddetli yağışlara (14.5 

mm/saat) bağlı olarak ani taşkınlar meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, ani taşkının oluşumuna neden 

olan meteorolojik şartları incelemek, sel olayını destekleyecek bilgileri Ani Taşkın Uyarı Sisteminden 
(FFGS) elde edilen ürünlerle birlikte yorumlamak ve kullanılan veriler ve modellerden kaynaklanan 

belirsizlikleri de göz önüne alarak FFGS sisteminin ani taşkın erken uyarısı verme kabiliyetini ortaya 

koymaktır.  Ani taşkına zemin hazırlayan meteorolojik koşullar, yağış şiddet-süre-tekerrür analizi, sinoptik 
analizler, uydu, radar, temp diyagramı analizlerine göre incelenmiş ve sonuçta Manavgat’da yaşanan ani 

taşkın olayına orta Ege denizi üzerindeki alçak basınç merkezi ve alçak basınç merkeziyle ilişkili soğuk 

cephenin neden olduğu ortaya konmuştur. Toprağın neme doygunluk derecesi ve yağışın zamanla 

şiddetlenmesi gibi faktörlerde ani taşkın olayının oluşumunu hızlandırmıştır. ALADIN-FFFT ürünü 20 
Kasım 2017 10:00-11:00 UTC’de Manavgat’da şiddetli yağış sonrasında meydana gelen ani taşkını 

06:00UTC itibarıyla erken uyarı vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manavgat, Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS), ALADIN-FFFT 

 

 

ABSTRACT 

Flash floods occurred on November 20, 2017 in Manavgat, Antalya between 16:00 - 17: 00 UTC due to 

heavy rainfall of 14.5 mm/hr. The purpose of this paper is to examine the meteorological conditions which 

caused the flash flood occurrence and demonstrate ability of the FFGS system to give an early warning of 

flood by taking into account the uncertainties arising from the data and models used. Meteorological 
conditions that led to the flood was analyzed by rainfall intensity-time-recurrence analysis, synoptic 

analysis, satellite, radar, temp diagram analysis and concluded that the flash flood incident occurred in 

Manavgat was caused by the cold front associated with the low pressure center on the central Aegean Sea. 
Degree of saturation of the soil and increasing intensity of the rainfall contributed to the flash flood 

occurrence as well.  The ALADIN-FFFT product gave early warning of the flash flood as early as 06:00 am 

on the day of the flash flood occurrence. 
 

Keywords: Flash Flood Guidance System (FFGS), early warning, Manavgat, ALADIN-FFFT 
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GİRİŞ 

 
Ani taşkınlar dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de can kaybına ve olumsuz ekonomik 

sonuçlara neden olmaktadır (Kömüşcü ve Çelik, 2013). Ani taşkınlar genelde yağış başladıktan sonra 6 saat 

içinde meydana gelen taşkınlardır. Ani taşkınların oluşmasında doğal nedenler arasında yavaş hareket eden 
oraja bağlı şiddetli yağışlar, dik eğimli arazilerde orografik yağışlar, suya doygun toprak üzerine veya 

geçirimsiz toprak yüzeyi üzerine düşen yağışlar ve dere veya kanalın yetersiz hidrolik özellikleri yer 

almaktadır (Turgu,E.,2017).  
 

Ani taşkın, Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) tarafından “nispeten yüksek pik debi nedeniyle kısa sürede 

oluşan taşkın” şeklinde tanımlanmıştır (Seyfried,1995). Amerikan Meteoroloji Cemiyeti (AMS,2000)’nin 

ani taşkın tanımında ise “şiddetli yağış sonucunda nispi olarak küçük alanlarda meydana gelen, çok kısa bir 
sürede gerçekleşen ve önceden uyarı verilme şansı az olan derelerde debinin aniden yükselmesi ve 

alçalmasıdır” (AMS,2000) şeklindedir. Diğer taraftan, Flash Flood Guidance (FFG) sisteminde ani taşkın 

belirli bir süre içinde (1, 3, 6 saat) herhangi bir alt havza çıkışında drenaj kanalının banket seviyesine kadar 
dolması için gerekli aktüel yağış miktarı olarak tanımlanmaktadır (Konstantine,1987 ve 2002). FFG değeri 

FFG modelinden elde edilmekte, yüzey akış eşik değeri (Threshold Runoff)  ve toprak nemi su açığı modele 

girdi teşkil etmektedir. Her bir alt havza için yüzey akış eşik değerleri sadece bir kez hesaplanmaktadır 
(Carpenter,T.M. ve ark,1999). 

 

Türkiye, atmosfer kökenli doğal afetlerin çok sık ve yaygın olarak görüldüğü bir orta kuşak ülkesidir. Hava 

kütlelerinin oluşum ve hareket alanlarına göre Türkiye’nin konumu ve topografik koşulları bu tür afetlerin 
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Türkiye orta kuşak fırtınalarına kaynak oluşturan Akdeniz havzasında 

bulunduğundan buradan kaynaklanan fırtına sistemlerinin yolu üzerindedir. Türkiye yüksek (ortalama 

1132m) ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Gerek hava kütlelerine göre olan konumu ve gerekse 
topografik şartları dikkate alındığında, Türkiye meteorolojik olaylara bağlı doğal afetlerin yoğun olarak 

görüldüğü ülkedir (Şahin C,2002).  

 

Bu çalışmada; Antalya ili Manavgat ilçesinde 20 Kasım 2017 tarihinde şiddetli yağışlara (14.5 mm/saat) 
bağlı olarak meydana gelen ani taşkınların oluşumuna neden olan meteorolojik koşullar incelenerek, FFGS 

sisteminin ani taşkın erken uyarısı verme kabiliyetini ortaya konmuştur.  Manavgat, 2283 km²'lik 

yüzölçümüyle Antalya ilinin en büyük ikinci ilçesidir. Manavgat ilçesinde 20 Kasım 2017 tarihinde etkili 
olan şiddetli yağışlar sonucunda Manavgat ilçesinde mal kayıpları meydana gelmiştir. 

 

 

MATERYAL ve METOT 

 

Çalışma Alanı 
 
Manavgat, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tanımlanmış Akdeniz havzası içinde yer almaktadır. ICAO ismi 

MNGV’dir. WMO sinoptik istasyon numarası 17954’dir. Coğrafi koordinat sistemindeki koordinatları, 

enlemi 36.7895 derece, boylamı 31.441 derece ve rakımı 38 metredir.                               
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Şekil 1.Çalışma Alanının Konumu ve FFGS alt Havzaları 

 
Yağış İntensitesi: 

 

Manavgat AWOS (Otomatik Meteoroloji İstasyonu) kayıtlarına göre yağışın intensitesi 20 Kasım 2017 

tarihinde saat 16:00 ile 17:00UTC arasında 14.5 mm/saat ile maksimuma ulaşmıştır. 
 

 

 
 

Şekil 2.Antalya ili Manavgat (17954) İlçesi Saatlik Yağışları 
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Yağış Şiddet-Süre-Tekerrür Analizi: 

 

Manavgat’da taşkının meydana geldiği güne ait standart zamanlarda olması muhtemel maksimum yağışlar 
bulunarak tekerrür analizi yapılmıştır. Bu amaçla standart zamanlardaki (5, 10, 15, 30 dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

12, 18 ve 24 saat) maksimum yağış değerleri bulunur. Yağışların çeşitli büyüklükleri ve bunların frekansları 

arasındaki ilişkiyi veren yağış frekans değerlerine göre olasılık dağılım fonksiyonlarının Khi- Kare ve 
Kolmogrov-Simirnov uygunluk sınamalarından geçirilerek diziye en iyi uyan Uygun Dağılım Fonksiyonu 

(UDF) olarak Manavgat verisi için UDF Log-Pearson 3 dür. 

 
Çizelge 1. Yağış başlama, bitiş, devam, miktar, şiddet ve tekerrürleri 

 

 
 
Manavgat için uzun yıllar Kasım normal yağış değerleri (1970-2010) yaklaşık 180 mm’dir. Ancak 20 Kasım 

2017 16:48 UTC’ye kadar son 30 dakikada yağan 14.5mm’lik şiddetli yağış normalin %8’i kadardır. 14.5 

mm’lik bu yağışın tekerrür süresi 2 yıldan azdır. Bu Manavgat’ta 2 yılda bir kez meydana gelebilecek bir 

yağıştır. Manavgat uzun yıllar yağış normali: 1104.0mm’dir.  
 

Bu çalışmada, metot olarak 20 Kasım 2017 tarihinde Manavgat’da meydana gelen ani taşkın hadisesine 

neden olan meteorolojik şartlar incelenmiş ve FFGS model sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.  
 

SİNOPTİK HARİTALAR  

 

Yer Sinoptik Haritası 
 

 
 

Şekil 3. Yer Sinoptik Haritası: 20 Kasım 2017  12:00 UTC Kaynak:METCAP 

 

Manavgat 

17954     

Tarih

Başlama Bitiş
Devam 

(dak)

Miktar 

(mm)

Şiddet 

mm/saat

UDF:LP3 

Tekerrür (yıl) 

MANAVGAT

20 Kas 2017 16:33 16:38 5 8.5 102.0 <2

20 Kas 2017 16:28 16:38 10 11.8 70.8 <2

20 Kas 2017 16:27 16:42 15 13.6 54.4 <2

20 Kas 2017 16:18 16:48 30 14.5 29.0 <2
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20 Kasım 2017 12:00 UTC yer kartında, Manavgat’ta sele neden olan şiddetli yağış, Kütahya üzerinde 1008 

hPa civarında alçak basınç merkeziyle ilişkili soğuk cephe ile ilişkilidir. Bu alçak basınç merkezi ve buna 

bağlı cephesel sistem yurdumuzun batı kesimlerinde, kuzeydoğuya doğru hareket etmekte Kütahya’dan 
Akdeniz’e doğru uzanan soğuk cephe güneybatılı rüzgârlarında nem desteğiyle birlikte Antalya’nın doğu 

ilçelerinde yağışların kuvvetli olmasına sebep olmaktadır.  

 

850 hPa Sabit Basınç Haritası 
 

 
 

Şekil 4. 850 hPa Sabit Basınç Haritası: 20 Kasım 2017  12:00 UTC Kaynak:METCAP 

 

Kütahya’dan Akdeniz’e 850 hPa haritasındaki izotermlere paralel uzanan soğuk cephe, en fazla izoterm 
gradyanının (sıkışmasının) bulunduğu bölgede bulunmaktadır. Manavgat üzerinde izobarlara paralel esen 

rüzgarlar soğuk adveksiyona neden olmaktadır. 138 dm’lik alçak merkez ve 0 ºC derecelik soğuk havası 

Marmara bölgesi üzerinde, yer seviyesindeki alçak basınç merkezini desteklemekte ve soğuk adveksiyonları 
ile birlikte hızlı bir soğumaya neden olmaktadır.  

 

500 hPa Sabit Basınç Haritası 
 

 
 

Şekil 5. 500 hPa Sabit Basınç Haritası: 20 Kasım 2017  12:00 UTC Kaynak:METCAP  
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Baltık denizi üzerinde görülen (5260m) alçak merkezden (L) dışa doğru oluşan trof vardır. Trof gerisinde 

çökme (sübsidans) ve konverjans alanları vardır. Aşağı doğru çöküşten dolayı dikine faaliyet olmadığından 

trof gerisinde faaliyet yoktur. Trof önünde atmosferik dikey hareketler (güney-batılı rüzgarlar) ve diverjans 
alanları vardır. Bu suretle etkili ve sürekli yağışlar meydana gelmiştir. 546 dm’lik alçak merkez -25 

derecelik soğuk havası ve Romanya’dan Orta Akdeniz’e doğru uzanan keskin trof hattı ile güney doğuya 

doğru hareket etmekte özellikle yağışların kuvvetli olmasına sebep olmaktadır. Manavgat için yer kartında 
okunan sıcaklık 18 ºC iken; 500 hPa seviyesinde sıcaklık -25 ºC dir. Bu sıcaklık farkı 43 ºC olup kararsız 

atmosferik şartları belirtmektedir. 

 

300 hPa Sabit Basınç Haritası 
 

 
 

Şekil 6. 500 hPa Sabit Basınç Haritası: 20 Kasım 2017  12:00 UTC Kaynak:METCAP 

 
300 mb haritasında jet eksenleri sistemin hızlı bir şekilde yurdumuza doğru hareketine sebep olacak şekilde Orta 

Akdeniz’e doğru hareket etmektedir. Jet akımları Manavgat üzerinde 70 knot civarı hızla esmektedir. 

 

EUMETSAT MSG IR UYDU GÖRÜNTÜSÜ 
 

 

Şekil 7. EUMETSAT MPE 20 Kasım 2017  16:30 UTC  
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EUMETSAT MPE (Multi-sensor Precipitation Estimates) algoritması varsayımı olarak daha soğuk bulutlar 

sıcak bulutlara göre daha fazla yağış üretme olasılığına sahiptir. Manavgat için 20 Kasım 2017 16:30 
UTC’de EUMETSAT Meteosat-8 ve Metop-A Uydularından 5mm/saat civarı yağış göstermektedir.  

 

 

RADAR GÖRÜNTÜSÜ 
 

  
 

Şekil 8. Solda: RADAR PPI(dBz) 16:48UTC’de   Sağda: RADAR 12:00UTC’de son 24 saatlik yağış (mm 

 

Soldaki şekilde Antalya radarında Manavgat için 20 Kasım 2017 16:48 UTC RADAR PPI ürününe göre 
55-60dBz arasında yağış yansıma oranı görünmektedir. Sağdaki şekilde Antalya radarında Manavgat için 

20 Kasım 2017’da RADAR 12:00UTC itibarıyla son 24 saatlik toplam yağış (mm) ürününe göre son 24 

saatte 100-200 mm arasında yağmur görünmektedir. 
 

 

TEMP DİAGRAMI 
 
 

 
 

Şekil 9. Isparta 17240 Radyosonde istasyonu 20 Kasım 2017 12:00UTC Skew T LogP Diagramı 
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Yer seviyesinden 550 hPa’lik basınca kadar dikey atmosfer boyunca sıcaklık ve işba sıcaklıkları birbirlerine 

çok yakınlaşmıştır. Yer seviyesinden itibaren nemli havanın etkili olduğu ve güney batılı seviye 
rüzgârlarının kuvvetli konvektif faaliyetlere neden olacağı görülmektedir. Bu indekslerden bazıları aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

• LIFT(Lifted indeks): 1.79 dir. Yani düşük şiddette kararsız havayı temsil etmektedir.  

• KINX(K indeks): 24.00 dir. Yani oraj ile yoğun yağmur yada şiddetli hava olasılığı var demektir.  

• SWEAT indeks(Şiddetli hava potansiyeli): 212.3 dir. Yani kısmen şiddetli oraj oluşabilir demektir.  

• SHOW(Showalter Stability Indeks): 2.70 dir. Yani kararlı fakat zayıf konveksiyon ihtimali var. 

• CAPE (Konvektif harekete izin veren potansiyel enerji) indeks: 12.72 dir. Yani düşük şiddette 

kararsız demektir. 

 
 

YILDIRIM TAKİP ve TESPİT SİSTEMİYLE (YTTS) ANALİZ 

 
 

 
 

Şekil 10. YTTS 20 Kasım 2017 16:00 ile 17:00UTC 

 

 

Manavgat’da 20 Kasım 2017 16:00 – 17:00 UTC arasında 6 dakika aralıklı olarak şiddetli yağış neticesinde 
sel olayı meydana gelirken yıldırım ve şimşeğin oluşturduğu elektriksel hücrenin belirli aralıklarla yeri, 

hareket yönü ve hızı görülmektedir. Şekil 10’da Manavgat üzerinde 16:30 UTC’de bulutların dikey olarak 

gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu olan Kümülonimbus (Cb) bulutları sarı renkte 
görünmektedir.  
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FFGS ÜRÜNLERİ 

 

Toprak Nemi (ASM-06) 
 

 

 

 

Şekil 11. Solda:Ortalama Toprak Nemi (ASM-06)  sağda:Manavgat büyütülmüş Kaynak:BSMEFFGS 

 

Sacramento SAC-SMA modeli kullanılarak toprak nemi, yüzey akışı ve toprakta sızma hesaplanır. Ortalama 
Toprak Nemi (ASM) ürünü toprak üst bölgesi gerilimi ve serbest su içeriğinin tahmin edildiği üst topraktaki 

(20-30 cm) toprak nemi açığını gösterir. Şekil 11’deki Manavgat için 20 Kasım 2017 12:00 UTC itibarıyla 

son 6 saatte toprak nemi ilgili alt havzalarda yeşil ve mavi renkte doygun (0.63 ile 0.99 arasında) dur. 
 

 

Ani Taşkın Kılavuz Değeri (FFG)  

 

  
 

Şekil 12. Solda: Ani taşkın kılavuz değeri FFG (FFG-06)  sağda:Manavgat büyütülmüş Kaynak:BSMEFFGS 

 

Ani taşkın kılavuz değeri, belirli bir süre içinde (1, 3, 6 saat) herhangi bir alt havza çıkışında drenaj kanalının 

banket seviyesine kadar dolması için gerekli aktüel yağış miktarıdır (mm). Toprağı doymuş bir alt havzada 

yağış devam etme eğiliminde ise yağan yağmur suyu yüzey akışına geçeceğinden, FFG değerine ulaşması 
da yağmurun şiddetine bağlı olarak o kadar hızlı olacaktır. Şekil 12’de Manavgat için 20 Kasım 2017 12:00 

UTC’den itibaren 6 saatte ilgili alt havzalarda mor ve kırmızı renkli (11.04mm ile 22.82mm arasında) 

görünmektedir. 
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ALADIN Modele Göre Gerçekleşmesi Beklenen Yağış (ALADIN-ALARO FMAP-24)          

 

  

Şekil 13. Solda: ALADIN ALARO FMAP-24  sağda:Manavgat büyütülmüş Kaynak:BSMEFFGS 

 

ALADIN-ALARO FMAP-24hr haritasında Manavgat için 20 Kasım 2017 12:00 UTC’den itibaren 24 saatte 

ilgili alt havzalarda mavi ve yeşil renkte (22.67mm ile 44.44mm arasında) yağış olacağını tahmin etmiştir.  

 

ECMWF-IFS Modele Göre Gerçekleşmesi Beklenen Yağış (ECMWF-IFS FMAP-24) 

 

  
Şekil 14. Solda: ECMWF FMAP-24  sağda:Manavgat büyütülmüş Kaynak:BSMEFFGS 

 

ECMWF-IFS FMAP-24hr haritasında Manavgat için 20 Kasım 2017 12:00 UTC’den itibaren 24 saatte ilgili 
alt havzalarda turkuaz ve mavi renkte (12.04mm ile 20.72mm arasında) yağış olacağını tahmin etmiştir.  

 

WRF Modele Göre Gerçekleşmesi Beklenen Yağış (WRF FMAP-24) 
 

  

Şekil 15. Solda: WRF FMAP-24  sağda:Manavgat büyütülmüş Kaynak:BSMEFFGS  
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WRF FMAP-24 hr haritasında Manavgat için 20 Kasım 2017 12:00 UTC’den itibaren 24 saatte ilgili alt 

havzalarda turkuaz ve mavi renkte (2.94mm ile 21.66mm arasında) yağış olacağını tahmin etmiştir.  

 

 

ALADIN FFFT-06 Haritası 
 

 
 

Şekil 16. ALADIN Ani Taşkın Tehlike Haritası(ALADIN FFFT-06) Kaynak: https://212.175.180.79/ERTFFT/ 

 

Ani taşkın tehlikesi bulunan alt havzaları Google Maps üzerinde gösteren programa 

https://212.175.180.79/ERTFFT/  dan erişim sağlanabilir. ALADIN FFFT-06hr haritasında Manavgat 
(Örn:HavzaNo:2021505561) için (ALAD-FMAP-06):27.46mm, yağış kayıplarıyla birlikte yağış eşik değeri 

(FFG-06):12.58mm ve aradaki fark: Taşkın tehlike değeri ALADIN FFFT-06:14.88mm dir.  

 

WRF FFFT-06 Haritası 
 

 
 

Şekil 17. WRF Ani Taşkın Tehlike Haritası(WRF FFFT-06) Kaynak: https://212.175.180.79/ERTFFT/ 
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WRF FFFT-06hr haritasında Manavgat (Örn:HavzaNo:2021505561) için (WRF-FMAP-06):18.02mm, 

yağış kayıplarıyla birlikte yağış eşik değeri (FFG-06):12.58mm ve aradaki fark: Taşkın tehlike değeri WRF 

FFFT-06:5.44mm dir.  
 

 

SONUÇLAR 
 

 Manavgat’da meydana gelen ani taşkın olayı ile ilgili olarak buna neden olan meteorolojik şartlar 

(yağış intensitesi, sinoptik analizler, uydu, radar, sounding analizlerine göre) incelenmiştir.  

 

 Manavgat’da yaşanan ani taşkın olayına Uşak üzerinde 1008.5hPa civarında alçak basınç 
merkeziyle ilişkili soğuk cephe yol açmıştır.  

 

 FFG sistemi 20 Kasım 2017 16:00-17:00 UTC arasında Manavgat’da şiddetli yağış nedeniyle 

meydana gelecek ani taşkını önceden hesaplamıştır. MGM de geliştirilen ERTFFT programı bu 

sonuçları 12:00UTC itibarıyla Şekil 18 ve Şekil 19’ da göstermektedir. Bu uyarılar bir yazılım 
sayesinde başvuru yapan kişilere e-posta ile de gönderilebilmektedir.  

 

 
 

Şekil 18. Ani Taşkın Uyarısı(ALARO FFFT-06) 

 

 

 
 

Şekil 19. Ani Taşkın Uyarısı(WRF FFFT-06) 

 
 MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünce 19 Kasım 2017 de saat 12:20 de Uyarı No: 0325 ve Uyarı 

kodu: normal olarak verilen sel uyarısı: (http://uyari.mgm.gov.tr/Uyari/raporArsivGoster.aspx) 
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Şekil 20. MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü Sel Uyarısı 
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MURAT HAVZASI AKIŞ KATSAYISININ BULANIK SMRGT YAKLAŞIMI İLE 

BELİRLENMESİ 

 
Fatih ŞEVGİN1 

 Z. Fuat TOPRAK2  

 

ÖZET 
 

 Taşkınlar, küresel iklim değişiminin söz konusu olduğu günümüzde en önemli hidrolik ve hidrolojik 

problemlerden biri haline gelmiştir. Aşırı kentleşme, beton yapılar ve asfalt yolların artması taşkın debisini 

artıran en önemli etmenlerdir. Akışa geçen debinin önceden tahmin edilmesi olası can ve mal kaybını 

minimum seviyeye düşürecektir. Akış debisi için en önemli değişken olan akış katsayısının gerçekçi bir 
şekilde hesaplanması halinde mevcut sorunlar büyük oranda azalacaktır. Güncel literatürde akış katsayısının 

modellenmesi için önerilen çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Fakat bunların çoğu kara-kutu yöntemlere 

dayanmaktadır ve bu nedenle genelleştirilemezler. Dolayısıyla bu çalışmada, Murat havzasının akış 
katsayısının modellenmesinde, olayın fizik yönünü de dikkate alan bulanık SMRGT yöntemi tercih 

edilmiştir. Sıcaklık ve Rüzgâr değişkenlerini içeren veriler, Muş Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. Model sonuçları veriler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada maksimum, minimum, ortalama, 

standart sapma, değişim katsayısı ve çarpıklık katsayısı gibi temel istatistik büyüklükler, ortalama mutlak 
rölatif hata, saçılma diyagramı ve zaman serisi grafikleri kullanılmıştır.  

  
Anahtar Kelimeler: Taşkın debisi, Bulanık mantık, Akış katsayısı 

 

DETERMINING FLOW COEFFICIENT FOR MURAT BASIN  

BY USING FUZZY SMRGT APPROACH 

 

ABSTRACT 
 

Floods are one of the most important hydraulic and hydrological problems of today's world when and 
where the climate change dramatically increases. Extreme urbanization, concrete structures, and asphalt 

roads are the most important factors that increase the flood flow. Estimating the flow in advance will 

minimize the potential loss of both life and properties. Realistically determining the flow coefficient, which 
is the most effective factor on flood flow, the existing problems will be eliminated to a considerable extent. 

There are many techniques, which can be found in the existing literature, offered for modeling flow 

coefficient. However, the most of them base on the black-box type methodologies and they cannot be 
generalized. Therefore, in this study, a new approach namely Fuzzy SMRGT Method, which considers the 

physic of the event, has been preferred. The data, which contains the daily measurements of bot temperature 

and wind speed, were obtained from the Regional Directorate of Meteorology. The model results were 
compared with the real data. For comparison, basic statistical magnitudes such as maximum, minimum, 

mean, standard deviation, coefficient of variation and coefficient of skewness and mean absolute relative 

error, scattering diagram, and time series graphs were used.  
 

Keywords: Flood flow, Fuzzy logic, Flow coefficient 
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1.GİRİŞ 

 

Su ve taşkın kelimeleri son yıllarda bilim camiasının önem verdiği ulusal ve uluslararası konulardan biri 
haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda yoğun blok yapılar, çatı örtüleri ve asfalt yollar gibi geçirimsiz 

yüzeyleri artıran yapıların çeşitlenerek artması geçirimsiz yüzeylerin artmasına geçirimli yüzeylerin de 

azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, yağışların akışa geçen oranının gün geçtikçe artmasına dolayısıyla 
taşkın ve sel felaketlerine neden olmaktadır. Nitekim geçmiş medeniyetlerin taşkından korunma yapıları 

günümüzdekilerine nazaran sayıca daha az, alanca daha küçük ve uygulamada daha basittir [1]. Günümüz 

taşkınlarının en yaygın sebebi şiddetli yağışlar sırasında drenaj hatlarındaki yetersizlik sonucu, ana iletim 
hatlarının veya nehir yatağının bütünüyle dolması ile oluşan yüzeysel akışın tetiklediği taşmalardır [2]. 

Taşkın debilerini doğru hesaplamak alınabilecek önlemler açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 

taşkın risk analizlerinde değerlendirilen verilerin eksik olması modelleme açısından ciddi sorunları 
beraberinde getirmektedir [3]. Debi için de özellikle akış katsayısı belirleyici bir değişkendir. Akış 

katsayısını ise havzanın dinamik (hidrolojik özellikler gibi), sabit (topografya, eğim, havza alanı ve 

kaplaması, toprak geçirgenliği gibi) özellikleri ile meteorolojik özellikler (sıcaklık, rüzgâr yönü ve şiddeti, 

yağış şekli ve şiddeti, buharlaşma gibi) büyük ölçüde belirlemektedir. Pratikte genel olarak değişkenlerin 
havza üzerinde sabit alındığı toplu modeller kullanmak gerekir [4]. Literatürde akış katsayısının 

modellemesine yönelik çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu nedenle taşkın debisini tahmin etmede kullanılan 

ve özellikle son yıllarda sayısı çokça artan modeller bir nebzede olsa taşkın ve sel felaketlerinden kaynaklı 
can ve mal kaybını azaltmıştır. Bununla birlikte ne yazık ki bu çalışmalarda önerilen modellerin büyük bir 

çoğunluğu istatistik, stokastik, veya yapay zeka teknikleri gibi kara kutu yöntemler ile geliştirilmiştir.  Bu 

tür modeller olayın fizik sebep-sonuç ilişkisini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla tahminler gerçek değerlerden 

biraz daha uzakta kalmaktadır. Her modelin kendine has üslubu ve geçerliliği vardır. Ama genel olarak her 
modelin aşamadığı kendine has sınırları da mevcuttur ve bir modelin açığını başka bir model 

kapatabilmektedir. Bir modelde havza sistemi çok sayıda parametreye ayrılırsa daha detaylı bir model 

geliştirilmiş olunur [5]. Literatürdeki en yaygın dikkatsizliklerden biri tüm bölge ve havzaların aynı şekilde 
işleme tabi tutulmasıdır. Hâlbuki bir havza veya bölge için gerçekçi sonuç veren bir model başka bir havza 

veya bölge için aynı sonucu vermeyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu havzanın statik 

ve dinamik değişkenlerinin aynı olmayışıdır. Örneğin bir havzanın bitki örtüsü ile diğer havzaların bitki 
örtüsü, eğimleri, yağışları, zemin geçirgenlikleri, güneşe olan bakısı, rakımları, topraklarının cinsi gibi 

birçok özellikleri farklı olabilir. 

Bu çalışma kapsamında, sıcaklık/rüzgâr/buharlaşma etkisindeki akış katsayısı bulanık SMRGT yöntemi ile 

modellenmiştir. Yönteminin fiziksel tabanlı olması tüm modellerin bir nevi fiziksel açığını kapatmaya 
yardımcı olmuştur Yöntem aynı amaçla daha önce Karakaya (2018) tarafından havzanın yukarıda belirtilen 

üç özelliğinin her biri için birer akış katsayısı modellenmiş sonra bunların ortalaması alınarak havzanın tüm 

özelliklerini dikkate alan bir akış katsayısı elde edilmiştir. Ancak Karakaya (2018) uygulama alanı olarak 
Şırnak kent merkezinde bulunan üniversite yerleşke alanı seçmiştir. Burada ise daha büyük bir alan olarak 

Murat Havzası uygulama alanı olarak seçilmiştir. 

 

1.1 Taşkın Modelleme ile İlgili Mevcut Literatür 

Taşkın debilerini modellemeye yönelik literatürde birçok çalışma mevcuttur.  Hall ve Minns (1998), 

Bölgesel taşkın frekans analizinde Yapay sinir ağlarını kullanmıştır [6]. Özcan (2017), Ayamana deresi için 

alakalı parametreleri ağırlıklandırmış ve çok kriterli karar verme analizini yaparak muhtemel bir taşkın 
durumunda etkilenecek alanları belirlemiş ve bilgi difüzyon metodunu kullanarak taşkın halinde havzanın 

kaçta kaçını etkilenebileceğini belirlemiştir [7]. Stronska ve Ark. (1999), MIKE 11 NAM modelini 

kullanarak 500 km uzunluğunda alanın hidrolojik olarak modellemesini gerçekleştirmiş ve 49,000 km2 
alanlı taşkın yayılımını FLOOD WATCH ile 2 boyutlu ortamda gözlemlemiştir [8]. Barbero ve Ark. (1999), 

MIKE FLOOD WATCH ile İtalya’daki Piemonte bölgesinde taşkınla iligili Po nehri üzerine yaptığı 

çalışmada toplamda 37.000 km2’lik alan çalışmasını MIKE 11 NAM modülü ile hesaplanan değerlere 

entegre ettirmiştir [9]. Kalken ve Ark. (2004), 6500 km2 ve 40 ayrı havzaya sahip olan Kuzey Belçika’daki 
Scheldt kıyılarını her havza için MIKE 11 NAM modülünü kullanarak modellemiş ve MIKE FLOOD 
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WATCH programı ile taşkın yayılım haritasını çıkarmıştır [10]. Seçkin ve Ark. (2010) YSA’ yı Batı 

Karadeniz Havzası’nda kullanarak akım gözlem istasyonlarındaki maksimum akımları ve her bir istasyon 

için enlem, boylam, kot, alan ve tekerrür periyotları arasındaki bağlantıyı incelemiştir. YSA modelinin ÇDR 
ve ÇDOR’a göre muhtemel taşkını tahmin etmede daha reel sonuçlar verdiğini belirtmiştir [11]. 

 

 

2. BULANIK SMRGT YÖNTEMİ  

 

Bulanık SMRGT yöntemi ilk olarak Toprak (2009) tarafından önerilmiştir [12]. Yöntem, açık kanal en 
kesitinin hesaplanmasında kullanılmış ve örnek uygulamaları verilmiştir. Sonrasında birçok alanda 

modelleme tekniği olarak kullanılmıştır. Örneğin Altaş ve Ark. (2017) ve Altaş (2017) SMRGT yöntemini 

açık kanal akımlarında su yüzü profilinin modellenmesinde yani hidrolik alanında kullanmıştır [13]. Bayrı 

(2018) zeminlerin sismik açıdan sınıflandırılmasında yani geoteknik alanında kullanmıştır [14]. Akış 
katsayısının belirlenmesinde yani hidroloji alanında ise Karakaya (2018) aynı yöntemi kullanmıştır [15]. 

Diğer taraftan Çakır Aydın (2018) ise peyzaj açısından ortamın gürültü kirliliğinin sınıflandırılmasında, 

yani mimari alanda yöntemin bir uygulamasını vermiştir [16]. Çevre bilimindeki ilk uygulamasını kuraklık 
indisinin belirlenmesi ile ilgili çalışması ile Hamidi ve Ark. (2013) vermiştir [17]. Toprak ve Ark. (2012) 

içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakların tespitinde yani çevre bilimlerinde kullanmıştır [18]. Yalaz ve 

Ark. (2013a), Yalaz ve Ark. (2013b), Yalaz ve Atay (2016) bulanık doğrusal regresyon analizinde yani 
matematik alanında kullanmıştır [19]. Toprak ve Ark. (2017) ise yöntemin avantaj ve dezavantajlarından ve 

pratik uygulamalarından söz etmiştir [20]. Yöntemin yeni olması, modellemede olayın fiziğini yansıtması, 

kolay uygulanabilir olması, gerçeğe çok yakın tahminlerde bulunması nedeniyle kısa sürede kullanım 

alanları artmıştır. 
 

Bu çalışmada, üyelik fonksiyonları ve bulanık kural tabanının belirlenmesinde SMRGT, operatör olarak da 

Mamdani kullanılmıştır. Üyelik fonksiyonlarında bulanık kümelerin ilki ve sonuncusu dik üçgen ve 
ortadakiler  ise ikizkenar üçgen seçilmiştir. Her bir bağımsız değişken için bulanık alt küme sayısı 5 olarak 

seçilmiştir. SMRGT yöntemine gore bu sayının tek olması tercih edilmektedir. İki bağımsız değişkenin her 

biri için 5 bulanık küme belirlenmiştir. Bulanık SMRGT tekniği gereği bağımlı değişkenin bulanık alt küme 

sayısı  N = nm bağıntısı ile belirlenen bulanık kural sayısısına eşit olacak şekilde 25 olarak hesaplanmıştır.  
 

Bulanık SMRGT yöntemini dokuz adımda daha detaylı olarak açıklamak mümkündür:  

 
1) Eldeki olay için bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler belirlenir. 

2) Her bir değişken için maksimum ve minumum değerler belirlenir.  

3) Üyelik fonksiyonunun şekline karar verilir. (üçgen veya yamuk)  
4) Her bağımsız değişkenin üyelik fonksiyonu için bulanık alt küme sayısına karar verilir. Yöntemin 

kendisinden kaynaklı olarak bu sayı tek seçilmektedir. Bulanık küme sayısının fazla olması programın 

yükünü, az olması ise hata oranını artırmaktadır. Bu nedenle eldeki problemin önemi ve hassaslığına bağlı 

olarak bu sayı optimum olarak belirlenir.  
5) Her bağımsız değişken için onların anahtar değerleriyle üyelik fonksiyonlarının merkezi ve genişliği 

belirlenir.  

6) Bu anahtar değerler bulanık modelin girdileridir.  
7) Bulanık sistem mantığı her bir bağımsız değişken için ilk ve son üyelik fonksiyonunun ağırlık merkezine 

denk gelen değer aralığı için geçerlidir. 

8) Çıktıların anahtar değerleri ve bulanık kuralların sayısını veren bir tablo hazırlanır. 
9) Çıktıların üyelik fonksiyonları girdilerin üyelik fonksiyonları gibi oluşturulur. 
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3. UYGULAMA 

 

3.1. Modelin Kurulması  

 

SMRGT’nin ilk adımı olarak akış katsayısını etkileyen tüm faktörler belirlenmiştir. Bunlar havzanın veya 
bölgenin veya alanın sabit değişkenleri (eğim, geçirgenlik, yüzey kaplaması) ile havzanın bölgenin veya 

alanın dinamik değişkenleri (yağış, rüzgâr, sıcaklık, buharlaşma vb.) olarak ifade edilebilir. Karakaya 

(2018) tarafından 3 alt model kurulmuş ve bu modellerden birincisinde bağımsız değişken sıcaklık ve rüzgar 
alınmıştır. Çıktı olarak sadece bu iki değişkenden kaynaklanan meteorolojik akış katsayısı bulunmuştur. 

Diğer ikinci modelde ise eğim (S) ve arazi kullanımı (G) girdileri kullanılarak arazi koşullarına bağlı akış 

katsayısı tespit edilmiştir. Üçüncü ve son alt modelde ise sızdırmazlık (I) ve doygunluk derecesi (Sr) girdileri 

kullanılarak bunlara bağlı akış katsayısı SMRGT yöntemiyle belirlenmiştir. Bu 3 alt modelden meydana 
gelen akış katsayısı modelini modelin uygulaması olarak Şırnak üniversitesi kampüsü verilmiştir. Bu 

çalışmada ise Muş kent merkezi için sadece sıcaklık ve rüzgârdan kaynaklanan akış katsayısı bulanık 

SMRGT yöntemiyle modellenmiştir. Akışın meydana gelmesi için elbette ki yağış şarttır. Akış katsayısı 0-
100 arasında değişen yüzde (%) cinsinden bir değer alır. Sıcaklık ve rüzgâr için Muş ili meteoroloji 

müdürlüğünden 1988-2018 yıllarına ait aylık ortalama sıcaklık ve rüzgâr değerleri alınmıştır. Daha sonra 

toplamda 31 yıllık verilerin yıllık ortalaması alınmıştır. Sıcaklık için min 0 0C ve mak 40 0C ve rüzgâr için 
min 0 m/s ve max. 5 m/s değerleri alınmıştır. Aşağıda girdilerin (sıcaklık, rüzgâr) ve çıktının (akış katsayısı) 

bulanık kümeleri verilmiştir. 

 

 

 
 (a) 

 
(b)  

 

Şekil 1. Bağımsız değişkenlere ait bulanık kümeler a) Sıcaklık, b) Rüzgâr. 
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Şekil 2. Bağımlı değişkene ait bulanık kümeler 

 

 

3.2. Model Sonuçları 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere Muş meteoroloji müdürlüğünden alınan sıcaklık ve rüzgâr değerlerine karşılık 

gelen akış katsayısı verileri ile modele ait veriler arasında yakın değerler mevcut olmakla beraber, veri ve 

model arasında 21. ve 24. kural numaralarındaki değerler arasında anlamlı bir fark olması nedeni ile 
ortalama mutlak rölatif hatanın (OMRH) 32.12 gibi yüksek değer alması kaçınılmaz olmuştur. Gerekli 

çalışmalar yapılarak hatanın düzeltilmesine çalışılacaktır. Ayrıca aşağıdaki model sonuçlarına baktığımızda 

sıcaklık ve rüzgarın Şekil 3’deki minimum değerine karşılık akış katsayısının %99.3 gibi maksimum bir 
değer aldığı ve sıcaklık ve rüzgarın maksimum değerine karşılık Şekil 4’deki gibi %0.667 gibi minimum 

bir değer aldığı bulunmuştur.  

 

 
  

Şekil 3. Kuralların MATLAB ile grafiksel görünümü 
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Şekil 4. Kuralların MATLAB ile grafiksel görünümü 

 
Tablo 1. Bulanık Kuralları Oluşturma  

Kural 

No 

 

Sıcaklık (0C) Ruzgar (m/s) Ağırlık 

Katsayısı 

Akış Katsayısı (Veri) Model OMRH 

Sayısal      Sözel Sayısal     Sözel Sayısal Sayısal Sözel 
1 2.50 Çok Düşük 0.31 Çok Düşük 1.62 93.34 Bir 99.14 0.25 

2 2.50 Çok Düşük 1.25 Düşük 2.00 91.79 İki 95.80 0.17 

3 2.50 Çok Düşük 2.50 Orta 2.50 89.74 Üç 91.65 0.09 

4 2.50 Çok Düşük 3.75 Yüksek 3.00 87.69 Dört 87.50 0.01 

5 2.50 Çok Düşük 4.68 Çok Yüksek 3.37 86.16 Beş 83.43 0.13 

6 10.00 Düşük 0.31 Çok Düşük 6.12 74.87 Alti 79.20 0.23 

7 10.00 Düşük 1.25 Düşük 6.50 73.33 Yedi 75.00 0.09 

8 10.00 Düşük 2.50 Orta 7.00 71.28 Sekiz 70.80 0.03 

9 10.00 Düşük 3.75 Yüksek 7.50 69.23 Dokuz 66.65 0.15 

10 10.00 Düşük 4.68 Çok Yüksek 7.87 67.70 On 62.58 0.30 

11 20.00 Orta 0.31 Çok Düşük 12.12 50.25 Onbir 58.35 0.64 

12 20.00 Orta 1.25 Düşük 12.50 48.71 Oniki 54.20 0.45 

13 20.00 Orta 2.50 Orta 13.00 46.66 Onüç 50.00 0.29 

14 20.00 Orta 3.75 Yüksek 13.50 44.61 Ondört 45.80 0.11 

15 20.00 Orta 4.68 Çok Yüksek 13.87 43.08 Onbeş 41.72 0.13 

16 30.00 Yüksek 0.31 Çok Düşük 18.12 25.64 Onalti 37.50 1.85 

17 30.00 Yüksek 1.25 Düşük 18.50 24.09 Onyedi 33.35 1.54 

18 30.00 Yüksek 2.50 Orta 19.00 22.04 Onsekiz 29.20 1.30 

19 30.00 Yüksek 3.75 Yüksek 19.50 19.99 Ondokuz 25.00 1.00 

20 30.00 Yüksek 4.68 Çok Yüksek 19.87 18.46 Yirmi 20.90 0.53 

21 37.50 Çok Yüksek 0.31 Çok Düşük 22.62 7.17 Yirmibir 16.69 5.31 

22 37.50 Çok Yüksek 1.25 Düşük 23.00 5.63 Yirmiiki 12.50 4.88 

23 37.50 Çok Yüksek 2.50 Orta 23.50 3.58 Yirmiüç 8.30 5.28 

24 37.50 Çok Yüksek 3.75 Yüksek 24.00 1.53 Yirmidört 4.24 7.10 

25 37.50 Çok Yüksek 4.68 Çok Yüksek 24.37 1.00 Yirmibeş 0.93 0.28 
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Tablo 2’den açıkça görüldüğü üzere verilerin istatistik büyüklükleri ile model sonuçlarının istatistiksel 
büyüklükleri birbirine oldukça yakındır. Her ikisinin arasındaki Pearson korelasyon katsayısı da oldukça 

yüksektir (0,99). Bu iki durum, modelin başarılı olduğunu göstermektedir. Zaten Şekil 5 ve Şekil 6’da 

verilen saçılma diyagramı ile seri grafiği de bu sonucu desteklemektedir. Saçılma diyagramında ortalama 
doğrusu yatayla 45o açı yapmaktadır ve değerler doğrunun etrafında oldukça yakın dağılmıştır. 

 

 
Tablo 2. Model sonuçlarının veriler ile istatistiksel karşılaştırılması  

İstatistik DATA MODEL 

Maximum 93.34 99.14 

Minimum 1.00 0.93 

Ortalama 46.70 50.02 

Standart Sapma 32.08 30.54 

Değişim katsayısı 0.69 0.61 

               katsayısı 0.99 

Çarpıklık Katsayısı -0.05 -0.03 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Şekil 5. Veriler ile model sonuçları arasındaki saçılma diyagramı 
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Şekil 6. Veriler ile SMRGT sonuçlarının seri grafiği 

 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 
Günümüzde geleceğe yönelik tahmin modellerinin geliştirilmesinde istatistik, olasılık ve stokastik 

yöntemler gibi klasik veya YSA, GA gibi modern yöntemler kullanılmaktadır. Ancak kullanılan 

yöntemlerin çoğu karakutu yöntemlerdir. Karakutu yöntemler ile geliştirilen modellerin genelleştirilmeleri 
beraberinde bazı sakıncaları getirmektedir.   Bu nedenle modellemelerde genelleştirilebilir yöntemlerin 

kullanılması tercih edilmelidir. Bu çalışmada, olayın fizik sebep sonuç ilişkisini de dikkate alan ve henüz 

yeni olan bulanık SMRGT yöntemi Murat Havzası için meteorolojik etkenlere bağlı akış katsayısının 

modellenmesinde kullanılmıştır. Modelin girdileri (bağımsız değişkenler) sıcaklık ve rüzgar, çıktısı 
(bağımsız değişken) ise meteorolojik değişkenlere bağlı akış katsayısıdır. Model sonuçları maksimum, 

minimum, ortalama, standart sapma, değişim katsayısı ve çarpıklık katsayısı gibi temel istatistik 

büyüklükler, ortalama mutlak rölatif hata ve saçılma diyagramı ile veriler ile karşılaştırılmıştır. Veri ve 
model sonuçları arasında anlamlı ve yakın değerler bulunmuştur. Yapılan karşılaştırma sonucunda SMRGT 

sonuçlarının oldukça gerçekçi olduğu söylenebilir.  Ancak 21 ve 24 numaralı kurallar Ortalama Mutlak 

Rölatif hatayı artırmaktadır.  
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AKIM KURAKLIK İNDEKSİ İLE DICLE HAVZASININ HİDROLOJİK KURAKLIK ANALİZİ 

 

Arzu ÖZKAYA1  Yeliz DEVLET ZERBERG 2 

 

 

ÖZET 

Kuraklık, su sıkıntısı uzun bir süre devam ettiğinde meydana gelen yıkıcı doğal afetlerden biridir. Tüm 

hidrolojik değişkenleri etkileyebilen ve yavaş hareket eden bir afettir. Hidrolojik kuraklığın 

nitelendirilmesinde, çeşitli endeksler kullanılabilir. Bu çalışma, Dicle Havzası'nda 3 ve 12 aylık dönemler 
halinde Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) kullanarak hidrolojik kuraklık analizine odaklanmıştır. AKİ, her 

hidrolojik yıl için belirli zaman dilimlerindeki toplam akım değerlerini baz almaktadır. Çalışmada, 1972-

2011 su yıllarını kapsayan 47 adet akım gözlem istasyonu kullanılmıştır. Bu süre 20 yıllık aralıklara (1972-
1991 ve 1992-2011) bölünerek analiz edilmiş ve daha sonra her bir aralık için Dicle Havzası'nda ortalama 

indeks haritaları hazırlanmıştır. Sonuçlar, istasyonların yıllık bazda ortalama AKİ değerlerinde azalış 

eğimine sahip olduğu göstermiştir. AKİ değerlerinin ortalaması kullanılarak üretilen haritalarda ise son 

yirmi yılda gözlene akım değerlerinin havzada kuraklığı işaret ettiği görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: Akım Kuraklık İndeksi, Kuraklık Analizi, Dicle Havzası, Kuraklık 

 

HYDROLOGICAL DROUGHT ANALYSIS OF TIGRIS BASIN WITH STREAMFLOW 
DROUGHT INDEX 

 

ABSTRACT 

Drought is one of the devastating natural disasters that occurs when water shortage persists over an extended 

period of time. It is a slow moving hazard and can influence all hydrologic variables. In characterization of 
hydrological drought, several indices can be used. This work focused on hydrological drought analysis by 

using Streamflow Drought Index (SDI) for periods of 3 and 12 months in Tigris Basin. SDI is based on 

cumulative streamflow values for defined periods of times within each hydrological year. In the study, 47 

streamflow stations were used over the period of 1972-2011. This period was analyzed by dividing into 20 
year spans (1972-1991 and 1992-2011) and then maps were constructed for averaged indices of each span 

in Tigris Basin. Results showed that the stations have a decrease trend on average SDI values on annual 

basis. In the maps produced using the average of the SDI values, the streamflow values observed in the last 
twenty years indicate the drought in the basin. 

 

Keywords: Streamflow Drought index, Drought analysis, Tigris Basin, Drought 
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GİRİŞ 
 

Kuraklık, belli bir alan ve zaman kapsamında su miktarının önemli derecede azalmasıdır. Kuraklık, farklı 
yağış rejimine sahip tüm iklim bölgelerinde meydana gelebilir ve çoğunlukla, bir mevsim veya bir yıl gibi 

uzun bir süre boyunca alınan yağış miktarındaki azalma ile ilgilidir (Mishra ve Singh, 2010). Meteorolojik 

faktörler; sıcaklık, kuvvetli rüzgâr, düşük bağıl nem ve yağış özellikleri; yağmurlu günlerin dağılımı, 

yağmurun yoğunluğu ve süresi, kuraklık oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır (Trenberth, 2011). Fakat 
sıcak hava dalgası ve kuraklık tanımlamaları arasında karmaşa olduğu görülmüştür (Dwivedi, 2018). Bu 

ayrım zaman ölçeğine göre değerlendirilerek, sıcaklık dalgasının yaklaşık bir haftalık bir döneme, 

kuraklığın ise aylarca hatta yıllarca devam edebilecek bir süreç içerdiğine vurgu yapılmıştır (Chang ve 
Wallace, 1987).  

Kuraklığın sınıflandırılmasına yönelik daha genel bir tanımlama Wilhite ve Glantz tarafından yapılmıştır; 

meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklık (Wilhite ve Glantz, 1985). Bunlar arasında, 
meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık fiziksel bir değerlendirme içerirken, sosyoekonomik kuraklık 

suyu temin etmedeki zorlukların sosyoekonomik olarak izlenmesini içermektedir. Bu tanımlar arasından 

hidrolojik kuraklık, yüzey suyunun kentsel su teminine ve hidroelektrik üretimine olan bağımlılığı nedeniyle 

önemlidir (Vasiliades ve ark., 2011).  
Kuraklığı izlemek için, hidrolojik ve meteorolojik değişkenler kullanılarak indeksler geliştirilmiştir. Bu 

indeksler, kuraklık koşullarını izlemek için en basit yöntemdir ve indeks değeri, kuraklığın ciddiyet 

seviyesini göstermektedir (Tabari ve ark., 2013). Literatürde kuraklıkla ilgili kullanılan bir çok indeks 
hesaplama yöntemi bulunmaktadır: yağış anomalisi indeksi (the rainfall anomaly index-RAI) (Roy, 1965), 

Palmer kuraklık şiddeti indeksi (Palmer drought severity index-PDSI) (Palmer, 1965), bitki nem indeksi 

(crop moisture index-CMI) (Palmer, 1968), Kuraklık Alan İndeksi (drought area index-DAI) (Bhalme ve 

Mooley, 1980), standartlaştırılmış yağış indeksi (standardized precipitation index-SPI) (McKee ve ark., 
1993), standartlaştırılmış yağış evapotranspirasyon indeksi (standardized precipitation evapotranspiration 

index-SPEI) (Vicente-Serrano ve ark, 2009), akım kuraklık indeksi-AKİ (streamflow drought index-SDI) 

(Nalbantis ve Tsakiris, 2009) vb.  
Dicle havzası iklim değişikliği sebeiyle kuraklıktan etkilenecek havzaların arasında yer almaktadır. Bozkurt 

ve arkadaşları tarafından Fırat-Dicle nehir sisteminde yapılan hidrolojik model çalışmalarının sonucunda 

yıllık ortalama akım değerlerinin % 19 ile% 58 arasında bir düşüş yaşanacağı ve akım pik zamanının 
hidrolojik yılda daha erken bir zamana kaydığını ortaya koymuşlardır (Bozkurt ve ark., 2015). Chenoweth 

ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada yıllık ortalama akım değerlerinin Fırat-Dicle nehri sisteminde 2040–

2069 döneminde % 12 düşebileceğini öne sürmektedir (Chenoweth ve ark., 2011). Bu kaynaklar bize Dicle 

Havzası su kaynaklarında bir azalmanın yaşanabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada amaç Dicle 
Havzasında bulunan 47 akım gözlem istasyonu verilerini kullanarak 3 ve 12 aylık zaman dilimlerinde AKİ 

yöntemine dayanan hidrolojik kuraklık indeksini analiz etmektir. 

 
 

ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 

 

Dicle Alt Havzası; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Her iki bölgede de ağırlıklı olarak 

karasal iklim özellikleri hâkimdir. Havzanın doğusu ve batısı ile kuzey ve güney bölümleri farklı yağış ve 

sıcaklık ortalamalarına sahiptir. Dağlık bölgelerde yağış miktarları artarken, ovalık kısımlarda yağış 

yükseklikleri ortalama 400 mm değerine kadar düşmektedir. Dicle Nehri Türkiye‘nin önemli sınıraşan 

akarsularından biri olup, Türkiye’de doğar ve birçok yan kolları alarak Irak topraklarına geçer. Irak 

sınırlarında Fırat Nehri ile birleşerek Şatt’ül-Arab’ta Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle Nehrinin toplam 

uzunluğu 1990 km’dir. Dicle Alt Havzasının yüksek kesimlerinde kar yağışları fazladır ve su kaynaklarını 

kar erimesinden meydana gelen akışlar oluşturmaktadır. Dicle Alt Havzası genel bir yaklaşımla yarı-kurak 

bir bölgedir. Dicle Alt Havzasında orman örtüsü tahrip edilmiş olup, genellikle antropojen bozkırlar görülür. 
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Yüksekliğin 1600 m değerine düştüğü kısımlarda ise maki türünden ağaçlar yer almaktadır. İklime bağlı 

olarak bölgede bitki örtüsü çeşitliliği yoktur. Havzanın karakteristik bitki örtüsü makidir. 

Dicle Alt Havzasında, proje su kaynağı olan Dicle Nehri ve kolları üzerinde DSİ ve mülga EİEİ’ne ait pek 

çok akım gözlem istasyonu bulunmaktadır. İstasyonların çoğu kapalı olup, çalışmada kullanılan istasyon 

konumları Şekil 1’de; istasyon koordinat, yükseklik ve ara havza alan bilgileri ise Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3 Çalışma alanı ve akım gözlem istasyonlarının dağılımı  

 

 

Çizelge 1. Akım gözlem istasyonlarına ait koordinat, yükseklik ve ara havza alan bilgileri 

İstasyon No Boylam Enlem Yükseklik (m) Ara Havza Alanı (km2) 

1 40°14′ 37°40′ 702 648 

2 40°40′ 37°44′ 1500 407 

3 40°53′ 37°51′ 525 902 

4 40°33′ 37°54′ 520 240 

5 40°53′ 37°34′ 775 576 

6 42°15′ 38°20′ 1594 126 

7 44°6′ 37°50′ 1813 2070 

8 40°34′ 38°4′ 738 305 

9 40°26′ 38°21′ 800 292 

10 42°25′ 38°8′ 1000 1264 

11 42°48′ 38°5′ 1540 253 

12 42°11′ 37°24′ 400 650 

13 42°59′ 37°55′ 1350 614 

14 44°21′ 37°37′ 1928 130 

15 41°46′ 38°27′ 1200 425 

16 41°46′ 38°22′ 909 358 

17 40°55′ 38°1′ 594 158 

18 39°42′ 38°15′ 852 52 

19 44°36′ 37°43′ 1720 244 

20 44°32′ 37°16′ 1090 101 

21 42°10′ 37°21′ 370 9982 

22 39°59′ 38°4′ 724 1524 

23 41°21′ 37°58′ 545 1043 
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24 40°14′ 37°53′ 570 1390 

25 41°47′ 38°10′ 910 640 

26 41°12′ 38°9′ 597 4105 

27 43°3′ 38°1′ 1612 426 

28 42°39′ 37°58′ 1250 253 

29 40°2′ 38°20′ 695 798 

30 40°23′ 37°59′ 595 684 

31 40°27′ 37°41′ 657 668 

32 43°34′ 37°29′ 1072 1109 

33 44°5′ 37°46′ 1725 434 

34 44°4′ 37°41′ 1694 1006 

35 41°51′ 37°58′ 530 1044 

36 42°42′ 37°28′ 780 1127 

37 43°34′ 37°17′ 775 1212 

38 43°32′ 37°33′ 1627 290 

39 43°59′ 37°42′ 1425 521 

40 43°3′ 37°60′ 1482 2029 

41 40°12′ 38°23′ 689 1504 

42 41°52′ 37°49′ 465 3909 

43 41°31′ 38°11′ 630 625 

44 39°42′ 38°20′ 843 287 

45 43°10′ 37°22′ 935 1217 

46 44°36′ 37°17′ 1338 296 

47 39°30′ 38°27′ 1263 101 

 

Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) Yöntemi 

 
Hidrolojik kuraklık indeksi olarak da bilinen akım kuraklık indeksi (AKİ) Nalbantis ve Tsakiris tarafından 

oluşturulmuştur (Nalbantis ve Tsakiris, 2009). AKİ hesaplamalarında su yılı kullanılmaktadır. Buna göre su 

yılı Ekim ayında başlayıp, gelecek yılın Eylül ayının sonunda bitmektedir. Aylık akım değerleri kullanarak, 

belirlenen zaman dilimindeki kümülatif akım hacmi, 𝑽𝒊,𝒌, aşağıdaki denklemlere göre hesaplanır: 

 

𝑽𝒊,𝒌 = ∑ 𝑸𝒊,𝒋 ,            𝒌 = 𝟏,𝟐, 𝟑, 𝟒
𝟑𝒌
𝒋=𝟑(𝒌−𝟏)+𝟏       (1) 

𝑽𝒊,𝒌 = ∑ 𝑸𝒊,𝒋 
𝟏𝟐
𝒋=𝟏          (2) 

 
Burada i, su yılını, j ise su yılı içerisindeki ayı temsil etmektedir. Denklem 1 kullanılarak 3 aylık kuraklık 

indeks değerleri; denklem 2 kullanılarak 12 aylık kuraklık indeks değerleri hesaplanır. AKİ kümülatif akım 

değerleri kullanılarak aşağıdaki gibi ifade edilir: 

𝐀𝐊İ𝒊,𝒌 =
𝑽𝒊,𝒌−𝑽𝒌̅̅ ̅̅

𝑺𝒌
 ,                     𝒌 = 𝟏,𝟐, 𝟑, 𝟒      (3) ,  

 

𝑽𝒌̅̅̅̅  ve 𝑺𝒌 , sırasıyla verilen referans aralığı için (k) kümülatif akış değerlerinin ortalamasını ve standart 
sapmasıdır. 

AKİ kriterine göre, ıslak koşullar 0'dan büyük değerler ile tanımlanırken, kuraklık koşulları 0'dan küçük 

değerler ile tanımlanmaktadır. Hidrolojik kuraklık durumlarının açıklamaları Çizelge 2'de sunulmuştur. 
 

 



 

 

Sa
yf

a
5

2
1

 

 

Çizelge 2 AKİ değerlerine göre kuraklık sınıflandırması (Nalbantis ve Tsakiris, 2009) 

Açıklama Kriter 

Kurak değil 0.0 ≤ AKİ 

Hafif kurak −1.0 ≤ AKİ < 0.0 

Orta kurak −1.5 ≤ AKİ < −1.0 

Şiddetli kurak −2.0 ≤ AKİ < −1.5 

Aşırı kurak AKİ < −2.0 

 
 

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

 
AKİ hesaplamaları için doğal akım verileri kullanılmıştır. Bu veriler “Yukarı Dicle Havzası Master Plan 

Final Raporu”ndan temin edilmiştir. Bu rapora göre, sulama tesisleri olan memba tesislerinde su tüketim 

miktarları dikkate alınarak doğallaştırma çalışmaları yapılmıştır. Sonrasında ise, doğal akım değerlerinin 

çarpıklığını azaltmak ve normal dağılımı sağlayabilmek için akım değerleri logaritmik akım değerlerine 
dönüştürülmüştür. Çalışmada kullanılan 47 adet istasyondan, ara havza alanı en büyük olan 3 istasyon için 

3 aylık AKİ ve 12 aylık AKİ değerlerinin yıllara göre değişimleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’ de 

sunulmuştur. 
3 aylık (AKİ-3) ve 12 aylık (AKİ-12) dönemler için oluşturulan AKİ değerlerine bakıldığında istasyonların 

özellikle 1999 yılı sonrasında en az bir kez aşırı kuraklık yaşadığı görülmüştür. Seçilen istasyonların Ekim 

– Aralık (Şekil 2 a), Ocak – Mart (Şekil 2 b) ve Nisan – Haziran (Şekil 2 c) dönemlerinde istasyonların 

kendi aralarında benzer dağılım gösterdiği ancak Temmuz –Eylül (Şekil 2 d) döneminde farklılık gösterdiği 
görülmüştür. AKİ-12’ye bakıldığında ise (Şekil 3) istasyonların AKİ değerleri arasında farklılık olmasına 

rağmen kuraklık tanımlamalarında (AKİ değerinin 0’dan büyük ya da küçük olmasına göre) benzerlik 

yakalanmıştır. Havzada bulunan bütün istasyonlar kullanılarak AKİ-12 değerlerinin ortalaması alınmış ve 
çalışma süresince ki değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Buna göre, özellikle 1988 yılı ve sonrasında, havza 

genelinde maksimum ortalama AKİ değerlerinde zamanla azalma ve minimum AKİ değerlerinde zamanla 

artış bulunmuştur. Doğrusal eğilim çizgisi 1989 yılından sonra AKİ değerlerini 0’ın altında göstermiştir (y 

= -0.0121x + 24.067).  

İstasyonların konum ve ara havza bilgileri kullanılarak AKİ-12 değerlerinin 20 yıllık ortalamaları (1972-

1991 ve 1992-2011) analiz edilmiş ve her bir aralık için Dicle Havzası'nda ortalama indeks haritaları 

hazırlanmıştır (Şekil 5). Haritalara göre, güneydeki bölgelerin kuzeydeki bölgelere göre oranla zaman 
ilerledikçe kuraklık yaşadığı söylenebilir. 

 

Bu çalışmada 1972'den 2011'e kadar olan süre boyunca Yukarı Dicle Havzası'ndaki 47 istasyonun aylık 
akım değerleri kullanılarak akım kuraklık indeksi yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, neredeyse tüm 

istasyonlarda, çalışma dönemi boyunca en az bir şiddetli kuraklık yaşandığı görülmüştür. Yıllık (12 aylık) 

dönemlerde, çoğunlukla 1999'dan sonra şiddetli ve ılımlı kuraklık koşulları izlenmiştir. Ortalama yıllık 
AKİ-12 değerlerinin harita üzerinde dağıtılması, kuraklık koşullarının yoğunluğunun çalışma periyodunun 

son 20 yılında arttığını göstermektedir. Bu çalışmada, Dicle Nehri'ndeki doğallaştırılmış akım değerlerinin 

doğal faktörlerden dolayı azalan bir eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 4 Ekim – Aralık (a), Ocak – Mart (b), Nisan – Haziran (c) ve Temmuz – Eylül (d) arasındaki periyotlar için, 21, 

26 ve 42 numaralı istasyonların AKİ-3 serisi. 
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Şekil 5 21, 26 ve 42 numaralı istasyonların AKİ-12 (yıllık) serisi. 

 

 
Şekil 6 Ortalama AKİ-12 değerlerinin zamana göre değişimi. 

 

 

 
Şekil 7 Ortalama SDI-12 değerlerinin 20 yıllık periyotlarda havzadaki dağılımı: (a) 1972–1991, (b) 1992-2011, 

(beyaz alanlar veri göstermiyor) 

y = -0,0121x + 24,067
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YAĞIŞ AÇIĞI CİNSİNDEN KRİTİK KURAKLIK ŞİDDET-SÜRE-FREKANS EĞRİLERİ 

 

Yonca ÇAVUŞ1 Hafzullah AKSOY2 

 

ÖZET 

Kuraklık bir bölgede yağış miktarının kaydedilen normal seviyenin önemli ölçüde altına düşmesi halinde 

görülen bir süreçtir. Kuraklık sırasında nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile tarım, hayvancılık, sanayi 
ve turizm faaliyetlerinin ve ekosistemin devamlılığı için gerekli olan yağış açığının bilinmesi, böylece 

ortaya çıkan yağış açığının kapatılarak bu faaliyetlerin devamlılığının sağlanması önemlidir. Bu çalışmada 

Standart Yağış İndeksi (SYİ) 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık zaman ölçeklerinde kullanılarak kuraklık analizi 

yapılmıştır. Bunun için Adana meteoroloji gözlem istasyonuna ait aylık yağış verilerinden her bir zaman 
ölçeğindeki SYİ zaman serisi hesaplanmış, böylece kurak ve sulak dönemler belirlenmiştir. Her bir 

kuraklığın (en az 1 ay olmak üzere) süresi ve şiddeti elde edilmiştir. Her bir yıl için şiddeti en büyük olan 

kuraklık, kritik kuraklık olarak tanımlanarak farklı süreli kuraklık kümeleri elde edilmiş, her bir kuraklık 
kümesinde kuraklık şiddetinin frekans analizi ile en uygun olasılık dağılım fonksiyonu seçilmiştir.  Böylece 

her bir kuraklık süresi için belli dönüş aralıklarına karşı gelen kuraklık şiddeti belirlenmiş ve kritik kuraklık 

şiddet-süre-frekans eğrileri elde edilmiştir. Bu çalışmada kritik kuraklık şiddet-süre-frekans eğrileri yağış 
açığı cinsinden değerlendirilmiştir. Yılın her biri ayında kuraklık yaşanmaması için gereken minimum yağış 

eşik yağış olarak tanımlanmıştır. Gözlenen toplam yağış ile eşik yağış arasındaki farka göre kuraklığın 

şiddeti değişmekte ve artan fark ile kuraklık şiddeti de artmaktadır. Toplam yağış ile SYİ arasında lojistik 

fonksiyon tipinde bir regresyon denklemi uydurularak uygulama yapılmıştır. Uygulama için Seyhan 
Havzasında bulunan 17351 no.lu yağış gözlem istasyonu seçilmiştir. İstasyona ait SYİ değerlerine göre 

belirlenen farklı süreli kuraklıklar için 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklı kuraklık şiddet-süre-frekans 

eğrileri yağış açığı cinsinden elde edilmiştir. Dönüş aralığı büyüdükçe yağış açığının arttığı, buna karşın 25 
yıl ve daha uzun süreli dönüş aralıkları arasında kayda değer bir fark olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kritik kuraklık, Kuraklık şiddet-süre-frekans eğrisi, Seyhan havzası, Standart yağış 

indeksi, Yağış açığı. 

 

ABSTRACT 

Drought is a process that occurs in a region when the recorded precipitation falls well below its normal 

level. It is important to know in advance water deficit in the domestic use, agriculture, farming, industry 
and tourism as well as ecosystem under drought conditions for the sustainability of these sectors. In this 

study, standardized precipitation index (SPI) was used at the 1, 3, 6, 9, 12 and 24-month scales for the 

drought analysis of Adana meteorological station. Using monthly precipitation data taken from 
meteorological stations, SPI time series were calculated and dry and wet periods were determined. Dry 

periods of 1 month-duration at minimum were extracted and their intensities were calculated. For each of 

the duration, drought with the highest intensity was defined as the critical drought of each year. A frequency 

analysis was performed for the critical drought sets to find the best-fit probability distribution function. 
Once the probability distribution functions are fitted to the critical droughts of each duration, intensity-

duration-frequency (IDF) curves can be plotted for each of the given drought durations. In this study, the 

IDF curves are given in terms of precipitation deficit which is more practical and understandable compared 
to those given in terms of drought indexes such as the SPI. Precipitation deficit mentioned here is the 
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difference between the precipitation threshold and the critical precipitation. Increasing precipitation deficit 

corresponds to higher drought intensity. A logistic-type function was used for the regression between the 

total precipitation and SPI. A case was studied in the meteorological station (no. 17351) in Seyhan River 
basin. Based on the SPI time series of the meteorological station, drought IDF curves were plotted in terms 

of precipitation deficit from which the 2, 5, 10, 25, 50 and 100-year return period drought can be quantified. 

The longer the return period, the higher the drought intensity. However, it is clearly noticed that almost no 
difference is observed between precipitation deficits of droughts with 25-year or longer return periods. 

Keywords: Critical drought, Intensity-duration-frequency curve, Seyhan river basin, Standardized 

precipitation index, Precipitation deficit. 

 

 

GİRİŞ 

 
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan ve su kıtlığı olarak da tanımlanabilen 

kuraklık doğal bir afettir. Kuraklık herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir, genellikle yavaş gelişir 

ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar. Kuraklık yaşanan bölgelerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden 
ve yüksek değişkenlikteki yağıştan olumsuz etkilenir. Bu nedenle kuraklık, yalnızca fiziksel bir doğa olayı 

olarak görülmemelidir. Kuraklık, insan faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle, sosyal, 

çevresel ve ekonomik olarak önemli zararlar ortaya çıkarabilir. Bu açıdan bakıldığında meteorolojik 
karakterli doğal afetler içerisinde kuraklık kapsamlı etkiye sahiptir. 

 

Su eksikliğinin farklı sektörleri etkilemesi nedeniyle kuraklığın belli bir tanımının yapılması zordur (Mishra 

ve Singh, 2010; 2011; Zargar vd., 2011; Eslamian vd., 2017). Hidrometeorolojik değişkenlerdeki 
farklılıklar, suyun dünyanın farklı bölgelerindeki stokastik niteliği ve ilgilenilen coğrafi bölgenin kendine 

özgü ikliminden dolayı kuraklığın kesin bir tanımı yoktur (Mishra ve Singh, 2010). Gumbel (1963), 

kuraklığı bir nehrin günlük ortalama debisinin en küçük yıllık değeri, Palmer (1965) uzun ve anormal nem 
eksikliği ile karakterize edilen anomalilere bağlı olarak kesin bir meteorolojik olay olarak tanımlamıştır. 

Yevjevich'e (1967) göre, kuraklıkla ilgili çalışma alanlarındaki çeşitlilik nedeniyle, kuraklığın tanımları da 

farklıdır. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO, 2006), kuraklığı bir mevsim ya da daha uzun bir süre boyunca 

insan faaliyetlerinin ve çevrenin taleplerini karşılamak için gerekli olan normal yağıştan daha düşük bir 
yağış gözlendiğinde meydana gelen sinsi bir doğal tehlike olarak tanımlamaktadır. Tsakiris ve Vangelis 

(2004) ve Zargar vd. (2011) kuraklığı uzun bir zaman diliminde ve “geniş bir bölgede su miktarında ciddi 

bir düşüş” veya “önemli bir yağış açığı” olarak algılamaktadır. Elbette, “ciddi azalma”, “önemli açık” ve 
“geniş bölge” gibi tanımlayıcı terimlerin her birine yapılacak yorum, kuraklığın tanımlanmasına güçlü bir 

öznellik getirmektedir (Rossi vd., 1992). Öte yandan, kuraklık hem zaman hem de mekanda yayılan önemli 

bir su açığı meydana geldiğinde ortaya çıkar (Correia vd., 1994). Su açığı durumdan duruma ve bölgeden 
bölgeye de değişebilir.  

 

İklim değişikliği veya değişkenliğinin etkileri nedeniyle daha da yaygın ve şiddetli hale gelmesinden dolayı 

kuraklığın izlenmesi ve öngörülmesi giderek gerekli hale gelmekte ama aynı zamanda giderek 
zorlaşmaktadır (Alexander vd., 2009; Easterling vd., 2000). Bu nedenle, kuraklık en iyi şekilde 

meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik değişkenler (indikatörler) kullanılarak tanımlanabilir. Bu indikatörler 

kuraklık indeksi (veya indeksleri) türetmek için kullanılır. Kuraklığı tanımlamak üzere çok sayıda indeks 
geliştirilmiştir. Bu indekslerden literatürde sıklıkla geçenleri aşağıdaki gibidir: Palmer kuraklık şiddet 

indeksi (PDSI; Palmer, 1965); ondalıklar indeksi (DI; Gibbs ve Maher, 1967); ürün nem indeksi (CMI; 

Palmer, 1968), yüzey suyu temin indeksi (SWSI; Shafer ve Dezman, 1982), standart yağış indeksi (SPI; 
McKee vd., 1993), normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi (NDVI; Kogan, 1995).  

 

Öte yandan, önemli bir husus kuraklığı karakterize edebilmek için kuraklık parametrelerinin 

belirlenmesidir. Bunlar, kuraklığın büyüklüğü, süresi, şiddeti ve dönüş aralığıdır (Mishra ve Singh, 2010). 
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Bu doğrultuda kuraklık şiddetini, süresini ve dönüş aralığını karakterize eden kuraklık şiddeti-süre-frekans 

eğrileri ile ilgili çalışmalar dünyanın çeşitli bölgeleri için mevcuttur (Shiau vd., 2012; Lee vd., 2012; 

Todisco vd., 2013; Mirabbasi vd., 2012). Ancak dünyada ve ülkemizde yağış açığı cinsinden kuraklık 
şiddet-süre-frekans eğrisi ile ilgili bir yaklaşıma rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Çavuş (2019) ve Cavus ve 

Aksoy (2019) tarafından SYİ kullanılarak yağış açığı cinsinden elde edilen kritik kuraklık şiddet-süre-

frekans eğrileri sunulmuştur. 
 

 

STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ 
 

Standart Yağış İndeksi, McKee vd. (1993) tarafından kuraklığı tanımlamak ve izlemek amacıyla 

geliştirilmiştir. Sadece yağış değerlerine bağlı olarak hesaplanan indeks yardımıyla kurak dönemin yanı sıra 

nemli dönemler de izlenebilir. Pratik ve kullanışlı olduğundan dolayı hızlı sonuç vermektedir. SYİ, gama 
olasılık dağılımına uyduğu kabul edilen yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesiyle 

elde edilir: 

 

                                               SYİi,j =  
𝑥𝑖,𝑗−µ𝑗

𝜎𝑗
                                                                                                         (1) 

Burada; xi,j , i yılının j ayındaki yağışı (mm), µj j ayındaki ortalama yağışı (mm) ve σj ise j ayındaki yağışın 

standart sapmasını (mm) göstermektedir. SYİ hesabında, sadece aylık yağış verileri kullanılmaktadır. Bu 

yöntem ile 3-aylık, mevsimlik, yıllık veya daha uzun süreli periyodlarda kuraklık indeksleri (SYİk) 

hesaplanabilmektedir. SYİ1 ve SYİ3 süreli eklenik yağış serileri meteorolojik açıdan önemli iken SYİ6 ve 

SYİ9 tarımsal açıdan ve SYİ12 ve SYİ24 hidrolojik kuraklığın incelenmesi bakımından yararlıdır. SYİ 

değerlerinin yorumlanmasında kuraklık sınıfı önemlidir. SYİ’ye göre kuraklık sınıflandırması Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. SYİ’ye göre Kuraklık Sınıflandırması. 

SYİ Kuraklık Sınıfı  Aşılma olasılığı (%) 

0-0.99 
(-1) -(-1.49) 

(-1.5) -(-1.99) 

≤ -2 

Hafif  
Orta  

Şiddetli  

Çok şiddetli  

33 
10 

5 

2.5 

 

 

FREKANS ANALİZİ VE TOPLAM OLASILIK YASASI 

 
Kuraklık açısından dönüş aralığının (tekerrür, frekans) bilinmesi geçmiş dönemde yağış veya akımlarda 

yaşanan bir azalmanın hangi sıklıkla olabileceğini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışmada 

kuraklığı karakterize edebilmek üzere frekans analizi yapılmış ve uygun olasılık dağılım fonksiyonları 

belirlenmiştir. Bu amaçla kullanılan olasılık dağılımları şunlardır: Genel Ekstrem Değer (GEV), Log-
normal 2 (LN2), Log-normal 3 (LN3), Gama 2 (G2), Gama 3 (G3), Log-Pearson Tip III (LP3), Weibull 2 

(W2), Weibull 3 (W3). Olasılık dağılım fonksiyonlarının uygunlukları Anderson-Darling istatistik testi ile 

kontrol edilmiştir. Frekans analizi ile 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklarına karşılık gelen kritik 
kuraklık şiddet değerleri hesaplanmıştır. 

 

Her bir yıl içinde bir veya birden fazla kurak dönem gözlenebilir. Öncelikle bu kurak dönemlerin uzunlukları 
(L) belirlenmiş, ardından her bir kurak dönem içinde kalan kuraklıkların süreleri hesaplanmıştırBu 

çalışmada, herhangi bir yılda birden fazla kuraklık gözlenmesi halinde büyüklüğü en fazla olan kuraklık 

kritik kuraklık olarak tanımlanmıştır. Bir yıl içerisinde sadece bir kuraklık gözlenmesi halinde süresi ve 

şiddeti ne olursa olsun bu o yılın kritik kuraklığı olarak alınmıştır. Herhangi bir yılda hiç kurak dönem 
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gözlenmemesi halinde ise kritik kuraklık değeri hesaplanmamış ve kuraklığın büyüklüğü bu yıl için sıfır 

alınmıştır. 

 
Kritik kuraklık büyüklüğü değerlerine literatürde yaygınca kullanılan olasılık dağılım fonksiyonları 

seçilerek frekans analizi uygulanmış ve en uygun olasılık dağılım fonksiyonları belirlenmiştir. Kritik 

kuraklık büyüklüğü sıfır değerler de içerdiğinden frekans analizi, sıfır olan değerler de dikkate alınarak sıfır 
olmayan değerlere uygulanmıştır. Bunun için toplam olasılık yasası kullanılmış; sıfır olan değerleri de 

hesaba katacak şekilde frekans analizi yapılmıştır. Her bir k ölçeğinde D ay süreli kuraklıklar için en uygun 

olasılık dağılımları belirlenmiş ve parametreleri hesaplanmıştır. Frekans analizinin uygulanması için sıfır 
değerler hariç kritik kuraklık büyüklüğünün en az 10 adet sıfır olmayan değerden oluşması gereklidir. Yani 

en az 10 yıl için D-ay süreli bir kuraklığın gözlenmiş olması koşulu aranmış, 10 yıldan daha az sayıda kritik 

kuraklık büyüklüğü değerlerine frekans analizi uygulanmamıştır. 

Toplam olasılık yasasına göre; 
  

P ( X ≥ x) = P (X ≥ x | X = 0) P ( X = 0 ) + P ( X ≥ x | X ≠ 0 ) P (X ≠ 0 )                                                    (2) 
                            
yazılabilir. Burada,  

 

P ( X ≥ x | X = 0) = 0                                                                                                                                                   (3) 
olduğundan  
 

P ( X ≥ x ) = P ( X ≥ x | X ≠ 0 ) P ( X ≠ 0 )                 (4) 
 
elde edilir. Ayrıca                                                                                        
 

1 – F (x) =(1- k). [1- F*(x) ]                                                                                                                                      (5) 
 
yazılabilir. Denklem (5)’de F(x) olarak ifade edilen SPI1, SPI3, SPI6, SPI9, SPI12, SPI24 serisinde olasılık 

dağılımının kuraklık görülmeyen yıllar dahil olmak üzere frekansını [P(X≤x|X≥0)],  F*(x) ise kuraklık 

görülmeyen yıllar hariç olmak üzere eklenik frekansını [P(X≤x|X≠0)] göstermektedir.  Böylece sıfır olan 
(X=0) ve sıfır olmayan (X>0) kritik kuraklık şiddeti (S) değerlerinden oluşan olasılık dağılımı söz 

konusudur. Böylelikle,                                      

 
𝟏−𝐅 (𝐱)

𝟏−𝒌
  =  1-  F*(x)                                                                                                                                                         (6) 

 

F*(x) = 
𝐅(𝐱)−𝐤

𝟏−𝐤
                                                                                                                                                                 (7) 

 

yazılabilir. Kuraklık için dönüş aralığı; 

 

F(x)  = 1 – 
𝟏

𝐓
                                                                                                                                                                    (8) 

 

olduğuna göre  

 

F*(x)  = 
𝟏−(

𝟏

𝐓
)−𝐤

𝟏−𝐤
                                                                                                                                                             (9) 

 
şeklini alır. Bu denklem herhangi bir dönüş aralığındaki  seçilen kuraklık süresi için göz önüne alınan 

kuraklık şiddeti (SPI1, SPI3, SPI6, SPI9, SPI12, SPI24) değerinin tahmininde kullanılır. 
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YAĞIŞ AÇIĞI 

 

Yağış açığının hesaplanmasının yollarından biri kuraklığın karakteristikleri olan şiddet-süre-frekansını 
belirlemektir. Bundan dolayı bu çalışmada kuraklık karakteristiklerinden yola çıkarak yağış açığının 

hesaplanması amaçlanmaktadır. SYİ değerleri ve bu değerlere karşılık gelen yağış değerleri arasında bir 

ilişki olduğu düşünülerek regresyon analizi kullanılmış, bu iki değişken arasındaki ilişki bir eğri uydurularak 
belirlenmiştir. SYİ ile bu değere karşı gelen yağış değerleri arasındaki grafik çizildiğinde, çarpıcı bir şekilde 

SYİ1, SYİ3, SYİ6 ve SYİ9 için her aya ait ayrı bir ilişkinin mevcut olduğu, buna karşın SYİ12 ve SYİ24 

ölçeklerinde eğrinin kümelendiği ve tek bir doğru şeklini aldığı görülmüştür. Bunun sonucunda k = 1, 3, 6 
ve 9 aylık zaman ölçeklerinde her ay için ayrı ayrı olmak üzere yağış açığı hesaplanırken 12 ve 24 aylık 

zaman ölçeklerinde yıllık ve tek değer olarak hesaplanmıştir. Uydurulan tüm eğriler içerisinde en uygun 

denklem lojistik regresyon denklemi ile elde edilmiştir. Kuraklık süresi arttıkça ve dönüş aralığı büyüdükçe 

yağış açığının giderek artması beklenmektedir. Bu fiziksel olguyu sağlayamayan 2. ve 3. mertebeden 
polinom denklemleri bu nedenle regresyon  analizinde dikkate alınmamıştır. Ayrıca Temmuz veya Ağustos 

gibi yağışın hiç olmadığı (sıfır değer aldığı) yaz aylarındaki zaman serilerine eğri uyduramadığından dolayı 

bazı regresyon denklemleri seçenekler arasından çıkarılmıştır. Sonuç olarak en uygun bulunan lojisitk 
regresyon denklemi tüm zaman ölçeklerinde yağış açıklarını belirlemek için uygulanmıştır. Frekans analizi 

ile her bir k aylık zaman ölçeginde, D aylık kuraklık süresinde ve T yıllık dönüş aralığında belirlenen kritik 

kuraklık büyüklüğü değerleri ilgili regresyon denkleminde bağımsız değişken olarak yerleştirilmiş, böylece 
k aylık zaman ölçeginde, D ay kuraklık süresinde ve T yıl dönüş aralığında olan kritik kuraklık büyüklüğüne 

karşı gelen kritik yağış değeri hesaplanmıştır. Bu yağış değeri, kritik kuraklıklarda görülen yağış 

değerleridir. Bu arada SYİ = 0 durumundaki yağış kuraklığın eşik değeri olarak kabul edilmiştir. SYİ > 0 

ıslak dönem, SYİ < 0 kurak dönemi temsil etmektedir. Bu eşik değer ile kritik yağış değeri arasındaki fark 
yağış açığı olarak tanımlanmıştır. Yağış açıkları her bir k = 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık ölçek, D = 1, 2, …, 48 

aya kadar kuraklık süresi ve T = 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık dönüş aralıkları için hesaplanmıştır.  

 
 

ÇALIŞMA ALANI VE VERİ 

 

Seyhan Havzası, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde 36033’–39012’ Kuzey enlem ve 34024’–36056’ 
Doğu boylam dereceleri arasında yer almaktadır. Havza 2.213 km2 genişliktedir ve Türkiye’nin %2,82’sini 

kapsamaktadır. Havza, batıdan Kızılırmak, Konya, Doğu Akdeniz; doğudan Ceyhan ve Fırat havzaları ile 

komşudur. Toplam yağış alanı 20.731 km2 olan Seyhan Havzası’nın yıllık ortalama yağış yüksekliği 624 
mm; yıllık ortalama akışı ise 211.07 m3/s’dir. Yıllık ortalama verimi 10.18 L/s/km2 olan havzadaki akışın 

yağışa oranı 0.51’dir. Havzadaki en önemli akarsu, havzaya adını veren Seyhan Nehri’dir. Seyhan 

Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarının en büyüklerinden birisidir. Uzunluğu Zamanti ve Göksu 
ırmakları başta olmak üzere tüm kollarıyla birlikte 560 km’dir (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 

Projesi, 2016). Uygulama için Seyhan Havzasında bulunan 17351 no.lu Adana yağış gözlem istasyonu 

seçilmiştir. İstasyona ait ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, değişim katsayısı (Cv), çarpıklık 

katsayısı (Cs), basıklık katsayısı (Ck), oto korelasyon katsayısı (r1) gibi istatistiki bilgiler Çizelge 2’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 2. Adana YGİ istatistik özellikleri. 

İstasyon Adı (No) Gözlem Periyodu Ortalama (mm) St Sapma (mm) Cv Cs r1 

Adana (17351) 1960-2016 663 203 0.31 0.83 -0.039 
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UYGULAMA 

 
Uygulama alanı olarak Seyhan havzasında bulunan 17351 numaralı yağış gözlem istasyon seçilmiştir. Bu 

veriler üzerinde yapılan uygulama sonucunda k = 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 ay zaman ölçeklerinde tüm D ay süreli 

kuraklıklara ait kuraklık büyüklükleri için en uygun olasılık dağılımı olarak genellikle GEV belirlenmiştir. 
Alternatif olarak LP3, LN3 ve G2 dağılımlarının da uygun olduğu söylenebilir. Belirlenen en uygun olasılık 

dağılım fonksiyonlarının performansı Anderson-Darling istatistik testi ile kontrol edilmiştir. Frekans analizi 

ile 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklarına karşılık gelen kritik kuraklık büyüklükleri hesaplanmıştır 
(Şekil 1, 2). 

 

Her bir k zaman ölçeği için kuraklık süresi arttıkça kritik kuraklık büyüklüğünün de arttığı görülmüştür. 

Kuraklık şiddet-süre-frekans değerleri kuraklık sürecinin bu fiziksel gerçeğini ortaya koyacak şekilde elde 
edilmiştir. Sonuç olarak yağış açığı cinsinden kritik kuraklık şiddet-süre-frekans değerleri hesaplanmıştır. 

Bunun yanısıra, yağış açığı cinsinden kritik kuraklık şiddet-süre-frekans eğrileri elde edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonucu olarak, kuraklık süresi ve dönüş aralığı arttıkça yağış açığının arttığı gözlenmiştir. Zaman 
ölçeği büyüdükçe daha uzun süreli kuraklıklar ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, uzun süreli kuraklıklarda 

kalıcılık fazladır; başlayan kuraklığın uzun süre devam edeceği anlaşılmaktadır. Öte yandan, 2-yıllık yani 

belli bir dönüş aralığında şiddet-süre-frekans eğrilerinin açık bir şekilde daha uzun süreli dönüş 
aralıklarındaki eğrilerden ayrıldığı ancak aynı karaktere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, 25 yıl ve daha 

uzun süreli dönüş aralıklarındaki yağış eksikliği değerleri arasında neredeyse hiç fark bulunmamıştır. 

 

 

 
Şekil 1: SYİ1 için Yağış Açığı Cinsinden Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri 
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Şekil 2: SYİ6 için Yağış Açığı Cinsinden Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri 

 

 

 
 

Şekil 3: SYİ12 için Yağış Açığı Cinsinden Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri 

 

 

SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada elde edilen kritik kuraklık şiddet-süre-frekans eğrileri ile herhangi bir ayda gözlenen yağış 

miktarı kullanılarak yağış açığının belirlenmesi mümkündür. Yağış açığının bilinmesi ile içinde bulunulan 

ayda hangi ölçekte, hangi süreli ve hangi dönüş aralığındaki bir kuraklığın gözlendiği belirlenebilmekte; 
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buna karşı gelen yağış açığı ve kuraklığın büyüklüğü de ortaya konmaktadır. Bu bir yeni yaklaşımdır ve 

kuraklığın yıkıcı ve geri dönülmez etkileri gerçekleşmeden meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik 

kuraklıkların öngörülmesini sağlamaktadır. Yağış açığının belirlenmesi, örnek vermek gerekirse, bölge bitki 
desenindeki tarımsal rekolteye zarar vermeden gerekli olan su miktarının belirlenerek sağlanması 

bakımından önem arz etmektedir. Bu yeni yaklaşım fiziksel anlamı olan kolay anlaşılabilir ve bundan dolayı 

son kullanıcılar, karar vericiler ve su kaynakları planlamacıları tarafından kolaylıkla uygulanabilir 
niteliktedir. Yaklaşımın ayrıca, su kaynaklarını geliştirme stratejileri, sulama, kuraklık risk yönetimi, orta 

ya da uzun süreli kuraklık eylem planları için önemli bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. 
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15-16-17 ARALIK 2018 TARİHİNLERİNDE ANTALYA İLİ KEMER/OVACIK MEVKİİNDE 

GÖRÜLEN AŞIRI YAĞIŞ HADİSESİNİN AKTÜEL HAVA HARİTALARI, UZAKTAN 
ALGILAMA VE SAYISAL HAVA TAHMİN ÜRÜNLERİ İLE SİNOPTİK VE HİDROLOJİK 

ANALİZİ 

 

Ömer Faruk KAYA1, Murat GÜLER2, Ali ALTAN3, İbrahim YORGANCI4 

 

 

ÖZET 

 

Meteorolojik gün tabir edilen sabah 06.00 GMT den diğer sabah 05.59 GMT’ye kadar olan sürede 17 

Aralık 2018 Pazartesi gönü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kemer Ovacık Mahallesinde Kurulu 

bulunan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kayıtlarına göre 490,5 mm yağış kayıt 

edilmiştir. Bu 24 saatlik yağış Türkiye de ölçülen en yüksek yağış olarak kayda geçmiştir. Bu makalede 

15 Aralık 2018 Cumartesi günü başlayıp 17 Aralık 2018 Pazartesi günü sona eren, sel ve taşkınlara 

neden olan bu yağışlı sistemin Hava Tahmin raporlarına dahil edilmesi süreci Sayısal Hava Tahmin 

Model Ürünleri, oluş ve gelişme süreçleri Aktüel Hava Haritaları ve Uzaktan Algılama (Uydu 

Fotoğrafları ve Radar) ürünleri ile anlatılacaktır.Ayrıca bölgeye gerçekleşen yağış miktarının hidrolojik 

analizleri yapılarak standart zamanlardaki maksimum yağış hesapları yapılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kemer, Yağış, Trof, Sırt, Uzaktan Algılama. 

 

 

ABSTRACT 

Heavy rainfall, starting at night December 15, 2018 and stretching through to noon December 17 caused 

rivers across the region to break their banks, flooding houses and workplaces, destroying bridges and 
collapsing roads. Automatic Weather Station installed at Kemer Ovacik District of Antalya, Turkey 

recorded a total of 490.5 mm daily precipitation for December 17 which was measured on meteorological 

day basis, from 06.00UTC to 05:59UTC of the next day, and this is the highest daily precipitation record 
measured in Turkey. This paper aims to present the process how this severe weather incident was reported 

in Weather Forecasts with the help of Numerical Weather Prediction Model Products, formation and 

development processes, Weather Charts and Remote Sensing Products (satellite and radar images). In 

addition, standard time maximum precipitation measurements were made through hydrological analysis of 

the actual precipitation in the region.  

Keywords: Kemer, Rainfall, Through, Ridge, Remote Sensing 
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GENEL GÖRÜNÜM 

 
Ilık denizel ve kurak subtropikal çöl bölgeleri arasında yer alan Akdeniz iklim bölgesi, geçiş kuşağında olup 

kışın batı rüzgârlarının, yazın ise subtropikal hava kütlelerinin etki alanı içerisinde kalır. Bölgedeki 

mevsimlik değişmeler, subtropikal yüksek basıncın konumu ve üst troposferdeki subtropikal batı jet 
rüzgârlarıyla alakalıdır. Buna ilave olarak denizlerin ve yarım adaların dağılışı hava ve iklim koşullarında 

önemli bölgesel farkların ortaya çıkmasına neden olur.  

 

 

Şekil-1 Akdenizi Kışın Etkileyen Hava Kütleler ve Yolları 

 

Akdeniz Bölgesi, kışın kuzeyden ilerleyen polar hava ile güneyden sokulan tropikal hava kütlesinin etki 

alanına girer. Bu iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşan Akdeniz cephesi boyunca yağışlar meydana 
gelir. Öte yandan Akdeniz üzerindeki kış yağışları, deniz yüzeyindeki sıcaklığın nispeten yüksek olmasıyla 

ilgilidir. Soğuk havanın Akdeniz üzerine doğru ilerlemesi, soğuk cephe boyunca konvektif kararsızlığa yol 

açarak frontal ve dağlara çarptığı yerlerde orografik yağışlara sebep olur. Bölgeyi etkileyen mP 

(maritimpolar) hava kütlesi Akdeniz üzerinde kalın kümülüs bulutları ile depresyonların oluşmasını sağlar. 
 

Akdeniz bölgesindeki dağlar, depresyonların oluşmasında son derece önemli rol oynar. Şöyle ki, hem 

güneyden hem de kuzeyden sokulan hava kütlelerinin dağlara çarparak dikey yönde yükselmesi hem 
kavuşmuş cephelerin oluşumuna yol açar hem de dağ sıralarının ardında depresyonların oluşmasını sağlar. 

Burada kararsız olan mP hava kütlesi üzerinde yükselen sıcak hava kütlesi, daha da kararsız bir duruma 

geçerek özellikle sıcak cephe boyunca nadiren de olsa şiddetli yağışlara yol açar. Sıcak cephenin arkasından 

gelen soğuk cepheler de şiddetli yağışlara, özellikle gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olur. mP hava 
kütlesinin Akdeniz üzerinde ısınması Akdeniz hava kütlesi olarak bilinen ayrı bir havanın oluşmasını sağlar.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi Akdeniz bölgesi, kışın sürekli olarak soğuk ve sıcak cephelerin birbirleriyle 
nöbetleşe yer değiştirdikleri aktif bir cephe sisteminin etkisi altında bulunur. 
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SİNOPTİK ÖLÇEKTE GÜNCEL HARİTALARIN İNCELENMESİ 

 

Yer Kartı 

 

 

 

Şekil-2 15.12.2018 00 UTC Yer Kartı 
 

      
 

Şekil-3 16.12.2018 00 UTC Yer Kartı  Şekil-4 16.12.2018 12 UTC Yer Kartı 

 

 
Şekil-5 17.12.2018 00 UTC Yer Kartı 

 

15 Aralık 2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan yer kartında (Şekil-2) İngiltere’nin batısında 988 hpa 
değerinde bir alçak basınç merkezi, İskandinavya üzerinde 1036 hpa değerinde bir yüksek basınç merkezi 

bulunmaktadır. Cebelitarık Boğazının Batısında 1028 hpa değerinde bir yüksek basınç ve Orta Akdeniz 

üzerinde 1008 hpa değerinde Alçak Baınç Merkezi ve buna bağlı cephe sistemi bulunmaktadır. Ülkemizin 
doğusunda ise 1028 hpa değerinde yüksek basınç merkezi ve Hazar Gölünün kuzeyinde 1016 hpa değerinde 

bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemi bulunmaktadır. 
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16 Aralık 2018 tarihinde hazırlanan 00 UTC Yer Kartı (Şekil-3) incelendiğinde bir önceki gün İngiltere’nin 

batısındaki alçak basınç merkezi 992 hpa merkez değerine yükselerek kuzeyine ilerlediği görülmektedir. 

Cebelitarık Boğazının Batısındaki yüksek basınç doğuya doğru ilerleyerek Cezayir üzerinde 1028 hpa’lık 
yüksek basınç merkezine, İskandinavya üzerindeki yüksek basınç merkezi, Rusya üzerine hareket etmiştir. 

Bir önceki gün Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi doğuya doğru 

hareket ederek  Türkiye’nin batısına Mora Yarım adası üzerine 1012 hpa merkez değerine ulaşmıştır. Bu 
alçak basınç merkezi ve bu alçak basınç merkezine bağlı Girit üzerinden Libya’nın doğusuna uzanan bir 

Soğuk Cephe, Girit’ten başlayarak Batı Anadolu’ya uzanan bir sıcak cephe bulunmaktadır. 

 
16.12.2018 tarihinde 12 UTC de hazırlanan yer kartında (Şekil-4) ise İngiltere Üzerindeki alçak basınç 

merkezi merkez değeri değişmeden güneye doğru haraket ettiği, Cezayir üzerindeki yüksek basınç 

merkezinin alanını daraltarak güneye haraket ettiği, Rusya üzerinde yüksek basınç merkezi dahada 

kuvvetlenerek 1040 hpa ulaştığı ve Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basıç sistemi doğuya haraket 
ederek Ege Deninizin güneyine ulaştığı görülmektedir. 

17.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan yer kartı (Şekil-5) da İngiltere üzerinde bulunan alçak basınç 

merkezinin bir önceki haritaya göre dolmaya başladığı ve merkez değerinin 1000 hpa yükseldiği 
görülmektedir. Rusya üzerindeki yüksek basınç merkezi güneye doğru hareket ederek Rusya’nın orta ve 

batısını kaplamıştır. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı basınç sistemi 

ülkemizin batısının tamamını etkilemektedir. 
 

850 hpa Kartı.   

 

15.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 850 hpa kartında (Şekil-6) İngiltere’nin batısında bulunan 135 
geopotansiyeldekametre (gpdm)’lik, İtalya üzerinde 141 gpdm’lik bir alçak merkez bulunmaktadır. Ayrıca 

Rusya’nın kuzeyinde 153 gpdm’lik yükse merkez bulunmktadır. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Şekil-6 15.12.2018 00 UTC 850 hpa Kartı 

 

       
Şekil-7 16.12.2018 00 UTC 850 hpa Kartı  Şekil-8 16.12.2018 12 UTC 850 hpa Kartı 
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Şekil-9 17.12.2018 00 UTC 850 hpa Kartı 

 
16.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 850 hpa kartı (Şekil-7) incelendiğinde; İngiltere üzerin 123 

geopotansiyel dekametre (gpdm)’lik bir alçak merkezin trofunun İngiltere’den Fransa’ya doğru uzandığı 

ayrıca Balkanlara doğru bir cep yaptığı ve oluşan bu alçak merkezin de 144 dm olduğu, alçak merkeze bağlı 

olarak -10 oC‘lik bir soğuk damlanın bu merkezin gerisinde Polonya üzerinde olduğu görülmektedir. Tunus 
üzerinde bulunana 159 gpdm’lik bir yüksek merkezin ve 12,5 oC’lik sıcak dilin Batı Akdeniz’e doğru 

uzandığı görülmektedir. Rusya’nın kuzeyinde 156 dm’lik ir yüksek merkez, Hazar Gölünün kuzeyinde ise 

147 dm’lik bir alçak merkez ve Basra üzerinde ise 159 dm’lik bir yüksek merkez bulunmaktadır. Ayrıca 
Orta Akdeniz’den Karadeniz’e kadar sokulan bir 5 oC‘lik bir sıcak dil bulunmaktadır.  

 

16.12.2018 tarihinde 12 UTC’de hazırlanan 850 hpa kartında (Şekil-8) ise 00 UTC’de İngiltere üzerinde 
bulunan alçak merkezin geriye çekilerek 132 dm’ye yükseldiği, Fas üzerinden bulunan yüksek alanın 

değişmediği ancak sıcak dilin doğuya doğru ilerlediği, Balkanlar üzerindeki alçak merkezin güneydoğuya 

doğru hareket ederek Ege denizi üzerine kadar ilerlediği görülmektedir. 00 UTC’de Orta Akdeniz’den 

Karadeniz’e kadar uzanan sıcak dilin alanını genişlettiği görülmektedir.  
 

17.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 850 hpa kartında (Şekil-9) İngiltere üzerinde bulunan 138 

gpdm’lik bir alçak merkez ve buna bağlı 147 gpdm’lik bir alçak merkez Ege Denizi ve Türkiye’nin batısının 
tamamını etkilemektedir. Fas üzerinde bulunan yüksek merkezin etki alanını genişlettiği görülmektedir. 

 

700 hpa Kartı 

 

15.12.2018 tarihinde hazırlanan 00 UTC’de hazırlanan 700 hpa kartında (Şekil-10) İngiltere üzerinde 297 

gpdm’lik bir alçak merkez v bu alçak merkezin devamı olan bir adet 294 gpdm’lik bir alçak merkez 

Adriyatik kuzeyinde, diğer bir alçak merkez ise Tunus ve Sicilya arasında bulunmaktadır. Rusya’nın 
kuzeyinde 303 gpdm’lik, Azor üzerinde 318 gpdm’lik ve Basra üzerinden 318 gpdm’lik yüksek merkez 

bulunduğu görülmektedir. 

 

Şekil-10 15.12.2018 00 UTC  700 hpa Kartı  
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Şekil-11 16.12.2018 00 UTC  700 hpa Kartı  Şekil-12 16.12.2018 12 UTC  700 hpa Kartı 

 

 

 

Şekil-13 17.12.2018 00 UTC  700 hpa Kartı 

 

 

16.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 700 hpa kartında ( Şekil-11) 273 gpdm’lik bir alçak merkez ve 

bu merkezden Balkanlara doğru uzanan katoflaşmış alça merkez değeri 294 dm olan bir alçak merkez 

bulunmaktadır. Fas üzerinden Batı Akdeniz’e uzanan ve Basra üzerinden Doğu Anadolu üzerine uzanan 
sırtlar ile Hazar Gölünün Kuzeyinde 294 gpdm’lik bir alçak merkez görülmektedir.  

Ülkemizin batısında Balkanlardan Orta Akdeniz’e uzanan bir trof, doğusunda se Basra’dan Karadeniz’e 

kadar uzanan bir sırt bulunmaktadır.  

 
12 00 UTC ‘de hazırlanan karta (Şekil-12) ise alçak ve yüksek merkezlerin konumlarında önemli bir 

değişiklik olmadığı ancak Balkanlardan Orta Akdeniz’e uzanan trofun Girit üzerinden Batı Anadolu üzerine 

hareket ettiği görülmektedir. 
 

17.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan kartta ( Şekil-13) İngiltere üzerinde 288 gpdm’lik alçak merkez 

ve bu alçak merkez tüm Orta Avrupa üzerinden Ege Denizine kadar uzanan trofu ülkemizin batısına kadar 

etkilemektedir.  
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500 hpa Kartı  

 
15.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 500 hpa kartı ( Şekil-14) İngiltere’nin kuzeyinden başlayarak  

Orta Avrupa’ya oradan da Orta Akdeniz’e kadar uzanan alanda küçük katoflar şeklinde alçak merkezler 

görülmektedir. Bu alçak merkezlerin değeri İngiltere üzerinde 552, Avusturya üzerinde 540 ve Tunus 
üzerindeki alçak merkez değeri ise 552 gpdm’dir. Türkiye üzerinden -20 o C ‘lik izoterm geçmektedir.  

 

 

 
 

Şekil-14 15.12.2018 00 UTC  500 hpa Kartı 

 

       

       Şekil-15 16.12.2018 00 UTC  500 hpa Kartı   Şekil-16 16.12.2018 12 UTC  500 hpa Kartı 

 

 

Şekil-17 17.12.2018 00 UTC  500 hpa Kartı 

 

16.12.2018 tarihinde 00 UTC’ de hazırlanan 500 hpa Kartı ( Şekil-15) incelendiğinde İngiltere üzerinde 528 

gpdm’lik bir alçak merkez ve Orta Avrupa üzerinde 540 gpdm’lik  katof alçak merkez bulunmaktadır. Bu 
alçak merkezin trofu ise Balkanlar üzerinden Girit’e oradanda mısıra kadar uzanmaktadır. Ayrıca Girit 

üzerinde -22,5 o C ‘lik bir soğuk damla bulunmaktadır. 
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12 UTC de hazırlanan kart ( Şekil-16) incelediğimiz de ise Orta Avrupa üzerinde bulunan katofun dolduğu 

ve trofun ise Yunanistan üzerinden Batı Anadolu’ya kadar ilerlediği görülmektedir.  
17.12.2018 tarihli 00 UTC de hazırlanan 500 hpa karta(Şekil-17) ise İngiltere üzerinden gelen alçak basıncın 

tüm Avrupa’yı etkisi altına aldığı ve Doğu Akdeniz üzerine kadar inerek Kıbrıs üzerinde katoflaşmaya 

başlamıştır. Ayrıca Kıbrıs üzerinde 22,5 oC lik bir soğuk damla oluşmuştur. 
 

300 hpa Kartı 
 

15.12.2018 tarihinde 00 UTC’de hazırlanan 300 hpa kartında(Şekil-18) İngiltere’nin batısında 906 gpdm’lik 
Polonya üzerinde 888 gpdm’lik ve Tunus’un kuzeydoğusunda 906 gpdm’lik alçak merkez bulunmaktadır. 

İngiltere’nin batısındaki batılı Jet akımının kör değeri 100 kt’lık ve devamında İngiltere’den başlayarak 

güneye doğru Cezayir’e kadar uzanan kuzeyli jet akımının kör değeri 95 kt olduğu görülmektedir. Kuzey 

Afrika üzerindeki batılı subtropikal 125 kt’lik jet akımı İran’a kadar uzanmaktadır.  
 

16.12.2018 tarihinde hazırlanan 300 hpa Kartı ( Şekil-19) incelendiğinde İngiltere’nin batısında 864 

gpdm’lik, Polanya ve Hazar Gölünün Kuzeyinde üzerinde 888 gpdm’lik alçak merkezler bulunmaktadır. 
300 hpa Kartının en önemli özelliği olan Jet Akımlarının durumu incelendiğinde ise Atlas Okyanusundan 

Avrupa’ya doğru kör değeri 130 kt olan batılı bir jet akımı, Danimarka’dan Balkanlar doğru Kuzeybatılı 

kör değeri 110 kt lan bir diğer jet akımı bulunmaktadır. Ayrıca Mısır üzerinde 120 kt kör değeri ile batılı 
subtropikal jet bulunmaktadır. 

 
 

 

Şekil-18 15.12.2018 00 UTC  500 hpa Kartı 
 

        
Şekil-19 16.12.2018 00 UTC  300 hpa Kart    ı       Şekil-20 16.12.2018 12 UTC  300 hpa Kart   
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Şekil-21 17.12.2018 00 UTC  500 hpa Kart 

 

12 UTC’de (Şekil-20)ise  alçak merkezlerinin yerlerinde önemli bir değişiklik olmamakla birlikte 700 ve 
500 hpa kartlarında da görülen Balkanlar üzerindeki trofun ülkemize doğru hareket ettiği ve jet eksenlerinin 

biraz daha batılıladığı görülmektedir. 

 
17.12.2018 tarihin 00 UTC’de hazırlanan 300 Hpa kartında(Şekil-21) bir önceki haritaya göre önemli bir 

değişikliğin olmadığı görülmektedir. 

 

 

SAYISAL HAVA TAHMİN ÜRÜNLERİNİN ANALİZİ 

 

15.12.2018 00 UTC ECMWF Sayısal Hava Tahmin Modeli Çıktıları 

 

15.12.2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Sayısal Hava Tahminler 

Şubesi Müdürlüğünce üretilen Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) veri tabanı ile üretmiş 
olduğu 16.12.2018 tarihi için üretmiş olduğu tahmin haritaları Şekil-22 den Şekil-31’ya kadar verilmiştir. 

 

Şekil-22 15.12.2018 tarihi 00 UTC ‘de üretilen 3 saatlik yağış tahmin Prognostik haritaları incelendiğinde 

16.12.2018 00 ‘den itibaren inceleme konumuz olan Kemer Ovacık üzerinde yağış tahminleri olarak 00 
UTC’de 3 saatlik yağış 12,4 mm, 03 UTC’de 10-20 mm, 06 UTC’de 16,6 mm, 09 UTC’de 20 mm civarı, 

12 UTC’de 25,9 mm ,15 UTC’de 26,1 mm , 18 UTC’de 49 mm ve 21 UTC’de 35,4 mm civarında tahmin 

edildiği görülmektedir. 
 

Şekil-23’de ise 24 saatlik yağış tahmin haritasında ise bölgenin en yüksek yağışı olarak Kemer-Ovacık 

Bölgesine 142,6 mm olarak tahmin edilmektedir. 

 
Şekil-24 da verilen 850 Hpa Prognostik haritalarında ilk verilen 00 UTC haritasında bölgende nispi nemin 

% 80-100 arasında olduğu ve rüzgar yönlerinin güney-güneybatılı olduğu görülmektedir. Yunanistan 

üzerinde bulunan alçak merkez ve önündeki güneyli yönlerden esen rüzgarın Batı Anadolu üzerine sıcak 
adveksiyonlarla sıcak hava taşındığını görülmektedir. Bölge üzerinde kontur değerleri 150 gpdm olarak 

görülmektedir. 3 saatlik Prognostik haritalarda ülkenizin batısında bulunan alçak merkez periyod boyunca 

doğuya doğru hareket ederek bölgede sıcak adveksiyonla beslediği ve nispi nemin % 80-100 arasında 
olduğu görülmektedir.  
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15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK YAĞIŞ PROGNOSTİK HARİTALARI 
 

16.12.2018 00 UTC

 

16.12.2018 03 UTC

 
16.12.2018 06 UTC

 

16.12.2018 09 UTC

 
16.12.2018 012 UTC

 

16.12.2018 15 UTC

 
16.12.2018 18 UTC 

 

16.12.2018 21 UTC
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Şekil-23 15.12.2018 00 UTC ECMWF 24 Saatlik Yağış Prognostik Haritası 

 
 

Şekil-25 ‘de verilen 700 Hpa Prognostik haritalar incelendiğinde Yunanistan’ın batısında bir alçak merkezin 

bulunduğu ve önünde güneyli rüzgâr ile sıcak adveksiyonların bulunduğu görülmektedir. Bölgemiz 
üzerinde periyodun başında -2,5 ile -5 oC arasında olduğu görülmektedir. Bölgemizde nispi nem oranın % 

60-80 arasında değiştiği periyodun sonuna doğru % 80-100 arasına kadar çıktığı ve sıcaklıkları -5 oC ve 

daha düşük değerlere ulaştığı ve Batımızda bulunan alçak merkezin Ege Denizi üzerine kadar gelerek 

ülkemizin batısını etkisi altına aldığını görülmektedir. 
 

Şekil-26 ‘da verilen 500 Hpa Prognostik haritalarında Yunanistan’ın batısında bulunan alçak merkez ve 

doğusunda güney ve güneybatılı rüzgarlar ile birlikte merkezde -22,5 oC civarında sıcaklıklar 
bulunmaktadır.  

 

Periyot boyunca bu alçak merkez ve doğuya doğru hareket ederek incelemeye konu alanımız üzerindeki 

sıcaklığı -20 oC den -22,5 oC ye kadar düşürmüştür. Bu durum 850 mb seviyesindeki sıcak adveksiyonlarla 
birlikte düşünüldüğünde 24 saatlik periyod içinde termodinamik olarak karasızlığı sürekli desteklendiği 

görülmektedir. 
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15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 850 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 

HARİTALARI 

16.12.2018 00 UTC 

 

16.12.2018 03 UTC 

 
16.12.2018 06 UTC 

 

16.12.2018 09 UTC 

 
16.12.2018 012 UTC 

 

16.12.2018 15 UTC 

 
16.12.2018 18 UTC 

 
 

16.12.2018 21 UTC 

 

 

Şekil-24 15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 850 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları 
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15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 700 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 

HARİTALARI 

16.12.2018 00 UTC

 

16.12.2018 03 UTC

 
16.12.2018 06 UTC

 

16.12.2018 09 UTC

 
16.12.2018 012 UTC

 

16.12.2018 15 UTC

 
16.12.2018 18 UTC

 
 

16.12.2018 21 UTC

 

Şekil-25 15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 700 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları 
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15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 500 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 

HARİTALARI 

16.12.2018 00 UTC

 

16.12.2018 03 UTC

 
16.12.2018 06 UTC

 

16.12.2018 09 UTC

 
16.12.2018 012 UTC

 

16.12.2018 15 UTC

 
16.12.2018 18 UTC

 
 

16.12.2018 21 UTC

 

Şekil-26 15.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 500 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları 
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16.12.2018 00 UTC ECMWF Sayısal Hava Tahmin Modeli Çıktıları 

 

16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK YAĞIŞ PROGNOSTİK HARİTALARI 

16.12.2018 00 UTC 16.12.2018 03 UTC

 
16.12.2018 06 UTC

 

16.12.2018 09 UTC

 
16.12.2018 012 UTC

 

16.12.2018 15 UTC

 
16.12.2018 18 UTC

 
 

16.12.2018 21 UTC

 

 

Şekil-27 16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik Yağış Haritaları 
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Şekil-28 16.12.2018 00 UTC ECMWF 24 Saatlik Toplam Yağış Haritası 

 

 

Şekil-27 de 16.12.2018 tarihinde  00  UTC’de ECMWF ilgi period için hazırlanan 3 saatlik toplam yağış 

prognostik haritaları verilmektedir. Haritalar incelendiğinde Kemer üzerinde 3 ‘er saalik toplam yağışlar 10 

mm ile 49,6 mm lik yağışlar görülmektedir. Yağışların en kuvvetli lduğu saatler olarak 15 UTC ile 21 UTC 
arasında tahmin edilmektedir. 

 

Şekil-28 ise 24 saatlik toplam yağış haritası incelendiğinde bir önceki gün tahminlere göre toplam yağış 
değerlerinde önemli bir değişiklik görülmemektedir. Bir tahminlere paralel olarak en yüksek yağış değerleri 

Kemer civarında görülmektedir. 

 
16.12.2018 de hazırlanan yüksek seviye kartlarının bir önceki tahminlere paralel olarak Yunanistan’ın 

batısında bulunan alçak merkez periyot boyunca doğuya doğru hareket ederek 850 hpa seviyesinde sıcak 

adveksiyonla sıcak hava transferi olurken 500 hpa sıcaklığın -20 oC den -22,5 oC ye düşmektedir.   
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16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 850 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 

HARİTALARI 

16.12.2018 00 UTC 

 

16.12.2018 03 UTC 

 
16.12.2018 06 UTC 

 

16.12.2018 09 UTC 

 
16.12.2018 012 UTC 

 

16.12.2018 15 UTC 

 
16.12.2018 18 UTC  

 

16.12.2018 21 UTC 8 

 

Şekil-29 16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 850 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları 
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16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 700 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 
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Şekil-30 16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 700 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları 
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16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 SAATLİK 500 HPA SICAKLIK KONTUR VE NEM 

HARİTALARI 
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Şekil-31 16.12.2018 00 UTC ECMWF 3 Saatlik 500 Hpa Sıcaklık Kontur Ve Nem Haritaları  
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16.12.2018 TARİHİNE AİT ANTALYA METEOROLOJİ RADARI GÖRÜNTÜLERİ 
 

Max PPI Ürünleri  

 

Şekil-32 de Antalya Meteoroloji Radarının 16.12.2018 tarihi 00 UTC’den 23 UTC’ye kadar gözlenen 

Maksimum reklefte gözlemleri verilmektedir.  

 
00 UTC’den itibaren Antalya’dan Gelidonya Fenerine Kadar uzanan hatta özellikle kıyı şeridinin gerisinde 

bulunan Beydağları yamaçlarında yağışlı bir kütle periyot boyunca gözlenmektedir. Prognostik haritalardaki 

tahminlere paralel olarak 16.12.2018 tarihinin ilk saatlerinden itibaren Kemer üzerinde özellikle hemen kıyı 
kesiminden itibaren bir kütlenin oluşumu görülmektedir. Bu kütle gün boyu gözlenmekte ve akşam 

saatlerinde bu kütlenin daha da koyulaştığı merkezde 55-60 dbz reflectivitye kadar ulaştığı örülmektedir.  
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Şekil-32 16.12.2018 00-24 UTC Antalya Meteoroloji Radarı Max Görüntüleri 

 

YAĞIŞLARIN HİDROLOJİK ANALİZİ 
 

   Çizelge 1. 16.12.2019 00-24 Toplam Yağış Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge-1 de 16.12.2018 tarihinde 00 UTC’den 24 UTC’ye kadar ölçülen yağış değerleri ile Meteorolojik 

gün olarak tabir edilen 16.12.2018 06 UTC’den 17.12.2018 06 UTC’ye kadar olan periyotta ölçülen toplam 

yağışlar verilmektedir.   

 

KEMER OVACIK OMGİ’de 16.12.2018 tarihinde ölçülen 24 saatlik toplam yağışın 651.7 mm olarak kayıt 

edildiği ancak meteorolojik günde toplam yağışın 491,5 m olduğu görülmektedir. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü uzun yıllarda kayıtları meteorolojik gün üzerinden olması nedeniyle önceki kayıtlarla 

karşılaştırabilir olması için meteorolojik günde ölçülen yağış değerleri yayınlanmaktadır.  

 

Türkiye’nin 1970-2018 yılları arasında kayıt edilen Günlük Yağış değerlerinin aylara göre dağılımı Şekil-

33 de verilmiştir. 17.12.2018 tarihinde 06 UTC’de 24 saatlik yağış olarak kayıt edilen Kemer Ovacık yağışı 

Türkiye rekoru olarak görülmektedir. Bir önceki rekor ise 09.05.2001 tarihinde Antakya’da ölçülen 432.1 

mm lik ünlük yağış değeridir.  

Sırano OMGİ 00-24 (MM) 06-06(MM) 

1 KEMER OVACIK 651,7 491,5 

2 KAŞ ORTABAĞ 42,5 43,4 

3 KUMLUCA AKDAĞ 28,3 27,9 

4 KUMLUCA RADAR 23,3 28,1 

5 KUMLUCA 22,2 38,2 

6 KAŞ 21,3 13,3 

7 KAŞ YAYLA PALAMUT 21,1 21,0 

8 KEMER 20,2 22,2 
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Şekil-33 Türkiye Aylık Maksimum Yağış (mm) 1970-2018 

 

Kemer Ovacık Yağışlarının Standart Zamanlarda İncelenmesi 

 

Kemer Ovacık OMGİ’de Kayıt edilen dakikalık yağışlar incelendiğinde yağışın başlama saati 15.12.2018 

18:57 UTC ve Türkiye saatiyle 21:57 olarak görülmektedir.  Yağışlar bu saatten itibaren hafif olarak 

başlamış ve 17.12.2018 tarihine kadar devam etmiştir. Yağışlar genel olarak yağmur şeklinde olmuş ancak 
16.12.2018 tarihinin akşam saatlerinde doluya çevirdiği yöre halkı tarafından ifade edilmektedir. 17.12.2018 

tarihinde yapılan saha incelemelerinde de görülmüştür ki Konyaaltı Hisarçandır Mahallesinden itibaren yol 

kenarında ve üst seviyelerde dolu birikintileri gözlenmiştir. (Şekil-34)  

 
Çizelge 2. Kemer Ovacıkta ölçülen Standart zamanlardaki Maksimum Yağışlar 

 

Çizelge-2 de Yağışın başlamasından sonra standart zamanlardaki maksimum yağış değerleri verilmiştir. 24 

saatlik maksimum yağış değeri 663.4 mm olarak 16.12.2018 22:16 UTC’de kayıt edilmiştir. Bu yağış değeri 
ülkemizdeki bir çok ilin yıllık yağış değerinden daha yüksek bir değerdir. 12 saatlik maksimum yağış değeri 

ise 427,8 mm olarak 18:55 UTC’de ölçülmüştür. 

 
Yağış kayıtları yerelde vatandaşların ifadeleri ile uyumlu bir şekilde görünmektedir. 17.12.2018 tarihinde 

Kemer Ovacık OMGİ (Şekil-35) sahasında incelemeler yapılmış aynı zamanda yağışölçer saha testine tabi 

tutulmuştur. Test sonucunda yağışölçerin sağlıklı bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. 

 
Yağışın düştüğü bölge incelendiğinde Bey Dağlarının arasında bulunan vadilerde bulunan Boğaçay ve Ağva 

Derelerinin üst havzalarına denk gelmektedir. 17.12.2018 günü sabah saatlerinde hem Boğaçayın hemde 

Ağva Deresinde debilerin oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Ağva Deresi üzerinde bulunan Kuzdere 
Mahallesinde bulunana tarihi köprünün bulundu alanda taşkın seviyesinin köprü seviyesi geçtiği ağaçlardaki 

ve sel kalıntılarından anlaşılmaktadır.( Şekil-36)   
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663,4 427,8 251,2 137,5 102,3 53,4 28,5 15,0 11,6 7,1 1,9 
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Şekil-34 Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi Dolu Birikintileri 

 

 

Şekil-35 KEMER-OVACIK Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ)  
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KASTAMONU İLİ CİDE İLÇE MERKEZİ TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARININ ÜRETİLMESİ 

 
Maruf Aras1, Satık Buğra Fındık2, Mustafa Demirel3, Güler Gül4, Nurullah Ozbey5 

 

ÖZET 
 

Kastamonu İli Cide İlçe Merkezi için Taşkın Tehlike Haritası oluşturulmuştur. 500, 100 ve 50 yıllık 

tekkerrürlere karşılık gelen taşkın hidroflarını da içeren Havza Hidrolojisi çalışmasına altlık olmak üzere 
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi hazırlanmıştır. Sayısal arazi modeli, toprağın fiziksel parametreleri ve 

arazi örtüsü verisi olarak havzanın hidromorfolojik özelliklerini en iyi yansıtan güncel veri seti 

kullanılmıştır. 

  
İlçe içerisinden geçen derelerin taşkın hidrograflarının oluşturulmasında, gözlenmiş akımlar ve sentetik 

yöntemler kullanılmıştır. İlçe merkezinden geçerek Karadeniz’e mansaplanan Sırakaya ve Kuz Dereleri’nin 

500, 100 ve 50 yıllık taşkın tekerrür hidrograflarının elde edilebilmesi için öncelikle havza yağış alanı ve 
karakteristikleri belirlenmiştir. Gözlenmiş akımlar kullanılarak Noktasal ve Bölgesel Taşkın Frekans 

Analizi yapılarak üretilen taşkın hidrografları, DSİ Sentetik, ve Mockus Yöntemleri kullanılarak üretilen 

taşkın hidrografları ile karşılaştırılarak taşkın hidrografı seçimi yapılmıştır. 
  

Hidrolik modelleme çalışmalarında ise öncelikle 1 boyutlu ve 2 boyutlu hidrolik modelleme yöntemleri 

değerlendirilmiştir. Öncelikle sahadan alınan en kesitlerle 1 boyutlu modelleme çalışması, suyun dere 

içinden çıkması ve yayılması durumunda yayılım alanlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için 2 
boyutlu hidrolik modelleme çalışılması gerçekleştirilmiştir. Hidrolik modelleme yazılımı olarak dünyada su 

kaynakları mühendisliğinde sıklıkla kullanılan HEC-RAS yazılımının 5 sürümü kullanılmıştır. 

  
Çalışma kapsamında tespit edilen taşkın hidrografları memba koşulu, mansap koşulu olarak da Karadeniz’e 

mansaplanması nedeniyle deniz kabarmasını da dikkate alan bir yöntemle belirlenen seviye hidrografı 

kullanılmıştır. Sırakaya ve Kuz Derelerini bir sistem olarak ele alan 2 boyutlu hidrolik model hazırlanmıştır. 
1 ve 2 boyutlu hidrolik modellerin entegre olarak çalıştırılması sonucunda, dereler içerisinde çalışan bir 

boyutlu model derelerin dışına taşan su ise 2 boyutlu olarak modellenmiştir. Hidrolik model çalışmaları 

neticesinde, taşkın tehlike ve taşkın derinlik haritaları hazırlanmıştır.  

 
Keywords: 2 Boyutlu Hidrolik Model, Tekkerrür Analizi, Taşkın Tehlike Haritası, HEC-RAS 
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1 GİRİŞ 

 
Türkiye üzerine yapılan istatistiksel çalışmalara göre, taşkın, sel kuraklık gibi meteorolojik afetler ‘özellikle 

son yıllarda giderek artan bir şiddette, sıklıkta, sürede ve farklı yerlerde meydana gelmektedir, (MGM, 

2016).’ Nüfüsün artmasına bağlı olarak artan üretim ve sanayileşme sonucu atmosfere yayılan gazların 
neden olduğu sera etkisi, nehir ve dere yataklarında artan yapılaşma gibi insan etkinlikleri, kısacası bir bütün 

olarak doğanın tahrip edilmesi, yaşanmakta olan sel ve taşkınların etkilerini artırmasına veya yenilerinin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yaşanan bu türden doğal afetlerin insan aktiviteleri üzerine 
etkilerini azaltacak önlemlerin alınması, taşkın öncesinden-sırasında ve sonrasında uygulanabilecek Taşkın 

Yönetim Planlarının hazırlanmasına dolayısıyla gelecekte gerçekleşecebilecek taşkının boyutlarını tahmin 

edebilme ve bu boyutta bir taşkın meydana geldiğinde, taşkının etkilerini en aza indirebilecek  önlemlerin 

alınması bağlıdır. Bu çalışmada Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Taşkın Yönetimi Planlarının 
Hazırlanması İşi kapsamında, Kastamonu İl Cide İlçesi için üretilen Taşkın Tehlike Haritalarının yöntemi 

ele alınmıştır. 

 
Çalışma kpsamında Cide İlçesi için taşkın tehlikesi taşıyan derelererin toplma havzası bir bütün olarak ele 

alınmıştır. Öncelikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi yapılmış, 

hidrolojik, harita ve diğer ihtiyaç duyulan veri altlıkları kullanılarak Cide İlçesi  yerleşim merkezlerinden 
geçen derelerin 1 Boyutlu (1B) ve 2 Boyutlu (2B) Hidrolik Modellemeleri yapılmıştır. 

Devlet Su İşleri (DSİ), Belediyeler, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İller Bankası, Maden 

Teknik Arama Enstitüsü (MTA), Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Tarım ve Bakanlığı ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlardan alınan veriler analiz edilerek, taşkın riski ön 
değerlendirmesi yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya konulan veriler Coğrafi Bilgi Sistemi tabanında ayrı ayrı 

katmanlar oluşturularak sorgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında bir CBS yazılımı olan ARC-GIS programı 

kullanılmıştır. 
 

Sınır koşullarını belirleyen Hidrolojik Verilerin oluşturulması, harita çalışmaları ve arazi etütleri ile birlikte 

hidrolik modellemenin omurgasını oluşturmaktadır. Taşkın hidrografları ve geometrik verilerin arazide 

sağlıklı bir şekilde toplanması hidrolik modellemenin kalitesine doğrudan etki etmektedir. 
  

Hidrolik modelleme de kullanacak olan 500, 100 ve 50 yıllık tekerrürlere karşılık gelen taşkın hidrografları 

yapılan analizler sonucunda elde edilmiş ve daha önce tamamlanmış olan Batı Karadeniz Havza Master 
Plan çalışmasında elde edilmiş olan hidrograflarla yeniden kontrol edilmiştir. Hidrolojik modelde kullanılan 

yağış, sıcaklık ve buharlaşma verileri mümkün olan en geniş zaman aralığını kapsamıştır. Sayısal arazi 

modeli, toprağın fiziksel parametreleri ve arazi örtüsü verisi olarak havzanın hidromorfolojik özelliklerini 
en iyi yansıtan güncel veri seti kullanılmıştır. Klasik yöntemler kullanılarak hazırlanan taşkın 

hidrograflarının oluşturulmasında, gözlenmiş akımlar ve sentetik yöntemler kullanılmıştır. Karasız Akım 

Simülasyonunda kullanılan taşkın tekerrür hidrografları, yılda günlük maksimum yağış verileri kullanılarak 

sentetik yöntemlerle, yılda anlık maksimum akım verileri kullanılarak noktasal/bölgesel taşkın frekans 
analizi yöntemiyle hesaplanmıştır. 

 

2 boyutlu modellemelere altlık oluşturması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından alınmış 
olan Lidar verileri ve İller Bankası tarafından yaptırılmış olan yersel haritalar alınarak hidrolik modellemeye 

altlık oluşturması amacıyla işlenmiştir. ÇŞB’den alınan veriler orman çalılık vb. fazlalıklardan arındırılarak, 

yine ÇŞB’den alınan bina katmanı eklenilerek nihai harita altlığı elde edilmiştir. İller bankasından 
1/1000’lik paftalar şeklinde alınan haritaların üçgen modelleri kontrol edilmiş ve paftalar arası birleştirmeler 

yapılarak altlık oluşturmaya uygun haritalar elde edilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından her iki 

harita altlığı da Sayısal Yükseklik Modeline çevrilmiştir. Havzadaki yerleşim yerleri için oluşturulan sayısal 

yükseklik modeli, dere yaatağı ile ilgili bilgiler içermemektedir. Dolayısıyla sahadan alınmış olan en 
kesitler, arazi içerisine işlenerek yatağının bilgisi ile taşkın yatağının verisi birleştirilmiştir. Hidrolik Modele 
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altlık olacak harita alımı ile ilgili şartlar tanımlanmış, derelerin  topografyasını, hidrolik karakteristiklerini 

en doğru şekilde ifade edecek kesitler yersel ve batimetrik olarak alınmıştır. 

 
Hidrolik modelleme yazılımı olarak Amerika Birleşik Devletleri Ordu Mühendislerinin (USACE) 

geliştirmiş olduğu ve 1995 yılında yayınlanan ilk sürümünden itibaren yeni sürümleriyle sürekli geliştirilmiş 

ve dünyada su kaynakları mühendisliğinde sıklıkla kullanılan HEC-RAS yazılımının 5 sürümü 
kullanılmıştır (HEC-RAS, 2016a). HEC-RAS 5.0.5 programı kararlı ve karasız kararsız akımların hesabı 

sediment taşınımı ve su kalitesi amaçlarıyla kullanılmakla beraber, çalışma kapsamında 1 boyutlu ve/veya 

2 boyutlu hidrodinamik analizlerin aynı arayüzde analiz edilmesi ve görüntülenmesi amacıyla kullanılmıştır. 
 

Bu çalışma kapsamında Hidrolik Model Çalışmasındaki model çıktısının kalitesini belirleyecek olası hata 

kaynakları tespit edilmiştir. Buna göre:  

 

 Harita ve kesit verilerinin nitelikleri, sayısı ve alınma biçimi,  

 Modelde kullanılan kanal pürüzlülük değerlerinin doğruluğu, 

 Modelde kullanılan sınır koşullarının doğruluğu – denize mansaplanan nehirler, 

 Menfez ve köprü yaklaşımlarında, sanat yapısının, memba ve mansabındaki arazi topografyasının ve 
yaklaşma kanalının modele yansıtılması (membadaki su kabarmasınının doğru bir biçimde belirlenmesi 

için), 

 Sanat yapılarındaki enerji ve momentum kayıplarının hesaplarında kullanılan savak ve köprü ayağı 

sabitlerinin seçimi, 

 Seçilen model algoritması ve köprü/menfez yaklaşım model hesabı, 

 Akım koşullarının özelliğine göre seçilmesi gereken zaman aralığı ve töleranslar, 
bir hidrolik model çalışmasının çıktısının kalitesini, diğer bir ifadeyle verilen debi değeri için heseaplanan 

su seviyesinin doğruluğunu belirleyen en önemli hata kaynakları olarak tespit edilmiştir.    

 
Taşkın yayılım alanların belirlendiği taşkın fotoğrafarı ve DSİ raporlarıyla hidrolik model yayılım sonuçları 

karşılaştırılarak, HECRAS’in model sonuçları yorumlanmıştır.  

 

2 HİDROLOJİK ÇALIŞMA PROJENİN YERİ 

  

Batı Karadeniz Havzasında yer alan Kastamonu İli Cide İlçe Merkezi çalışma alanı olarak seçilmiş olup 

yağış alanı 47,62 km2.  Membada Kuz ve Sarıkaya Dereleri birleştikten sonra Sırakaya adını alarak 
Karadenize mansaplanır. 

 

 

 
Şekil 29 Cide İlçe Merkezi  Sarıkaya ve Kuz Dereleri 
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Kastamonu ilinde yer alan Cide ilçesi tarihi olarak taşkınların yaşandığı ve hem ekonomik hem de sosyal 

olarak büyük zararlar verdiği bir bölgedir. Sarıkaya Deresi ve Kuz deresi şehir merkezinin hemen 
membaında birleşmektedir. Sarıkaya deresi 0.012’lik bir eğimle 0.018’lik bir eğime sahip olan Kuz 

deresiyle birleşerek ortalama eğimi 0.005’le Karadenize dökülür. Yerleşim alanı, sağ sahilde 250 m’ye 

varan dik yamaçlı bir yükselti ile sol sahili de 220 m’ye varan yayvan bir yükselti arasına kurulmuştur. 
Yoğun yerleşim membaya doğru 3-4 km devam ederken sahil boyunca yoğun olarak devam etmektedir.  

Cide ilçesinde 13-14.08.2016 yılında ekonomik zararlı bir taşkın yaşanmıştır. Bundan önce 27.07.2009 

tarihinde 67 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bir taşkın; 27.07.1983 tarihinde ekonomik zararın meydana 
geldiği ve altyapının zarar gördüğü bir taşkınlar yaşanmıştır. 

 

 

3 Gözlenmiş Akımlarla Taşkın Çalışmaları 

 

Anlık Piklerin Proje Yeri ( Noktasal ) Yinelenmeleri: Bu yöntemle çalışmanın yapılacağı akarsu 

üzerinde bulunan Akım gözlem istasyonuna (AGİ) ait yeterli süredeki anlık pik debilerin istatistik analizleri 
yapılarak, taşkın yinelenme debileri bulunur. Çalışamanın yeri ve AGİ’nin drenaj alanları farklı ise, Q= 

C*An formülünü kullanarak, proje yeri taşkın yinelenme debileri bulunur. Yağış alanı 47,62 km2 olan kesit 

ile aynı kolda veya kesit yerine yakın olan herhangi bir Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) olmadığı için, 
noktasal taşkın frekans analizi çalışmaları yapılamamıştır. 

 

Bölgesel Taşkın Frekans Analizi: Çalışmanın bulunduğu havzada,  benzer hidrolojik karekteristik 

gösteren akım gözlem istasyonlarına ait yılda anlık pik debilerin istatistik analizleri yapılarak, her istasyon 
için yinelenmeli debi değerleri bulunur. AGİ’lerin yağış alanlarına karşılık Q2 yinelenmeli debi değerleri 

log – log kağıda noktalanılarak uygun zarf eğrisi çizilir. Çalışma yeri yağış alanına karşılık zarf eğrisinden 

Q2 yinelenmeli debi değeri okunur. Boyutsuz yinelenme değerleri ile bulunan değer çarpılarak proje yeri 
için taşkın yinelenme değerleri bulunmuş olur. Bölgesel taşkın frekans analizine giren AGİ’ lerin yılda anlık 

maksimum debilerinin ekstrem dağılımları hesaplanmış, uygun dağılım tipine göre yinelenmeli taşkın 

debileri hesaplanmıştır. Analize giren AGİ’lerin yağış alanlarına karşı Q2 değerleri logaritmik kağıda 

noktalanarak, Alan – Q2 yinelenme debisi elde edilmiştir.  Bu şçalışmanın sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir. 
Öte yandan, bölgede yeterli uzunlukta akım verileri olmadığı için bölgesel frekans analizi sonuçları dikkate 

alınmamıştır. 

 
 

4 Sentetik Yöntemlerle Taşkın Çalışmaları 

 
Sentetik yöntemlerle yapılacak taşkın çalışmaları ise DSİ Sentetik ve Mockus yöntemleri ile yapılmıştır. 

 
Çizelge 13 Cide İlçe Merkezi Karakteristikleri 

  Cide İlçe Merkezi Karakteristikleri 

Yerleşim Adı Cide 

İl Kastamonu 

İlçe Cide 

Akarsu Adı Sırakaya D. 

Yağış alanı (km2) 47,62 

L (km) 10,81 

Lc (km) 3,80 

S(Eğim) 0,0294 

CNII = 76 
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Harmonik Kotlar 

1 10 

2 15 

3 22 

4 40 

5 80 

6 150 

7 294 

8 458 

9 701 

10 786 

11 881 

 

Çalışma alanı eş yağış (izohiyetal) eğrileri çizilerek; havzaya ait taşkın yinelenme değerleri bulunmuştur. 
Çalışma yerinin bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak cinsi, eğimi ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak, 

havzanın yağış – akış eğri numarası 76 olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar, Çizelge 2’de özetlenmiştir. 

Havza için baz akım tahminleri yapılmış ve 3 m3/s bulunmuştur. 
 

Eş Yağış Değerleri (mm) 
P2 P5 P10 P25 P50 P100 

69,57 102,28 130,02 173,33 212,63 258,88 

 
Çizelge 14 Cide İlçe Merkezi Eğri No Hesabı 

   CİDE İLÇE MERKEZİ  EĞRİ NO HESABI 

Arazi Kullanım Alan Alan(%) 
Hidrolojik 

Toprak Grubu 
Eğri No Alan(%)* Eğri No 

Doğal Bitki Örtüsü .ile 
Bulunan Tarım Alanl. 

7,72 0,16 C 83 13,46 

Geniş Yapraklı Ormanlar 31,46 0,66 C 73 48,22 

İğne Yapraklı Ormanlar 0,15 0,00 C 73 0,24 

Karışık Ormanlar 0,01 0,00 C 73 0,01 

Bitki Değişim Alanları 0,49 0,01 C 85 0,88 

Sulanmayan Karışık Tarım 0,56 0,01 C 85 0,99 

Sulanmayan Karışık Tarım 7,24 0,15 C 82 12,46 

  47,62 1,00     76 

 

5 DSİ Sentetik Yöntemine Göre Taşkın Hidrolojisi 
  

DSİ sentetik yöntem 1000 km²’ye kadar olan drenaj alanlar için kullanılması önerildiğinden, Cide İlçesi 

için kullanan bir yöntemdir. İkinci olarak DSİ sentetik yöntemde kullanılan birim hidroğraf 2 saatlik 
sağanak yağışlara göre elde edildiğinden, birim hidroğrafın yükselme süresi’nin (Tp) 2 saatten az olmaması 

gerekir. Sentetik olarak elde edilen birim hidroğrafın yükselme zamanının 2 saatten küçük çıkması halinde, 

yağış devam ederken, hidroğrafın yükselmeyerek azaldığını göstermektedir ki bu mümkün değildir. Tp’nin 

2 saatten küçük çıkması halinde DSİ Sentetik yöntemi kullanılmamalıdır. 
  

Yağış değerleri maksimize faktörü (1,13), Yağış Alan Dağılım Katsayısı (YADK), havzayı temsil eden 

plüviyoğraf katsayıları (değişik kritik süreler için) ile çarpılarak, İlgili Meteoroliji Gözlem İstasyon’larının 
noktasal yağışı, havzanın noktasal yağışına dönüştürülmüştür. DSİ  Sentetik Yöntemde  2  saatlik  yağış  

bloklarının ikişer  saat  ötelenerek  süperpozesi  yapılmıştır. Süperpoze  sonucunda  en  yüksek  pik  değerini  

veren koordinatın  yağış  süresi kritik yağış  süresidir (Tkr). Tespit edilen kritik yağış süresinde gerekli 
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analizler yapılarak taşkın yinelenme debileri ve hidroğrafları bulunmuştur. Bulunan taşkın yinelenmelerine 

baz akım ilave edilerek proje yinelenme debileri oluşturulmuştur.  

 
Çalışma sahaları için DSİ Sentetik Yöntem için çeşitli sürelerde (2, 4, 6, 8, 12, 24 saat) yağış – akış – analizi 

yapılarak kritik yağış süresi hesaplanmış ve plüviyograf oranı (PLV), YADK ve maksimize faktörü (MF) 

ile havzanın 24 saatlik yinelenmeli yağış değerleri ile çarpılarak, kritik süredeki yağış değerleri bulunarak 
taşkın debileri hesaplanmıştır. Sonuçlar Çizelge 3’te özetlenmiştir. 

 
     Çizelge 15 Cide İlçe Merkezi DSİ Sentetik Metod Hesap Sonuçları 

CİDE İLÇE MERKEZİ DSİ SENTETİK METOT HESAP SONUÇLARI (m3/s) 

Yin. Debi. 
PROJE SAĞANAK SÜRELERİ 

2 4 6 8 12 18 24 

Q2 23,71 28,63 30,07 29,61 28,16 25,13 23,90 

Q5 57,81 64,37 65,34 62,79 56,82 51,62 49,69 

Q10 93,75 102,62 101,44 97,82 88,00 79,82 76,32 

Q25 157,98 171,23 164,07 158,74 144,21 132,03 124,59 

Q50 221,91 239,16 227,54 218,62 199,72 183,55 173,85 

Q100 301,58 323,52 306,82 294,87 270,76 248,31 235,05 

Not: 4 saatlik proje sağanak süresindeki debiler seçilmiştir.          

DSİ Sentetik Yöntemi'ne göre yinelenmeli taşkın debileri CNII 76'a göre belirlenmiştir.   

Proje yeri için belirlenen yinelenemeli taşkın debilerine 2,98 m3/s baz akım debisi ilave edilmiştir.   

 

Mockus Yöntemine Göre Taşkın Hidrolojisi : Mockus (Süperpozesiz) yöntemi, toplanma zamanı (Tc) 
<30 saate kadar olan drenaj alanları  için  uygulanabilmekte, daha büyük  alanlarda, drenaj alanı  alt  

havzalara bölünerek, her  bir  alt  havza  için  çizilecek  hidroğraflar, gecikme  zamanına  göre süperpoze  

edilmektedir. Mockus (süperpozesiz) yöntemde havza sağanak süresi (D)  boyunca havzaya yağış sabit  
şiddete  ve  homojen  düştüğü  kabul  edilir. Bu yöntemde, havzanın noktasal 24 saatlik yağış yinelenmeleri 

bulunur. Yağış değerleri maksimize faktörü (1,13), YADK, havzayı temsil eden plüviyoğraf katsayıları 

(değişik kritik süreler için) ile çarpılarak, İlgili MGİ’lerin noktasal yağışı, havzanın noktasal  yağışına  

dönüştürülür. Mockus (Süperpozesiz) Yöntemi için havza sağanak süreleri hesaplanmış ve havza sağanak 
süresindeki yağış değerleri ile taşkın yinelenme debileri elde edilmiştir. Sonuçlar Çizelge 4’de 

özetlenmiştir. 

 
    Çizelge 16 Cide İlçe Merkezi Mokus Yöntemine göre taşkın debilerinin hesabı 

CİDE İLÇE MERKEZİ MOCKUS (SÜPERPOZESİZ) YÖNTEMİNE GÖRE TAŞKIN DEBİLERİ (m3/s)  

    Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 

Q P (K1=0.208)= 34,50 83,50 134,46 224,78 314,14 425,04 626,12 712,72 

Q P (K1=0.163)= 27,68 66,08 106,01 176,80 246,82 333,73 491,31 559,17 

İSTASYON YAĞIŞLARI 69,57 102,28 130,02 173,33 212,63 258,88 348,05 386,45 

SON ÇARPIM 0,714 43,62 64,13 81,52 108,67 133,32 162,31 218,22 242,29 

AKIŞ (mm) 7,05 18,02 29,43 49,64 69,64 94,47 139,47 158,85 
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Proje Taşkın Yinelenme Debilerinin Seçimi  
 

Çalışma yerine ait çeşitli yöntemlerle hesaplanmış olan taşkın yinelenme debileri aşağıdaki Çizelge 5’de 
verilmiştir. Sarıkaya Deresi için, gerekli havza alanın 1000 km2 küçük olması ve birim hidrografın yükselme 

süresinin 2 saatten büyük hesaplanması gibi koşulları sağlayan DSİ Sentetik Yönteminin sonuçları esas 

alınmıştır.  Sarıkaya Deresi için Hidrolik Modelde kullanılan debiler Çizelge 6’da özetlenmiştir. 
 
      Çizelge 17 Cide İlçe Merkezi Taşkın Debileri Mukayese Tablosu 

  CİDE İLÇE MERKEZİ TAŞKIN DEBİLERİ MUKAYESE TABLOSU (m3/s) 

(Yerleşim Yeri D.A: 47,6 km2)       

Tekerrür Yılları Bölgesel Taşkın Frekans Analizi (BTFA) 
DSİ Sentetik 

Metodu* 

Mockus Metodu 
(K=0.163)  

Q2 32,00 28,63 27,68 

Q5 51,76 64,37 66,08 

Q10 66,37 102,62 106,01 

Q25 86,63 171,23 176,80 

Q50 103,01 239,16 246,82 

Q100 120,49 323,52 333,73 

Q500 157,94 476,38 491,31 

Q1000 174,07 542,21 559,17 

Not: DSİ Sentetik ve Mockus metotlarında Eğri Numarası "76" olarak alınmıştır.  

(*) Projede, DSİ Sentetik Metodu ile hesaplanan debilerin kullanılması uygun bulunmuştur.  

 
      Çizelge 18 Cide İlçesi Merkezi yerleşimi için kullanılmış olan yinelemeli debi tablosu 

Kullanılan Hidrografın Pik Değerleri 

 Sarıkaya D. Mansap Sarıkaya D. Memba Kuz Deresi 

Q50 (m
3/sn) 239.16 159.44 79.72 

Q100 (m
3/sn) 323.52 215.68 107.84 

Q500 (m
3/sn) 476.38 317.59 158.79 

 

Proje kapsamında noktasal yağış ve akış verilerinin olduğu havzalarda HEC-HMS (HEC-HMS, 2000) 
kullanılarak Hidrolojik Modeller yapılmış olsa da, bu havzada yeterli nitelik ve nicelikte yağış ve akış verisi 

bulunmadığından Hidrolojik Model çalışması yapılamamıştır. 

  

6 2 BOYUTLU HIDRODİNAMİK KARARSIZ AKIM SİMİLASYONU  

 

HEC-RAS karasız akım simülatörü, taşkın dalgasının hareketi süresince su seviyeleri ve hızların zamanla 

değişimini belirlemek için bir ve iki-boyutlu Saint-Venant Denklemlerini (SVD) çözer.  Sığ Su Eşitlikleri - 
Shallow Water Equations - (SWE), olarak da bilinen bu eşitlikler, taşkın dalgası, kanal boyunca kütle 

(süreklilik) ve vektörel bir nicelik olduğu için hem yönü hem de büyüklüğü olan momentum korunarak 

ötelenir. Sıkıştırılamayan bir akımın olduğu, sıvının yoğunluğun eşit dağılımlı olduğu ve (yalnızca 
yerçekimi kuvvetinin etkisinden kaynaklanan) hidrostatik basıncın olduğu kabulleri yapılarak ve Navier-

Stokes denklemlerinden türetilen bu eşitlikler, türbülans hareketinin de eddy vizkozitesi kullanılarak tahmin 

edileceğine varsayar. Yine bu yaklaşımda sıvının dikey ölçek, z yönündeki hareketinin, yatay ölçekteki, x 
ve y yönlerindeki hareketine kıyasla çok daha küçük olacağı varsayılarak akım 2 boyutlu olarak ele alınır. 

(Buraya kadar ele alındığı biçimiyle Momentumun korunumunu veren bu denklemeler, baroclinik basınç 

gradyanı, (yoğunluk değişimi), güçlü rüzgar kuvvetinin ve hidrostatic basınçtan farklı bir basınç olmadığı 

varsayılarak, düşey yöndeki hız ve düşey yöndeki türevler de ihmal edilerek SWE’ler elde edilir:   
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Eşitlik 1 ve 2’de, u ve v kartezyen koordinatlardaki hızlar, ‘g’ yerçekimi ivmesi, vt yatay eddy vizkozite 

sabiti, cf taban sürtünme sabiti, f coriolis parametresidir.  Yine bu eşitlikte ilk üç terim sırasıyla lokal ve 

konvektiv ivmelenme terimleri, dördüncüsü yerçekimsel, beşincisi eddy vizkoz kuvveti, sonraki iki terim 
ise sürtünme ve koriolis kuvvetlerini temsil etmektedir. 

 

Yine kütlenin korunumunun kararsız diferansiyel biçimi ifade edilmek istenirse: 
 

   
0

yxt















q

hvhuH
         (3) 

 

Eşitlik 3’te ise, t zaman, u ve v, sırasıyla x ve y yönlerindeki hız bileşenleri, q ise sistemdeki kaynak veya 
azalan akıyı terimlerini ifade eder. 

 

Kararsız akım analizi ile 2 Boyutlu (2D) Hidrodinamik Akım Ötelemesi kapasitesi olan HEC-RAS 5 

versiyonu ile yukarıda ifade edildiği gibi SWE (Full Momentum-FM) kullanılarak yapılabildiği gibi daha 
hızlı çalışan Diffüzyon Dalga, -Diffusion Wave-, (DW), eşitlikleri de kullanılarak yapılabilir.  

 

Barattropic basınç gradyanı (yerçekimi kuvveti) ile taban sürtünmesi arasındaki ilişkinin türetildiği 
momentum eşitliğinin diffüzyon dalga biçimi, basitliği nedeniyle oldukça yararlıdır. Momentum eşitliği 

Non-conservative biçimde yazılırsa: 

 
𝜕𝑉

𝜕𝑡
 +  𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑥
 + 𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑥
− 𝑔(𝑆𝑜 + 𝑆𝑓)  =  0        (4) 

 

Yukarıdaki Full Momentum eşitliğinde (4), ilk iki terim olan, lokal ve konvektive ivmelenme terimleri ihmal 

edilerek daha basitleştirilmiş/kısaltılmış DW eşitliklerine ulaşılır ki, bu eşitliğin kullanım yerinin daha dar 
bir uygulama olduğunun ifade edilmesi gerekir. Daha hızlı çalışan ve Courant koşulunda FM’e göre daha 

töleranslı olduğundan model stabilitesi sağlayan ve pek çok hidrolik koşullarda da oldukça iyi sonuçlar 

veren DW eşitlikleri, türbulans etkisinin ihmal edilemeyecek kadar büyük olduğu, nehir birleşimlerinde, 
denize mansaplanan nehirlerde, köprü ayaklarının türbülansa neden olduğu durumlarda, kullanılırken 

ihtiyatlı olmayı gerektirir. Bu durumlarda daha  iyi sonuç üreten FM eşitliklerinin kullanılması 

önerilmektedir. 

 

7 Örtülü ve Sonlu Hacim Metodları (Implicit Finite-Volume Method) 

 

1 ve 2 Boyutlu modelin birlikte tek bir yazılımda çalıştırılabilmesi, uygun olan bölgelerde 1D model 
kullanılırken, daha üst düzlemde hidrodinamik uygunluk gerektiren bölgelerde ise 2D modelin 

kullanılabilmasını gerektiren  geniş nehir sisteminin birlikte çalıştırılabilmesine imkan vermektedir.  

 

Denklemler, diğer hidrolik modellerde kullanılan  alışıla gelmiş Sonlu Farklar (Finit Differences) 
yöntemiyle değil, ‘Örtülü-Sonlu Hacim Metoduyla’ (Versteeg H. K., 1995) çözülür. Sıkıştırılmaz 

akımları açıklayan Navier-Stokes kısmi diferansiyel denklemelerinden türetilen ve SWE olarak da 
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adlandırılan Saint-Venant denklemleri, yerçekimi ve pürüzlülük kuvvetleri etkisi altında hareket eden 

akışkanın hareketini tanımlayan denklemlerdir.  Ayrışık kesitler için, her bir hidrolik parametreyi 

hesaplayıp, bu değerleri bir sonraki kesit için sınır koşulları olarak kullanılması metoduna dayanan Sonlu 
Farklar yönteminden farklı olarak bu yöntem ayrışık hacimlerdeki hacimlerin hesabına dayandığı için daha 

doğru sonuçlar üreten bir yöntemdir.  

 
2 Boyutlu alan için, Sonlu Farklar ve Sonlu Hacim metotlarının birlikte hibrid model olarak kullanılması,  

ortogonalliğin bulunmadığı durumlarda ve 8 kenarlı hücresel ağa kadar hacimsel hesabın yapılmasını 

olanaklı kılmaktadır. Aşağıda Şekil 2’de verildiği gibi, hücrenin ortasında tek nokta için yapılan hesap 
yerine hücre duvarlarından giren/çıkan akımın hesabına dayanan yöntem doğal olarak yine daha doğru 

sonuç üretebilmektedir. 

 
Şekil 30 Hücre Yönsel Türevleri ve Hücre ve İkili hücre Sonlu Hacim Formülasyonu (HEC-RAS, 2016a) 

Kısmi diferansiyel biçimi ve matris çözümünde kullanıldığı biçimiyle vektör formatında Sonlu Farklar 

yaklaşımları ifade edilirse;  

 
𝜕Ω

𝜕𝑡
≈

Ω(𝐻𝑛+1)−Ω(𝐻𝑛)

∆𝑡
, ∇𝐻⦁𝑛′ =

𝜕𝐻

𝜕𝑛′
≈

𝐻1−𝐻2

∆𝑛′
       (5) 

 

Eşitlik 5’te hacimsel bölge Ω üç boyutlu uzayı dolduran akışkanı, H n+1 ve n zamanlarındaki su 

derinliklerini, Δn’ cell merkezleri arasındaki mesafeyi, Δt zaman aralığını, 

 
Sonlu Hacim Yaklaşımları: 

∆𝐻 ≈
∮ 𝐻𝑛 𝑑𝐿𝐿

𝐴′
, ∇𝐻 ≈ ∑ 𝑐𝑗𝐻𝑗𝑗 ,

𝜕𝐻

𝜕𝑇′
= ∇𝐻⦁𝑇′ ≈ ∑ 𝑐𝑗

′𝐻𝑗𝑗       (6) 

 

Eşitlik 6’da L ikili hücrelerin sınırını, A’ ikili ücrelerin alanını (Şekil 2’de boyalı kısımlar),  cj, j noktasındaki 

skala sabitini, T’ ihtiyari yöndeki yönsel türevleri, 

 
Hibird Ayrıktışma: 

 
𝜕𝐻

𝜕𝑛
= (𝑛⦁𝑛′)

𝜕𝐻

𝜕𝑛′
+ (𝑛⦁𝑇′)

𝜕𝐻

𝜕𝑇′
  , ∇⦁𝐻𝑛 =

𝜕𝐻

𝜕𝑛
 ≈ ∑ 𝐶𝑗

′
𝑗 𝐻𝑗       (7) 

 

Eşitlik 7’de, c’j, j noktasında  sonlu hacim terimini, n kenar yüzeye yönsel normal’i T temsil eder. 

 

HEC-RAS 2 Boyutlu Karasız Akım eşitliği, yukarıda verilen “Örtülü-Sonlu Hacimler” algorithmasını 
kullanır. Örtülü çözüm algoritması, Açık (Explicit) (Ming J, Fread D L, 1997), Metotlarla 

karşılaştırıldığında daha büyük hesap aralıkları kullanılmasına izin verdiği için, model stabilitesi konusunda 

daha avantajlıdır ve Saint Venant eşitliklerinin çözümününde, bir zaman diliminden diğerine, bu zaman 
dilimi üzerindeki tüm noktalarda eş zamanlı olarak çözerek ilerleyen bir yöntemdir (Fread D L, 1974a, Fread 

D L, 1974b). Sonlu Farklar (Finite Diffirences) yerine HEC-RAS’in kullandığı Sonlu Hacimler metodu ise,  
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Sonlu Farklar yöntemiyle karşılaştırıldığında, doğal kesitlerdeki düşük akımlar için kurulan modellerde 

stabilite sorunu yaratmazken, yöntem oldukça dik hidrografların modellemesini olanaklı kılabilmekte, sel 

ve nehir rejimlerinden birinden diğerine geçişi yapabilmekte, hidrolik sıçramalara daha gerçekçi 
yaklaşmakta, nehir birleşimlerinde momentum transferini hesaplayabilmektedir. Aşağıdaki Şekil 3’de 

görselleştirildiği gibi HEC-RAS 5 sürümü, 1 Boyutlu alanlarda da belirlenen kesitler için yapılan 

hesaplamalara değil hücre olarak tanımlanan iki kesit arasındaki hacimlerin hesabına dayanır. 
 

 
 

Şekil 31 1 Boyutlu alanın Sonlu Hacim Metodu ile çözüm gösterimi (Hodges, 2019, Brunner, 2019) 

1 Boyutlu Eşitlik çözücüsü Karasız Akımla taşkın ötelenmesinde Skyline/Gaussian Reduction Matris 
tekniği kullanarak 1 Boyutlu karasız akım SWE eşitliklerini çözer, Newton-Like iterasyonla çözüm 

üretmektedir. Bir başka ifade ile 1 Boyutlu Sonlu Hacim yaklaşımı, 2 boyutlu eşitleri çözerken kullanılan 

matris yardımıyla çözülür. 1 ve 2 boyutla alanların aynı matris yöntemiyle birlikte çözülmesine dayanan bu 

yaklaşım, daha önceki HECRAS çözümlerinden daha doğru bir sonuç üretmektedir. 

 

 

8 Courant Koşulunun Gerçekleştirilmesi 

 

Karasız akımla taşkın ötelenmesinde girilmesi gereken en önemli parametrelerinden biri de  hesaplama 

aralığıdır (computational interval). Bu bu değer, similasyonu etkilediği için model kalitesini ve stabilitesini 
belirler. Herşeyden önce seçilen aralık hidrografın yükselişini ve düşüşünü doğru bir biçimde tanımlayacak 

kadar küçük olmalıdır. HEC-RAS 5 versiyonu, zamana aralığının nümerik olarak hesaplanmasını Courant 

Koşulunun (CK) bağlamıştır (HEC-RAS, 2019, Chow V. T, 1959). Courant Koşulunun (Courant, 1956) 

temel argümanı, seçilen hesaplama aralığının (compututional interval) suyun bir kesitten diğerine akış 
zamanına eşit yada ondan küçük olmasına dayanmasıdır. CK için kesitler arası mesafe, taşkın dalgasının 

hızı ve hidrografın yükselme ve düşme zaman aralığı önemlidi.  HEC-RAS 5.05 versiyonu ile hesaplanan 

hıza bağlı olarak belirlenen sınırlar içerisinde, (0.45 < CK < 1.0) adaptif zaman aralığı ayarlama özelliğine 
sahip olduğundan, bu özellik model doğruluğunu ve sensitivitesi artırırken, stabilite sorununu da 

çözmektedir. 

FM method için maksimum CK 1 iken, DW methodu için bu değer 2’dir. 

 

𝐶 =
𝑉∆𝑇

∆𝑋
≤ 1.0 (𝐹𝑀), 2.0 (𝐷𝑊)         (8) 

 

Yukarıdaki eşitlikte C, Courant Koşulu, V taşkın dalgası hızı, ΔT zaman aralığı, ΔX ortalama hücre 

büyüklüğüdür. CK  için daha töleranslı olan DW için bu koşul 2.0 olarak verilse de, çözüm yöntemi DW 
seçilmesi durumlarında da eğer, küçük havzalar için sentetik olarak üretilen ve çok hızlı yükselen 

hidrograflarla yapılan kararsız akım ötelemelerinde bu koşulun 1.0 olarak alınmıştır. 

 

    



 

 

Sa
yf

a
5

6
9

 

9 MODEL HATA KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE MİNİMİZE EDİLMESİ İÇİN  

ALINAN ÖNLEMLER 

 
Hidrolik Model çalışmasında en önemli hata kayanaklarından biri, sahanın topografik özelliklerinin 

gerçekte olduğu gibi modele taşınmasına yardım eden harita verileri oluşturmaktadır. Altlık olarak 

kullanılan Sayısal Yükseklik Modellerindeki (SYM) dere içi, şev üstü ve şev altı bilgilerinin eksik olması 
model kalitesini etkilemektedir. 2 Boyutlu model çalışmalarında altlık olarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından alınan Lidar yöntemiyle, 1 m aralıklı nokta bulutlarından üretilmiş olan SYM’nin bina, 

vejetasyon gibi yükseltilerden arındırılmış hali kullanılmıştır. Bu harita üzerine, sahadan alınmış batimetrik 
ve yersel (en az 50 m sağ, 50 m sol) kesit bilgileri ve bina katmanları işlenmiştir. Böylelikle dere 

kenarlarındaki seddelerin şev üstü ve şev altı kotları hatasız şekilde modele yansıtılarak taşmanın 

başlayacağı seviye hatasız bir şekilde tespit edilebilmiştir.  

 
Köprü, menfez, savak gibi sanat yapılarındaki (SY) kayıpların gerçekçi olarak hesaplanabilmesi için, 

köprü giriş ve çıkışlarında, SY’ılarından kaynaklanan genişleme ve daralmayla orantılı olarak yaklaşma ve 

uzaklaşma kanallarında ek kesitlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, kanal 
boyunca alınması gereken kesitlerin yanısıra her sanat yapısının memba ve mansabında olmak üzere ilave 

4 kesit alınarak, bu kayıpların gerçekçi bir biçimde hespalanabilmesi amaçlanmıştır. (King, 1963, FHWA, 

1978) 
 

Modelde kullanılan kanal pürüzlülük değerleri diğer bir hata kaynağını oluşturur. Bizzat arazide yapılan 

gözlemler kullanılsa, yatak malzemeleri alınarak elek analalizleri yapılsa da, yapılan bilimsel çalışmalar, 

taşkın hidrografının kararsız akım similasyonu ile ötelemesin çalışmasında Manning Pürüzlülük katsayısını 
yüzde ±25% doğrulukla tespit edebildiğini göstermektedir. Bu nedenle çok bilinen Cowan Metodu (Cowan, 

1956) kullanılarak tespit edilen Manning Katsayısı sonucu Hidrolik Model çalışması sonucunda elde edilen 

parametreler kullanılarak Manning ‘n’ katsayısı, Keulegan, 1938, Chow 1959, Dawdy, et al, 1980, ve Özbey 
2012’da ele alındığı biçimiyle sınır katmanları kuramında nehir yatağı, < y+≤ 0.2 R*  bölgesinde düşey hız 

profilini açıklayan Universal Logarithmic Yasa’dan türetilen aşağıdaki formul kullnaılarak geriye doğru 

yeniden hesaplanmıştır: 








































sk

R
5.75log6.25g

1/6
R

n         (9) 

 

Bu formulde R, hidrolik yarıçap, g yerçekimi ivmesi ks ise Nikuradsue pürüzlülük yüksekliğidir (Nikuradse, 

1933). Yukarıdaki formulasyondaki ks aşağıdaki eşitlikler kullanılarak model sonucunda elde edilen 
parametrelerden üretilmiştir. 

25.6
sk

R
log75.5

*
u

u
 










         (10) 

 1/2
gRS

*
u             (11) 

 
Eşitlik 10 ve 11’de, u* sürüklenme-kayma gerilmesi- hızı, u suyun hızı, R S ve g, sırasıyla hidrolik yarıçap, 

sürtünme eğimi ve yerçekimi ivmesidir. 

  

Benzer biçimde, Jarret, (Jarrett, 1984), Sauer, (Sauer, 1990) ve Bray (Bray, 1979) tarafından dağlık nehirler 
ve bitki örtüsü ile kaplanmış nehirler için ampirik olarak geliştirilmiş, ‘eğim’ ve ‘hidrolik yarı çapın’ bir 

fonksiyonu olarak geliştirilmiş Manning formulasyonları kullanılarak geriye doğru yeniden çalışılmıştır. 
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Geriye doğru bu çalışma, HEC-RAS’ın ürettiği ve giren  ve çıkan hacim arasındaki hata payının yüzde 1’in 

altında düşünce kadar tekrarlanması yoluyla Manning Pürüzlülük katsayısı calibre edilmiştir. 

 
Mansap Koşulunun Belirlenmesi diğer bir hata kaynağını oluşturur. 2 Boyutlu Hidrolik Model ile denize 

mansaplanan akarsuların mansap sınır koşullarını belirlemek oldukça zor bir görevdir. Bu tür modellerde 

özellikle 500 yıllık tekerrür debisinin fırtına kabarması ile birleşmesi olasılığı yüksek olacağından, normal 
günlük med cezir salınımını kullanmak iyi sonuç üretmeyebilir. Bu nedenle Karadeniz için sınır koşulu 

olarak, 22 Ocak 1998 tarihindeki fırtınada Bulgaristan Kıyılarında  kaydedilmiş en yüksek su seviyesi 1.2 

m değeri kullanılmıştır (Galabov, 2016). 
 

 

10 SONUÇ 

 
Hidrolojik çalışma sonucunda elde edilen hidrograf kullanılarak kararsız akım simülasyonu uygulanmıştır. 

Hidrolik modelleme sonuçlarına göre 500 yıllık tekerrürlü taşkın debisi gelmesi durumunda; ilk taşma 

Sarıkaya Deresi sağ sahilinde gözlenmekte, ilk taşmayı aynı bölgede sol sahilde ve iki dere birleşiminde sağ 
sahilde gerçekleşen taşma izlemektedir. Eş zamanlı olarak Kuz Derede Demirci Sokağı bağlayan köprüde 

taşma gözükmektedir. Akarsuyun mansap kısmında mansap kesiti dışında taşkın olmamakta, membada 

gerçekleşen taşınlar akarsu boyunca mansaba taşınmaktadır. Taşkın yatağında su dernliği 2.5 m yi aşmakta 
maksimum su hızı 2 m/sn yi geçmektedir. 

  

 

Şekil 32: Cide İlçe Merkezi  Q500 Su Derinlik Haritası, 476.38 m3/sn 

DSİ 23. Bölge tarafından hazırlanmış olan 2016 yılı taşkını sonrasında hazırlanmış Taşkın Raporu’na göre; 

taşkın anında pik debinin 250 m3/sn olduğu tahmin edilmektedir. Taşkına, bazı sanat yapılarının 

açıklıklarının yetersiz olması ve dere yatağı içerisinde yetişmiş olan bitkilerin sebep olduğu 
düşünülmektedir. Taşkından 1 okul ve 78 adet ev ve işyeri etkilenmiştir. Sonuç olarak, Q500 debisinin 

gelmesi durumunda, Cide ilçesinin akarsu etrafında kalan yerleşimlerinin büyük bir çoğunluğunun taşkın 

sularından etkilenme olasılığı olduğu görülmüştür. 

 
Bu raporda Cide ilçe merkezi için çizilen ve 250 m3/sn olarak tahmin edilen taşkının tahdit krokisi ile  model 

sonuçları Q100, 239.16 m3/sn için hazırlanan Su Derinlik Haritası ile karşılaştırıldığında her iki yayılım 

haritasında yüksek bir uyum olduğu gözlenmektedir.  
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Şekil 5: Cide İlçe Merkezi  Q100 Su Derinlik Haritası, 239.16 m3/sn 

 

Şekil 6 Cide İlçe Merkez taşkın sınırları 2016 

 

Şekil 7 HEC-RAS Q100 Taşkın Yayılım Haritası zoomlanarak elde edilen görüntü  
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CONSTRUCTING UNCERTAINTY BUDGET FOR A TWO-DIMENSIONAL HYDRAULIC 
MODEL 

 
Nurullah Ozbey1  - U Sidar Gül2 

 

ABSTRACT 
 

In this study the combined uncertainty of a two-dimensional (2D) hydraulic model expanded at 95% 

confidence level is estimated and the uncertainty budget for the model outputs is attempted to be constructed. 

It has been shown that many uncertainty sources in the inputs as well as the procedure applied have a 
significant impact on the accuracy of two-dimensional hydraulic modelling:  the uncertainties in the model 

inputs due to variations in Manning’s ‘n’ Coefficient (M‘n’C) assigned, the bridge modelling methods, the 

equation sets; Diffusion Wave (DW) and Full Momentum Equations (FM) employed and the geometric data 

sets for the same river system in the Black Sea Region of Turkey are assessed. To estimate an appropriate 
M‘n’C for a river system with 2D flow area is a daunting task. It is widely accepted in scientific communities 

that the uncertainty in the best estimate of the roughness coefficient for a river system is around 20 to 25 

percent.  Therefore, any attempt to quantify uncertainty in assigned M‘n’C must be based on a sample large 
enough to obtain statistically significant results. To achieve this task, Monte Carlo Method (MCM) is 

utilized to estimate the contributions of the likely variations of M ‘n’ C and other inputs into ‘the combined 

expended uncertainty at 95% confidence level in two-dimensional hydraulic modelling’.  
 

Keywords: 2D Hydraulic Model, Uncertainty Budget, Monte Carlo Method, GUM Method, HEC-RAS 

 

INTRODUCTION 

 

River systems are interconnected waterways that often change to reach a state of dynamic equilibrium which 

is a fragile balance between flow conditions, sediment transport, and environmental habitat in a river system. 
To study river systems in detail, complex hydraulic models have been developed. These models calculate 

flow depths and energy losses through a river system and are defined as 1, 2, or 3 dimensional models. All 

model packages focus on the calibration of the roughness parameter, which, together with the geometry, is 

considered to have the most important impact on predicting inundation extent and flow characteristics. In 
addition to the roughness coefficient, downstream boundary condition and assigned coefficients for bridge 

and weirs along with the limitations and the simplifications in non-linear equations made by the models will 

have significant impact on the accuracy of the model results.  
In recent years, modellers and hydrologists in the hydrological and hydraulic community have been 

encouraged to conduct uncertainty analysis as standard practice in water resource research, (Pilon et.al. 

2007; Ozbey et al. 2008; WMO, 2006 and 2004) and projects are to be a risk-based approach to flood hazard 
assessment and management to support designs, in which decision makers are provided with model 

predictions together with their associated uncertainties. Therefore, uncertainty analysis, conducted to 

quantify the uncertainty in model outputs induced by the uncertainty in the inputs, and presenting model 

results together with their associated uncertainties increase confidence in hydraulic model predictions. 
 

In this study, the sources of uncertainties of a 1D and 2D flood inundation model are attempted to be 

quantified by focusing on the uncertainties in the input data, model parameters and model structure. The 
uncertainty sources in the model are identified as: uncertainties in assigned Manning’s Roughness 

Coefficients, the downstream boundary conditions-normal depth-, in the weir coefficients of bridge deck 
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and bridge model, in the weir coefficients of lateral weirs connecting 1D areas to 2D areas, due to cell sizes 

of 2D flow areas, in geometric data   and reach length chosen, due to the equation sets, DW or FM and 

uncertainty due to iteration estimated by HEC-RAS. 
 

Firstly, the Hydraulic Model Simulation is run with the inputs that are assumed to be the values close to 

‘true’ values. While the most appropriate ‘Unsteady Computation Options and Tolerances’ recommended 
by the User Manual are applied for the model, the uncertainties due to the upstream boundary condition, the 

flow data, are not evaluated in this study. Then, MCM is utilized to estimate the contribution of the likely 

variations of inputs in ‘the combined expanded uncertainty at 95% confidence level in 2D hydraulic 
modelling. Finally, the methodology outlined in “Guide to the Expressing Measurement Uncertainty”, GUM 

(JCGM, (100:2008) and “Evaluation of measurement data: Supplement 1 to the “Guide to the expression of 

uncertainty in measurement” Propagation of distributions using a Monte Carlo method” (JCGM, 101:2008) 

is adopted for the calculating combined expanded uncertainty at 95% confidence level. 
 

MODEL DESCRIPTION AND METHOD OF UNCERTAINTY ESTIMATION 

 
In this study, HEC-RAS 5.06 has been used to perform two dimensional (2D) unsteady flow simulations. 

HEC-RAS is designed to perform one-dimensional (1D), 2D or combined 1D and 2D hydraulic calculations 

for the full network of natural or constructed channels. 
 

The Navier–Stokes equations are nonlinear partial differential equations describing the motion of fluids. St. 

Venant equations used in Hydraulic Model Packages are derived from Navier-Stokes Equations for shallow 

water flow conditions. HEC-RAS has options of ‘2D Diffusion Wave equations’ and the 2D Saint Venant 
(Full Momentum, (FM)) equations. FM based equation includes to the convective acceleration term and is 

recommended to be used for the conditions where highly dynamic flood waves, tidally influenced 

conditions, abrupt contraction and expansions, model wave propagation due to rapidly opening and closing 
gate structures are experienced. 
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 (1) 

Where u and v are the velocities in the Cartesian directions, g is the gravitational acceleration, vt is the 

horizontal eddy viscosity coefficient, cf is the bottom friction coefficient and f is Coriolis parameter. In this 
equation, the first three derivatives represent `Local and Convective Acceleration`, the forth, the fifth and 

the last two represents `Pressure Force`, `Eddy Losses` and `Friction force and Coriolis term` respectively, 

(Fread, 1974a and 1974b, Ming, 1997). 

 
In shallow flows, the barotropic pressure gradient (gravity) term and the bottom friction terms are the 

dominant terms and unsteady, advection, and viscous terms in the momentum equations can be disregarded. 

The momentum equation then becomes the two dimensional form of the Diffusion Wave Approximation. 
Combining this equation with mass conservation yields a one equation model, known as the Diffusive Wave 

Approximation of the Shallow Water equations, (HEC-RAS 5.0, 2016). 

 

Implicit Finite Volume Method of HEC-RAS 5.06 uses finite volume approximation for both the temporal 
and spatial derivatives in terms of the dependent variable on the unknown timeline, (HEC-RAS 5.0, 2016). 

Unlike the Explicit Method which does not include time derivatives, the Implicit Method Finite Volume 

Method provides a solution through the time-lines simultaneously for all points since the advance solution 
of St Venant equations are required for the time-step size for numerical stability, and the accuracy (HEC-

RAS 5.0, 2016, Chow, 1988). In other words, while implicit solution method allows for larger computational 

time steps than explicit solution methods, the finite volume method provides a greater degree of stability 
and robustness over traditional finite difference and finite element methodologies. 
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A 2D hydraulic modelling has some uncertainties either in inputs or model parameters, which affects 

accuracy of the model outputs. Therefore, all inputs of the reference model were worked on rigorously and 
chosen carefully according to the guides articulated in HEC-RAS Manuals to achieve higher accuracy in 

the outputs. Then the normal distributions are constructed with the mean sets to the expected model input 

values of roughness coefficients, downstream boundary conditions, bridge deck, lateral weir and drag 
coefficients, geometric data-sets, and reach lengths between consecutive cross-sections (X-Ss) and the 

standard distributions were defined for these mean sets.  Finally, Monte Carlo Method (MCM) is utilized to 

estimate the contributions from likely variations in these inputs into the outputs. The models were run for 
each realization to estimate the cumulative uncertainty in the outputs, namely the Maximum Water Surface 

Elevation (MWSE) for the flow hydrographs of a 50 year return period. 

  

As it is stated in the OIML G 1-101 (JCGM, 101, 2008), the 2D Hydraulic Model involving the solution of 
a finite-element model requires large computing times. Therefore, it is not possible to use a sufficiently 

large value of M for MCM to obtain adequate distributional knowledge of the output quantity. GUM stated 

that `in such a case an approximate approach would be to regard gy(ƞ) (probability density function with 
variable ƞ for the output quantity Y) as Gaussian (as in the GUM) and proceed as follows. A relatively 

small value of M, 50 or 100, for example, would be used. The average and standard deviation of the 

resulting M model values of Y would be taken as y and u(y), respectively. Although this use of a small value 
of M is inevitably less reliable than that of a large value in that it does not provide an approximation to the 

PDF for Y, it does take account of model non-linearity` (JCGM, 101, 2008). Hence, 870 simulations for 

M’n’C and 693 simulations for the other four inputs; the downstream boundary conditions, the bridge deck, 

the lateral weir and drag coefficients were conducted to achieve statistical convergence and a realistic 
representation of the probability distribution. 

The Box–Muller transform, a pseudo-random number sampling method, is deployed to generate normally 

distributed random numbers within the given upper and lower limits of the model inputs when the 
uncertainties due to errors in the model inputs are estimated with the use of MCM. 

 

 
Figure 1 Normal Distribution of M’n’C Values  

 

MCM cannot be used for the uncertainty sources such as, the cell sizes of the meshes, 2D Equation sets 
(Diffusion and Full Momentum), Manning’s Roughness Coefficient of 2D Flow Areas and Bridge 

Modelling approach since only two or limited numbers of model options are possible for these uncertainty 

sources. In these cases, the upper and lower limits of error are determined from the model simulations. When 

the upper and lower limits of an error are ±α without a confidence level and there is a reason to expect that 
extreme values are equally likely within this range, then the rectangular distribution is considered to be the 

most appropriate also known as a Uniform Distribution that has constant probability. Hence, as a divisor, ki 

– reducing factor – √3 ≅ 1.732 is used to determine the standard deviation for rectangular distribution, 

(UKAS, 2012).  
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GEOMETRIC AND HYDROLOGIC DATA 

 
Camdere and Koprucu Creeks start in the mountains of the eastern Black Sea Region; the rivers generally 

flow north-west across the Plateau and through the Kemalpasa Valley before reaching the Black Sea. Digital 

Elevation Model is generated from the data collected by an instrument whose accuracy is Real-Time 
Kinematic (RTK) positioning ‘H 1cm+1ppm, V 2cm+1ppm’ and PP ‘H ‘0.25cm+1ppm, V 0.5cm+1ppm’ 

with a confidence level of 99.9%, (Satlab, 2014). The digital elevation models (DEM) generated from a 

ground-based differential GPS (DGPS) survey, contained more than 41,263 points within the 2.33 km2. 
 

 
Figure 2. Study Area Camdere and Koprucu Creeks in Kemalpasa Town 

 

The X-S data at 2 meter intervals within the study area were was generated by HAC-RAS 5.06 Rasmapper. 
The flood hydrographs for 1 in 50 years flood event at the upstream of reaches and the friction slope of the 

downstream reach have been considered as upstream and downstream boundary conditions, respectively. 

 

MANNING’S ROUGHNESS COEFFICIENTS FOR REFERENCE MODEL 

 

It is known that it is great difficult to the determination of the roughness coefficient; and, the channels do 
not have a single value of M’n’C for all occasions. The well-known and used Cowan Method along with 

the relationships established between Manning’s formula, Universal Log Law and the relationship between 

sheer velocity and other hydraulic parameters are used to determine the appropriate ‘n’ values. Utilizing 

those algorithms, the average value of M’n’C for the reaches is determined by re-calculating the n values 
from the parameters produced by the hydraulic simulation yielding the smallest errors in calculations.  

 

Firstly, an estimation process for M’n’C developed by Cowan, (Cowan, 1956) was used to determine the 
roughness coefficients. The bed load samples throughout the reaches were taken. The particle size analyses 

by means of sieves (sieve analysis) were undertaken. Although the method deployed did not eliminate 

subjectivity in the assigning of n values to the reaches, by deploying this method all flow-resisting factors 
were taken into consideration. In addition to this process, the dense vegetation areas such as blackberry 

growth along the banks and in the flood plains were determined during the field visits and a spatially varied 

Manning’s Roughness layers (user defined polygons) were created to reflect the changes in the M‘n’C 

throughout the study area. Then M‘n’C for the reaches are re-estimated using the Hydraulic Simulation 
results; namely mean velocities, friction slopes, shear velocities Nikuradse’s roughness height from 

Universal Log Law and empirical formulas explaining the relationship between M‘n’C and other Hydraulic 

Parameters as outlined below, (Ozbey, 2006).  
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The vertical velocity distribution for the inner region of bed < y+≤ 0.2 R* can be described as: 

  Ayln
κ

1
U 













  (2) 

Where A is a constant, κ = 0.41 is von Karman constant, y+ ≡ yU*/ν is the dimensionless y coordinate 
normalized by the viscose length ν/U* and R* ≡ U*/h/ν is the Reynolds number based on the friction 

velocity u*. Since the log law is inherently valid only in the wall region, Coles (Coles, 1956) successfully 

argued that deviation from the standard log-law should not be accounted for by adjusting the constants, κ 
and A, but rather by adding a wake function to the equation above. Consequently, the equation above with 

the wake function can be re-arranged as: 
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Where П is Coles wake strength parameter, varying between 0 and 0.2, with maximum velocity U+ max, 
as function of Reynolds numbers R* and Rh. Nikuradse’s results (Nikuradse, 1933) for pipe flows revealed 

that Ar is a function of roughness height, k+
s, and equals 8.48 for a completely rough wall. 

In 1938, Keulegan (Keulegan, 1938) recommended the usage of the law to define the entire velocity 

distribution for practical purpose, (Dawdy, et al, 1980): 
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  (4) 

Where, u is velocity u* is shear velocity, R is hydraulic Radius, ks, roughness height. Chow recommended 

the usage of the formula to estimate shear velocity (Chow 1959): 

 1/2
gRS

*
u    (5) 

Where, u* is shear velocity, g is gravity and ‘S’ is slope. Then from equations 7 and 8, the value of ‘n’ can 

be expressed as: 
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R

n   (6) 

Where, R is hydraulic radius, g is gravity and ks is roughness height. 

Iterative calculations are undertaken and M‘n’C for the reaches yielding the smallest errors in Flow 

Calculation by HEC-RAS are accepted for the average value. The assigned M‘n’C for the reaches are also 

checked against M‘n’C calculated from the hydraulic model results as outlined above. It is found that there 
is strong agreement between the assigned and calculated values. 

 

On the other hand, assigning appropriate roughness coefficient for a floodplain is an arduous task, and it 
greatly vary with the variation of relative depth, surface roughness and discharge. It should be noted that 

the Manning’s roughness coefficient was developed for one-dimensional flow motion only. 
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ERROR SOURCES 

 

As is known, a 2D Hydraulic model numerically predict water depth and flow velocity along reaches for 
the given flood hydrograph as the upstream boundary condition. Although the model`s predictions are based 

on a deterministic approach, a Hydraulic Model can lead to the considerable cumulative uncertainties in the 

results due to uncertainties in input variables. Moreover, uncertainty in a hydraulic model may be due to 
some simplification made within a model as well as a modeller’s knowledge in defining the required `true`- 

input quantities for a model. Therefore, knowledge of the source and magnitude of the uncertainty are of 

paramount importance to understanding and interpreting a model’s outputs for risk assessment and safe 
design of hydraulic structures, such as bridges and levees. In this study, the Error Sources in Hydraulic 

Modelling are as defined below: 

 

Manning’s Roughness Coefficient: Although all measures in assigning ‘n values’ for the reaches are taken 
when assigning the M'n'C value for each reach and segment of the system, the process is one of the main 

sources of uncertainty in any hydraulic modelling; and, the magnitude error in assigning the M’n’C along 

the reach cannot be eliminated completely. The studies (Ozbey 2006, Goodell 2014) undertaken have shown 
that even the best approximation in the coefficient can be in error as high as ±25%.  Hence, the upper and 

lower limits of probable range around the assigned value were determined. 

 
Downstream Boundary Condition, Normal Depth: The normal depth for the downstream boundary 

condition is another source of uncertainty in hydraulic modelling. The studies undertaken have shown that 

even the best approximation in the energy slope can be in error as high as ±15%. A similar process, outlined 

above for M’n’C value, was applied to estimate the uncertainty due to probable error in Downstream 
Boundary Condition. 

  

Weir Coefficient for the Bridge Deck: Under free flow conditions where discharge is independent of tail 
water, the coefficient of discharge C in the weir formula varies between 1.38 ‐  1.71 for broad‐ crested 

weirs depending primarily on the head over the crest and value of ‘C’ increases with head, (King 1963). 

Increased resistance to flow caused by obstructions, such as trash on bridge railings, curbs, and other 

barriers, would decrease the value of C. With the very little data on bridge decks, it is recommended that a 
weir coefficient of 1.44 for bridge decks would be reasonable (FHWA, 1978). In this study it is assumed 

that the error in the assign weir coefficient may be as high as a 30 percent. 

  
Lateral Weir Coefficient – the boundary between 1 and 2 D areas: Weir coefficient for the Lateral Weirs 

connecting 1D areas to 2D areas is considered an uncertainty source. It is obvious that the coefficient would 

change with the lateral weir angle in degrees to the flow direction hence, the error assigning ‘Lateral Weir 
Coefficient’ emanates not only from the angle of oblique flow but also from the banks conditions where 

water flooding onto flood plains. Therefore, the error in estimating the coefficient for the lateral weir could 

not be as high as ±25%. 

 
Reach Length and Number of Section: The lengths of reaches between the X-Ss along the study area for 

the bench mark model are limited to no longer than 4 meters. Then, by taking the control points of the stream 

into account, the lengths of reaches between the X-Ss are extended from 2 meters to 36 meters. As a result, 
the hydraulic models with 18 geometric data-sets with different reach lengths are re-simulated to estimate 

the uncertainty due to variation in geometric data-sets along the channels. However, X-Ss that are located 

at the vicinity of the structures and other control points where there are abrupt changes in channel or 
floodplain geometry, slope, and discharge are placed in according to recommendations by HEC-RAS 

Manual to capture the more rapidly changing flow characteristics. The process does not only take into 

account the impact of reach length between the X-Ss on the combined expanded uncertainty in estimated 

MWSE but also the uncertainties emanating from the random errors in DEM. 
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Differences in cell sizes of 2D Flow Areas: Digital Elevation Model (DEM) is used to create the three 

dimensional surfaces of the Camdere and Koprucu Creeks watershed. A DEM containing a grid cell size of 
10 meters was used to describe 2D Flow areas at the left and right banks. As is known, ‘the computational 

mesh will control the movement of water through the 2D flow area. Specifically, one water surface elevation 

is calculated for each grid cell centre at each time step’, (HEC-RAS 5.0, 2016). Advanced time step control 
is used to optimize maximum Courant number allowed at any 2D cell or 1D X-S. If the maximum Courant 

Number is exceeded, then the time step is cut in half for the next time interval. Despite the fact that advanced 

time steps control adjusting time step to keep the Courant Number below 1 threshold and HEC-RAS uses 
an implicit solution scheme so that Courant numbers can be greater than one and still maintains a stable and 

accurate solution, the cell size increases to 12.5 X 12.5 meters to estimate the differences between two 

different scenarios.  The model was re-simulated with DEM containing a grid size of 12.5 meters. 

  
2D Equation Set: Diffusion Wave and Full Momentum: As mentioned earlier HEC-RAS two options for 

equation sets, therefore, the equation set is considered another uncertainty sources.  The hydraulic model 

was simulated by utilizing both methods to be able to see the differences in estimated water levels. 
  

Bridge Modelling Approach and the coefficient for piers: HEC-RAS gives two options for the bridge 

modelling approach: Standard Energy Method and Momentum Equation. The weight component in the one-
dimensional form of the conservation of momentum equation is “off” by default in HEC-RAS and the 

weight force is disregarded during the momentum calculations if a bridge momentum weight force is very 

large i.e., upstream energy is computed lower than downstream energy. Hence the differences in MWSE 

due to the bridge models are considered an uncertainty source. 
 

Maximum error estimated by HEC-RAS: Finally, the maximum error calculated by HEC-RAS for the 

Hydraulic Model provided in ̀ Runtime Massage Report` is also added into uncertainty calculation estimated 
for water surface levels for each section. 

 

8. Constructing Uncertainty Budget (Bentley, 2005): To construct the uncertainty budget, all sources of 

error and associated data were entered in a table, see Table 1. In this table, Ui, ki, ci and vi, expanded 
uncertainty, coverage factor, sensitivity coefficient and degrees of freedom of an input i, respectively are 

evaluated and tabulated. Then the process recommended in ISO GUM is implemented to estimate the 

combined expanded uncertainty at 95% confidence level in the output which is the MWSE for a 1 in 50 
years flood hydrograph in this study. 

 

Because the value of degrees of freedom beyond ‘100’ will have a negligible effect on the final outcome, in 
assigning the value the more practical approach is taken for the other Type B contributions and the value of 

27 is chosen, which represents a “good” estimate of uncertainty. Then, the effective degree of freedom for 

the overall uncertainty in the measurement is given by the Welch-Satterthwaite formula. 

  
 



N
1i

i
v

4
i

xu
i

c

4
cu

eff
v   (7) 

 

The error sources in Hydraulic modelling relate directly to the measurand, hence the sensitivity coefficients 

for all error sources in model simulation are taken as 1.  
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Table 1 Uncertainty Budget for the River Station at 352 m (at U/S Bridge) 

Uncertainty  
Components 

Estimated Values – Type A& B estimates   
|ci.u(hi)|4/v

i 
Ui 

(m) 
ki U(hi) 

(m) 
ci |ci.u(hi)| 

(m) 
|ci.u(hi)|2 vi 

M’n’C for 1D Areas ±25% 0.148 2 0.0756 1 0.0756 0.0057 100 3.26E-07 

M’n’C for 2D Areas ±50% 0.012 1.73 0.0071 1 0.0071 0.0001 27 9.41E-11 

Normal Depth ±15% 0.002 2 0.0011 1 0.0011 0.0000 100 1.48E-14 

Different Geometric Data Sets 0.154 2 0.0788 1 0.0788 0.0062 100 3.85E-07 

Bridge Weir Coefficient ±25% 0.004 2 0.0018 1 0.0018 0.0000 27 4.13E-13 

Lateral Weir Coefficient ±25% 0.004 2 0.0019 1 0.0019 0.0000 27 4.34E-13 

Drag Weir Coefficient ±25% 0.001 2 0.0003 1 0.0003 0.0000 100 9.01E-17 

Mesh Cell Size 10 m ±25% -0.101 1.73 -0.0586 -1 -0.0586 0.0034 100 1.18E-07 

Bridge Model Approaches -0.180 1.73 -0.1040 -1 -0.1040 0.0108 27 4.33E-06 

Equation Sets DW or FM -0.036 1.73 -0.0206 -1 -0.0206 0.0004 27 6.73E-09 

HEC-RAS Error Calculation 0.003 1.73 0.0015 1 0.0015 0.0000 27 1.88E-06 

     Σu2
i = 0.0267 Σ = 5.17E-06 

     uc = 0.163 Veff = 137.5 

     U4
c = 0.0007 k = 1.98 

   Max WSE = 8.8500 m U @ 95 Con_Lev: ±  0.3230 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 

The analysis indicated that while the combined uncertainties expanded to 95% confidence level in the 

MWSEs estimated for the X-Ss along the reaches within the 1D areas have varied between 0.12 cm and 

0.65 cm., they have varied between 0.13 and 0.67 cm for the cells within the 2D areas. It should be 
emphasised that the largest uncertainties in MWS were estimated for the X-Ss immediately upstream of the 

bridges. Average magnitude of uncertainty in MWSE for the X-Ss is between 25 and 35 cm. By the same 

token, the largest uncertainties in MWS were estimated for the Cells located just upstream of the junction 
and those at the vicinity of locations where the abrupt changes in the flow conditions are observed, see Table 

2 and 3 below. 

 
The models have not showed a high number of failed runs since every effort has been made to ensure that 

the appropriate values for the inputs of the model and the most realistic likely error ranges for these 

parameters are assigned. The analysis has also shown that, 693 to 870 simulations for all four parameters 

and M’n’C value respectively are adequate because within the given error range, a variation at 4 decimal 
points in any inputs does not alter the estimated MWS for the sections along the reaches and the cells 

throughout the 2D flow areas. 

 
While the uncertainties due to M’n’C and geometric data-sets with different reach lengths have uniform 

impact on combined expanded uncertainties in MWSE estimated for all X-Ss throughout the entire study 

area, the uncertainty due to Normal Depth has a relatively higher impact on the uncertainties estimated for 

the sections closer to the end of the river than those at upstream of the bridge located 72 m upstream of 
downstream boundary, as expected. 

 

The uncertainty in MWSE due to Lateral Weir Coefficient may be as significant as 0.02 m where the over 
bank flow is excessive at the same time the river is meandering; therefore, the angle of oblique flow to the 

lateral weir is not parallel.  

 
The uncertainty due to bridge model approach, as well as the weir and drag coefficients have an impact on 

the overall uncertainty in water surface elevation at the sections closer to the bridges. 
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Figure 3. Camdere River System Flood Inundation Map for Q50 Flow Hydrograph from Reference Model and 95% 

Probability Inundation Map (Light Blue) 

 
The uncertainties in MWSE due to variation in M’n’C value in flood plain (0.06 to 0.090) are significant 

especially for the Cells within the flood plains but not so significant for 1D flow areas as it is expected. 

The maximum errors for the X-Ss and the Cells estimated by HEC-RAS during the iterations are significant 

for the Cells but not for the sections within 1D areas. 
 

Table 2 Estimated Maximum Water Surfaces and Combined expanded uncertainties at 95% Confidence 
Level at the selected X-Sections located along the Reaches 

 

River Station 

Maximum Water Surface & 

Uncertainty at 95% Conf. Level 

 

River Station 

Maximum Water Surface & 

Uncertainty at 95% Conf. Level 

R1 Reach1  R1 Reach-Lower  

2077 m.a 28.9200 ± 0.3824  480 m. 9.1500 ± 0.1787 

1773 m. 25.4831 ± 0.2690 72 m.e 4.5800 ± 0.6189 

1693 m. 24.7320 ± 0.2662 4 m.f 3.0800 ± 0.3845 

1425 m.b 21.9291 ± 0.2233 R2 Reach 1  

R1 Reach-Lower  760 m.g 39.0132 ± 0.3116 

1392 m.c 21.4704 ± 0.3910 500 m.h 34.9782 ± 0.6521 

720 11.9061 ± 0.4342 300 m. 28.0264 ± 0.2353 

352 m.d 8.8500 ±  0.2899 40 m.i 22.0200 ± 0.2621 
a) The most upstream X section (XS) at River 1 Reach 1   b) X-S section at immediately upstream of the junction  

c) X-S at immediately downstream of the junction    d) X-S at immediately upstream of the bridge 

e) X-S at immediately upstream of the bridge with piers   f) X -S at the downstream end of the system 

g) The most upstream X section at River 2 Reach 1    h) X-S at immediately upstream of the bridge 

i) X-S at immediately downstream of the junction 

 
Table 3 Estimated Maximum Water Surfaces and combined expanded uncertainties at 95% confidence 

level at the selected Cells located through 2D Flow Areas – (The cells with a water depth above 1.5 m 
chosen if available) 

Cells at 2D Flow 

Areas 

Maximum Water Surface & 

Uncertainty at 95% Conf. Level 

Cells at 2D Flow 

Areas 

Maximum Water Surface & 

Uncertainty at 95% Conf. Level 

Perimeter 1a  C1207 7.8728 ± 0.2989 

C00 23.5049 ± 0.6554 C2241 26.1066 ± 0.1999 

C38 23.5049 ± 0.6458 Perimeter 3c  

C59 23.5049 ± 0.6623 C650 10.4920 ± 0.3514 

Perimeter 2b  C704 10.0073 ± 0.2945 

C322 8.8334 ± 0.1722 C1154 8.8446 ± 0.1232 

C1179 20.5691 ± 0.1310 C1363 5.1466 ± 0.3408 
a) 2D Flow Area between two rivers at the upstream of the junction b) 2D flow Areas at the left bank c) 2D flow Areas at the right bank 
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On the other hand, it should also be noted that, the Hydraulic Models use the Saint Venant Equations, also 

known as the shallow water equations to predict the movement of the flood wave along a river, which are 

based on the principal of conservation of mass, energy and momentum. In many case, the solution of this 
problem in a real life situation is difficult and/hence, all numerical models are required to make 

approximations such as; ‘channel flow is assumed to be one-dimensional and unsteady’. The Saint-Venant 

equations used are a set of two coupled first-order nonlinear hyperbolic partial differential equations with 
two variables: the water level and the discharge’1. Consequently, it is assumed that in one-dimensional flow, 

‘vertical velocities are negligible, vertical pressure gradients are hydrostatic. Hence the approach imposes 

additional limitation in estimating the forces acting on each fluid component, such as viscous shear stresses 
and bed friction’2. Those issues were discussed and well-documented by the studies, (Toombes et al., 2011, 

DEFRA, 2009, Mei-Ling Chen, 1999). Therefore, a model calibration with a set of observed data is of a 

paramount importance in achieving higher prediction accuracy for flood level due to difficulties in 

predicting appropriate model inputs values (Pappenbergera et al., 2004, - Pestana et.al., 2013 - Steve et. Al., 
2015, Syme, 2008). 

 

REFERENCES 

 

Chow V T, Maidment D and Mays L, 1988, Applied Hydrology, McGraw-Hill Book Company, New York 
Chow V. T, 1959, Open Channel Hydraulic, Reprint of the 1959 Edition, The Blackburn Press, New Jersey  

Cowan, W.L, 1956, Estimating hydraulic roughness coefficients, Agricultural Engineering, V 37, no. 7, p. 

473- 475.  

Environment Agency/Defra Flood and Coastal Erosion Risk Management Research and Development 
Programme, July 2009, Desktop Review of 2d Hydraulic Modelling Packages, Science Report: 

SC080035, Bristol 

Fread D L, 1974a, Implicit Dynamic Routing of Floods and Surges in the Lower Mississippi, Presented at 
American Geophysical Union Spring Meeting in Washington, D C 

Fread D L, 1974b, Numerical Properties of Implicit Four-Point Finite Difference Equations of Unsteady 

Flow, HRL-45, NOAA Tech. Memo NWS HYDRO-18, Hydrologic Research Laboratory, National 
Weather Service, Silver Spring, Md 

Goodell, C. 2014, Breaking The HEC-RAS Code a User’s Guide to Automating HEC-RAS, Portland, Oregon 

King H W, Brater E F, Lindell J E, Wei C Y, 1996, Handbook of Hydraulics, McGraw-Hill, Seventh edition. 

Boston U.S 
FHWA -Federal Highway Administration- 1978, Hydraulics of Bridge Waterways, Hydraulic Design Series 

No.1. U.S. Department of Transportation, Washington D.C Pilon P J, Fulford J M, Kopaliani Z, 

McCurry P J, Ozbey N, Caponi C, (2007) Proposal For The Assessment Of The Performance Of Flow 
Measurement Instruments And Techniques, Proceedings XXXII IAHR Congress, Venice, Italy 

HEC-RAS 5.0, 2016, River Analysis System 2D Modeling User’s Manual, Version 5.0, Davis, California 

JCGM 100:2008 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) 101:2008, GUM Evaluation of 

measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement, Online Version 25 
JCGM 101:2008, Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of 

uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method, First 

edition 2008 
Mei-Ling Chen, Didier Georges, 1999, Nonlinear optimal control of an open-channel hydraulic system 

based on an infinite-dimensional model, Proceedings of the 38 Conference on Decision & Control 

Phoenix, Arizona USA 
Ming J, Fread D L, 1997, Dynamic Flood Routing with Explicit and Implicit Numerical Solution Schemes, 

Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 123 No. 3 

                                                             
1 Mei-Ling Chen, Pg: 4314 
2 Toombes, Pg: 



 

 

Sa
yf

a
5

8
3

 

Ozbey, N. 2006, Acoustic Doppler Technology and Estimating Manning Roughness Coefficients from 

Nikuradse’s Equivalent Sand-Roughness, Hydrology and Water Resource Symposium 2012. ACT, 

Australia. 
Pappenbergera F., K. Bevena, M. Horrittb, S. Blazkova, June 2004, Uncertainty in the calibration of 

effective roughness parameters in HEC-RAS using inundation and downstream level observations, 

Journal of Hydrology 302 (2005) 46–69 
Pestana, R., Matias, M., Canelas, R., Araújo, A., Roque, D., Van Zeller, E., Trigo-Teixeira, A., Ferreira, R., 

Oliveira, R., Heleno, S., 2013, Calibration of 2D Hydraulic Inundation Models in the Floodplain Region 

of the Lower Tagus River, Proc. ‘ESA Living Planet Symposium 2013’, Edinburgh, UK 
Robin E. Bentley, 2005, Uncertainty in Measurement, The ISO Guide, Monograph 1: NMI Technology 

Transfer Series, National Measurement Institute, Australia  

SATLAB Geosolution, 2014, SL500 Technical Manual, Sweden 2014 

Steve Rose, Zdenka Rosolova (DEFRA-Environment Agency), 2015, Energy crops and floodplain flows, 
Report - SC060092/R2, Bristol 

W.J. Syme, 2008, Flooding in Urban Areas - 2D Modelling Approaches for Buildings and Fences, Engineers 

Australia, 9th National Conference on Hydraulics in Water Engineering Darwin Convention Centre, 
Australia 

WMO 2006, Technical Regulations, Volume III Hydrology, WMO No. 49, Geneva 

WMO 2004, Commission for Hydrology - Twelfth Session, Abridged final report with resolutions and 
recommendations, October 20-29, 2004, WMO No. 979, Geneva 

UKAS. -United Kingdom Accreditation Service-, 2012, The Expression of Uncertainty and Confidence in 

Measurement, Middlesex, UK 13  

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The research reported herein is funded by AKAR-SU Engineering and Consulting Ltd. Co. The data used 

in this study was collected for the project funded by the General Director of State Hydraulic Works (DSI). 
The Authors would like to thank AKAR-SU and DSI. The authors also thank Jessica Danson Gul for editing 

the paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sa
yf

a
5

8
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 

10. Ulusal Hidroloji Kongresi 
9-12 Ekim, 2019 

 

 

1 Dr. Öğr. Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye.  

  e-posta: gayeoguzturk@kku.edu.tr 
2 Prof. Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye. 

  e-posta:  osmanyildiz@kku.edu.tr 

S
a

yf
a

5
8

5
 

 

 

 

KILIÇKAYA VE HASANLAR BARAJ HAVZALARINDA KURAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 

 

Gaye AKTÜRK1 Osman YILDIZ2 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) metodu kullanılarak Karadeniz Bölgesi’ndeki farklı 
coğrafi özelliklere sahip Kılıçkaya ve Hasanlar Barajları su toplama havzalarında yağış eksiklerinden 

kaynaklanan kuraklıkların nehir akımları, baraj hazne hacimleri ve zemin nemi sistemleri üzerindeki etkisi 

ayrıntılı biçimde incelenmiştir. SYİ yöntemi kullanılarak seçilen baraj havzasına ait meteorolojik, hidrolojik 

ve tarımsal kuraklık analizleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında, ilk olarak farklı zaman ölçeklerinde elde 
edilen SYİ serileri ile meteorolojik kuraklık analizi yapılmış, daha sonra ise havzalardaki nehir akımları ve 

hazne hacimleri üzerinde kuraklık etkisi incelenerek hidrolojik kuraklık takibi için en uygun SYİ zaman 

ölçeği tespit edilmiştir. İkinci olarak ise, yine farklı zaman ölçeklerinde elde edilen SYİ serileri kullanılarak 
havzalarda zemin nemi üzerinde kuraklık etkisi incelenerek, tarımsal kuraklık takibi için en uygun SYİ 

zaman ölçeği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, seçilen baraj havzalarının büyüklük, şekil ve iklim gibi farklı 

karakteristik özelliklerinin SYİ zaman ölçeğinde değişmelere neden olduğu görülmüştür. Havza bazında 

yapılan bu çalışmanın kuraklık tahmini, risk analizi ve yönetimi çalışmaları, kuraklık etkilerinin azaltılması 
ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, SYİ, Nehir Akımı, Hasanlar Barajı, Kılıçkaya Barajı. 

 
 

ABSTRACT 

In this study, Hasanlar and Kılıçkaya dam basins with different geographical features in the Karadeniz 
region were selected to examine the effects of droughts caused by rainfall deficiencies on river flows, dam 

reservoirs and soil moistures. The Standardized Precipitation Index (SPI) method was utilized for 

meteorological, hydrological and agricultural drought analysis in these basins. Firstly, meteorological 

drought analysis was carried out by using SPI time series at different time scales and then the most 
appropriate time scale for monitoring the hydrological drought on river flows and reservoir storages was 

determined. After that, by using SPI time series at different time scales, the most appropriate time scale for 

monitoring the agricultural drought on soil moistures was determined. As a result, it has been observed that 
different characteristics of these basins such as size, shape and climate cause changes in the SPI time scale. 

This study will be made on the basis of the basin drought forecasting, risk analysis and management studies, 

it is expected to provide important information to reduce the effects of drought and for sustainable water 
resource management. 

Keywords: Drought, SPI, River Flow, Hasanlar Dam, Kılıçkaya Dam. 
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1.GİRİŞ 

 

Uluslararası çölleşme ile mücadele sözleşmesindeki kuraklık tanımlamasına göre; kuraklık, yağışın normal 
düzeyinin oldukça altında olduğu zaman ortaya çıkan ve arazi kaynakları üretim sistemlerini olumsuzca 

etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan, doğal oluşumlu bir olaydır (BMÇMS, 1997). Kuraklık, 

belirli bir zaman periyodunda yağışların beklenen miktardan az olması, ihtiyacın altında su bulunması gibi 
tanımlamaların ortak noktası olan su eksikliği sebebiyle meydana gelmektedir. Kuraklık için neredeki suyun 

göz önüne alınacağına (mesela; yağış, akış, zemin nemi, yeraltı suyu, baraj haznelerindeki su), hangi sürenin 

seçileceğine, eksikliğin aşması gereken değer için yapılan kabule ve kuraklığın kaplaması gereken bölge 
için seçilen büyüklüğe göre farklı tanımlamalara varılabilmektedir (Beyazıt ve Önöz, 2008). Meteorolojik, 

tarımsal, hidrolojik, coğrafi, sosyal ve ekonomik amaçla yapılmış çok sayıda araştırmada kuraklık ile ilgili 

birçok tanım ortaya konulmuştur. Kuraklık olayları dünyada ve ülkemizde dönemsel bir benzerlik 

göstermesine rağmen gerek oluş biçimi ve etkileri gerekse de şiddeti ve süresi bakımından farklılık 
göstermektedir. Bu sebeple kuraklığı meydana geldiği coğrafya içerisinde ele almak ve o bölgenin özeline 

indirgemek gerekmektedir (Topçuoğlu, 2005). 

 
Tabii afetler arasında ilk sıralarda yer alan kuraklık afetinin, ülke ekonomisi ve yaşam standartları üzerinde 

çok büyük etkilerinin olması sonucu ile beraber hem dünya hem de ülkemiz için büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. Nitelikleri frekans, süre, şiddeti ve etki alanı şeklinde sıralanabilen kuraklığı diğer doğal 
afetlerden ayıran en önemli özellikleri; başlangıç ve bitişinin zor tespit edilebilir oluşu, kümülatif olarak 

artması, aynı anda birden fazla kaynağa etkisi ve ekonomik boyutunun büyük olmasıdır. Ayrıca ortaya 

çıkışına neden olabilecek parametrelerin çok fazla olması kuraklığın etki alanlarını da genişletmektedir. Bu 

sebeple kuraklık, etki alanına göre birçok alanı yakından ilgilendirmektedir (Kömüşçü vd., 2002). 
Literatürde tanımlanan birçok çeşidi olmasına rağmen kuraklık, genellikle dört ana tipe ayrılmaktadır: 

Yağışların uzun yıllar ortalamasına göre eksiklik göstermesi ile ortaya çıkan durum için Meteorolojik 

Kuraklık, su kaynaklarının (yağışlar, yeraltı ve yüzey suları) beklenen normal seviyelerin ve ortalamaların 
altında kalması ile ortaya çıkan durum için Hidrolojik Kuraklık, bitki için gerekli olan zemin neminin yeterli 

değerin altında olmasına bağlı olarak ortaya çıkan durum için Tarımsal Kuraklık ve kuraklığın bir taraftan 

tarıma ve canlılara, diğer taraftan da su kaynaklarına ve dolayısıyla bu kaynaklardan faydalanması gereken 

endüstriler üzerindeki etkisi sonucunda ortaya çıkan durum için Sosyoekonomik Kuraklık tarif edilmiştir 
(Wilhite and Glantz, 1987; Kadıoğlu, 2008). 

 

Kurak veya yarı kurak iklim kuşağında yer alan bölgelerde mevcut su kaynaklarının da yetersiz olması 
sebebiyle, bu bölgelerde meydana gelen kuraklıkların sonucu çok daha ağır ve yıkıcı olmaktadır (Doğan, 

2013). Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ülkemizde atmosferik koşullar, fiziki coğrafya faktörleri ve 

iklim koşullarına bağlı olarak kuraklık olayları sıkça görülmektedir. 1960’lı yıllarda Afrika’nın Sahel 
bölgesinde ve alt-tropik kuşak yağışlarında başlayan ani azalmalar 1970’li yıllarla birlikte Doğu Akdeniz 

Havzası’nda ve Türkiye’de de (özellikle kış aylarında) etkili olmaya başlamıştır. Özellikle 1970’lerin 

başından itibaren Türkiye’de kuraklık olaylarının alansal yayılımı, sıklık ve şiddetinde artışlar gözlenmiştir 

(Türkeş, 1996, 1998, 1999, 2003; Türkeş vd. 2000; Türkeş ve Tatlı, 2008; Türkeş ve Erlat, 2003, 2005). 
Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışın uzun süreli ortalamaların altında kalması yeni meteorolojik kuraklık 

olaylarının yaşanmasına ve devamında da tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklıkların meydana 

gelmesine neden olmuştur. Türkiye genelinde kuraklık olaylarının en şiddetli ve geniş yayılımlı olanları 
1932, 1955-1956, 1971-1974, 1977, 1983-1984, 1989-1991, 1996, 1999-2001, 2007-2008 ve 2013-2014 

yıllarında meydana gelmiştir (Türkeş, 1996, 2012, 2014; Komuscu, 2001; Yılmaz, 2015-2018).  

 
Türkiye’de 1940’lı yılların başlarından itibaren kuraklık üzerine yapılan çalışmalar artarak devam 

etmektedir. Çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmaların bir kısmı tüm Türkiye’yi, diğer 

bir kısmı ise belli bir coğrafi bölgeyi ya da alanı kapsamaktadır. Bu konudaki ilk çalışmalardan olan 

Tümertekin (1956) ve Tümertekin ve Cöntürk (1956) tarafından yapılan çalışmalarda De Martonne ve 
Thorntwaite formüllerine göre hesaplanan indisler yardımıyla Türkiye’de kurak aylar sayısı incelenmiştir. 
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Diğer taraftan Erinç (1957) ise yıllık toplam yağışın sıcaklığa oranından faydalanarak geliştirdiği ve kendi 

adıyla anılan indis yardımıyla kuraklık sınıflandırması yapmış ve tüm Türkiye için kuraklık haritaları 

hazırlamıştır. Aydeniz (1988) kendi adıyla anılan yöntemle yağış ve sıcaklıkla birlikte nispi nem ve 
güneşlenme süresini de dikkate alarak Türkiye’nin hangi bölgelerinin hangi kuraklık sınıfına girdiğini tespit 

etmiştir. Türkeş (1990) hazırladığı doktora tezinde Erinç indisi yardımıyla Türkiye'de kurak bölgeler ve 

önemli kurak yılları incelemiştir. Kuraklık üzerine son yıllarda yapılan önemli çalışmalardan birisi de Sırdaş 
(2002) tarafından hazırlanan doktora tezidir. Söz konusu çalışmada, Türkiye’de 60 büyük klima 

istasyonunun 1930-1990 yıllarına ait aylık yağış, sıcaklık ve nem verileri kullanılarak bu istasyonlar için 

üçlü-değişken kuraklık yaklaşımı grafikleri elde edilmiştir. Bu sayede yağıştaki eksikliklerin (kurak 
gidişlerin) diğer iki değişkenle (sıcaklık ve bağıl nem) aralarındaki ilişkileri incelenmiştir. Yine aynı 

çalışmada Standart Yağış İndisi (SYİ) metoduna ilave olarak kuraklık oranı olarak adlandırılan yeni bir 

yaklaşım geliştirilmiştir. Sırdaş ve Şen (2003) tarafından yapılan çalışmada ise Trakya bölgesinde zamansal 

ve alansal kuraklık analizi yapılmıştır. SYİ metodu ve gidişler analizi yardımıyla bu istasyonların kuraklık 
özellikleri (kuraklık genliği, süresi ve şiddeti) elde edilmiş ve faklı kesim seviyelerinde bölgenin kuraklık 

haritaları çıkarılmıştır. Yeğnidemir (2005) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde ise İç Anadolu 

bölgesindeki 26 meteoroloji istasyonundan elde edilen 1953-2003 yıllarına ait aylık yağış verileri 
kullanılarak SYİ metodu ve gidişler analizi yardımıyla kuraklık analizi yapılmıştır. Her bir istasyona ait 

kuraklık özellikleri (kuraklık genliği, süresi ve şiddeti) elde edilmiş ve farklı kesim seviyeleri için kuraklık 

haritaları hazırlanmıştır. 2014 yılında Yıldız tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de yarı kurak bir bölge 
olan İç Anadolu Bölgesinde meydana gelen meteorolojik kuraklıkların alansal-zamansal özellikleri ve 

şiddetleri kuraklığın şiddeti için bir ölçüt olan SYİ kullanılarak belirlenmiştir. 2016 yılında Bulut ve Yılmaz 

tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen zemin 

nemi değeri, hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılarak tarımsal kuraklığın 
detaylı analizi yapılmıştır. Oğuztürk (2017) tarafından yapılan çalışmada ise, Türkiye’deki farklı hidrolojik, 

jeomorfolojik, coğrafik, topografik ve iklimsel özelliklere sahip toplam 21 adet baraj su toplama havzası 

seçilerek bu havzalardaki yağış eksiklerinden kaynaklanan kuraklıkların nehir akımları, baraj hazne 
hacimleri ve zemin nemi sistemleri üzerindeki etkisi ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 

 

Yağışlarda meydana gelen eksikliklerin analiz edilmesi sonucu elde edilen bulgular ile uzun bir süreçte 

gerçekleşen kuraklık afetinin su kaynaklarına etkisine yönelik çalışmalarda bilimsel destek sağlanabilir. Su 
kaynakları yönetimi çalışmalarında özellikle iklim değişikliğine bağlı yağış eksikliğinden kaynaklanan 

kuraklıkların farklı bölgelerdeki hidrolojik sistemler üzerindeki etkilerini irdelemek gerekmektedir. Su 

kaynaklarının yağış eksikliklerine karşı tepkilerinin belirlenmesi dünyada, ülkemizde ve nehir havzalarında 
kuraklık olaylarının kolay bir şekilde tanımlanması ve izlenmesi için önemlidir. Bu çalışmada, Karadeniz 

Bölgesi’nde yer alan farklı coğrafi özelliklere sahip Hasanlar ve Kılıçkaya Barajlarına ait su toplama 

havzalarında incelenen su kaynaklarının farklı zaman ölçeklerindeki yağış eksikliğine karşı verdiği tepkinin 
belirlenmesi amacıyla mevcut havzalarda meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık analizleri 

yapılmıştır. Farklı zaman ölçeklerinde elde edilen bölgesel ortalama SYİ serilerinden yararlanılarak 

meteorolojik kuraklık analizi sonucunda havzalara ait farklı periyotlardaki kurak ve sulak dönemler, bu 

dönemlerin sıklığı ve kuraklık özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Yağış eksikliğinin farklı su 
kaynakları üzerine yaptığı etkilerin görülebilmesi için seçilen baraj havzalarındaki nehir akımları, baraj 

hazne hacimleri ve zemin nemi üzerindeki kuraklık etkisi incelenmiştir. Hidrolojik ve tarımsal kuraklık 

takibi için en uygun SYİ tespit edilmiş ve değerlendirilen su kaynaklarının farklı zaman ölçeklerindeki 
SYİ’e verdiği tepkiler mevsimsel olarak da incelenmiştir. Çalışmada, Devlet Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nden (DMİ) elde edilen mevcut aylık ortalama yağış verileri, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden (DSİ) elde edilen aylık ortalama akım ve hazne hacim verileri ile “The Advanced 
Microwave Scanning Radiometer - Earth Observing System (AMSR-E)” uydusundan mikrodalga bandında 

gerçekleştirilen gözlemlerin kullanıldığı “The Land Parameter Retrieval Model (LPRM)” algoritması ile 

elde edilen aylık ortalama zemin nemi verileri kullanılmıştır (Yılmaz, 2015-2018; Bulut, 2015). Veriler ile 

ilgili bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. 
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     Çizelge 1. Çalışmada kullanılan yağış, akım, hacim ve zemin nemi verileri 

 

 

 

 

 

 

 
2. SYİ METODU 

 
SYİ, 1993 yılında McKee ve arkadaşları tarafından kuraklığı tanımlamak ve izlemek amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu yöntem, yağıştaki meydana gelen azalmanın yeraltı suyu, su biriktirme haznesi 

depolaması, zemin nemi, kar yığını ve akarsu gibi hidrolojik sistemler üzerindeki etkilerini belirlemek 
amacıyla geliştirilmiştir. SYİ metodu için çoklu zaman ölçümlerinde farklı zaman dilimlerindeki yağış 

azalmasını belirlemek için tasarlanmıştır da denilebilir. Bu yöntemde ihtiyaç duyulan tek meteorolojik 

değişken yağış olduğundan uygulaması oldukça kolaydır. Diğer bir önemli avantajı ise faklı zaman ölçekleri 

için kuraklığı ölçmede gösterdiği esnekliktir. Standart yağış serisini hesaplamada yalnızca yağış serisinin 
aritmetik ortalaması ve standart sapmasına ihtiyaç duyulur. Herhangi bir X1, X2,…., Xn yağış zaman serisi 

için standart yağış serisi, xi, eşitlik (1) kullanılarak hesaplanır.  

 

𝑥𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋

−

𝑆𝑥
                                                                                                                                                                  (1) 

                                                                                  

Burada 


X  serinin ortalamasını ve Sx ise serinin standart sapmasını göstermektedir. 

 
Bu tür standartlaştırmanın faydaları; standartlaştırılmış dizinin aritmetik ortalaması 0 ve standart sapması 

1’e eşit olması, ortaya çıkan standart dizi sıfır etrafında salınım yapan oldukça küçük pozitif ve negatif 

işaretlerden meydana gelen bir sapmalar topluluğunu göstermesi, ardışık gelen negatif ve pozitif değerlerin 
kurak ve sulak dönmeleri göstermesi ve ayrıca standartlaştırılmış dizinin boyutunun olmamasıdır. Fakat, bu 

ilişki yağış serisinin normal dağılım göstermesi durumunda kullanılmaktadır. Literatürde yağış verilerinin 

genellikle normal dağılıma uymadığı ve yağışları en iyi temsil eden dağılımın da gamma dağılımı olduğu 
bilinmektedir. SYİ’nin hesaplanmasında ilk önce zaman adımına bağlı olarak yağış verisinin frekans 

dağılımı oluşturulmakta ve daha sonra gamma olasılık yoğunluk fonksiyonu, elde edilen ampirik yağış 

frekans dağılımına uydurulmaktadır. Son olarak da uydurulmuş gamma dağılımına denk standart normal 

dağılım dönüşümü uygulanmaktadır. Bu şekilde SYİ değerlerini içeren yeni bir seri elde edilmiş olur 
(Doğan, 2013; Tosunoğlu, 2014).  

 

Yağış eksikliğinin farklı su kaynaklarına etkisi dikkate alınarak genel olarak indislerdeki değişimlerin 
gözleneceği 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 aylık gibi farklı zaman dilimleri belirlenir. Bu zaman dilimleri yağıştaki 

eksikliğin kullanılabilir su kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceği gibi sübjektif bir 

mantığa göre seçilmiştir. Örneğin, herhangi bir ayda yağışta meydana gelen azalma toprak nemine nispeten 
kısa sürede (1-3 ay) etki edebilirken, yeraltı sularının ve nehirlerin bundan etkilenmesi daha uzun süreli bir 

zaman dilimi içinde olur (3-6 ay) (Pamuk vd. 2004). 

 

Daha önce bahsedildiği gibi, gerçekte indisin hesaplanması yağışın 12 ay ve daha az periyotlarda normal 
dağılıma uymaması nedeniyle, yağış serileri öncelikle normal dağılıma uygun hale getirilir. SYİ değerleri 

yağışta meydana gelen eksiklik ile lineer olarak artan veya azalan bir eğilim gösterir. SYİ değerlerinin 

normalize edilmesi sonucunda seçilen zaman dilimi içerisinde hem kurak ve hem de nemli dönemler aynı 
şekilde temsil edilir. SYİ değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indisin sürekli 

Havza 

Yağış 
Verisi Aralığı 

(Yıl) 

Akım 
Verisi Aralığı 

(Yıl) 

Hacim 
Verisi Aralığı 

(Yıl) 

Zemin Nemi 
Verisi Aralığı 

(Yıl) 

Hasanlar Baraj Havası 1950-2013 1985-2013 1985-2013 2002-2011 

Kılıçkaya Baraj Havzası 1950-2013 1995-2013 1995-2013 2002-2011 
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olarak negatif olduğu zaman periyodu “kurak dönem” olarak tanımlanır. İndisin sıfırın altına ilk düştüğü ay 

kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indisin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak 

kabul edilir (Özgürel vd. 2003; Mckee vd. 1995). Bu şekilde, yağış serilerini normalleştirerek SYİ 
değerlerine dönüşümü tamamlandıktan sonra kuraklık sınıflandırması yapılarak değerlendirme yapılabilir. 

McKee vd. (1993) tarafından SYİ aralıkları için dört ayrı kuraklık sınıflandırması yapılmıştır. Yapılan 

kuraklık sınıflandırılması Çizelge 2’de gösterilmiştir. 
 
                                               Çizelge 2. SYİ Kuraklık Sınıflandırılması (McKee vd. 1993) 

SYİ Kuraklık Kategorisi 

(0.00) – (-0.99) Normal 

(-1.0) – (-1.49) Orta Derece Kurak 

(-1.5) – (-1.99) Çok Kurak 

-2 ≥ Aşırı Kurak 

 

Çeşitli SYİ aralıkları için belirlenen kuraklık şiddetinin tespiti kuraklık analizi ve kuraklık takibi 
çalışmalarında büyük öneme sahiptir. SYİ metodu, bölgeye ait yağış verilerini kullanarak o bölge ile ilgili 

kuraklığın başladığı, şiddetlendiği ve bittiği değerleri belirleyen yani, yağış verilerine bağlı olarak 

kuraklığın temel büyüklükleri olan süresi, genliği ve şiddeti hakkında oldukça sağlıklı sonuçlar veren bir 

metottur. SYİ metodunun kullanılmasındaki amaç ise; bu yöntem ile 1 aylıktan 48 aylığa kadar farklı zaman 
dilimlerinde inceleme yapılarak yağış eksikliğinin farklı su kaynakları üzerine yaptığı etkilerin görülmesini 

sağlayan ve hem alansal hem de zamansal normalleştirmelerde başarılı bir yöntem olduğundan dolayı tercih 

edilmiştir. Ayrıca SYİ’nin, meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkları izlemede bilinen faydalarının yanı sıra 
bitkilerin büyüme ve hasat süreleri ile ilişkili olarak farklı zaman dilimlerinde seçilebilme özelliğinden 

dolayı tarımsal kuraklığın etkileri ile ilgili de yararlı bilgiler vermektedir. 

 

 

3. UYGULAMA 

 
3.1. Hasanlar Baraj Havzasında Meteorolojik Kuraklık Analizi 

 

Batı Karadeniz havzasının bir alt havzası olan Hasanlar Baraj havzası, yaklaşık olarak 696 km2 su toplama 

alanına sahiptir (Şekil 1). Hasanlar Baraj havzası oldukça dağlık ve sarptır. Havza genelde dik ve sarp eğimli 
arazilerden oluştuğu için erozyona, sel ve taşkınlara karşı oldukça duyarlı bir yapıya sahiptir. Havzada 

ormanlık alanlar hakim olup ziraat arazisi çok yetersizdir (Özdemir, 2015). Havzada yükselti farklılıkları 

253-1961 m aralığında değişmektedir. Havzanın güney batısından kuzey doğusuna doğru yükselti 
azalmaktadır. Nispeten küçük bir havza olmasına rağmen havzada yükseklik farkları fazladır.  

 

 
Şekil 1. Hasanlar Baraj Havzası  
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Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer alan havzada genel olarak Batı Karadeniz iklimi hakimdir. Batı 

Karadeniz ikliminde hemen her mevsim yağışlı olan Karadeniz iklim tiplerine göre nispeten daha az yağış 
ile yaz ve kış mevsimlerinde daha düşük sıcaklıklar görülmektedir. Fakat havzanın batısında yükselti 

farklılıkları ve coğrafi konumdan dolayı iç kısımlardaki Batı Karadeniz iklimi ile Hasanlar Barajının 

batısında görülen Karadeniz iklimine göre daha soğuk kış, normal kar yağışı, daha sık don, daha hafif yaz 

kuraklığı ve buharlaşma, daha fazla nemlilik ve bulutluluk ile karakterize edilen Marmara iklimi arasında 
bir geçiş iklimi karakteri görülmektedir (Özyuvacı, 1999). Ayrıca havzanın güney doğu bölümü, iç 

kesimlerde kaldığı için karasal iklimin yayılış alanlarından etkilenmektedir. Bu sebeple havzada iklim 

elemanlarının ortalama değerleri, güneydoğudan kuzeybatıya doğru gidildikçe değişiklik göstermektedir. 
Havzada, güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artmaktadır. DMİ’den elde edilen aylık ortalama 

sıcaklık verilerine göre, havzada yıllık sıcaklık ortalaması ise 11.4 ºC’dir. En sıcak aylar temmuz ve ağustos, 

en soğuk aylar ise ocak ve şubattır. Havzada yıllık ortalama yağış miktarı güneydoğudan kuzeybatıya doğru 
gidildikçe yükselme göstermiştir (Örneğin; Bolu’da 550 mm iken, Akçakoca’da 1034 mm’ye yükselmiştir). 

Havzada toplam yıllık yağış miktarlarında ise çok büyük farklılıklar olmayıp genelde ortalama yağışa yakın 

dağılım göstermiştir. Havzada minimum yağış 1997 yılında 485.55 mm ve 2006 yılında 485 mm iken, 

maksimum yağış 1997 yılında 884 mm olarak bulunmuştur. Bu durum, havzada genel olarak ılıman Batı 
Karadeniz ikliminin baskın olmasından kaynaklanmaktadır. Havza bütününe bakarsak eğer, yıllık ortalama 

yağış 663.5 mm civarındadır. Bu miktar da ülke yıllık ortalama yağış miktarının üzerinde bir değere tekabül 

etmektedir. Uzun yıllara ait yağış verilerine göre havzada, en fazla yağış kış mevsiminde aralık ve ocak 
aylarında, en az yağış ise yaz mevsiminde temmuz ve ağustos ile sonbahar mevsiminde eylül aylarında 

görülmektedir. Ayrıca, kış mevsiminden sonra en yağışlı mevsim ilkbahar mevsimi olduğu gözlemlenmiştir.  

Küçük Melen çayı üzerinde 1972 yılında işletmeye alınan sulama, taşkın koruma ve enerji amaçlı olarak 

inşa edilen Hasanlar Barajı, normal su kotunda 3 km2 göl alanına ve 55 hm3 göl hacmine sahiptir (Anonim, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü). Baraja gelen aylık ortalama akım miktarı ise yaklaşık olarak 13.05 m3/s, 

maksimum gelen aylık ortalama akım miktarı 85.86 m3/s ve minimum gelen aylık ortalama akım miktarı 

0.22 m3/s’dir. 
 

Bu çalışmada, havza içerisinde ve çevresinde yer alan en yakın 3 adet meteoroloji istasyonu (Akçakoca, 

Bolu, Düzce) seçilmiş ve bu istasyonlara ait aylık yağış verileri ile çalışılmıştır. İstasyonlara ait aylık yağış 

verilerinin eksik verileri aritmetik ortalama metodu kullanılarak çevredeki diğer yakın istasyonların 
verilerinden yararlanılarak tamamlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra verileri değerlendirilen 3 adet 

meteoroloji istasyonuna ait 1950-2013 yılları arası aylık yağış verileri kullanılarak Thiessen poligonları 

yöntemi ile havzanın bölgesel ortalama yağış değerleri hesaplanmıştır. Şekil 2’de seçilen meteoroloji 
istasyonlarının yeri ve temsil ettiği alanlar gösterilmiştir.  

 

  
Şekil 2. Hasanlar Baraj Havzası Çalışmasında Seçilen İstasyonların Yerleri ve Temsil Ettiği Alanlar 
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Bölgesel ortalama yağış verileri kullanılarak 1 aydan 24 aya kadar zaman ölçekleri için SYİ zaman serileri 

elde edilmiştir. Bölgesel ortalama 12 aylık SYİ serisi incelendiğinde, 1950-2013 yılları arasındaki 

değerlendirme sonucunda, Şekil 3’de görüldüğü gibi toplamda 64 yılda 26 yıl kuraklık yaşanmış olup, 
yaşanan bu kuraklıkların büyüklüklerine göre dağılımı 2 aşırı kurak, 3 çok kurak, 8 orta derecede kurak ve 

13 normale yakın biçimindedir. Yaşanan kuraklıkların ortalama süresi 1.44 yıl olup, 1957-1959 ve 2006-

2008 yılları arası görülen maksimum kuralık süresi 3 yıldır. Ortalama kuraklık şiddeti -0,41 (normale yakın) 
olup, 2006 yılında görülen maksimum kuraklık değeri ise -2.16 (aşırı kurak) olarak hesaplanmıştır. Yağış 

eksikliğine bağlı olarak havzada farklı büyüklükte kuraklık olaylarının meydana geldiği görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Hasanlar Baraj Havzası 12 Aylık SYİ Zaman Serisi  

 

3.2. Hasanlar Baraj Havzasında Hidrolojik Kuraklık Analizi 

 

Havzada hidrolojik kuraklık takibi için en uygun SYİ zaman ölçeğini tespit etmek amacıyla 

standartlaştırılmış aylık ortalama akımlar ve hazne hacimleri ile aylık SYİ değerleri karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada standartlaştırılmış akım ve hazne hacim değerleri ilk önce sürekli veriler olarak ele alınmış ve 
farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra, standartlaştırılmış akım ve hazne 

hacim değerleri ay bazında ele alınarak aynı aya karşılık gelen farklı zaman ölçeklerindeki SYİ değerleri ile 

karşılaştırılma yapılarak mevsimsel değişimler incelenmiştir. 
 

3.2.1. Standartlaştırılmış Akım ve Hazne Hacim Değerlerinin Sürekli Veriler Olarak Ele Alınarak Farklı 

Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri ile Karşılaştırılması 

Standartlaştırılmış akım değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında elde edilen 

korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) Şekil 4 (a)’da gösterilmiştir. 
Buna göre akım ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerinde (2-3 aylık) yüksek korelasyon olduğu 

görülmektedir. Burada maksimum korelasyon (R=0.527) 2 aylık zaman ölçeğinde elde edilmiştir. Bu 

demektir ki, nehir akımları için çok geniş periyodların göz önüne alınmasından ziyade söz konusu küçük 

ölçekli havzada herhangi bir aydaki nehir akımı üzerinde bu ve geçmiş 1 aydaki yağış toplamları belirleyici 
rol oynamaktadır. Ayrıca, Hasanlar Baraj havzasında kısa zaman ölçekli SYİ ve standartlaştırılmış akım 

arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür.  

 
Şekil 4 (b)’de standartlaştırılmış hazne hacim değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında 

elde edilen korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) gösterilmiştir. 

Buna göre hacim ve SYİ arasında uzun zaman ölçeklerinde (3-7 aylık) yüksek korelasyon olduğu 
görülmektedir. Burada maksimum korelasyon (R=0.392) 4 aylık zaman ölçeğinde elde edilmiştir. Bu 

demektir ki, küçük ölçekli söz konusu havzada herhangi bir aydaki hazne hacmi üzerinde bu ve geçmiş 3 

aydaki yağış toplamları belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, Hasanlar Baraj havzasında 1-12 zaman ölçekli 

SYİ ve standartlaştırılmış hacim arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve 12 aydan uzun zaman 
ölçeklerinde ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. 
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Şekil 4. Hasanlar Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Akım Değerleri (a) ve Hazne Hacim Değerleri (b) ile Farklı 

Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri Arasındaki Korelasyon 

 

 

3.2.2. Hasanlar Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Akım ve Hazne Hacim ile Farklı Zaman 

Ölçeklerindeki SYİ Değerlerinin Aylık Karşılaştırılması 

Çalışmanın bu aşamasında, nehir akımlarındaki mevsimsel değişimlerin incelenmesi amacıyla 

karşılaştırmalar yapılmış ve çeşitli mevsimsel farkların ortaya çıktığı gözlenmiştir. Şekil 5(a)’da 

standartlaştırılmış aylık akım değerleri ve farklı zaman ölçeklerinde aylık SYİ değerleri arasında korelasyon 
değerleri gösterilmektedir. Burada nehir akımlarının farklı zaman ölçeklerinde SYİ ile mevsimsel değişim 

gösterdiği göze çarpmaktadır. Yani nehir akımlarının farklı zaman ölçeklerindeki SYİ’e verdiği tepkide 

önemli mevsimsel farklılıklar vardır. İncelenen zaman ölçekleri bütün olarak değerlendirildiğinde 
maksimum korelasyon değerine yaz mevsiminde 5 aylık zaman ölçeğinde ağustos ayında (R=0.67), 

sonbahar mevsiminde 2 aylık zaman ölçeğinde kasım ayında (R=0.69), kış mevsiminde 3 aylık zaman 

ölçeğinde aralık ayında (R=0.74) ve ilkbahar mevsiminde 1 aylık zaman ölçeğinde nisan ayında (R=0.61) 
ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi her mevsim için maksimum korelasyon değerleri 1-5 aylık kısa zaman 

ölçeklerinde elde edilmiş ve R=0.60 değerini aşmıştır. Sonuç olarak, kış mevsiminde aralık ayında en 

yüksek korelasyon değeri (R=0.74) elde edilmiş ve korelasyon değerlerinin diğer aylara kıyasla çok daha 

düşük olduğu (R=0.50) ayın da kış mevsiminde şubat ayı olduğu tespit edilmiştir. 
 

Şekil 5(b)’de standartlaştırılmış aylık hacim değerleri ve farklı zaman ölçeklerindeki aylık SYİ değerleri 

arasında korelasyon değerleri gösterilmektedir. Burada hacim değerlerinin farklı zaman ölçeklerinde SYİ 
ile mevsimsel değişim gösterdiği göze çarpmaktadır. Yani hazne hacimlerinin farklı zaman ölçeklerindeki 

SYİ’e verdiği tepkide önemli mevsimsel farklılıklar vardır. Genel olarak bütün mevsimlere bakıldığında en 

yüksek korelasyon değerleri 2-10 aylık zaman ölçeğinde bulunarak, maksimum korelasyon değerlerine yaz 

mevsiminde 3 aylık zaman ölçeğinde (R=0.64) ağustos ayında, sonbahar mevsiminde 10 aylık zaman 
ölçeğinde (R=0.52) kasım ayında, kış mevsiminde 2 aylık zaman ölçeğinde (R=0.53) şubat ayında, ilkbahar 

mevsiminde 3 aylık zaman ölçeğinde (R=0.53) nisan ayında ulaşılmaktadır. Sonuç olarak, yaz mevsiminde 

ağustos ayında en yüksek korelasyon değeri (R=0.64) elde edilmiş ve korelasyon değerlerinin diğer aylara 
kıyasla çok daha düşük olduğu (R=0.33) ayın da ilkbahar mevsiminde mart ayı olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada özellikle yaz mevsiminde diğer mevsimlere göre yüksek korelasyonların görülmesi ile ocak ve 

şubat aylarında 10 aylık zaman ölçeğinden uzun zaman ölçeklerinde korelasyon değerlerinin çok düşük 
olması dikkat çekmiştir. Bu havzada 10 aylık zaman ölçeğinden daha uzun zaman ölçeklerinin hazne 

hacimlerinde kuraklığı izlemede kullanılışlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 5. Hasanlar Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Aylık Akım Değerleri (a) ve Hazne Hacim Değerleri (b) ile 

Farklı Zaman Ölçeklerindeki Aylık SYİ Değerleri Arasında Korelasyon Katsayıları 

 

 

3.3. Hasanlar Baraj Havzasında Tarımsal Kuraklık Analizi 
 

Çalışmanın bu bölümünde, tarımsal kuraklığı takip etmek amacıyla kuraklık çalışmaları için önemli bir 

parametre olan zemin nemi verileri ile çalışılmıştır. Hasanlar Baraj havzasında tarımsal kuraklık takibi için 
en uygun SYİ zaman ölçeğini tespit etmek amacıyla standartlaştırılmış aylık ortalama zemin nemi değerleri 

ile aylık SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada standartlaştırılmış zemin nemi değerleri ilk önce 

sürekli veriler olarak ele alınmış ve farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Daha 

sonra, standartlaştırılmış zemin nemi değerleri ay bazında ele alınarak aynı aya karşılık gelen farklı zaman 
ölçeklerindeki SYİ değerleri ile karşılaştırılma yapılarak mevsimsel değişimler incelenmiştir. 

 

 

3.3.1. Hasanlar Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin 

Nemi Verilerinin Sürekli Veriler Olarak Ele Alınarak Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri ile 

Karşılaştırılması 

 

Standartlaştırılmış aylık zemin nemi değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında elde 

edilen korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 1-3 aylık toplam yağışta meydana gelebilecek eksilme zemin nem düzeyine hemen etki 
etmektedir, yani zemin nemi 1-3 ay bazındaki kuraklıktan daha çok etkilenmektedir. Bu sebeple, zemin 

nemi ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerindeki korelasyonlar incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 

zemin nemi ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerinde (1-2 aylık) daha anlamlı korelasyonların olduğu 
görülmektedir. İncelenen zaman ölçeklerindeki korelasyonlar kıyaslandığında daha anlamlı sonuç 1 aylık 

zaman ölçeğinde bulunmuştur. Maksimum korelasyon 1 aylık zaman ölçeğinde R=0.10 olarak elde 

edilmiştir. Bu demektir ki, küçük ölçekli söz konusu havzada herhangi bir aydaki zemin nemi üzerinde bu 

aydaki yağış toplamları belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, Hasanlar Baraj havzasında kısa zaman ölçekli 
SYİ ve standartlaştırılmış zemin nemi arasında ilişkinin kısa zaman ölçeğinde zaman ölçeği arttıkça giderek 

zayıfladığı, 6 aydan uzun zaman ölçeğinden sonra ölçek arttıkça negatif korelasyonlar giderek artmaktadır.  
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Şekil 6. Hasanlar Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin Nemi 

Değerleri ile Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri Arasında Korelasyon 

 

 

3.3.2. Hasanlar Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin 

Nemi Verilerinin Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri ile Aylık Karşılaştırılması 

 

Uydu kaynaklı gözlemlerden elde edilen aylık ortalama zemin nemi verilerinin standartlaştırılmış değerleri 
ve farklı zaman ölçeklerinde aylık SYİ değerleri arasında korelasyon değerleri Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Burada zemin nemi değerlerinin farklı zaman ölçeklerinde SYİ ile mevsimsel değişim gösterdiği göze 

çarpmaktadır. Yani zemin neminin farklı zaman ölçeklerindeki SYİ’e verdiği tepkide önemli mevsimsel 
farklılıklar vardır. 

 

 
Şekil 7. Hasanlar Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Aylık Zemin Nemi 

Değerleri ve Farklı Zaman Ölçeklerindeki Aylık SYİ Değerleri Arasında Korelasyon Katsayıları 

 

 

İncelenen 1-6 aylık kısa zaman ölçeğinde bütün mevsimlere bakıldığında en yüksek korelasyon değerleri 1-

3 aylık zaman ölçeğinde (sadece nisan ayı için 4 aylık zaman ölçeği geçerlidir) bulunarak, maksimum 
korelasyon değerlerine yaz mevsiminde (R=0.743) 1 aylık zaman ölçeğinde ağustos ayında, sonbahar 

mevsiminde (R=0.61) 1 aylık zaman ölçeğinde kasım ayında, kış mevsiminde (R=0.49) 2 aylık zaman 

ölçeğinde şubat ayında, ilkbahar mevsiminde (R=0.19) 2 aylık zaman ölçeğinde mayıs ayında 

ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi tüm mevsimlerde en yüksek maksimum korelasyon değerleri 1 ve 2 aylık 
zaman ölçeklerinde elde edilmiştir. Sonuç olarak, yaz mevsiminde ağustos ayında en yüksek maksimum 

korelasyon değeri (R=0.74) ve en düşük maksimum korelasyon değeri ise yaz mevsiminde temmuz ayında 

elde edilmiştir. 
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4.1. Kılıçkaya Baraj Havzasında Meteorolojik Kuraklık Analizi 

 

Yeşilırmak havzasının bir alt havzası olan Kılıçkaya Baraj havzası, yaklaşık olarak 8146 km2 su toplama 
alanına sahiptir. Oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip olan Kılıçkaya Baraj havzası Doğu Karadeniz 

Dağlarının güneyinde bulunan doğu-batı yönünde uzanan dağlar ve faylar ile parçalanmış çöküntü alanları 

üzerinde yer almaktadır (Erinç, 1945). Havza topografyasına bakıldığında (Şekil 8), havzada yükselti 
farklılıkları 801-3299 m aralığında değişmektedir. Havza tamamen dağlık ve engebeli bir arazi yapısına 

sahip olup, etrafı dağlarla çevrilidir. Ayrıca, havzada yükselti farklılıkları kısa mesafede değişmektedir.  

 

 
Şekil 8. Kılıçkaya Baraj Havzası 

 

Havzada, Karadeniz kıyısına göre karasallığın artması sonucu sıcaklık azalmış olmasına rağmen tam bir 
karasal iklim yaşanmaz. Yağışlar ilkbahara kayarak, yaz kuraklığı belirginleşmektedir. Ayrıca, kış 

mevsiminde kar yağışları ve karla örtülü gün sayısı da artmaktadır. İklimdeki bu farklılaşmanın etkisi, 

özellikle kuzey ve güneydeki dağlık bölgeler üzerinde belirgin olarak hissedilmektedir. Havzada Doğu 
Karadeniz ikliminden karasal iklime geçiş iklimi hakimdir. Bu sebeple genellikle yaz ayları sıcak ve kurak, 

kış ve bahar ayları ise yağışlı geçmektedir (Yürüdür, 2002). Havzada, kuzeyden güneye doğru gidildikçe 

sıcaklık artmaktadır. DMİ’den elde edilen aylık ortalama sıcaklık verilerine göre, havzada yıllık sıcaklık 

ortalaması ise 10 ºC’dir. En sıcak aylar temmuz ve ağustos, en soğuk aylar ocak ve şubattır. Havzada 
kuzeyden güneye doğru gidildikçe yıllık ortalama yağış değerleri birbirinden farklılık göstermektedir. 

Özellikle havzanın kuzey bölümü Karadeniz kıyısına yakın olmasından dolayı, daha içeride kalan güney 

bölümüne göre nispeten daha fazla yağış almaktadır. Örneğin; yıllık ortalama yağış Şebinkarahisar’da 569 
mm iken, Erzincan’da 377 mm’ye düşmektedir. Havzada toplam yıllık yağış miktarları da yıldan yıla 

farklılık göstermekte olup, minimum yağış 2013 yılında 189 mm iken, maksimum yağış 1963 yılında 656 

mm olarak bulunmuştur. Bu durum havzada kıyıya yakın kesimlerde Doğu Karadeniz ikliminin görülmesi 
ile birlikte, içerilere doğru gidildikçe Doğu Karadeniz ikliminden karasal iklime geçiş ikliminin hakim 

olmasından kaynaklanmaktadır. Havza bütününe bakıldığında yıllık ortalama yağış 489 mm civarındadır.  

Bu miktar da ülke yıllık ortalama yağış miktarının altında bir değere tekabül etmektedir. Uzun yıllara ait 

yağış verilerine göre havzada en fazla yağış ilkbahar mevsiminde nisan ve mayıs aylarında, en az yağış ise 
yaz mevsiminde temmuz ve ağustos aylarında görülmektedir. İlkbahar mevsiminden sonra en yağışlı 

mevsimin kış mevsimi olduğu gözlemlenmiştir. Kelkit Çayı üzerinde 1990 taşkın kontrolü ve enerji amaçlı 

olarak hizmete alınan Kılıçkaya Barajı, normal su kotunda 64 km2 göl alanına, 1400.39 hm3 göl hacmine 
sahiptir (Anonim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü). Baraja gelen aylık ortalama akım miktarı ise yaklaşık 

olarak 61.16 m3/s, maksimum gelen aylık ortalama akım miktarı 358.56 m3/s ve minimum gelen aylık 

ortalama akım miktarı 1.8 m3/s’dir. 

 
Çalışmada, havza içerisinde ve çevresinde yer alan en yakın 5 adet meteoroloji istasyonu (Bayburt, 

Gümüşhane, Suşehri, Şebinkarahisar ve Erzincan) seçilmiş ve bu istasyonlara ait aylık yağış verileri ile 
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çalışılmıştır. İstasyonlara ait aylık yağış verilerinin eksik verileri aritmetik ortalama metodu kullanılarak 

çevredeki diğer yakın istasyonların verilerinden yararlanılarak tamamlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra 

verileri değerlendirilen 5 adet meteoroloji istasyonuna ait 1950-2013 yılları arası aylık yağış verileri 
kullanılarak Thiessen poligonları yöntemi ile havzanın bölgesel ortalama yağış değerleri hesaplanmıştır. 

Şekil 9’da seçilen meteoroloji istasyonlarının yeri ve temsil ettiği alanlar gösterilmiştir.  

 
 

 
Şekil 9. Kılıçkaya Baraj Havzası Çalışmasında Seçilen İstasyonların Yerleri ve Temsil Ettiği Alanlar 

 

Bölgesel ortalama yağış verileri kullanılarak 1 aydan 24 aya kadar zaman ölçekleri için SYİ zaman serileri 

elde edilmiştir. Bölgesel ortalama 12 aylık SYİ serisi incelendiğinde, 1950-2013 yılları arasındaki 

değerlendirme sonucunda, Şekil 10’da görüldüğü gibi toplamda 64 yılda 32 yıl kuraklık yaşanmış olup, 

yaşanan bu kuraklıkların büyüklüklerine göre dağılımı 3 aşırı kurak, 1 çok kurak, 3 orta derecede kurak ve 
25 normale yakın kurak biçimindedir. Yaşanan kuraklıkların ortalama süresi 1.88 yıl olup, 1954-1959 yılları 

arası görülen maksimum kuralık süresi 6 yıldır. Ortalama kuraklık şiddeti -0.37 (normale yakın kurak) olup, 

2013 yılında görülen maksimum kuraklık değeri ise -4.32 (aşırı kurak) olarak hesaplanmıştır. Yağış 
eksikliğine bağlı olarak havzada farklı büyüklüklerde kuraklık olaylarının meydana geldiği görülmektedir. 

 

 
Şekil 10. Kılıçkaya Baraj Havzası 12 Aylık SYİ Zaman Serisi 

 

4.2. Kılıçkaya Baraj Havzasında Hidrolojik Kuraklık Analizi 

 
Havzada hidrolojik kuraklık takibi için en uygun SYİ zaman ölçeğini tespit etmek amacıyla 

standartlaştırılmış aylık ortalama akımlar ve hazne hacimleri ile aylık SYİ değerleri karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada standartlaştırılmış akım ve hazne hacim değerleri ilk önce sürekli veriler olarak ele alınmış ve 

farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra, standartlaştırılmış akım ve hazne 
hacim değerleri ay bazında ele alınarak aynı aya karşılık gelen farklı zaman ölçeklerindeki SYİ değerleri ile 

karşılaştırılma yapılarak mevsimsel değişimler incelenmiştir. 
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4.2.1. Standartlaştırılmış Akım ve Hazne Hacim Değerlerinin Sürekli Veriler Olarak Ele Alınarak Farklı 

Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri ile Karşılaştırılması 

Standartlaştırılmış akım değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında elde edilen 

korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) Şekil 11(a)’da gösterilmiştir. 

Buna göre akım ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerinde (3-5 aylık) yüksek korelasyon olduğu 
görülmektedir. Burada maksimum korelasyon (R=0.51) 4 aylık zaman ölçeğinde elde edilmiştir. Bu 

demektir ki, nehir akımları için çok geniş periyodların göz önüne alınmasından ziyade söz konusu büyük 

ölçekli havzada herhangi bir aydaki nehir akımı üzerinde bu ve geçmiş 3 aydaki yağış toplamları belirleyici 
rol oynamaktadır. Ayrıca, Kılıçkaya Baraj havzasında kısa zaman ölçekli SYİ ve standartlaştırılmış akım 

arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. 

 

Şekil 11(b)’de standartlaştırılmış hazne hacim değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında 
elde edilen korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) gösterilmiştir. 

Buna göre hacim ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerinde (4-6 aylık) anlamlı korelasyonların olduğu 

görülmektedir. Burada maksimum korelasyon (R=0.22) 5 aylık zaman ölçeğinde elde edilmiştir. Bu 
demektir ki, büyük ölçekli söz konusu havzada herhangi bir aydaki hazne hacmi üzerinde bu ve geçmiş 4 

aydaki yağış toplamları belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, Kılıçkaya Baraj havzasında 1-6 zaman ölçekli 

SYİ ve standartlaştırılmış hacim arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve 6 aydan uzun zaman 
ölçeklerinde ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. 

 

 

 
 

Şekil 11. Kılıçkaya Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Akım Değerleri (a) ve Hazne Hacim Değerleri (b) ile 

Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri Arasındaki Korelasyon 

 

 

4.2.2. Kılıçkaya Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Akım ve Hazne Hacim ile Farklı Zaman 

Ölçeklerindeki SYİ Değerlerinin Aylık Karşılaştırılması 

 

Çalışmanın bu aşamasında, nehir akımlarındaki mevsimsel değişimlerin incelenmesi amacıyla 
karşılaştırmalar yapılmış ve çeşitli mevsimsel farkların ortaya çıktığı gözlenmiştir. Şekil 12(a)’da 

standartlaştırılmış aylık akım değerleri ve farklı zaman ölçeklerinde aylık SYİ değerleri arasında korelasyon 

değerleri gösterilmektedir. Burada nehir akımlarının farklı zaman ölçeklerinde SYİ ile mevsimsel değişim 

gösterdiği göze çarpmaktadır. Yani nehir akımlarının farklı zaman ölçeklerindeki SYİ’e verdiği tepkide 
önemli mevsimsel farklılıklar vardır. İncelenen zaman ölçekleri bütün olarak değerlendirildiğinde 

maksimum korelasyon değerine yaz mevsiminde 7 aylık zaman ölçeğinde haziran ayında (R=0.68), 

sonbahar mevsiminde 3 aylık zaman ölçeğinde kasım ayında (R=0.74), kış mevsiminde 3 aylık zaman 
ölçeğinde aralık ayında (R=0.73) ve ilkbahar mevsiminde 3 aylık zaman ölçeğinde mayıs ayında (R=0.63) 

ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, yaz mevsimi hariç diğer mevsimlerde en yüksek korelasyon değerleri kısa 
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zaman ölçeklerinde elde edilmiştir. İncelenen zaman ölçeğinde (1-12 aylık) tüm mevsimler için maksimum 

korelasyon değerleri 2-7 aylık uzun ve kısa zaman ölçeklerinde (sadece temmuz ayı için 10 aylık zaman 

ölçeği geçerlidir) elde edilmiş olup, bu zaman ölçeklerinde yaz mevsimi sonunda (ağustos) korelasyon 
değerlerinin (R≤0.44) diğer aylara göre düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca kış, ilkbahar ve sonbahar 

mevsimlerinde en yüksek korelasyon değerlerine kısa zaman ölçeklerinde ulaşılırken, yaz aylarında (haziran 

ve temmuz) en yüksek korelasyon değerlerine uzun zaman ölçeklerinde (7 ve 10 aylık) ulaşılması dikkat 
çekmiştir. Çalışmada, her mevsim için bulunan en yüksek korelasyon değerleri R=0.60 değerini aşmıştır. 

Sonuç olarak, sonbahar mevsiminde kasım ayında en yüksek korelasyon değeri (R=0.74) elde edilmiş ve 

korelasyon değerlerinin diğer aylara kıyasla daha düşük olduğu (R≤0.44) ayın da yaz mevsiminde ağustos 
ayı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 12(b)’de standartlaştırılmış aylık hacim değerleri ve farklı zaman ölçeklerindeki aylık SYİ değerleri 

arasında korelasyon değerleri gösterilmektedir. Burada hacim değerlerinin farklı zaman ölçeklerinde SYİ 
ile mevsimsel değişim gösterdiği göze çarpmaktadır. Yani hazne hacimlerinin farklı zaman ölçeklerindeki 

SYİ’e verdiği tepkide önemli mevsimsel farklılıklar vardır. Genel olarak bütün mevsimlere bakıldığında en 

yüksek korelasyon değerleri 3-10 aylık zaman ölçeğinde (sadece eylül ayı için 1 aylık zaman ölçeği 
geçerlidir) bulunarak, maksimum korelasyon değerlerine yaz mevsiminde 10 aylık zaman ölçeğinde 

(R=0.41) temmuz ayında, sonbahar mevsiminde 3 aylık zaman ölçeğinde (R=0.37) kasım ayında, kış 

mevsiminde 5 aylık zaman ölçeğinde (R=0.46) ocak ayında ve ilkbahar mevsiminde 5 aylık zaman 
ölçeğinde (R=0.36) mart ayında ulaşılmaktadır. Her mevsim için bulunan en yüksek korelasyon değerleri 

yaz mevsimi hariç kısa zaman ölçeklerinde elde edilmiş olup, R=0.35 değerini aşmıştır. Maksimum 

korelasyon değeri sonbahar mevsiminde eylül ayında ise 4 aylık zaman ölçeğinde en düşük seviyeye 

(R=0.13) inmektedir. Sonuç olarak, en yüksek korelasyon değerleri kış mevsiminde (aralık ve ocak), en 
düşük korelasyon değeri ise sonbahar mevsiminde (eylül) elde edilmiştir. Çalışmada, özellikle ilkbahar 

mevsiminde (nisan ve mayıs) ve sonbahar mevsiminde korelasyon değerlerinin uzun zaman ölçeklerinde 

çok düşük olduğu dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra, korelasyon değerleri nispeten daha yüksek olan diğer 
aylarda ise maksimum korelasyon değerlerine 3-13 aylık zaman ölçeklerinde ulaşılmıştır. Ayrıca, anlamlı 

maksimum korelasyon değerlerine sonbahar mevsiminde, kış mevsiminde, ilkbahar mevsiminde (mart ve 

nisan) ve yaz mevsimi sonunda (ağustos) kısa zaman ölçeklerinde ulaşılırken, ilkbahar mevsimi sonunda 

(mayıs) ve yaz mevsiminde (haziran ve temmuz) uzun zaman ölçeklerinde ulaşılmaktadır. Buradan yola 
çıkarak havzada, 13 aylık zaman ölçeğinden daha uzun zaman ölçeklerinin hazne hacimlerinde kuraklığı 

izlemede kullanılışlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

 
Şekil 12. Kılıçkaya Baraj Havzasında Standartlaştırılmış Aylık Akım Değerleri (a) ve Hazne Hacim Değerleri (b) ile 

Farklı Zaman Ölçeklerindeki Aylık SYİ Değerleri Arasında Korelasyon Katsayıları 
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4.3. Kılıçkaya Baraj Havzasında Tarımsal Kuraklık Analizi 

 

Çalışmanın bu bölümünde, tarımsal kuraklığı takip etmek amacıyla kuraklık çalışmaları için önemli bir 
parametre olan zemin nemi verileri ile çalışılmıştır. Kılıçkaya Baraj havzasında tarımsal kuraklık takibi için 

en uygun SYİ zaman ölçeğini tespit etmek amacıyla standartlaştırılmış aylık ortalama zemin nemi değerleri 

ile aylık SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada standartlaştırılmış zemin nemi değerleri ilk önce 
sürekli veriler olarak ele alınmış ve farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Daha 

sonra, standartlaştırılmış zemin nemi değerleri ay bazında ele alınarak aynı aya karşılık gelen farklı zaman 

ölçeklerindeki SYİ değerleri ile karşılaştırılma yapılarak mevsimsel değişimler incelenmiştir. 
 

 

4.3.1. Kılıçkaya Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin 

Nemi Verilerinin Sürekli Veriler Olarak Ele Alınarak Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ 

Değerleri ile Karşılaştırılması 

4.3.2.  

Standartlaştırılmış aylık zemin nemi değerleri ile farklı zaman ölçeklerinde SYİ değerleri arasında elde 

edilen korelasyonlar analiz edilmiş ve korelasyon değerlerinin değişimi (korelogram) Şekil 13’de 

gösterilmiştir. Daha öncede belirtildiği gibi 1-3 aylık toplam yağışta meydana gelebilecek eksilme zemin 
nem düzeyine hemen etki etmektedir, yani zemin nemi 1-3 ay bazındaki kuraklıktan daha çok 

etkilenmektedir. Bu sebeple, zemin nemi ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerindeki korelasyonlar 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, zemin nemi ve SYİ arasında kısa zaman ölçeklerinde (1-4 aylık) 
yüksek korelasyonların olduğu görülmektedir. İncelenen zaman ölçeklerindeki korelasyonlar 

kıyaslandığında en iyi sonuç 1 aylık zaman ölçeğinde bulunmuştur. Maksimum korelasyon 1 aylık zaman 

ölçeğinde R=0.53 olarak elde edilmiştir. Bu demektir ki, büyük ölçekli söz konusu havzada herhangi bir 

aydaki zemin nemi üzerinde bu aydaki yağış toplamları belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, Kılıçkaya 
Baraj havzasında kısa zaman ölçekli SYİ ve standartlaştırılmış zemin nemi arasında kuvvetli bir ilişkinin 

olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 13. Kılıçkaya Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin Nemi 

Değerleri ile Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri Arasında Korelasyon 

 
 

4.3.2. Kılıçkaya Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Zemin 

Nemi Verilerinin Farklı Zaman Ölçeklerindeki SYİ Değerleri ile Aylık Karşılaştırılması 
 

Uydu kaynaklı gözlemlerden elde edilen aylık ortalama zemin nemi verilerinin standartlaştırılmış değerleri 
ve farklı zaman ölçeklerinde aylık SYİ değerleri arasında korelasyon değerleri Şekil 14’de gösterilmektedir. 

Burada zemin nemi değerlerinin farklı zaman ölçeklerinde SYİ ile mevsimsel değişim gösterdiği göze 

çarpmaktadır. Yani zemin neminin farklı zaman ölçeklerindeki SYİ’e verdiği tepkide önemli mevsimsel 

farklılıklar vardır.  
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Şekil 14. Kılıçkaya Baraj Havzasında Uydu Kaynaklı Gözlemlerden Elde Edilen Standartlaştırılmış Aylık Zemin 

Nemi Değerleri ve Farklı Zaman Ölçeklerindeki Aylık SYİ Değerleri Arasında Korelasyon Katsayıları 

 

İncelenen 1-6 aylık kısa zaman ölçeklerinde her mevsim için en yüksek korelasyon değerleri 1-2 aylık 
zaman ölçeğinde (sadece ocak ayı için 4 aylık ve nisan ayı için 5 aylık zaman ölçeği geçerlidir) bulunarak, 

maksimum korelasyon değerlerine yaz mevsiminde (R=0.84) 1 aylık zaman ölçeğinde ağustos ayında, 

sonbahar mevsiminde (R=0.97) 1 aylık zaman ölçeğinde eylül ayında, kış mevsiminde (R=0.40) 2 aylık 
zaman ölçeğinde aralık ayında ve ilkbahar mevsiminde (R=0.61) 5 aylık zaman ölçeğinde nisan ayında 

ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, kış mevsimi hariç tüm mevsimlerde en yüksek maksimum korelasyon 

değerleri 1 ve 2 aylık zaman ölçeklerinde elde edilmiştir. Sonuç olarak, sonbahar mevsiminde eylül ayında 
en yüksek maksimum korelasyon değeri (R=0.97) ve kış mevsiminde ise ocak ayında en düşük maksimum 

korelasyon değeri (R=0.35) elde edilmiştir.  
 

 

4. SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’ndeki farklı coğrafi özelliklere sahip Kılıçkaya ve Hasanlar Barajları su 

toplama havzalarında yağış eksiklerinden kaynaklanan kuraklıkların nehir akımları, baraj hazne hacimleri 

ile zemin nemi sistemleri üzerindeki etkisi ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 
Hasanlar ve Kılıçkaya Barajlarına ait su toplama havzalarında incelenen su kaynaklarının farklı zaman 

ölçeklerindeki yağış eksikliğine karşı verdiği tepkilerin belirlenmesi amacıyla farklı zaman ölçeklerinde 

elde edilen bölgesel ortalama SYİ serileri kullanılarak mevcut havzalarda meteorolojik, hidrolojik ve 
tarımsal kuraklık analizleri yapılmıştır. 

 

Çalışmanın birinci aşamasında, mevcut baraj havzalarına bölgesel ortalama aylık yağış verilerinden elde 
edilen SYİ değerleri kullanılarak yapılan meteorolojik kuraklık analizi sonuçları bütün olarak 

değerlendirilmiştir. Hasanlar Baraj havzası yıllık ortalama yağış miktarı ülke yıllık ortalama yağış 

miktarının üzerinde bir değere tekabül ederken, Kılıçkaya Baraj havzası yıllık ortalama yağış miktarı ülke 

yıllık ortalama yağış miktarının altında bir değere tekabül etmektedir. Hasanlar Baraj havzasında genel 
olarak da kısa dönemler halinde ortalama yağışın üzerinde yağış meydana geldiği görülürken, Kılıçkaya 

Baraj havzasında ortalama yağışın altında ve üzerinde kalan yağış miktarları eşit olarak dağılmaktadır. 

Havzalarda meydana gelen farklı periyotlardaki kurak ve sulak dönemler ve bu dönemlerin kuraklık 
özellikleri incelendiğinde, kısa dönemlerden uzun dönemlere gidildikçe kuraklık sıklığı azalmakta, kuraklık 

genliklerinde ve sürelerinde artış olduğu görülmüştür. Kuraklıklar yıl bazında incelendiğinde Hasanlar Baraj 

havzasında 1957-1959, 1976-1977, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003 ve 2006-2008 dönemlerinde ve 

Kılıçkaya Baraj havzasında 1954-1959, 1969-1970, 1972-1975, 1989-1990, 1993-1994, 2000-2002, 2007-
2008 ve 2012-2013 dönemlerinde uzun süreli kuraklıklar görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgulara 

göre, göz önüne alınan iki havza için yıllık ortalama kuraklık şiddetleri normale yakın kurak (-0.37--0.41) 
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olarak hesaplanmıştır. Maksimum kuraklık şiddeti Kılıçkaya Baraj havzasında 2013 yılında (aşırı kurak), 

Hasanlar Baraj havzasında ise 2006 yılında (aşırı kurak) yaşanmıştır. 2006 yılı Kılıçkaya Baraj havzasında 

sulak bir dönem olarak geçmesine rağmen, Hasanlar Baraj havzasında aşırı kurak bir dönem geçmiştir. 
Fakat, 2013 yılında mevcut iki havzada da yağış eksikliğine bağlı olarak farklı büyüklükte kuraklık 

olaylarının meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca, her iki havza için mevsimsel incelemeler sonucunda 64 

yılda havzaların coğrafi konumu sebebiyle farklı iklim özelliklerinin görülmesinden kaynaklanan 
mevsimlerdeki farklı yağış rejimleri, her mevsimde farklı büyüklükte kuraklık olaylarının yaşanmasına 

neden olmuştur. 

 
Çalışmanın ikinci aşamasında, seçilen baraj havzalarında yapılan hidrolojik kuraklık analizi sonucunda 

farklı zaman ölçeklerinde elde edilen SYİ serileri kullanılarak havzalardaki nehir akımları ve hazne 

hacimleri üzerindeki kuraklık etkisi incelenmiştir. Öncelikle, standartlaştırılmış nehir akımı ve hazne hacmi 

değerleri sürekli veriler olarak ele alınarak farklı zaman ölçeğindeki SYİ değerleri ile karşılaştırılma 
yapılmıştır. Her iki havzada da akım ve SYİ değerleri arasında kısa zaman ölçeklerinde (2-5 aylık) yüksek 

korelasyon elde edilerek, kısa zaman ölçekli SYİ ve standartlaştırılmış akım arasında kuvvetli bir ilişkinin 

olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. Her iki havzada da nehir akımları 
üzerinde kuraklık etkisinin izlenmesi için 5 aydan uzun zaman ölçeklerinin kullanışlı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; havza büyüklüğü arttıkça SYİ zaman ölçeğinde de artma olduğu 

gözlemlenmiştir. Çünkü havza büyüklüğü arttıkça yağışın akışa geçme süresi uzamaktadır. Kuraklık 
takibinde kullanılmak amacıyla elde edilen SYİ zaman ölçeklerinin havza özelliklerinden biri olan havza 

büyüklüğüne bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Her iki havzada da hacim ve SYİ değerleri arasında 3-

7 aylık zaman ölçeklerinde daha anlamlı korelasyon değerleri elde edilerek, kısa zaman ölçekli SYİ ve 

standartlaştırılmış hazne hacim arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin 
giderek zayıfladığı görülmüştür. Hasanlar ve Kılıçkaya Baraj havzalarında maksimum korelasyon 

katsayıları 4-5 aylık zaman ölçeklerinde elde edilmiş ve bunun sebebinin ise havzaların bir bölümünde 

Karadeniz iklim tipinin görülmesinden ve özellikle en yağışlı aylarının nisan ve mayıs olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Mevsimsel değişimlerin incelenmesi amacıyla aylık olarak yapılan 

karşılaştırmalarda ise nehir akımlarının ve hazne hacimlerinin farklı zaman ölçeklerindeki SYİ’e verdiği 

tepkide önemli mevsimsel farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Her iki havza için nehir akımlarının farklı 

zaman ölçeklerinde SYİ ile aylık olarak yapılan karşılaştırmada her mevsim için maksimum korelasyon 
değerleri 1-7 aylık kısa zaman ölçeklerinde elde edilmiş olup, R=0.60 değerini aşmış ve en yüksek 

korelasyon değerlerine kasım ve aralık aylarında ulaşılmıştır. Hazne hacim değerlerinin farklı zaman 

ölçeklerinde SYİ ile aylık olarak yapılan karşılaştırmada ise 10 aylık zaman ölçeğinden daha uzun zaman 
ölçeklerinin hazne hacimlerinde kuraklığı izlemede kullanılışlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü aşamasında ise, seçilen baraj havzalarında yapılan tarımsal kuraklık analizi sonucunda 
farklı zaman ölçeklerinde elde edilen SYİ serileri kullanılarak havzalardaki zemin nemi üzerindeki kuraklık 

etkisi incelenmiştir. Uydu kaynaklı aylık zemin nemi verilerinin standartlaştırılmış değerleri sürekli ve ay 

bazında ele alınarak farklı zaman ölçeklerindeki SYİ değerleri ile karşılaştırılması sonucu bulunan 

korelasyonlar değerlendirilmiştir. Seçilen havzalarda aylık zemin nemi değerlerinin yağış verileri ile uyumu 
araştırılmıştır. Bilindiği gibi 1-3 aylık toplam yağışta meydana gelebilecek eksilme, zemin nem düzeyine 

hemen etki etmektedir. Uydu kaynaklı aylık ortalama zemin nemi veri serisinin sürekli veri olarak ele 

alınarak farklı zaman ölçeklerindeki SYİ değerleri ile yapılan karşılaştırmada, her iki havzada da 1 aylık 
kısa zaman ölçeğinde maksimum korelasyon değerine ulaşılmış ve kısa zaman ölçeklerinde daha anlamlı 

korelasyon değerleri elde edilmiştir. Kısa zaman ölçekli SYİ ve standartlaştırılmış zemin nemi arasında daha 

kuvvetli bir ilişkinin olduğu ve zaman ölçeği arttıkça ilişkinin giderek zayıfladığı görülmüştür. Zemin nemi 
üzerinde kuraklık etkisinin izlenmesi için 2 aydan uzun zaman ölçeklerinin kullanışlı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Hidrolojik kuraklık takibi için yapılan teorik çalışmalarda akım için 2-4 aylık ve hacim için 9-14 aylık SYİ 
zaman ölçeği tespit edilmiştir (McKee et al, 1993; Komuscu, 1999). Literatürde farklı havza veya bölgeler 
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üzerinde yapılan benzer çalışmalarda akım için kısa süreli 1-3 aylık ve hacim için uzun süreli 7-10 aylık 

SYİ zaman ölçekleri elde edilmiştir (Szalai et al., 2000; Vicente-Serrano and Lopez-Moreno, 2005; Yıldız, 

2007a). Ayrıca, daha önce literatürde tarımsal kuraklık takibi için yapılan çalışmalarda, zemin nemi için 1-
3 aylık SYİ zaman ölçeği tespit edilmiştir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi hidrolojik kuraklık ve tarımsal 

kuraklık takibinde kullanılmak amacıyla elde edilen SYİ zaman ölçekleri hem teorik hem de literatür 

çalışmalarında belirtilen sınırlar içerisindedir. Ancak unutmamak gerekir ki bu değerler havza özelliklerine 
(topografik, jeolojik, iklim, şekil, büyüklük vs.) bağlı olarak değişebilmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek 

için farklı özellikte ve bölgelerdeki havzalarda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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BARAJ İŞLETMECİLİĞİNDE HİDROLOJİK OLARAK KURAK PERİYOTTA KARŞILAŞILAN 
PROBLEMLER VE UYGULANAN İŞLETME POLİTİKALARI 

 
Filiz MALKOÇ1 Yasemin YILMAZ2  Özden ERTÜRK3,Erkan EMİNOĞLU4, Mehmet Uğur YILDIRIM5 

 
 

ÖZET 

DSİ Genel Müdürlüğünün sorumluluklarından birisi hidrolojik ve meteorolojik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi, havza bazında, işletmeye açılmış depolamalı tesislerinde maksimum fayda sağlayacak 

şekilde suyun sektörler arası paylaşımına imkan verecek yıllık işletme programlarının hazırlanmasıdır. Söz 

konusu işletme programlarının hazırlanmasında temel maksat barajlara gelmesi muhtemel akımlara bağlı 

olarak paydaşların talepleri dikkate alınarak depolama tesislerinden maksimum fayda sağlamak üzere havza 
bazında hazırlanmasıdır. Ülkemizde özellikle 2000 yılından sonra yaşanan, tekrarlama süresi daha sık olan 

ve şiddeti yıldan yıla daha etkili olan meteorolojik, tarımsal ve sonrasında hidrolojik kuraklık süreçlerinden 

depolamalı tesislerimizde yeterli su depolanamamış ve özellikle çok maksatlı barajlarda suyun paydaşlar 
arasında paylaşımında önemli sıkıntılar ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmada; DSİ olarak son yıllarda en şiddetli 

hidrolojik kurak olan 2014 su yılında karşılaşılan problemlerin çözümünde elde edilen deneyimler ile 

sonrasında daha çok bölgesel olarak hidrolojik kuraklık yaşanan 2016, 2017 ve 2018 su yıllarında havza 
bazında baraj işletmeciliğinde uygulanan işletme politikaları ortaya koyacak ve uygulanan bu politikaların 

sonuçları irdelenecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yıllık İşletme, Kuraklık, Su Bütçesi, Suyun Paylaşımı 
 

 

ABSTRACT 
One of the responsibilities of the General Directorate of State Hydraulic Works is the compilation and 

evaluation of the hydrological and meteorological data and the preparation of annual operating programs 

that will allow the sharing of water among sectors in order to provide maximum benefit in the storage 
facilities in operation. The main aim of these operating programs is to plan on a basin-based to obtain 

maximum benefit from storage facilities by considering demand of other shareholders. Adequate water is 

not in stored by storage facilities due to meteorological, agricultural and hydrological drought which are 

observed short period of iteration especially after 2000s. Furthermore, there are many difficulties in terms 
of water allocation of multi-purpose dams among shareholders. In this study, operation policies which is 

implemented on dam managing on basin-based will be revealed for 2016, 2017 and 2018 which are mostly 

regional hydrological drought by using experiments gained from solutions of problems in 2014 which is 
most hydrological drought during the recent years; moreover, results of these studies will be examined. 

 

Keywords: Annual Dam Operation, Drought, Water Budget, Water Management  
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GİRİŞ 

 

Çok maksatlı barajlarda öncelikle can suyu, içme suyu ve sulama suyu ihtiyaçları karşılanması şartıyla enerji 
üretimi maksatlı uzun süreli optimal işletme modeli ve taşkın kontrolü maksatlı kısa süreli optimal işletme 

modeli kullanılmaktadır. Uzun ve kısa süreli optimal işletme modelleri ile elde edilen optimal seviyeler, 

gerçek zamanlı optimal işletme modelinde kılavuz seviyeler olarak kullanılmaktadır. Kısa süreli optimal 
işletmede, barajdan bırakılan akımlar mansapta taşkın emniyeti debi kısıtına ve ilave taşkın kontrol hacmine 

bağlı olarak minimize edilip, optimal taşkın kontrol seviyeleri belirlenmektedir.  

 
Bu bağlamda her bir baraj için, su yılı başlangıcı olan Ekim ayında ‘Yıllık İşletme Programları’  hazırlanır. 

Bunun için; öncelikle çoklu regresyon, yapay sinir ağları, kar ermesi akış modeli, trend analizleri, debi-

süreklilik eğrisi analizi gibi çeşitli istatistiksel ve fiziksel modellere dayalı yöntemler yardımı ile hidrolojik 

tahmin yapılarak rezervuara gelecek olan su miktarı belirlenmektedir. Daha sonra paydaşların talepleri 
dikkate alınarak rezervuardan maksimum verimi (baraj paydaşları tarafından talep edilen su miktarının ve 

mansap su ihtiyaçlarının optimum şekilde temin edilmesini)  sağlayacak işletme eğrileri oluşturulmaktadır. 

Söz konusu su talepleri arasında paydaşların ihtiyaçları dikkate alınarak öncelik can suyu, içme suyu ve 
sulama suyunu karşılamak üzere yapılmaktadır.  

 

Sistem genellikle en iyi faydayı verecek şekilde, birden çok ihtimalli su gelirlerine göre ve başka ekstrem 
durumların oluşması ile işletme durumunu tehlikeye sokmayacak bir düzenlemeyle işletilir. Proje 

amaçlarının maksimum düzeyde gerçekleştirilebilmesi için duruma göre aylık veya mevsimlik olarak kısa 

süreli işletme programları yapılabileceği gibi, yıllık hatta daha uzun süreli işletme programları da yapılabilir. 

Havzadaki hidrolojik bilgiler ve kar durumuna göre çalışmalar Mart-Nisan aylarında yenilenmektedir. DSİ 
Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının en önemli görev ve sorumluluklarından birisi; 

tek maksatlı veya çok maksatlı depolama tesislerinin amaçlarına en uygun biçimde işletilmelerini sağlamak 

üzere gerekli işletme düzenini belirlemek ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamaktır. DSİ, bu 
misyonu doğrultusunda Bölge Teşkilatı ile birlikte işletmede olan 352 adet depolama tesisi ile birlikte 19 

adet düzenlenmiş doğal gölün günlük izlemesini yürütmekte ve depolama tesislerinden maksimum fayda 

sağlayabilmek için paydaşların (DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, Belediyeler, Sulayıcı Örgütler, Sanayi Sektörü, Özel 

Sektör vb.) talepleri de dikkate alınarak su bütçesi hazırlamaktadır. Yıllık İşletme eğrilerini tüm Kurum, 
kuruluş ve paydaşlara göndermektedir (Malkoç vd., 2018). 

 

Hidrolojik Tahmin Çalışmaları 
a) Uzun Süreli Tahminler: Aylık, mevsimlik veya yıllık periyotlar içinde yapılmaktadır. 

b) Kısa Süreli Tahminler: Genellikle taşkın amacı ile yapılan tahminlerdir. Süresi taşkın süresine eşit 

olabileceği gibi daha fazla da olabilir. Gelecekteki su geliri tahminleri belirli bir ihtimal yüzdesi 
ve güvenlik aralığında yapılmaktadır. 

Rezervuarların Hidrolojik İşletmesi 

Barajların hidrolojik olarak işletilmesinde optimum fayda, su geliri tahminlerinin tutarlılık oranlarının 

yüksek olması ile doğru orantılıdır. Tahminlerin çok üzerinde veya çok altında su gelmesi durumu ise çok 
kurak veya çok ıslak yıllarda meydana gelir. Bu durumda; 1. Islak Periyotta İşletme, 2. Kurak Periyotta 

İşletme, yapılarak rezervuarlar mümkün olduğunca kısa aralıklarla (günlük-haftalık) işletilir. 

Islak Periyotta İşletme  
Taşkın mevsimi bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, ülkemizde genel olarak Aralık ayından başlayarak 

Mayıs ayı sonuna kadar sürer. Islak periyotta işletme; taşkın öncesi, taşkın esnası, taşkın sonrası olmak 

üzere yıl boyunca yapılır.  

Kurak Periyotta İşletme  

Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağı üzerinde bulunduğundan yılın yaklaşık yarısı yağışlı ve diğer yarısı ise 

kurak geçmektedir. Bazı yıllarda kurak ayların sayısı, yağışlı aylara oranla daha fazla olduğunda ve bu 

durum takip eden yıllarda da devam ettiğinde biriktirilen su, ihtiyaçları karşılamaya yetmeyebilir. Bu 
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nedenle özellikle uzun süreli periyotlu barajların yıllık işletme eğrileri oluşturulurken bir sonraki yılın 

ihtiyaçları da dikkate alınarak barajda yeterli su rezerv edilmelidir (Malkoç vd., 2011; Malkoç vd., 2018). 

 

KURAKLIK  

Kuraklık, BMÇSS’de, “yağışın normal düzeyinin oldukça altında olduğunda ortaya çıkan ve arazi 

kaynakları üretim sistemlerini olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan, doğal 
oluşumlu bir olay” olarak tanımlanmıştır (Türkeş, 2012). Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1100 m den 

fazladır. Örnek olarak, ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak alanları ancak % 17,5 kadar 

iken, 1000 m’ den daha yüksek alanları ülke yüzölçümünün % 55’ den fazlasını meydana getirir (Elibüyük 
ve Yılmaz, 2010). Bu durumun Türkiye'nin iklim koşulları üzerinde çok önemli etkiler yapacağı açıktır 

(Bozkurt, 1996). 

Kuraklık Çeşitleri 

Kuraklığın literatürde tanımlanan birçok çeşidi olmakla birlikte; meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik olmak 
üzere üç belirgin kuraklık tipi vardır (Wilhite ve Glantz, 1987),(Türkeş, 2012). Bunlar; 

Meteorolojik Kuraklık 

Belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma olarak 
tanımlanır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve tahminen bölgesel klimatolojinin tam olarak 

anlaşılması temeline oturur. Normal olarak meteorolojik ölçümler kuraklığı ifade etmede başta gelen 

göstergelerdir. Devam eden bir meteorolojik kuraklık olayı hızlı bir şekilde kuvvetlenebilir veya aniden 
sona erebilir.  

Tarımsal kuraklık 

Bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilir. 

Büyüme periyodu boyunca, belirli bir bitkinin suya ihtiyaç duyduğu belirli bir kritik döneminde yeterli 
toprak nemi olmadığı zaman tarımsal kuraklık meydana gelir. Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan 

sonra ve hidrolojik kuraklıktan önce ortaya çıkan tipik bir durumdur. Tarımsal kuraklık, toprağın derinlikleri 

doymuş halde olsa bile ürün verimlerini ciddi oranda düşürebilir. Yüksek sıcaklıklar, düşük nispi nem ve 
kurutucu rüzgarlar yağış azlığının etkilerinin katlanmasına sebep olur. 

Hidrolojik Kuraklık 

Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı 

sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Nehir akım ölçümleri ve göl, rezervuar, yer altı su seviyesi 
ölçümleri ile takip edilebilir. Yağmur eksikliği ile akarsu, dere ve rezervuarlardaki su eksikliği arasında bir 

zaman aralığı olduğundan dolayı hidrolojik ölçümler kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Meteorolojik 

kuraklık sona erdikten uzun süre sonra dahi hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilir. 
Sonuç olarak; hidrolojik, tarımsal ve meteorolojik kuraklık gibi bir ayırıma gidilmeksizin, genel olarak 

“yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının, belirli zaman süresince ve bölgesel ölçekte 

uzun süreli ortalamanın yada normalin altında gerçekleşmesi sonucunda oluşan su açığı” olarak tanımlanan 
kuraklık; temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa 

olayıdır. 

 

KURAKLIK İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Son Yılların Hidrolojik Olarak En Kurak 2014 Yılının Değerlendirilmesi 
 

Meteorolojik  kuraklık analizinin belirlenmesinde çok yaygın yöntemlerden birisi, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ifade edildiği ve Çizelge 1’de görüleceği üzere, STANDART 

YAĞIŞ İNDEKSİ (Standardized Precipitation Index-SPI) kullanılarak yapılmaktadır.  
•  Çizelge 1’de verilen SPI indis değerleri, esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın 

ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee vd., 1993).  

•  SPI değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indeksin sürekli olarak 

negatif olduğu zaman periyodu kurak dönem olarak tanımlanır.  
•  İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü ay kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilirken indeksin pozitif 

değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir (McKee vd., 1993).  
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Türkiye geneli 1971-2014 arası su yılı bazında SPI yöntemine göre 12 aylık yağış değerlerinin kullanılması 

ile yapılan değerlendirme sonucunda, Şekil 1’den görüleceği üzere bu dönemdeki en şiddetli kurak olan 

1973, 1989, 1994, 2001, 2007 ve 2014 su yıllarıdır. Çizelge 2’de ise meteorolojik kuraklık ile hidrolojik 
kuraklığın da etkisini göstererek özellikle nehir debilerinin çok azalması ile depolamalı tesislerde mevcut 

su miktarının azalması sonucu 2014 su yılının ilk 6 ayında Ege Bölgesi haricinde tüm bölgelerde çok şiddetli 

dereceye kadar kuraklıklar görülmüştür.  
 

Çizelge 1. SPI İndis değerlerine göre kuraklık sınıflandırmaları (Mckee vd., 1993). 

 
Şekil 1. SPİ indeks değerlerine göre Türkiye su yılları kuraklık değerlendirilmesi. 

 

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren ve şiddetli kurak yıl olan  2014 su yılının Mart ayında  gelecek 6 ayı 

için yapılan öngörülerde da aynı şekilde orta dereceden şiddetli kuraklık derecesine kuraklıkların devam 
edileceği tespit edilmiş ve DSİ Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki ayrıntılı olarak belirtilen çalışmalar 

yapılarak kuraklık takibi sağlanmış ve alınan tedbirler ile büyük sıkıntılar yaşanmadan 2014 su yılı sulama 

sezonu tamamlanabilmiştir.. 

 
 

 

SPI İNDİS DEĞERLERİ SINIFLANDIRMA CLASSIFICATION 

2.0 ve fazla Olağanüstü Nemli ExceptionallyMoist 

1.60  ile  1.99 Aşırı Nemli ExtremelyMoist 

1.30  ile  1.59 Çok Nemli VeryMoist 

0.80  ile  1.29 Orta Nemli ModeratelyMoist 

0.51  ile  0.79 Hafif Nemli AbnormallyMoist 

0.50  ile   -0.50 Normal Civarı Near Normal 

-0.51  ile   -0.79 Hafif Kurak AbnormallyDry 

-0.80  ile  -1.29 Orta Kurak ModeratelyDry 

-1.30  ile  -1.59 Şiddetli Kurak SeverelyDry 

-1.60  ile  -1.99 Çok Şiddetli Kurak ExtremelyDry 

-2.0 ve düşük Olağanüstü Kurak ExceptionallyDry 
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Çizelge 2. SPI indeks değerlerine göre coğrafi bölgelere göre kuraklık tahminleri. 

 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, SPI yöntemine göre aynı şiddetli kurak sınıfından olan 2007 su yılı ile 2014 su 

yılı ile kıyaslandığında 2014 su yılında Türkiye geneli çok daha az yağış düştüğü görülmektedir. Aynı 
grafikte bu süreçteki orta nemli sınıfında olan 2013 su yılı ve Türkiye geneli ortalama düşen yağış miktarları 

da kıyaslanmıştır. Meteorolojik kuraklık görülen SPI yöntemine göre de şiddetli kuraklık tespiti yapılan 

2007 ve 2014 su yılları ile orta nemli sınıfında olan 2013 su yılına ait depolamalı tesislerdeki su durumlar 

aşağıdaki grafikler de verilerek yaşanan hidrolojik kuraklıklar gösterilmiştir. 2014 Su yılında yaşanan 
şiddetli kuraklık neticesinde uygulamacı kamu kuruluşu olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen kuraklık yönetimi ile  sıkıntılar büyümeden bertaraf edilmiştir. Aşağıda yapılan ve yürütülen 

çalımalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 

 
Şekil 2. 2007,2013 ve 2014 su yıllarında yağış durumu. 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere 2014 su yılında 2007 su yılı ve 2013 su yılına göre daha az yağış gelmiştir. Şekil 

3 ve 4’te depolamalı tesislerdeki su miktarları ve doluluk oranları incelendiğine; 2014 su yılında, 2007 su 
yılının aynı dönemdeki yağışları ile kıyaslandığında % 16 yağış azalmasına rağmen, inşa edilerek işletmeye 

alınan ilave depolama tesislerinin dahil edilmesi ile toplam doluluk oranı % 15 daha yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. Ancak 2014 su yılı Mayıs ayı başı itibariyle orta nemli olan bir önceki 2013 su yılının aynı 
dönemine göre havza ve sulama maksatlı depolama tesislerinin doluluk oranlarında yaklaşık %25’lik bir 

azalma olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 3. Depolama tesislerin maksatlarına göre 2007,2013,2014 yılı su durumları. 

 
Şekil 4. Depolama tesislerin maksatlarına göre 2007,2013,2014 yılı doluluk oranları. 

 

2014 Yılı Kuraklık Çalışmaları Sonucunda Alınan Tedbirler 

DSİ Genel Müdürlüğünce muhtemel zararları önlemek maksadıyla; kurak şartlarda sulama yönteminde 

suyun tasarruflu kullanılması için ikinci ürün ekilmemesi, kısıntılı sulama yapılması, şebeke dışı alanlara su 

verilmemesi, mutlak surette gece sulaması yapılması, brüt sulama suyu ihtiyacı kadar su kullanılması, planlı 
su dağıtımı programlarına titizlikle uyulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca kurak şartlarda ve 

suyun etkin kullanımının en önemli bileşeni olan ve su miktarına göre bitki deseni belirlemede etken olan 

tarımsal ürün desteklemeleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı başka Genel Müdürlüklerince yürütülmekte 
olduğundan bu konularda koordinasyon önem arz etmektedir. Çizelge 3’te verilmekte olan sulama yönetimi 

çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından 

tüm DSİ Bölge Müdürlüklerine; sulama maksadı bulunan rezervuarlara ilişkin “Kuraklık İşletme 

Talimatı”na göre Mart ayı sonuna kadar su durumlarının belirlenmesi ve söz konusu talimata göre gerekli 
tedbirlerin alınması hususu 28.01.2014 tarihli yazı ile bildirilmiştir.  
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Çizelge 3. Planlanan Kurak İşletme Talimatı 

 

Sulama sezonu öncesinde, DSİ Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerince kurak periyoda ilişkin olarak 

Valilikler, ilgili Kuruluşlar ile Sulama Birliklerine yazılı olarak gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılmış 
ayrıca;  Mülki İdare Amirleri, Yerel Yöneticiler, Su Kullanıcı Teşkilat Yöneticileri ve Su Kullanıcılarının 

katılımı ile İl Kuraklık Eylem Planları çerçevesinde Valilik İl Kuraklık Koordinasyon Kurullarında ve 

Sulama Birlikleri Meclislerinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda; Sulama beyannamelerinin 
zamanında alınması, Su Kullanım Protokollerinin mutlak surette hazırlanması, sadece sabit tesis olan meyve 

bahçelerine su verilmesi, rotasyonla sulama yapılması, kısıntılı sulama yapılması, az su tüketen bitkilerin 

ekilmesinin gerekliliği, bitkilerin öncelikle sulama suyu ihtiyacının en yüksek olduğu dönemde su 
ihtiyaçlarının karşılanması, kısıtlamaların diğer dönemlere yayılması, gece sulamalarının teşvik edilerek 

uygulanmasının sağlanması, su kayıplarının önüne geçmek üzere gerekli bakım-onarım çalışmalarının 

yapılması şeklinde belirtilen tüm tedbirler tüm çiftçilerimize duyurulmuş ve diğer alınması gereken 

tedbirlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.   
 

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında "Kuraklık Komisyonu " dahilinde oluşturulan teknik heyetler ile 

öncelikle Kızılırmak ve Konya Kapalı havza alanları başta olmak üzere tüm kritik depolama ve sulama 
alanları periyodik olarak yerinde kontrol ve takip edilmesi planlanmıştır. İçme suyu maksatlı su yetersizliği 

yaşanan depolamalarda ise aşağıdaki 2014 su yılında sulama maksadı bulunan rezervuarların 05.05.2014 

tarihi itibari ile aktif hacimleri ve bu rezervuarlardan planlanan sulama suyu ihtiyaçları dikkate alınarak 

yapılan değerlendirme sonucunda; 44 adedinin KRİTİK, 36 adedinin KISINTILI ve 134 adedinin YETERLİ 
durumda olduğu tespit edilmiştir. 
  

Sulama yönetimi çalışmaları kapsamında DSİ’ce işletmeye açılan alanlarda; sulama maksadı bulunan 
rezervuarlarımıza ilişkin hazırlanmış olan “Kuraklık İşletme Talimatı”  ve rezervuarlarımıza yönelik tahmin 

çalışmalarına göre gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.  2014 yılı sulama sezonu Planlı Su Dağıtımı 

çalışmaları kapsamında kritik durumdaki; 44 adet depolama tesisi ile 47 adet sulama tesisine ilişkin veriler 

aşağıda özetlenmiştir. 
 

Yapılan söz konusu çalışmalar 15 günlük periyotlarda güncellenmiş, oluşturulan komisyonlarla sürekli takip 

ve denetim altında tutulmuştur. Bu çalışmaların sonucunda, 27.06.2014 tarihi itibariyle kritik  rezervuar: 17 
adet ve sulama tesisi: 16 adet; 04.08.2014 tarihi itibariyle, kritik  rezervuar: 18 adet  ve sulama tesisi: 18 

adet olarak tespit edilmiştir.Netice olarak; yapılan bu çalışmalarla öngörülen kritik rezervuarlara yönelik 

alınan tedbirlerin uygulanmasıyla söz konusu alanlarda asgari su sıkıntısı ile sulama sezonu tamamlanmıştır. 
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2014 SU YILINDAN SONRA SÜRDÜRÜLEN KURAKLIK ÇALIŞMALARI 
 

Ülkemiz genelinde son yılların hidrolojik olarak en kurak yılı olan 2014 su yılında yapılan kuraklık analizi 
çalışmaları ve bu çalışmaların sonucunda alınan tedbirler esas alınarak 2016 yılında da aşağıda anlatılan 

kuraklık analizi çalışmaları yapılmıştır. 

 
2016 su yılında DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından 88 adedinde içme 

suyu, 227 adedinde sulama ve 109 adedinde enerji maksadı olan 321 adet depolama tesisinin hem yıllık 

işletme programları yapılmış hem de günlük izleme ve değerlendirilmesi yürütülmüştür. 
 

Havzalara göre izlemedeki barajların 01 Mayıs 2016 tarihi için aktif doluluk oranları aşağıda verilmiştir. 

Havzadaki barajlar için 01 Mayıs 2016 tarihine göre verilen aktif doluluk oranlarına göre değerlendirmeler 

yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmelerde sulama amaçlı barajlar için aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır: 
 

1- Rezervuar doluluk oranı  0-%40 ise KRİTİK  faaliyet planı uygulanır. 

 
2- Rezervuar doluluk oranı  %41-%70 ise KISITLI faaliyet planı uygulanır. 

 

3-  Rezervuar doluluk oranı    %70 ise  YETERLİ faaliyet planı uygulanır. 

 
Ayrıca 01 Mayıs - 30 Eylül dönemi 2014 su yılı akımları, Nisan sonundaki mevcut su hacimlerine 

eklenilerek, sulama ve içmesuyu toplam talepleri düşürülmüş, sonuç olarak sulama sezonu sonu için barajda 

kalan su durumuna göre değerlendirmeleri yapılmıştır. İçme suyu ve sulama maksatlı barajlarda yapılan bu 
değerlendirme sonucunda, sulama sezonu boyunca olacak içme suyu ve sulama taleplerini en kötü 

senaryoya göre hesaplanan barajdaki kullanılabilir suyun karşılaması durumu yeterli görülmüştür.  

 
Çok maksatlı barajlarda, öncelikle içme suyu karşılanması planlanmıştır. Sulama suyu ise değerlendirme 

kriterlerine göre karşılanması düşünülmüş, kalan su miktarı bir sonraki yılın ihtiyaçları da dikkate alınarak 

enerji üretiminde kullanılacak şekilde enerji üretimi planlanmıştır. Sadece enerji maksadı olan barajlarda 

ise gelen suya, barajın kendi ve iletim kısıtlarına göre üretim yapılacağından ayrıca kuraklık analizi 
yapılmamıştır. Şekil 5’te görüldüğü üzere 01 Ekim 2015 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye 

genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre % 9 oranında azalma ve 2015 

yılına göre de % 18,7 oranında azalma meydana gelmiştir. 
 

 
Şekil 5. 2016 su yılı yağış durumu kıyaslaması. 
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Şekil 6. 2016 su yılı depolamalarda maksatlarına göre su durumları. 

 

Şekil 6 incelendiğinde ise 2015 su yılı ile 2016 su yılının aynı dönemindeki yağışları kıyaslandığında 

Türkiye ortalamasında %18,7 oranında yağış azalmasının sonucu olarak, 2016 su yılında 321 adet barajda 

toplam doluluk oranı 2015 su yılına göre %1,4 daha az seviyededir. Türkiye genelinde bu yıl mevcut 

durumda, 2015 su yılına göre 321 adet barajda 0,6 milyar m3 daha az su bulunmaktadır. İşletme halindeki 

toplam 227 adet sulama maksatlı barajdan, sulama sezonu başında 01.05.2016 tarihi itibariyle 33 adedinde 

kritik seviyede olabileceği belirlenmiştir. 

Sulama sezonu sonu için yapılan kuraklık değerlendirme çalışmalarında ise 32 adet içme suyu ve sulama 
maksatlı barajda taleplerin karşılanmasında sıkıntı yaşanması muhtemel (pembe boyalı olanlar) 

bulunmuştur. Ancak Gediz havzasında bulunan içme suyu ve sulama maksadı olan Gördes barajı bakımda 

olduğu için kuraklık sebebiyle kritik seviyede analiz edilmemiştir. Aynı şekilde Marmara havzasında 
bulunan Elmalıdere barajı İstanbul’a içme suyu veren barajlar içinde olup, bu sistem bütün olarak 

işletildiğinden ve sistemin toplamında da bir su sıkıntısı ön görülmediğinden barajda yetersiz su olsa bile 

bütün içinde olduğundan risk görülmemiştir. Sonuç olarak, yapılan analizlerde 30 barajdaki su miktarının 

sulama sezonu sonuna kadar barajdan olan talepleri karşılaması yönünden riskli bulunmuştur. Kritik 
bulunan bu 30 adet barajın bazılarında sulama sezonu başında aktif doluluk oranı yeterli seviyede bulunsa 

bile, sulama sezonundaki taleplerin gelen sudan çok fazla olması nedeniyle baraj su durumunda sıkıntı 

oluşabileceği öngörüsü yapılmıştır.  
 

2016 Su yılı Eylül ayı sonuna göre, dönem yağışlarının ve akımlarının en kritik 2014 su yılı olması 

durumunda Gaziantep’e içme suyu sağlayan Kartalkaya barajında, Aksaray’a içme suyu sağlayan Mamasın 
barajında, Konya’ya içme suyu sağlayan Altınapa barajında, Balıkesir (Ayvalık)’e içme suyu sağlayan 

Madra barajında, Edirne (Keşan)’ye içme suyu sağlayan Kadıköy barajında ve Kütahya’ya içme suyu 

sağlayan Kayaboğazı barajında sıkıntı yaşanabileceği muhtemel görülmüştür.  

 
Netice olarak; çok maksatlı barajlarda birinci öncelik içme suyuna, ikinci öncelik zirai sulamaya verilmesi 

kalanı ile enerji üretimi yapılması şeklinde işletme planları yapılmıştır. 

 

2017 YILI HİDROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şekil 7’de görüleceği üzere, Türkiye genelinde 1 Ekim 2016 – 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında kümülatif 

yağışlar ortalamasında;  yukarıdaki tarih aralığının uzun yıllar ortalamalarına göre   % 20,4 oranında azalma, 
2016 yılına göre de   %12,5 oranında azalma meydana gelmiştir. 
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Şekil 7. 2017 su yılı yağış durumu kıyaslaması. 

 

Şekil 8 incelendiğinde ise Türkiye genelinde 2017 su yılında grafikte verilen tarih için 2016 su yılına göre 
333 adet barajda 10,7 milyar m3 daha az su bulunduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 8. 2017 su yılında depolamalarda maksatlarına göre su durumu. 

 

İşletmede olan 333 adet depolama tesisinde (göller hariç) doluluk oranı % 52,3’tür. Su durum analizi 
çalışmalarında ilk olarak diğer maksatları ihmal edilerek 81 İlimize içme suyu sağlayan barajlardaki 01 

Mayıs 2017 tarihli mevcut su durumunun yılsonuna kadar (240 gün) yeterliliği değerlendirilmiştir.  

 
2017 yılı için 90 adet içme suyu barajlarında yapılan su durumu değerlendirilmesi çalışmalarında;  01 Mayıs 

2017 tarihine göre verilen kullanılabilir su miktarlarından 2017 suyu yılına ait Bölgeler tarafından yıllık 

işletme programlarında belirtilen içme suyu ve sulama talepleri düşülmüş ve sulama sezonu sonunda  
barajda kalan su durumuna göre değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Ayrıca 1 Mayıs- 30 Eylül arası gözlenmiş değerlerde hidrolojik olarak en kurak yıl olan 2014 yılında gelen 

akımlara göre en kritik duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır. Formül ile gösterilecek olursa: 
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1 Ekim 2017 Tarihinde Barajdaki Su Miktarı= 1 Mayıs 2017 Tarihinde Barajdaki Aktif Hacim Miktarı + (1 

Mayıs-30 Eylül 2014 Döneminde) Baraja Gelen Su Miktarı – 2017 Sulama Sezonunda Sulama Talebi – 

2017 Sulama Sezonunda İçme Suyu Talebi 
 

Yukarıda verilen metodoloji ile aşağıdaki Çizelge 4’te belirtilen illerde (Muğla, Kahramanmaraş, Uşak, 

Aksaray, Konya ve Edirne (Keşan İlçesi)) sulama sezonunda içme suyu ve sulama suyu ile birlikte 
değerlendirildiğinde gelen akımlarla birlikte barajdaki suyun, talepleri (içme suyu ve sulama) karşılamada 

problem oluşturacağı düşünülmüştür. 

 
Çizelge.4 Kritik içme suyu barajları. 

 
 

Yapılan değerlendirme sonucunda içme suyu kaynağı olarak sadece barajlardaki mevcut suyun kullanılması 

durumunda 240 günden daha az suyu olan İller aşağıda Çizelge 5’te verilmiştir. 

 
Çizelge 5. İçme suyu açısından kritik olan iller. 

 
 

Ayrıca içme suyu barajları için sonbahar döneminde yılın en düşük akımları gelmesi düşünülerek yıl 
sonunda su durumu analizi çalışmaları yapılmıştır. Burada izlenilen formülasyon aşağıda verilmiştir. 

 

1 Ocak 2018 Tarihinde Barajdaki Su Miktarı= 1 Mayıs 2017 Tarihinde Barajdaki Aktif Hacim Miktarı + (1 
Mayıs-31 Aralık 2014 Döneminde) Baraja Gelen Su Miktarı – 2017 Sulama Sezonunda Sulama Talebi – (1 

Mayıs-31 Aralık 2017 Döneminde) İçme Suyu Talebi 

 
Yukarıda ifade edilen metodoloji ile yıl sonunda içme suyu talebini karşılamada sulama sezonu sonunda 

kritik bulunanlara ek olarak Çanakkale İlimizin Gelibolu İlçesine  içme suyu sağlayan Tayfur barajı kritik 

olabileceği değerlendirilmiştir. Değerlendirmesi yapılan 207 adet sulama maksatlı depolama tesisinin; 

27.04.2017 tarihli aktif hacim miktarı ile bu tesislerin hizmet ettiği sulama alanları için ön görülen  sulama 
suyu ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 13 adet depolama tesisinin KRİTİK, 36 

adet depolama tesisinin KISINTILI ve 158 adet depolama tesisinin YETERLİ seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. 
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SONUÇLAR 

 

2014 Su yılında yaşanan hidrolojik kuraklık sonucunda geliştirilen kuraklık analizi çalışmaları, 2016 ve 
2017 su yıllarında da baz alınmış ve aşağıda verilen “Kurak Şartlarda Sulama Alanlarında Yapılan 

Çalışmalar Ve Uygulanacak Tedbirler” uygulanarak bu yıllar barajlardaki işletme planlanmaları büyük 

sıkıntılar yaşanmadan atlatılmıştır. 2014, 2016, 2017, 2018 su yıllarına tekerrür eden kurak yıllarda da 
uygulanan tedbirler aşağıda maddeler halinde veriliştir. 

 

 Kritik ve kısıntılı durumda olan sulama maksatlı depolama tesislerinde “kuraklık işletme tedbirleri” 

alınacaktır. 

 Çok maksatlı barajlarda birinci öncelik içmesuyuna, ikinci öncelik tarımsal sulamaya verilecek, 
kalanı ile enerji üretilecek şekilde işletme planları yapılacaktır.  

 Sulama suyu ihtiyacı değerlendirme kriterlerine göre karşılanacak olup, kalan su miktarı bir sonraki 

yılın ihtiyaçları da dikkate alınarak enerji üretiminde kullanılacak şekilde işletme programları 

yapılacaktır. 

 Kuraklığın şiddetine göre; sadece sabit tesis olan meyve bahçelerine su verilmesi, münavebeli 

sulama yapılması, kısıtlı sulama yapılması, ikinci ürünün ekilmemesi, az su tüketen bitkilerin 
ekilmesi, gece sulamaları teşvik edilerek uygulanması sağlanacaktır. Aşağıda bu madde daha 

ayrıntılı verilecek olursa; 

 

1- Kritik Durumda Alınacak Tedbirler : 

Mülki İdare Amirleri, Yerel Yöneticiler, Sulama Teşkilat Yöneticilerinin katılımı ile mevcut suyun adil bir 

şekilde dağıtımı için bir komisyon kurulacaktır. 
Gece sulaması yapılması sağlanacaktır. 

Sabit tesislere (meyve bahçeleri) öncelik verilecektir. 

 

2- Kısıtlı Durumda Alınacak Tedbirler : 
DSİ tarafından kısıtlı su dağıtım programı hazırlanarak mülki idari amir ve yerel yöneticilerce uygulanması 

sağlanacaktır. 

 

3- Yeterli Durumda Alınacak Tedbirler : 

Sulama planlaması doğrultusunda su dağıtımı yapılarak suyun tasarruflu kullanımı sağlanacaktır. 
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YUKARI BARTIN NEHRİNİN 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE ASTER 
GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TAHMİN EDİLEN TAŞKIN DEBİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

 

Tülay EKEMEM KESKİN1, Emrah DOĞAN2, Osman SÖNMEZ3, Betül UMARUSMAN4 Meisam BADFAR5, 

Pınar SPOR6, Halil İbrahim ÇETİNER7 

 

 

ÖZET 

Doğal kaynaklı veya küresel ısınma, kentleşme gibi çeşitli faktörlerden dolayı antropojenik kaynaklı da 

olabilen taşkınlar son yıllarda can ve mal kaybına en fazla sebep olan afetler arasına girmiştir. Taşkın 
debilerinin tahmini akım veya yağış verileri yardımıyla saptanabilmektedir. Analizlerde öncelikle 

topoğrafik haritalar ve aster görüntüleri vb. kullanılarak havzaların modellenmesi gerekmektedir. İlerleyen 

süreçte ise Bölgesel Analiz, Ampirik Yöntemler (Zarf Eğrileri, Rasyonel, Soil Conservation Services, DSİ 
Sentetik (Süperpozeli), Mockus vb.) ve Hidrolik Yöntemler gibi yöntemlerden yararlanılarak taşkın debileri 

tahmin edilebilmektedir. Bu çalışma da başlıca havza modellenmesi, yağış analizleri ve taşkın analizleri 

yapılmıştır. Bu kapsamda 1/25000 ölçekli sayısallaştırılmış topoğrafik haritalar kullanılarak ve 30x30 m 

çözünürlüklü Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve Birleşik Devletler Ulusal Havacılık 
ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından ortaklaşa geliştirilen ASTER-GDEM verileri kullanılarak, Yukarı 

Bartın Nehri’nin gelmesi muhtemel taşkın debileri Mockus ve DSİ Sentetik (Süperpozeli) yöntemleri 

kullanılarak hesaplanmıştır. 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılarak elde edilen havza alanı 
1378.199 km2, Aster görüntüleri kullanılarak elde edilen havza alanı ise 1380.345 km2,’dir. Bartın, Cide, 

Karabük ve Amasra yağış gözlem istasyonları Yukarı Bartın Nehri havzasına etki etmektedir. 1/25000 

ölçekli topoğrafik harita kullanılarak Mockus ve DSİ yöntemleri yardımıyla yapılan hesaplamalarda 

havzanın 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında gelmesi muhtemel taşkın debileri sırasıyla 1497.77 
m3/sn, 1085.45 m3/sn olarak bulunurken, Aster görüntüsü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda ise 

1527.87 m3/sn, 1122.22 m3/sn olarak saptanmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada, 1/25000 ölçekli 

topoğrafik haritalar kullanılarak gerçekleştirilen taşkın analizinden elde edilen sonuçlar ile Aster görüntüleri 
kullanılarak yapılan analizlerden elde edilen sonuçların birbirlerine benzer olduğu görülmüştür. Elde edilen 

bu sonuçlardan çeşitli internet sitelerinden ücretsiz olarak elde edinilebilen Aster görüntülerinin taşkın 

analizinde güvenilir olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Taşkın Analizleri, 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritalar, Aster Görüntüleri, Bartın 

 

 

COMPARISON of ESTİMATED FLOOD DISCHARGES USING 1/25000 SCALED 
TOPOGRAPHIC MAPS and ASTER IMAGES of UPPER BARTIN RIVER 

ABSTRACT 

Floods, which as can be natural or anthropogenic due to various factors such as global warming, 

urbanization are among the disasters that have caused the greatest loss of lives and property in recent years. 

Estimation of the flood discharge can be determined by using the data of the flow or rain. In the analyses, it 
is first necessary to model the basins using topographic maps and Aster images etc. In the following period, 

flood forecasting can be done by using methods such as Regional Analysis, Empirical Methods (Envelope 
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Curves, Rational, Soil Conservation Services, DSİ Synthetic (Superposition), Mockus etc.) and Hydraulic 

Methods. In this study, basin modeling, precipitation analyzes, flood analyzes were performed. In this 

context, the possible flood discharge of the Upper Bartın River using 1/25000 scaled digitized topographic 
maps and Aster-GDEM images with 30x30 m resolution, developed jointly by Japan's Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) and the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

were calculated by using Mockus and DSİ Synthetic (Superposition) methods. The basin area using 1/25000 
scale topographic maps is calculated as 1378.20 km2 and the basin area obtained using the Aster views is 

1380.35 km2. Bartın, Cide, Karabük ve Amasra precipitation monitoring stations affect the Upper Bartın 

River Basin. The possible flood discharge using Aster image with Mockus and DSI methods for the 24-hour 
precipitation in the 100-year return interval was found to be 1497.77 m3/s, 1085.45 m3/s respectively while 

the calculated result was determined as 1527.87 m3/s, 1122.22 m3/s using the 1/25000 scaled map. The 

results show that the results obtained from the flood analysis using the 1/25000 scale topographic maps and 

the results obtained from the analyzes using the Aster images are very close to each other. It is thought that 
these results can be reliably used in flood analysis of Aster images which can be obtained free from various 

internet links.  

 
Key words: Flood Analysis, 1/25000 Scaled Topographic Maps, Aster Images, Bartın 

 

 

1. GİRİŞ  

 

Doğal ve yapay birçok sebebe bağlı olarak, farklı iklim koşulları, küresel ısınma, jeolojik ve topoğrafik 

farklılıklardan dolayı akarsuyun doğal yatağının dışına taşması olayı olarak adlandırılan taşkınlar insanlar 
başta olmak üzere tüm canlılar üzerinde sayısız zararlara neden olmaktadır (Bayazıt ve Önöz, 2008). Bu 

nedenle taşkın debilerinin tahmin edilebilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada, farklı haritalar 

kullanılarak geçmiş yıllarda birçok kez taşkın meydana getiren Yukarı Bartın Nehrinin 2, 5, 10, 50, 100, 
500, 1000 yıllık yineleme aralığına gelmesi muhtemel taşkın debileri saptanarak elde edilen verilerin 

karşılaştırılması yapılmıştır.  

 

Önceki yıllarda Batı Karadeniz Bölgesi için arazi değişimi, iklim değişimi, tarımsal planlama, yeraltısuları 
ve taşkınlar ile ilgili birkaç çalışma yapılmıştır. Temiz vd. (2004) tarafından Batı Karadeniz Bölgesi'nde 

Potansiyel Taşkın Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma gerçekleştirilmiş ve coğrafi bilgi sistemi 

(CBS), yağış klimatolojisi, sayısal arazi modeli, arazi kullanımı ve drenaj ağı kullanılarak taşkından 
etkilenme tehlikesi bulunan muhtemel alanlar, 50 yıllık bir periyod için saptanmıştır. Tunay ve Ateşoğlu 

(2004)’nun Bartın İli Taşkın Sahalarındaki Değişimin Uzaktan Algılama Verileriyle İncelenmesi adlı 

çalışmalarında uydu görüntüleri yardımıyla bölgedeki değişen taşkın sahalarının niteliği hakkında değerli 
bilgiler verilmiştir. Keskin (2010), Bartın ve çevresinin hidrojeolojisini incelemiş ve tüm Bartın Çayı’nın 

drenaj alanını yaklaşık 2200 km2 olarak saptamıştır. Turoğlu (2014) İklim Değişikliği ve Bartın Çayı Havza 

Yönetimi Muhtemel Sorunları adlı çalışmasında Bartın Havzası’nın küresel iklim değişikliği genel trendi 

ile uyumluluk gösterdiğini havzanın iklim elemanlarında son 15 yıl içinde dikkat çekici değişiklikler 
olduğunu ve bu değişiklikler nedeni ile Bartın Çayı Havzası’nda; su sıkıntısı, su kalitesi bozulmaları, farklı 

afet türlerinin şiddet ve frekanslarında artışlar, ekosistem problemleri, kuraklık, tarımsal verimlilik azalması 

vb. sorunların gelecek orta ve uzun vadeli periyotta etkili olabileceğini öngörmüştür. Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü (2014) tarafından AB Eşleştirme Projesi Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin 

Geliştirilmesi projesi kapsamında Taşkın Riski Yönetim Planı Taslağı hazırlanmış ve bu raporda Batı 

Karadeniz havzalarının taşkın risk haritaları verilmiştir. Bu haritalar hazırlanırken veriler DSİ Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan Bartın Çayı ve Filyos Irmağı Islah projeleri kapsamındaki Hidroloji Raporundan 

alınmış ve  Bartın Çayı’nın il merkezine girişindeki (bu çalışmadaki çıkış noktası, bu rapordaki çıkış 

noktasının bir miktar membaasında kalmaktadır) taşkın debileri Q10 913.5 m3/s, Q100 1782.1 m3/s ve Q1000 

ise 2642 m3/s olarak saptanmıştır. Ayrıca Keskin vd. (2019) Bartın (Kocaırmak) Irmağı Taşkın Debisinin 
Farklı Yöntemlerle Hesaplanması adlı çalışmalarında Bartın Irmağı’nın 38 yıllık akım verilerine dayanarak 
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gelmesi muhtemel taşkın debilerini Normal, Gumbel, Log Normal ve Pearson istatistiksel yöntemleri 

kullanılarak hesaplamışlar ve 100 yıllık tekerrüre göre hesaplanan taşkın debileri sırasıyla 987, 1830 1289, 

1128 m3/sn olarak saptamışlardır. Bu debiler ile bu çalışmada yağış verileri kullanılarak saptanan taşkın 
debilerinin benzerlik sunduğu açıkca görülmektedir.   

 

2. METERYAL ve METOD 
 

Çalışma havzası Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır (Şekil 1). Bu çalışmada havza analizinde ana 

girdi verileri olarak 1/100000 ölçekli E28, E29, F28, F29 ve F30 topoğrafik haritaların 1/25000 ölçekli 
sayısallaştırılmış 49 adet paftası ve 30x30 m çözünürlüklü METI ve NASA tarafından ortaklaşa geliştirilen 

ASTER (Advanced Spaceborne Termal Emisyon ve Reflection Radiometer)-GDEM (Küresel Sayısal 

Yükseklik Modeli) görüntüleri kullanılmıştır.  
 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası (Keskin, 2011, Keskin, 2013) 
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Yağış analizleri için Bartın Nehri Havzası yakın çevresinde bulunan en az 15 yıl kesintisiz veriye sahip 
Bartın, Cide, Karabük ve Amasra yağış gözlem istasyonlarının günlük maksimum verileri kullanılmıştır 

(DMİ, 2018). Taşkın analizi için ise bölgenin toprak grupları, hidrojeolojik yapısı ve arazi kullanım 

haritalarına bağlı olarak seçilen akış eğri numarası (CN, toprak tasnif numarası) 80 olarak kabul edilerek 
(Chow, 1964, Bayazıt, 2003; Corine, 2012), DSİ Sentetik ve Mockus yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla 

Netcad programı ve özellikle programın Nethydro modülü kullanılmış, harita üzerinde gerekli düzeltme 

işlemleri yapılmış ve ana havza ve alt havzalar D8 akım modeline uygun bir şekilde TauDEM algoritması 
yardımıyla modellenmiştir.  

 

Yağış istasyonlarının etki alanları bölgenin topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen yöntemine göre 

hesaplanmıştır. Thiessen yöntemi geniş ve engebeli arazilerde noktasal yağışı alansal yağışa dönüştürmek 
için çoğunlukla tercih edilmektedir. Her bir istasyonun günlük maksimum yağış verileri kullanılarak 6 farklı 

istatistiksel hesap yöntemi tercih edilerek Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi ile olasılık dağılım 

modelleri saptanmıştır. Yağış analizinden sonra taşkın analizine geçilmiş ve DSİ Sentetik (Süperpozeli) ve 
Mockus yöntemlerine göre, havzanın 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24 saatlik yağışlar için 2, 5, 10, 50, 100, 500 yıllık 

yineleme aralığına ait gelmesi muhtemel taşkın debileri hesaplanmıştır.  

 

3. SONUÇLAR   

 

3.1. Havzaların Modellenmesi 

 
Havzanın modellenmesinde 49 adet 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar, 30x30 m çözünürlüklü ASTER-

GDEM görüntüleri ve program olarak Netcad ve programın Nethydro modülü kullanılmıştır. Öncelikle 

haritalar üzerinde projeksiyon düzeltmesi ve sayısallaştırma işlemleri yapılmış ve ana havza ve alt havzalar 
D8 akım modeline uygun olarak TauDEM algoritmasına göre saptanmıştır. Buna göre 1/25000 ölçekli 

topoğrafik haritalar kullanılarak elde edilen havza alanı 1378.2 km2, Aster görüntüleri kullanılarak 

kullanılarak edilen havza alanı ise 1380.3 km2 olarak hesaplanmıştır. Şekil 2 ve Şekil 3’de çalışma alanının 

modellenmesi sonucunda elde edilen ana havza, alt havza ve akım ağları görülmektedir.  
 

3.2. Yağış Analizleri 

 
Yağış analizleri için Netcad/Nethydro programı ve program tarafından saptanan havza yakınlarında bulunan 

en az 15 yıl kesintisiz veriye sahip olan Bartın, Cide, Karabük ve Amasra yağış gözlem istasyonlarının 

günlük maksimum yağış değerleri kullanılmıştır. İstasyonlarının noktasal yağış verilerinin alansal 
dağılımları ve etki alanları bölgenin topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen yöntemine göre 

hesaplanmıştır. Yağış verilerine Normal dağılım, Log-Normal (2 parametreli), Log-Normal (3 parametreli), 

Pearson Tip-3 (Gama Tip-3), Log-Pearson Tip-3 ve Gumbel dağılımları uygulanmış ve Kolmogorov-

Smirnov uygunluk testi yapılmıştır. Analiz sonucunda 2, 5, 10, 50, 100, 500 yıllık yineleme aralığına ait 2, 
4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat süreli yağış yinelenmeleri elde edilmiştir.  

 

Şekil 2 ve Şekil 3’de her iki çalışmaya ait havza alanına etki eden istasyonlar, Çizelge 1’de bu istasyonlara 
ait bilgiler ve farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları görülmektedir. 
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Şekil 2. 1/25000 ölçekli haritalar kullanılarak modellenen havza alanları, akım ağları ve etki eden yağış 

gözlem istasyonları 
 

3.3. Taşkın Analizleri 

 
Analizde yine Netcad/Nethydro programından yararlanılmıştır. Birim hidrograf parametrelerinin 

hesaplanmasındaki temel girdi verisi olan harmonik eğim 50 parça üzerinden hesaplanmış ve 1/25000 

ölçekli topoğrafik haritalar için ise 87.83 km’lik drenaj ağı üzerinde ortalama 0.006 olarak ve Aster 
görüntüleri için 87.80 km’lik drenaj ağı üzerinde ortalama 0.007 olarak saptanmıştır. 

 

3.3.1. DSİ Sentetik Birim Hidrograf ile Taşkın Debi Hesapları 

 
DSİ Sentetik (Süperpozeli) yönteminde analiz yapılırken birim akış yüksekliğini veren 2 saat süreli bir 

yağışın birim alandan getireceği akış verimi (q; lt/sn/mm/km2) hesaplanmaktadır. DSİ sentetik birim 
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hidrograf yönteminde artım akışlarının hesaplanması için yağışın alansal dağılımları hesaplanmıştır. 

Ülkemizdeki yağışın zaman içerisindeki dağılımı grafiğine göre çalışma alanı A bölgesinde kalmaktadır 

(http://portal.netcad.com.tr). Bu nedenle A eğrisine ait katsayılar kullanılmıştır. Hesaplamalarda havzadaki 
en büyük temsil oranına sahip olan Bartın istasyonunun plüvyograf katsayı verileri kullanılmıştır (Çizelge 

2). İki farklı harita için elde edilen DSİ Birim Hidrografına göre yapılan çözümleme sonuçları Çizelge 3’te 

verilmiştir. Havzanın toprak grupları, hidrojeolojik yapısı ve arazi kullanım haritaları dikkate alınarak Akış 
Eğri Numarası her iki harita için 80 olarak kabul edilmiş ve hesaplanan 2-5-10-25-50-100-500 ve 1000 

yıllık taşkın debileri 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar için Çizelge 4’te, Aster görüntüleri için ise Çizelge 

5’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre havzanın 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında gelmesi 
muhtemel taşkın debileri sırasıyla 1085.45 m3/sn ve 1122.22 m3/sn olarak saptanmıştır. 

 

 

Şekil 3.  Aster görüntüleri kullanılarak modellenen havza alanları,  
akım ağları ve etki eden yağış gözlem istasyonları  
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Çizelge 1. Yağış istasyonlarına ait veriler ve farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları  

 
İstasyon 

Adı 

Simirnov-Kolmogorov 

Sınaması 

İstaston 

Tem. Or.  

2 5 10 25 50 100 200 500 

Bartın Normal Dağılım 0.51 70.76 91.67 102.60 114.26 121.78 128.55 134.72 142.17 
Cide Log Normal 3 Parametreli 0.19 68.00 93.58 112.76 139.33 160.67 183.34 207.33 241.23 
Karabük Log-Pearson Tip-3 0.16 30.79 42.41 51.34 64.13 74.81 86.56 99.50 114.37 

Amasra Gumbel 0.15 58.48 73.35 83.20 95.64 104.86 114.02 123.15 135.19 

 
Çizelge 2. Bartın istasyonuna ait plüvyograf katsayıları 

 
Plüvyograf (Bartın) 2 4 6 8 12 18 24 

 0.47 0.57 0.66 0.75 0.79 0.90 1 

 
Çizelge 3. DSİ Sentetik Yönteme göre hesap sonuçları 

 
GİRDİLER 

Görüntü/Harita ID 1/25000 Topoğrafik Harita Aster Görüntüleri 

Metod DSİ Sentetik DSİ Sentetik 

Harmonik eğim (S) 0.006 0.007 

L (Uzunluk, m) 87831.853 87800.147 

Havza alanı (A, km2) 1378.199 1380.345 

SONUÇLAR 

Merkezin havza giriş veya çıkış noktasına olan 

en uzun mesafe (Lc, km) 

45.482 32.798 

 

Qp = A*1*qv*10-3 (m3/sn/mm) 19.870 21.078 

DSİ qp (1 mm’lik akış verimi (lt/sn/km2/mm) 14.417 15.270 

DSİ Vb (Birim hidroğraf hacmi, m3) 1378198.609 1380345.163 

 

DSİ T (Hidroğrafın devam süresi, saat) 70.325 66.396 

DSİ Tp  (Hidroğrafın pike erişme süresi, saat) 14.065 13.279 

HESAP DEBİSİ (m3/mm/sn) 

Kaç Yıllık debi 100 100 

Hesap debisi (m3/mm/sn) (2 saatlik) 252.75 267.59 

Not: qp(qv) = 414 / [A0.225 (L.Lc/√S)0.16],           Vb = A.103,    T = (3.65.Vb) / Qp,       Tp = T/5 

 
 

3.3.2. Mockus Yöntemi ile Taşkın Debi Hesapları   

 
Mockus birim hidrograf yöntemi için gereken veriler DSİ Sentetik yöntemine benzer şekilde elde edilmiştir 

(Çizelge 5). Yağış alan dağılım katsayısı 0.884 olarak hesaplanmıştır. Standart 0.208 ve 0.163 K (havza 

katsayısı) katsayısının (http://portal.netcad.com.tr) her ikisi içinde çözümlemeler yapılmış ve akışın 
toplanma süresi (Tc) 18.0 saat olarak hesaplanmıştır. Bu değere karşılık gelen PLV değeri yine Bartın yağış 

gözlem istasyonundan elde edilmiştir (Çizelge 2). Havzanın hidrojeolojik özellikleri dikkate alınarak Akış 

Eğri Numarası yine 80 olarak kabul edilmiş ve hesaplanan 2-5-10-25-50-100-500 ve 1000 yıllık taşkın 

debileri Çizelge 6 ve Çizelge 7’da verilmiştir. Bu sonuçlara göre 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar 
kullanılarak yapılan hesaplamada havzanın 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında gelmesi 

muhtemel taşkın debisi 1497.77 m3/sn olarak bulunurken, Aster görüntüsü kullanılarak yapılan hesaplama 

sonucunda 1527.87 m3/sn olarak saptanmıştır. 
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Çizelge 4. 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar için DSİ Sentetik Yöntemi taşkın tekerrür debileri (m3/s) 

 
Sentetik Yöntem Taşkın Tekerrür Debileri (m3/sn) 

 Proje Sağanak Süreleri (saat) 

 2 4 6 8 12 18 24 

Q2 49.148 123.010 190.237 239.394 289.190 352.211 400.728 

Q5 109.500 232.316 337.071 410.763 481.351 567.133 632.356 

Q10 147.710 297.638 422.896 509.363 590.731 687.719 761.674 

Q25 192.645 372.272 519.740 620.088 712.442 821.702 904.793 

Q50 223.628 422.725 584.637 694.074 793.206 910.256 999.002 

Q100 252.747 469.547 644.529 762.152 867.524 991.209 1085.445 

Q500       1309.495 

Q1000       1405.979 

 

Çizelge 5. Aster görüntüleri için DSİ Sentetik Yöntemi taşkın tekerrür debi sonuçları (m3/s) 

 
Sentetik Yöntem Taşkın Tekerrür Debileri (m3/sn) 

 Proje Sağanak Süreleri (saat) 

 2 4 6 8 12 18 24 

Q2 52.033 130.374 200.937 252.624 302.861 365.172 413.091 

Q5 115.928 246.273 356.048 432.872 503.768 588.006 653.202 

Q10 156.381 315.572 446.474 537.020 618.076 713.454 787.056 

Q25 203.955 394.757 548.692 653.725 745.809 852.421 935.254 

Q50 236.757 448.290 617.313 731.550 830.592 944.601 1032.943 

Q100 267.586 497.974 680.648 803.148 908.356 1028.885 1122.215 

Q500       1354.145 

Q1000       1454.023 

 
Çizelge 6. Mockus yöntemine göre hesap sonuçları 

 

  

 
 

   

         24 saatlik yağış yinelenme değerleri 

          2 5 10 25 50 100 

Yöntem T(Saat) % MF YADK PLV Son Çarpım 62.05 81.47 93.48 108.25 119.13 130.05 

Mockus 18.00 1 1.13 0.884 0.90 0.899 55.77 73.23 84.02 97.30 107.08 116.89 

    Akış Katsayısı (mm) 
21.13 34.37 43.13 54.35 62.85 71.54 

     QP 23.137 402.77 683.46 872.95 1118.08 1305.36 1497.77 

       K1 0.208 

       Qp 18.131 315.6 535.6 684.1 876.2 1022.9 1173.7 
Akış Hesapları      K2 0.163 

 S’=((1000/ CN ) - 10 ) * 25.4         
CN  83.000     Q500 m3/s 1930.14 (K1’e göre)  
S  52.024     Q1000 m3/s 2116.34 (K1’e göre) 

0.2S  10.405              
0.8S  41.619              
hakış = (P -0.2S’)2 / (P + 0.8S’) 
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Çizelge 7. 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar için Mockus Yöntemi taşkın tekerrür debi sonuçları (m3/s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF: Maksimize faktörü,  YADK: Yağış alan dağılım katsayısı,  PLV: Plüvyograf  katsayısı, S:  Maksimum kayıp (biriktirme),  

CN: Akış eğri numarası, hakış: artık yağış yüksekliği, P: Yağış 

 

 

Çizelge 8. Aster görüntüleri için Mockus Yöntemi taşkın tekerrür debi sonuçları (m3/s) 

 
    

         24 saatlik yağış yinelenme değerleri 

          2 5 10 25 50 100 

Yöntem T(Saat) % MF YADK PLV Son Çarpım 61.91 81.27 93.24 107.97 118.82 129.70 

Mockus 18.00 1 1.13 0.884 0.90 0.899 55.64 73.05 83.81 97.04 106.79 116.57 

    Akış Katsayısı (mm) 
21.04 34.22 42.96 54.13 62.60 71.25 

     QP 23.701 410.57 696.94 890.28 1140.40 1331.51 1527.87 

       K1 0.208 

       Qp 18.573 321.7 546.2 697.7 1043.4 1043.4 1197.3 
Akış Hesapları      K2 0.163 

 S’=((1000/ CN ) - 10 ) * 25.4         
CN  83.000     Q500 m3/s 1969.08 (K1’ye göre)  
S  52.024     Q1000 m3/s 2159.08 (K1’ye göre) 

0.2S  10.405              
0.8S  41.619              
hakış = (P -0.2S’)2 / (P + 0.8S’) 
MF: Maksimize faktörü,  YADK: Yağış alan dağılım katsayısı,  PLV: Plüvyograf  katsayısı, S:  Maksimum kayıp (biriktirme),  

CN: Akış eğri numarası, hakış: artık yağış yüksekliği, P: Yağış 

 

  

 

 

 

GİRDİLER 

Görüntü/Harita ID 1/25000 Topoğrafik Harita Aster Görüntüleri 

 

 

 

  

Metod Mockus Mockus 

Harmonik eğim (S) 0.006 0.007 

L (Uzunluk, m) 87831.853 87800.147 

Havza alanı (A, km2) 1378.199 1380.345 

SONUÇLAR 

Toplanma süresi 

(Tc=0.00032*(L*0.77/S*0.385)) 14.339 13.962 

Yağış süresi (D = 2*Tc1/2) 7.573 7.473 

Hidroğrafın yükselme zamanı  

(Tp= 0.5*D + 0.6*Tc)) 12.390 12.114 

Hidroğrafın alçalma süresi (Tr= 1.67*Tp) 20.691 20.231 

Yağış süresi (TP = Tp+Tr) 33.081 32.345 

Pik debi (Qp = (K*A*ha)/TP)), (m3/mm/sn) 23.137 23.701 
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4. DEĞERLENDİRME ve TARTIŞMALAR 

 
Yapılan bu çalışmada, 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar ve 30x30m çözünürlüklü Aster-GDEM 

görüntüleri kullanılarak elde edilen sonuçlar birbirlerine benzer olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bazı 

internet adreslerinden (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) ücretsiz olarak elde edinilebilen Aster-
GDEM görüntülerinin taşkın analizinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 1/25000 

ölçekli topoğrafik haritaların daha detaylı veriler içerdiği için tercih sebebi olabilir. Ayrıca DSİ Sentetik 

Yöntemi ile Mockus Yöntemi sonuçları benzer olmakla birlikte, 0.208 olan K değeri kullanılarak elde edilen 
mockus sonuçları biraz daha yüksek taşkın debisi vermiştir. Bununla birlikte havza alanının büyük olması 

ve daha ayrıntılı sonuçlar vermesi açısından DSİ Sentetik Yönteminin daha güvenilir olacağı 

düşünülmektedir. 

 
Bu çalışma elde edilen taşkın debilerinin Keskin vd. (2019) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (2014) 

tarafından elde edilen taşkın debilerine benzerlik göstermesi, bölgenin toprak grupları, hidrojeolojik yapısı 

ve arazi kullanım haritalarına bağlı olarak 80 olarak seçilen akış eğri numarasının bölge ile uyumlu olduğuna 
işaret etmektedir.  
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İKİ DEĞİŞKENLİ TAŞKIN FREKANS ANALİZLERİNDE KOPULA FONKSİYONLARININ 
KULLANIMI  

 
Fatih TOSUNOĞLU1,  Ercan KAHYA2 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, Çoruh havzası akım verilerinin iki değişkenli taşkın frekans analizlerinin kopula 

fonksiyonları kullanılarak yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç için ilk olarak günlük akım verilerinin 

hidrograf analizleri yapılarak taşkın pik debi (Q), taşkın hacim (V) ve taşkın süre (D) parametrelerine ait 
zaman serileri elde edilmiştir. İkinci aşamada elde edilen Q, V ve D serilerinin marjinal olasılık dağılım 

fonksiyonları belirlenmiştir. Bu amaç için hidrolojide yaygın olarak kullanılan Weibull, iki parametreli 

Lognormal, Gamma, Lojistik, Normal, Gumbel, Genelleştirilmiş Ekstreme Değer, Log-Lojistik,  Pearson 

tip-III ve üç parametreli Lognormal dağılımları kullanılmıştır. Çeşitli model seçim kriterleri sonuçlarına 
göre, taşkın pik debi verilerinin olasılık dağılım özelliklerini yansıtmada Pearson tip-III, taşkın hacim 

verilerinin olasılık dağılım özelliklerini yansıtmada Gumbel/Weibull ve taşkın süre verilerin olasılık dağılım 

özelliklerini yansıtmada ise Lojistik ve Log-Lojistik dağılımlarının en iyi performans gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. Üçüncü aşama da ise taşkın parametre çiftlerinin (Q-V, V-D ve Q-D) ortak dağılım yapısı 

sırasıyla iki değişkenli Archimedean (Clayton, Frank ve Gumbel) ve Elliptical (Gaussian and Student’s t) 

kopula fonksiyonları ile modellenmiştir. Model seçim kriterleri ve simülasyon performans 
değerlendirmeleri neticesinde taşkın parametre çiftlerinin ortak dağılım yapısını modellemede Student’s t 

kopulasının en iyi sonucu verdiği gözlenmiştir. Dördüncü aşamada ise, matematiksel ifadesi elde edilen en 

uygun kopula fonksiyonu kullanılarak taşkın parametrelerinin farklı kombinasyonları (senaryoları) için 

koşullu ve ortak tekerrür periyotları hesaplanmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Çoruh havzası, kopula fonksiyonları, taşkın frekans analizi, taşkın pik debi, taşkın 

hacim, taşkın süre 
 

 

1. GİRİŞ 

 

Herhangi bir bölgedeki su yapılarının tasarımı, planlanması ve yönetimi için en sık kullanılan yöntemlerden 

biri taşkın frekans analizidir. Taşkın frekans analizi çalışmalarında genellikle akım gözlem istasyonlarından 

elde edilen maksimum debi değerleri için en uygun tek değişkenli olasılık dağılım fonksiyonu belirlenerek 
çeşitli tekerrür periyotları için meydana gelebilecek maksimum debi değeri tahmin edilmektedir. Fakat, 

taşkınlar, aralarında belirli bir korelasyon bulunan maksimum (pik) debi, hacim ve süre parametrelerinden 

oluşan çok değişkenli stokastik olaylardır. Bir bölgedeki su yapılarının boyutlarının ekonomik ve güvenilir 
olarak tasarlanabilmesi ve bölgenin taşkın risk analizlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için sadece taşkın 

pik debisinin alacağı değerin bilinmesi yeterli olmayabilir, bunun yanında taşkın hacminin ve taşkın 

süresinin de bilinmesi gereklidir. Örneğin, taşkın kontrol yapılarının tasarımında sadece taşkın pik değerinin 

alacağı değeri bilmek yeterli olabilir fakat taşkın depolama sistemlerinin planlanması ve tasarımında taşkın 
pik değerinin yanında taşkın hacminin değerinin bilinmesi gereklidir. Bu da ancak çok değişkenli olasılık 

dağılım fonksiyonlarının kullanımı ile mümkündür.  

 
Taşkın olaylarının çok değişkenli frekans analizi ile ilgili ilk çalışmalar 1980’lerin başlarına kadar 

dayanmaktadır (Ashkar ve Rousselle 1982). Bu dönemlerde yapılan çalışmalarda çoğunlukla iki değişkenli 
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metotlar ele alınmış ve bu amaç için iki değişkenli normal (Sackl ve Bergmann 1987; Goel vd. 1998, Yue, 

1999), iki değişkenli lognormal (Yue, 2000), iki değişkenli Gamma (Yue, 2001), iki değişkenli exponansiyel 

(Krstanovic ve Singh 1987; Singh ve Singh 1991) ve iki değişkenli ekstrem değer (Adamson vd. 1999; Yue 
vd. 1999; Nadarajah ve Shiau 2005; Escalante 2007) dağılımları araştırmacılar tarafından ilgi görmüştür. 

Bu geleneksel dağılımların ortak özelliği söz konusu taşkın parametrelerinin dağılım özelliklerinin 

kullanılan çok değişkenli dağılım türüyle aynı olması zorunluluğu taşımasıdır. Taşkın parametreleri 
genellikle farklı olasılık dağılım tiplerine uygunluk gösterdiklerinden,  bu zorunluluk taşkın parametreleri 

için en uygun dağılım türlerinin belirlenmesinde çoğu zaman araştırmacıların özgürlüğünü kısıtlamış ve 

bazı zorunlu kabuller yapmasına neden olmuştur. Bu zorunluluk çalışmalardan elde edilen sonuçların söz 
konusu bölgelerin gerçek ekstrem (taşkın ve kuraklık v.b) özelliklerini yansıtmada yetersiz kalabileceği 

şüphesini doğurmaktadır. 

 

Son yıllarda, çok değişkenli olasılık dağılımı olarak öne sürülen kopula (copula) fonksiyonları bu sorunu 
ortadan kaldırabilecek bir yöntem olarak hidrolojik çalışmalarda kullanılmaya başlanmış ve başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Kopulalar hem rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını koruyabilen, 

hem de bu rastgele değişkenlerin farklı marjinal dağılım tiplerini bünyesinde bulundurabilen yapıdadırlar. 
Kopula fonksiyonlarının hidrolojideki ilk uygulamalarına örnek olarak De Michele ve Salvadori (2003) 

verilebilir. Bu çalışmada İtalya’daki Bisagno havzası fırtına yağışlarının şiddet ve süre parametrelerinin 

ortak dağılım fonksiyonu olarak iki değişkenli Frank kopula fonksiyonu kullanılmıştır. Favre vd. (2004) 
farklı kopulaların (Clayton, Frank ve Farlie-Gumbel-Morgenstern) Kanada’nın Quebec eyaletindeki 

Rimouski nehrinin taşkın pik debi-hacim parametrelerinin iki değişkenli modellemesindeki uygunluğunu 

araştırmışlardır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Frank kopula’nın diğerlerine göre daha iyi sonuç 

verdiği gözlenmiştir. De Michele vd. (2005), Kuzey İtalya’da bulunan Ceppo Morelli barajının dolu 
savağının yeterliliğinin kontrolü için iki değişkenli Archimedean kopula fonksiyonlarından 

yararlanmışlardır. Shiau vd. (2006) Tayvan’daki Jhuoshuei nehrinin taşkın pik debi-hacim parametrelerinin 

ortak ve şartlı dönüş periyotlarını kopula fonksiyonlarını kullanarak elde etmişlerdir. Taşkın 
parametrelerinin bağımlılık yapısını modellemede iki değişkenli olasılık dağılım fonksiyonu olarak sırasıyla 

Ali-Mikhail-Hag, Clayton, Frank, Galambos, Gumbel-Hougaard ve Plackette kopulaları uygulanmış ve 

Clayton kopula’sının daha başarılı olduğu görülmüştür.  

 
Zhang ve Singh (2006) çalışmalarında Archimedean kopulaları (Ali-Miihail-Hag, Clayton, Frank ve 

Gumbel-Hougaard) Kanada’nın Ashuapmushuan nehrine ait taşkın pik debi-hacim, taşkın hacim-süre 

parametrelerinin iki değişkenli modellemesinde kullanmışlardır. Kullanılan kopulalar arasından, Gumbel-
Hougaard kopulasının taşkın parametre çiftlerinin ortak dağılım özelliğini yansıtmada daha başarılı olduğu 

gözlenmiştir. Karmakar ve Simonovic (2009) Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Kırmızı nehrin 

taşkın pik debi-hacim, taşkın pik debi-süre ve taşkın hacim-süre parametrelerinin iki değişkenli frekans 
analizleri için Archimedean kopulaları kullanmışlardır. Gumbel-Hougaard kopulasının taşkın 

parametrelerinin ortak dağılımları için en uygun tip olduğunu belirlemişler ve bu kopula fonksiyonlarını 

kullanarak taşkın pik debi, hacim ve süre parametrelerinin farklı değerleri için ortak ve şartlı dönüş 

periyotlarını hesaplamışlardır. Chowdhary vd. (2011) Amerika Birleşik Devletleri’nde Greenbrier nehrinin 
taşkın parametrelerinin iki değişkenli frekans analizi için Ali-Haq-Mikhail, Clayton, Farlie-Gumbel-

Morgenstern, Frank, Galambos ve Gumbel-Hougaard kopulalarını karşılaştırmışlar ve Clayton kopulasının 

en uygun olduğu sonucuna varmışlardır. Reddy ve Ganguli (2012), Hindistan’nın Yukarı Godavari nehir 
akımlarının taşkın frekans analizinde Archimedean kopulalarını kullanmış ve taşkın maksimum debi-hacim, 

taşkın hacim-süre parametre çiftlerinin ortak dağılım fonksiyonunun Frank kopulası tarafından en iyi 

modellendiği sonucuna varmışlardır. Requena vd. (2013) iki değişkenli kopula fonksiyonlarını İspanya’daki 
Manzanares nehrinin taşkın pik debi-hacim parametrelerinin ortak dağılım fonksiyonlarını elde etmek için 

kullanmışlardır. Sraj vd. (2014) yaptıkları çalışmada Slovenya’daki Sava nehrinin taşkın parametrelerinin 

iki değişkenli ortak dağılımını Gumbel-Hougaard kopulası ile modellemişlerdir. Türkiye’deki ekstrem 

hidrolojik olayların kopula fonksiyonları ile modellemesi ile ilgili çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmalar 
ise çoğunlukla kuraklık parametrelerinin modellemesi üzerinedir (Tosunoglu ve Can, 2016; Afshar et al 
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2016; Tosunoglu and Onof 2017; Vazifehkhah et al. 2019). Buna karşın Türkiye’deki taşkın olaylarının 

kopula fonksiyonları ile çok değişkenli modellemesine ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdır 

(Tosunoglu ve Singh, 2018). Bu çalışma kapsamında Çoruh havzası taşkın parametrelerinin (taşkın pik debi, 
taşkın hacim ve taşkın süre) iki değişkenli frekans analizinin kopula fonksiyonları ile yapılması 

amaçlanmaktadır.  

 

2. Meteryal ve Yöntem 

 

2.1. Taşkın Parametrelerinin Elde Edilmesi (Taşkın Pik Debi(Q), Hacim(V) ve Süre(D)) 
 

Çalışma kapsamında kullanılacak taşkın pik debi (Q) değeri her bir yıl için hidrograftaki debi değerinin 

ulaştığı maksimum değeri (m3/sn), taşkın süresi (D) ise taşkının başlangıç ve bitişi arasındaki gecen süreyi 

(gün) ve taşkın hacmi (V) ise hidrograftaki taşkın alanını (m3/sn* gün) ifade etmektedir (Şekil 1). Bu nedenle 
bizim için bu çalışmada en önemli nokta her yıl taşkın pik değerini oluşturan hacim ve süre değerlerinin 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda belirlenmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bu pik değerini oluşturan 

hidrografın başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi yani bu hidrograftan taban akışının 
ayrıştırılmasıdır. Taban akışı yöntemi olarak literatürde Dijital Filtre yöntemi, İngiliz Hidroloji Enstitüsü 

(İHE)’nün yuvarlatılmış minimumlar yöntemi, Yue’nin (Yue 1999) öne sürdüğü ani eğim artışı yöntemi ve 

sabit eşik seviyesi yöntemleri sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak yapılan taban ayırma 
işlemlerinin metodolojisine ilişkin detaylı bilgiler literatür çalışmalarında mevcuttur (Yue 1999, 2000, 2001, 

Aksoy vd. 2008, Aksoy vd. 2009).  

 

 
Şekil 1. Hidrograftan taban akışının ayrılması ve taşkın parametrelerinin gösterimi 

 

Çalışma alanı olarak Çoruh havzası seçilmiş olup bu havzada bulunan ve yeterli Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) tarafından ve istatistiksel açıdan yeterli sayılabilecek gözlem yılına (minimum 30 yıl) 
sahip 2316 numaralı akım gözlem istasyonunun (AGİ) akım verileri kullanılmıştır. 1965-2008 yılları arası 

günlük akım verileri kullanılmıştır.  

 

2.2. Taşkın Parametrelerinin Marjinal (Tek Değişkenli) Olasılık Dağılımları  

 

Çalışmanın bu bölümünde her bir AGİ’nin taşkın parametrelerinin marjinal olasılık dağılım fonksiyonları 

belirlenecektir. Bu aşama için literatürdeki çalışmaların aksine sadece birkaç olasılık dağılımı ile sınırlı 
kalınmayacak hidrolojide sıkça kullanılan on adet olasılık dağılımı serilere uygulanacaktır. Bu olasılık 

dağılımları sırasıyla Weibull (WBL), iki parametreli Lognormal(LN2), Gamma(GAM), Lojistik(LOGIS), 
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Normal(NORM), Gumbel(GUM), Genelleştirilmiş Ekstreme Değer (GEV), Log-Lojistik(LLOGIS),  

Pearson tip-III (P3) ve üç parametreli Lognormal (LN3)’dir. Söz konusu olasılık dağılımlarına ait  

fonksiyonlar Tablo 1’de verilmiştir. Her bir taşkın parametresi için en uygun dağılımın belirlenmesinde yine 
literatürdeki çalışmaların aksine sadece tekbir teste (kritere) bağlı kalınmamış alternatif kriterlerde 

değerlendirmeye alınmıştır.  

 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan tek değişkenli olasılık dağılım fonksiyonları 

 

 

Bu amaç için kullanılan kriterler Kolmogorov-Simirnov (KS), Cramér-von-Mises(CvM), Anderson Darling 

(AD),  Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesian Bilgi Kriteri (BIC)’leridir. Bu testlerin (kriterlerin) 
metodolojisine ait bilgiler Akaike 1973; Kolmogorov 1933; Smirnov 1939; Laio 2004; Schwarz 1973’ve 

Tosunoglu 2018’de mevcuttur. Herbir test için en küçük test istatistiği değerine sahip model alternatifler 

arasından en uygun modeli (dağılım tipini) işaret etmektedir.  

  

Dağılım tipi Olasılık yoğunluk fonksiyonu Dağılım parametreleri 

Weibull (WBL) 𝑓(𝑥) =
𝑘

𝛼
(
𝑥

𝛼
)
𝑘−1

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑥

𝛼
)
𝑘

] 

k = şekil parametresi 

(k>0) 

α = ölçek parametresi 

(α>0) 

İki parametreli 

lognormal (LN2) 
𝑓(𝑥) =

1

𝑥𝜎𝑦√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2𝜎𝑦2
(𝑙𝑜𝑔𝑥 − 𝜇𝑦)

2
] 

µy = şekil parametresi 

(µy>0) 

𝜎y = ölçek parametresi 

(𝜎y>0) 

t  = eşik parametresi 

Üç parametreli 

lognormal (LN3) 
𝑓(𝑥) =

1

(𝑥 − 𝑡)𝜎𝑦√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2𝜎𝑦
2
(log(𝑥 − 𝑡) − 𝜇𝑦)

2
] 

Gamma (GAM) 𝑓(𝑥) =
𝑥𝑘−1

𝛼𝑘Г(𝑘)
𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑥)

𝛼
] 

k = şekil parametresi 

(k>0) 
α = ölçek parametresi 

(α>0) 

t = eşik parametresi 
Г = gamma fonksiyonu 

Pearson tip-III 

(P3) 
𝑓(𝑥) =

(𝑥 − 𝑡)𝑘−1

𝛼𝑘Г(𝑘)
𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑥 − 𝑡)

𝛼
] 

Normal (NORM) 𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [

−1

2
(
𝑥 − 𝜇

𝜎
)
2

] 

µ = ortalama (yer 

parametresi) 

𝜎 = standart sapma(ölçek 

parametresi) (𝜎>0) 

Gumbel (GUM) 𝑓(𝑥) =
1

𝜎
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥 − 𝜇)

𝜎
− 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥 − 𝜇)

𝜎
)] 

µ = ortalama (yer 

parametresi) 

𝜎 = standart sapma (ölçek 

parametresi) (𝜎>0) 

Logistik (LOGIS) 𝑓(𝑥) =
1

𝛼
exp (

𝑥 − 𝜉

𝛼
) [1 + exp (

𝑥 − 𝜉

𝛼
)]
−2

 
𝜉 = yer parametresi 

α = ölçek parametresi 

(α>0) 
k = şekil parametresi 

α = ölçek parametresi 

Log-logistik 

(LLOGIS) 
𝑓(𝑥) =

𝑘

𝑥
(
𝑥

𝛼
)
𝑘

[1 + (
𝑥

𝛼
)
𝑘

]

−2

 

Genelleştirilmiş 

ekstrem değer 

(GEV) 
𝑓(𝑥) =

1

𝛼
exp [−(1 + 𝑘𝑧)−1/𝑘](1 + 𝑘𝑧)−1−1/𝑘 

𝜉 = yer parametresi 

α = ölçek parametresi 
(α>0) 

k = şekil parametresi                    

(𝑧 =
𝑥−𝜉

𝛼
) 
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2.3. Kopula Fonksiyonları 

 

Taşkın olayları aralarında belirli bir bağımlılık bulunan parametreler (taşkın pik debi(Q), hacim (V) ve süre 
(D)) ile ifade edildiğinden taşkın olaylarının modellenmesinde çok değişkenli olasılık dağılımlarının 

kullanılması gerekmektedir. Bu amaç için kopula fonksiyonları son yıllarda modern ve etkili bir metot 

olarak kullanılmaktadır. Kopula fonksiyonlarının en önemli avantajı değişkenlerin marjinal dağılımlarının 
aynı olmasına ihtiyaç duymamasıdır. Kopulalar farklı tek değişkenli olasılık dağılım tipine sahip veri setleri 

arasındaki bağımlılık yapısını koruyarak modelleyen çok değişkenli fonksiyonlardır. Kopula 

fonksiyonlarının bu özelliği araştırmacılara büyük özgürlük tanımış ve birçok dalda değişkenlerin çok 
değişkenli modellenmesinde başarılı bir şekilde uygulanmışlardır. Olasılık teorisi kapsamında “Copula” 

terim olarak ilk defa Sklar (1959) tarafından kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve 

analiz edilmesi konularında sağladıkları kolaylık nedeniyle copula dağılımları, son zamanlarda yoğun ilgi 

görmeye başlamış, çok değişkenli olasılık modelleri olarak başta finansal verilerin modellenmesi olmak 
üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kopula fonksiyonlarının hidrolojik olayların 

çok değişkenli modellenmesine ilişkin ilk çalışmalar 2003’lerde başlamıştır (ör. De Michele ve Salvadori 

(2003)). 
 

2.3.1. Sklar Teoremi, Archimedean ve Elliptical Kopulaları 

 
Sklar (1959) teoremi, kopulalar teorisinin en önemli teoremidir. Bu teorem, çok boyutlu dağılım 

fonksiyonları ile onların marjinal dağılım fonksiyonları arasındaki ilişkide kopulaların rolünü açıklar. Örnek 

olarak 𝑥1, 𝑥2, ……… , 𝑥𝑛 şeklinde rastgele vektörlerin tek değişkenli kümülatif dağılım fonksiyonları (CDF) 

F1,F2,………..,Fn  olsun. Sklar teoremine göre bu rastgele vektörlerin ortak CDF’sini tanımlayan bir n 
boyutlu copula fonksiyonu vardır.  Bu fonksyon, 

 

Tablo 2. Çalışmada kullanılan iki değişkenli kopulaların matematiksel ifadeleri 

Kopula 
tipi 

Fonksiyonu Ek bilgi 

Gaussian 

1 1
2 1(u ) (u )

1 2 1

2 2

2 2

1 2 1 2
1 22

1
(u ,u ) exp

2 (1 )

2

2(1 )

C

p

x x px x
dx dx

p

 



 

 





  
 

 

 

 

1 2,x x R
 

Student t 

1 1
2 1(u ) (u )

1 2 1

2 2

(v 2)/2
2 2

1 2 1 2
1 22

1
(u ,u ) exp

2 (1 )

2
1

(1 )

v vt t

C

p

x x px x
dx dx

v p



 

 

 





  
 

 

 

 

1 2,x x R
 

Gumbel  
1/

1 2 1 2(u ,u ) exp ( ln ) ( lnu )C u
       

 
 1,  

 

Clayton 
1/

1 2 1 2(u ,u ) (u u 1)C       
 

 0, 
 

Frank 

1 2

1 2

1 (e 1)(e 1)
(u , u ) ln 1

1

u u

C
e

 



 



  
   

   

R   
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))(......,),........(),((),..........,( 221121 nnn xFxFxFCxxxH 
                    (1)      

 
şeklinde ifade edilir. Buradaki C; parametresi θ olan n boyutlu kopulayı göstermektedir. Literatürde birçok 

kopula fonksiyonu bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Elliptical (normal ve t kopula), Archimedean 

(Clayton, Gumbel-Hougaard, Frank ve Ali-Mikhail-Hap kopula), Ekstrem değer (Husler-Reiss, Galambos, 
Tawn, and t-EV) ve diğer çeşitler (Plackett ve Farlie-Gumbel-Morgenstern kopula)’dir. Bu kopula 

çeşitlerinin her birinin uygulama alanı bulunmaktadır. Bu kopulalar arasından Archimedean kopulaların 

hidrolojik olaylar için oldukça başarılı sonuçlar vermekte ve popülerliğini davam ettirmektedir. Çalışma 

kapsamında kullanılacak iki değişkenli kopulalarının matematiksel ifadeleri Tablo 2’de verilmiştir.  
 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

3.1. Taşkın parametrelerinin marjinal olasılık dağılımlarının elde edilmesi 

 

Çalışmanın bu bölümünde her bir AGİ’nin taşkın parametrelerinin marjinal olasılık dağılım fonksiyonları 
belirlenecektir. Bu işleme geçmeden önce bölüm 2.1’de anlatıldığı üzere her yıl için hidrograf analizleri 

yapılarak taşkın pik debi (Q), taşkın hacim (V) ve taşkın süre parametrelerine ait zaman serileri elde 

edilmiştir.  

 

 
Şekil 2. Taşkın Q, V ve D verilerine ait zaman serileri  
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Taban akışı için sabit eşik seviyesi yöntemi kullanılmış ve eşik seviyesi için debi süreklilik çizgisinden 

akımın yüzde ellisinde bulunan akım değeri (Q50) kullanılmıştır. Elde edilen taşkın Q, V ve D verilerine ait 
zaman serileri Şekil 2a, 2b ve 2c’de sunulmuştur. Taşkın Q, V ve D verileri arasındaki ilişkinin gücünü 

ifade etmek için Kendall korelasyon katsayıları hesaplanmış ve Tablo 3’de verilmiştir.  

 
 

Taşkın Q, V ve D zaman serileri için marjinal dağılım tiplerinin tespitinden önce, Q, V ve D zaman 

serilerinin durağanlığı (stationarity) ve içsel bağımlılığının kontrolleri yapılmalıdır. Bu amaç için literatürde 
popüler olarak kullanılan Mann-Kendall trend testi (durağanlık için) ve otokorelasyon grafikleri (içsel 

bağımlılık kontrolü için) kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’ ve Şekil 2’de verilmiştir. 

 

      Tablo 3. Taşkın Q, V ve D serileri için Mann-Kendall trend testi sonuçları 

AGİ Parametre 
Test İstatistiği 

(S) 

Hesaplanan Z 

değeri 

Kendall (ּז) 

2316 

Q 149 1.496 0.632 (Q-V) 

V 70 0.698 0.336 (Q-D) 

D -92 -0.920 0.482 (V-D) 

 

 
Şekil 3. Taşkın Q, V ve D serilerine ait otokorelasyon grafikleri 

 

Yukarıdaki tabloda verilen Mann-Kendall trend testine ait Z değerleri %5 anlam düzeyindeki kritik sınır 
değerleri olan ±1.96 sınırları içerisinde olduğu için 2316 nolu AGİ’ye ait taşkın parametrelerinde bir trend 

yoktur ve bu seriler durağan serilerdir. Ayrıca, Otokorelasyon sonuçlarına göre hesaplanan katsayı değerleri 

anlamlılık düzeyi 0.05 güven sınırları içerisindedir. Bu durum da, AGİ’lere ait taşkın parametrelerinde içsel 
bağımlılık olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre her bir AGİ’nin taşkın pik(Q), hacim (V) ve süre 

(D) parametrelerinin rastgele bağımsız değişkenler oldukları kanıtlanmıştır. 

 

Taşkın parametrelerinin rastgele bağımsız değişkenler oldukları ispatlandıktan sonra, her bir AGİ’ye ait 
taşkın pik debi (Q), taşkın hacim (V) ve taşkın süre (D) parametrelerinin marjinal olasılık dağılımlarının 

belirlenmesi işlemine geçilmiştir. Bu aşama için literatürdeki çalışmaların aksine sadece birkaç olasılık 
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dağılımı ile yetinilmemiş hidrolojide kullanılan on adet olasılık dağılımı serilere uygulanmıştır. Bu olasılık 

dağılımları sırasıyla Weibull (WBL), iki parametreli Lognormal(LN2), Gamma(GAM), Lojistik(LOGIS), 

Normal(NORM), Gumbel(GUM), Genelleştirilmiş Ekstreme Değer (GEV), Log-Lojistik(LLOGIS),  
Pearson tip-III (P3) ve üç parametreli Lognormal(LN3)’dir. Her bir taşkın parametresi için en uygun 

dağılımın belirlenmesinde yine literatürdeki çalışmaların aksine sadece tekbir teste (kritere) bağlı 

kalınmamış alternatif kriterlerde değerlendirmeye alınmıştır. Bu amaç için kullanılan kriterler Kolmogorov-
Simirnov (KS), Cramér-von-Mises(CvM), Anderson Darling (AD),  Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesian 

Bilgi Kriteri (BIC)’leridir. Her bir AGI’nin taşkın parametreleri için uygulanan kriterlere ait test değerleri 

Matlab ve R programları yardımıyla ile hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Taşkın parametreleri için marjinal dağılım test sonuçları 

Q  WBL LN2 GAM LOGIS NORM GUM GEV LLOGIS P3 LN3 

KS 0.097 0.087 0.102 0.101 0.122 0.091 0.077 0.083 0.059 0.072 

CvM 0.116 0.046 0.065 0.089 0.153 0.056 0.042 0.054 0.021 0.032 

AD 0.812 0.270 0.412 0.753 0.988 0.337 0.230 0.337 0.133 0.177 

AIC 522.23 513.34 515.56 523.37 524.80 513.83 514.70 515.60 512.73 513.76 

BIC 525.80 516.91 519.12 526.94 528.37 517.40 520.05 519.17 518.09 519.12 

 

V WBL LN2 GAM LOGIS NORM GUM GEV LLOGIS P3 LN3 

KS 0.098 0.154 0.111 0.110 0.108 0.086 0.087 0.111 0.118 0.154 

CvM 0.065 0.271 0.090 0.062 0.112 0.044 0.054 0.138 0.111 0.269 

AD 0.418 1.538 0.502 0.605 0.796 0.373 0.401 1.117 0.609 1.530 

AIC 885.96 898.65 886.71 901.79 903.23 893.45 894.78 896.52 888.35 900.58 

BIC 889.53 902.22 890.28 905.36 906.80 897.02 900.13 900.09 893.70 905.93 

 

V WBL LN2 GAM LOGIS NORM GUM GEV LLOGIS P3 LN3 

KS 0.184 0.103 0.118 0.072 0.148 0.099 0.100 0.086 0.097 0.097 

CvM 0.463 0.096 0.116 0.047 0.201 0.111 0.112 0.049 0.110 0.103 

AD 2.918 0.674 0.820 0.433 1.365 0.706 0.710 0.373 0.730 0.668 

AIC 436.27 413.34 416.16 413.01 424.57 411.22 413.22 408.65 414.84 413.50 

BIC 439.84 416.91 419.73 416.58 428.14 414.79 418.58 412.21 420.20 418.85 

***En iyi dağılım tipi (en küçük test istatistiğini veren) koyu olarak ifade edilmiştir. 

 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde bazı durumlar için bütün testler (kriterler) aynı dağılımı 
gösterirken bazı durumlar içinde ikinci bir alternatif dağılım söz konusudur. Bu aşamada kullanılan 

dağılımların parametreleri Maksimum Olabilirlik Yöntemi ile hesaplanmıştır. Her bir taşkın parametresi 

için belirlenen en uygun olasılık dağılımları ve hesaplanan parametre değerleri ayrıca Tablo 5’de 
sunulmuştur.  

 

Tablo 5. Taşkın Q,V ve D parametrelerinin en uygun olasılık dağılımları ve hesaplanan parametre değerleri 

AGİ Q V D 

2316 

 

P3 (k:1.99, α:65.78. t: 101.1) 

 

 

GUM(α:2664, ξ:7643) 

WBL (k:3.46. α:1087.73) 

LOGIS(ξ:140.9, α:13.6) 

LLOGIS(k:0.094, α:4.94) 
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3.2. Taşkın parametre çiftleri için en uygun iki değişkenli Kopula fonksiyonlarının elde edilmesi 
 
Çalışmanın bu kısmında Tablo 2’de verilen iki değişkenli kopula fonksiyonları elde edilen taşkın parametre 

çiftlerinin (Q-V, V-D ve Q-D) ortak dağılım fonksiyonlarının belirlenmesi için kullanılmışlardır. Söz 

konusu kopula parametrelerinin tahmininde maksimum olabilirlik yöntemi (MLM) ve momentler yöntemi 
(MOM) kullanılmıştır. Bu nokta da önemli bir konuyu vurgulamak gerekir ki çalışmada kopulalar taşkın Q, 

V ve D serilerine ait en uygun tek değişkenli dağılım fonksiyonları yardımıyla hesaplanan kümülatif olasılık 

dağılım fonksiyon (CDF) değerlerine uygulanarak modellemeler gerçekleştirilmiştir. Alternatif kopulalar 
arasından en iyisini tespit etmede Genest vd (2009) tarafından öne sürülen uygunluk testi kullanılmıştır. Bu 

teste ait her bir kopula tipi için hesaplanan test istatistiği Tablo 6’da sunulmuştur.  

 

Tablo 6. Taşkın parametre çiftlerine ait kopula modellerinin uygunluk test sonuçları 

Kopula tipi (Parametre 

tahmin yöntemi) 

Q-V V-D Q-D 

Test İstatistiği (Sn) Test İstatistiği (Sn) Test İstatistiği (Sn) 

Gaussian (MLM) 0.0300 0.0563 0.0919 

Gaussian (MOM) 0.0299 0.0542 0.0862 

Student’s t (MLM) 0.0297 0.0539 0.0530 

Student’s t (MOM) 0.0289 0.0525 0.0455 

Clayton (MLM) 0.0473 0.0783 0.0506 

Clayton (MOM) 0.0455 0.0525 0.0464 

Gumbel (MLM) 0.0322 0.0608 0.0742 

Gumbel (MOM) 0.0316 0.0564 0.0538 

Frank (MLM) 0.0424 0.0623 0.0482 

Frank (MOM) 0.0425 0.0628 0.0492 

 ***En iyi kopula tipi (en küçün Sn değerine sahip) koyu olarak gösterilmiştir. 

 
Tablo 6’dan da görüldüğü üzere taşkın Q-V, V-D ve Q-D parametre çiftlerinin ortak dağılım fonksiyonunu 

modellemede en iyi sonucu Student’s t (MOM) kopulası vermiştir.  

 

3.3. Taşkın parametrelerinin tek ve iki değişkenli frekans analizleri:  

 

Taşkın Q, V ve D parametrelerinin dönüş periyotlarının tahmini su kaynaklarının planlanması, tasarımı ve 
yönetimi için oldukça önemlidir. Herhangi bir taşkın parametresi için, tek değişkenli tekerrür aralıkları veya 

herhangi bir tekerrür aralığına karşılık gelen değerleri; 

 

  𝑇𝑄 =
𝐸(𝐿)

1 − 𝐹𝑄(𝑞)
                𝑇𝑉 =

𝐸(𝐿)

1 − 𝐹𝑉(𝑣)      
        

  
𝑇𝐷 =

𝐸(𝐿)

1 − 𝐹𝐷(𝑑)      
         (2)  

 

ile hesaplanmaktadır. E(L) taşkın olayının ortalama gecikme zamanını (the average flood inter-arrival time) 

göstermektedir. 𝐹𝑄(𝑞), 𝐹𝑉(𝑣)  ve 𝐹𝐷(𝑑)  ise sırasıyla taşkın Q, V ve D değerlerinin kümülatif olasılık 

dağılım fonksiyonu (CDF) değerleridir. Yıllık maksimum değerler kullanıldığı zaman E(L)=1 alınır. Taşkın 
parametre çiftleri için ortak tekerrür periyotları değerleri de iki değişkenli kopula fonksiyonları kullanılarak 

aşağıdaki şekilde hesaplanır; 

 

�̂�𝑄𝑉  =
𝐸(𝐿)

𝑃(𝑄 ≥ 𝑞 𝑣𝑒 𝑉 ≥ 𝑣)
=

𝐸(𝐿)

1 − 𝐹𝑄(𝑞) − 𝐹𝑉(𝑣) + 𝐶(𝐹𝑄(𝑞), 𝐹𝑉(𝑣))
                        (3) 
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�̌�𝑄𝑉 =
𝐸(𝐿)

𝑃(𝑄 ≥ 𝑞 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑉 ≥ 𝑣)
=

𝐸(𝐿)

1 − 𝐶(𝐹𝑄(𝑞), 𝐹𝑉(𝑣))
                                       (4) 

                     

T̂QD  (ŤQD)𝑣𝑒 T̂VD(ŤQV) de benzer şekilde hesaplanır.  

 

Buradaki,  T̂QV hem taşkın pik debi (Q) hem de taşkın hacminin (V) (veya farklı varyasyonlar için Q-D ve 

V-D) belirli değeri (eşit veya) aşması (VE durumu/AND case) durumundaki tekerrür periyodunu, �̌�QV ise 

ya taşkın pik debi (Q) ya da taşkın hacminin (V) (veya farklı varyasyonlar için Q-D ve V-D) belirli değeri 

(eşit veya) aşması (VEYA durumu/OR case) durumundaki tekerrür periyodunu göstermektedir. 

𝐶(𝐹𝑄(𝑞), 𝐹𝑉(𝑣)) kopula fonksiyonu ile hesaplanan CDF değeridir. Çalışma kapsamında taşkın Q, V ve D 

değerleri için tek ve iki değişkenli tekerrür aralığı değerleri hesaplanmış (formül 2-4 yardımıyla) ve elde 

edilen sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Taşkın parametrelerinin tek ve iki değişkenli ortak dönüş (tekerrür) periyot değerleri 

T 

(yıl) 

Q 

 

V 

 

D 

 
�̂�𝑄𝑉   �̂�𝑄𝐷   �̂�𝑉𝐷   �̌�𝑄𝑉  �̌�𝑄𝐷  �̌�𝑉𝐷 

10 356 13638 172 16 26 20 7 6 7 

20 412 15556 185 33 59 43 14 12 13 

50 484 18038 202 86 163 116 35 30 32 

100 537 19898 216 176 345 241 70 58 63 

200 589 21751 231 358 716 495 139 116 125 

***Q=m3/sn, V=m3/sn*gün, D=gün 

 
Yukarıda elde edilen tek ve iki değişkenli tekerrür periyot değerlerini inceleyecek olursak; Taşkın Q, V ve 

D değerlerinin tek değişkenli olasılık modelleri yardımıyla farklı dönüş periyotları için hesaplanan değerleri 

sırasıyla 2-3 ve 4’üncü sütunda verilmiştir. Bu değerler formül 2 yardımıyla hesaplanmıştır. Daha sonra 
taşkın parametrelerinin iki değişkenli kopula fonksiyonları yardımıyla söz konusu değerleri (2, 3 ve 4. 

sütünda hesaplanan) birlikte aşması (VE durumu) ihtimalinin dönüş periyotları ise sırasıyla (Q-V, Q-D ve 

V-D) 5, 6 ve 7’inci sütunda verilmiştir. Benzer şekilde iki değişkenli kopula fonksiyonları kullanılarak 
taşkın parametre çiftlerinin herhangi birinin (VEYA durumu) söz konusu değeri aşması ihtimalinin dönüş 

periyotları ise sırasıyla 8, 9 ve 10. sütunlarda verilmiştir.  

 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışma kapsamında Çoruh Havzasında bulunan 2316 nolu akım gözlem istasyonunun (AGİ) günlük 

akım verilerinin taşkın debi (Q), hacim (V) ve süre (D) parametrelerinin iki değişkenli olasılık dağılım 
modelleri kopula fonksiyonları yardımıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında  

günlük akım verilerinin hidrograf analizleri yapılarak taban akışı ayrıştırılmış ve her yılın taşkın hidrografı 

için taşkın Q, V ve D değerleri hesaplanarak gözlem süresince zaman serileri elde edilmiştir.  
 

İkinci aşama olarak elde edilen taşkın Q, V ve D zaman serilerinin marjinal (tek değişkenli) olasılık 

dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için hidrolojide sıkça kullanılan on adet olasılık dağılım 

fonksiyonu kullanılmıştır. Bu dağılımlar sırasıyla, Weibull (WBL), iki parametreli Lognormal(LN2), 
Gamma(GAM), Lojistik(LOGIS), Normal(NORM), Gumbel(GUM), Genelleştirilmiş Ekstreme Değer 

(GEV), Log-Lojistik(LLOGIS),  Pearson tip-III (P3) ve üç parametreli Lognormal (LN3)’dir. Bu dağılım 

fonksiyonları arasından en iyisinin belirlenmesinde literatürdeki çalışmaların aksine sadece tekbir istatistiki 
kritere (model seçim kriterine) bağlı kalınmamış alternatif kriterlerde ele alınmıştır. Bu amaç için kullanılan 

kriterler Kolmogorov-Simirnov (KS), Cramér-von-Mises(CvM), Anderson Darling (AD),  Akaike Bilgi 

Kriteri (AIC) ve Bayesian Bilgi Kriteri (BIC)’leridir. Test sonuçlarına göre taşkın pik debi verilerinin 

olasılık dağılım özelliklerini yansıtmada Pearson tip-III, taşkın hacim verilerinin olasılık dağılım 
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özelliklerini yansıtmada Gumbel/Weibull ve taşkın süre verilerin olasılık dağılım özelliklerini yansıtmada 

ise Lojistik ve Log-Lojistik dağılımlarının en iyi performans gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

 
Üçüncü aşamada ise, taşkın parametre çiftlerinin (Q-V, V-D ve Q-D) iki değişkenli (boyutlu) modelleri 

kopula fonksiyonları yardımıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Archimedean (Arşimedyan) kopula 

olarak Clayton, Frank, Gumbel-Hougaard kopulaları ile Elliptical kopula ailesinde olan Gaussian (Normal) 
ve Student’s t kopulaları kullanılmıştır. İstatistiki kriterler ,kuyruk bağımlılık analizleri ve simülasyon 

performansı değerlendirmeleri ışığında taşkın parametre çiftlerinin ortak bağımlılık yapısını modellemede 

Student’s t kopulaların diğerlerine göre daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, Kopula 
fonksiyonlarının parametrelerinin hesaplanmasında momentler yöntemi (MOM) daha iyi sonuç vermiştir.  

 

Son aşama olarak, matematiksel ifadeleri elde edilen Student’s t kopula fonksiyonları kullanılarak, taşkın 

parametrelerinin iki değişkenli şartlı (koşullu) ve ortak dönüş (tekerrür) periyotları elde edilmiştir. Bu iki 
değişkenli dönüş periyot analizlerine ek olarak taşkın parametrelerinin tek  değişkenli frekans analizleri 

yapılarak farklı senaryolar için dönüş periyotları hesaplanmış ve iki değişkenli değerleri ile 

karşılaştırılmıştır.  
 

Teşekkür 

Çalışma kapsamında kullanılan günlük akım verilerinin temin konusunda verdikleri destekten dolayı Devle 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 
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ÖZET 

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, 
doğal bir iklim olayıdır. Temel olarak yağışların beklenen değerlerin altında gerçekleşmesi sonucu kuraklık 

meydana gelir, sürenin uzamasıyla birlikte etkisi giderek artar. Meteorolojik karakterli doğal afetler 

kategorisinde yer alan kuraklığın kapsamı geniştir ve birçok sektör üzerinde negatif önemli etkilere sahiptir. 

Kuraklığın olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için kuraklık karakteristiklerinin bilinmesi önem 
taşımaktadır. Kuraklık şiddet, süre ve frekans gibi değişkenlerle karakterize edilebilir. Bu çalışmada 

Trakya’dan Meriç-Ergene, Ege Bölgesi’nden Gediz ve Akdeniz Bölgesi'nden Seyhan ve Ceyhan 

havzalarından seçilen yağış gözlem istasyonlarına ait kuraklık karakteristikleri belirlenmiş, kuraklık şiddet-
süre-frekans eğrileri Standart Yağış İndeksine göre elde edilmiştir. Bu indeks kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50 

ve 100 yıllık dönüş aralıklarına karşı gelen kuraklık şiddet-süre-frekans eğrileri her bir istasyon için 

hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Standart Yağış İndeksi, Kuraklık Şiddet-Süre-Frekans Eğrisi, Kritik Kuraklık, Frekans 

Analizi. 

 

 



 

 

Sa
yf

a
6

4
2

 

DETERMINATION OF CRITICAL DROUGHT INTENSITY-DURATION-FREQUENCY 
CURVES BY USING FREQUENCY ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Drought is a natural climatological phenomenon which can be defined as the water scarcity due to the 
temporary imbalance in water availability in a region. Basically, drought occurs when precipitation is less 

than normal values and it extends over time. Drought has a large scope and negative significant effects on 

many sectors. It is therefore important to know drought characteristics in advance to eliminate its negative 

effects. Drought can be characterized by different variables such as severity/intensity, duration and 
frequency. In this study, drought characteristics for meteorological stations located in the Meriç-Ergene, 

Gediz, Seyhan and Ceyhan River basins are determined and drought intensity-duration-frequency (IDF) 

curves are obtained for the selected stations. Drought characteristics are defined by using Standardized 
Precipitation Index which are calculated for 1, 3, 6, 9, 12 and 24-month scales using monthly precipitation 

data from the selected stations and are employed to plot the IDF curves for 2, 5, 10, 25, 50 and 100-year 

return periods.  

Keywords: Standardized Precipitation Index, Drought Severity-Duration-Frequency Curve, Critical 
Drought, Frequency Analysis. 

 

 

GİRİŞ 

 

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, 
doğal bir iklim olayıdır. Temel olarak yağışların beklenen değerlerin altında gerçekleşmesi sonucu kuraklık 

meydana gelir, sürenin uzamasıyla birlikte etkisi giderek artar. Kuraklık herhangi bir zamanda ve yerde 

meydana gelebilir, genellikle yavaş gelişir ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar. Kuraklık yaşanan 

bölgelerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan olumsuz etkilenir. 
Bu nedenle kuraklık, yalnızca fiziksel bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Kuraklık, insan faaliyetlerinin 

su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle sosyal, çevresel ve ekonomik olarak önemli zararlar ortaya 

çıkarabilir. Bu açıdan bakıldığında, meteorolojik karakterli doğal afetler kategorisinde yer alan kuraklığın 
kapsamı geniştir ve birçok sektör üzerinde negatif önemli etkilere sahiptir. Bu sebeple, kuraklığın ve 

karakteristiklerinin belirlenmesi sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde, kuraklığa karşı alınacak 

önlemlerin belirlenmesinde ya da kuraklık eylem planlarının hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır. 
Kuraklık, kuraklık şiddeti, süre ve frekans (tekerrür, dönüş aralığı) gibi değişkenlerle karakterize 

edilebilmektedir. 

 

Kuraklığı meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Meteorolojik, 
tarımsal ve hidrolojik kuraklık analizlerinde kullanılabilecek pek çok kuraklık indeksi (indikatörü) 

geliştirilmiştir. Bu indeksler içerisinde en sık kullanılanlardan birisi Standart Yağış İndeksidir (SYİ). Bu 

indeks yalnızca yağış verisine ihtiyaç duyması, hesap kolaylığı ve güvenilirliği nedeniyle en çok tercih 
edilen kuraklık indeksi niteliğindedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında SYİ’den yararlanılmıştır. SYİ 

kullanılarak ülkemizin pek çok bölgesinde kuraklık çalışması yapılmıştır (Sönmez ve diğ. 2005; Yeğniemir, 

2005; Türkeş ve Tatlı, 2009; Oğuztürk, 2010; Yıldız, 2014; Özelkan ve diğ., 2016; Bacanlı, 2017; Baran ve 

diğ., 2017). Ancak, bu çalışmalarda genellikle SYİ serilerinin elde edildiği ve bir zaman serisi şeklinde 
grafiklenerek yorumlandığı; kuraklığın şiddeti, süresi ve frekansının genellikle değerlendirilmediği dikkati 

çekmektedir. Öte yandan, özellikle altyapı tasarımında kullanılan yağış şiddeti-süre-tekerrür eğrisi 

yaklaşımına benzer şekilde düşük akımların ve kuraklığın şiddetini, süresini ve dönüş aralığını karakterize 
eden düşük akım-süre-frekans (Onyutha ve Willems, 2013; Mondejar ve Willems, 2016) ve kuraklık şiddeti-

süre-frekans eğrileri (Shiau ve diğ., 2012; Lee ve Kim, 2012; Todisco ve diğ., 2013; Mirabbasi ve diğ., 

2012; Halwatura ve diğ., 2015) ile ilgili çalışmaların dünyanın çeşitli bölgeleri için mevcut olduğu 
görülmüştür.  
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Ülkemizde kuraklık şiddeti-süre-frekans eğrisi ile ilgili grafiksel bir yaklaşıma rastlanmadığından, bu 

çalışmada SYİ kullanılarak Meriç-Ergene, Gediz, Seyhan ve Ceyhan havzalarından seçilen yağış gözlem 

istasyonları için kuraklık şiddeti-süre-frekans eğrileri elde edilmiştir. 
 

 

YÖNTEM 
 

Farklı iklimlere sahip bölgelerin kuraklığını tanımlamak amacıyla yağışı bir sayısal değere dönüştüren 

Standart Yağış İndeksi (SYİ) yöntemi ilk olarak McKee ve diğ. (1993) tarafından geliştirilmiştir. Standart 
Yağış İndeksi (SYİ), gama olasılık dağılımına uyduğu kabul edilen yağışın ortalamadan olan farkının 

standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Hesaplanan SYİ değerlerine göre kuraklık sınıflandırması 

Çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. SYİ değerlerine göre kuraklık sınıflandırması 

SYİ değerleri Kuraklık Sınıfı 

≥ 2 Çok şiddetli yağışlı 

1.50 ~ 1.99 Çok yağışlı 

1.00 ~ 1.49 Orta şiddetli yağışlı 

0.99 ~ 0 Normal 

0 ~ -0.99 Normale yakın kuraklık 

-1.00 ~ -1.49 Orta şiddetli kuraklık 

-1.50 ~ -1.99 Şiddetli kuraklık 

≤ - 2 Çok şiddetli kuraklık 

 

SYİ değerleri dikkate alınarak yapılan kuraklık çalışmalarında indeksin sürekli olarak negatif olduğu dönem 

kurak dönem olarak tanımlanır. İndeksin sıfırın altına ilk düştüğü dönem kuraklığın başlangıcı olarak kabul 

edilirken, indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın sonu olarak değerlendirilmektedir. SYİ değerleri 
farklı zaman ölçekleri (1, 3, 6, 9, 12, 24, 48 ay gibi) için hesaplanabilir. Ancak yağış verileri 12 ay ve daha 

kısa süreli zaman ölçeklerinde normal dağılıma uymayabilir. Bu nedenle her bir veri seti Gamma olasılık 

dağılımına uydurulur (McKee ve diğ., 1993). Birbirinden kesin sınırlarla ayırmak mümkün olmamakla 
birlikte, 1, 3 ve 6 aylık SYİ meteorolojik kuraklığı, 9 ve 12 aylık SYİ tarımsal kuraklığı, 12 ve 24 aylık SYİ 

ise hidrolojik kuraklığı göstermek üzere kullanılmaktadır. 

 
Bu çalışmada, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıkları tanımlamak üzere 1, 3, 6, 9, 12, 24 aylık 

zaman ölçeklerinde hesaplanan SYİ1, SYİ3, SYİ6, SYİ9, SYİ12 ve SYİ24 kullanılmıştır. Her bir kurak 

dönemde gözlenen toplam veya ortalama kuraklık şiddeti tüm zaman ölçekleri için hesaplanmıştır. Kuraklık 

toplam şiddeti (büyüklüğü), seçilen zaman ölçeklerinde (1, 3, 6, 9, 12, 24, 48 ay) SYİ’lerin en büyük 
kümülatif değeridir. Kuraklık ortalama şiddeti ise en büyük kümülatif değerin seçilen kuraklık süresine 

bölünmesi ile elde edilir.  

 
Her bir yıl içinde bir veya birden fazla kurak dönem gözlenebilir. Öncelikle bu kurak dönemler belirlenmiş, 

ardından her bir kurak dönem içinde kalan kuraklıkların süreleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada, herhangi bir 

yılda birden fazla kuraklık gözlenmesi halinde toplam şiddeti (büyüklüğü) en fazla olan kuraklık, kritik 

kuraklık olarak tanımlanmıştır. Herhangi bir yılda hiç kurak dönem gözlenmemesi halinde ise kritik kuraklık 
değeri hesaplanmamış ve kuraklığın büyüklüğü bu yıl için sıfır alınmıştır. 

 

Kritik kuraklığın büyüklük değerlerine literatürde yaygınca kullanılan olasılık dağılım fonksiyonları 
seçilerek frekans analizi uygulanmış ve en uygun olasılık dağılım fonksiyonları belirlenmiştir. Kritik 

kuraklık büyüklüğü sıfır değerler de içermektedir. Bu nedenle, frekans analizi, sıfır olan kuraklık büyüklüğü 

değerleri de dikkate alınarak sıfır olmayan değerlere uygulanmıştır. Bunun için toplam olasılık yasası 
kullanılmış; sıfır olan değerleri de hesaba katacak şekilde frekans analizi yapılmıştır. Her bir k zaman 
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ölçeğinde D ay süreli kuraklık için en uygun olasılık dağılımı belirlenmiş ve parametreleri hesaplanmıştır. 

Frekans analizinin uygulanması için sıfır değerler hariç kritik kuraklık büyüklüğünün en az 10 adet sıfır 

olmayan değerden oluşması gereklidir. Yani en az 10 yıl için D-ay süreli kuraklığın gözlenmiş olması koşulu 
aranmış, 10 yıldan daha az sayıda kritik kuraklık büyüklüğü değerlerine frekans analizi uygulanmamıştır. 

 

Toplam olasılık yasasına göre; 
 

𝑃(𝑋 ≥ 0) = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥|𝑋 = 0)𝑃(𝑋 = 0) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥|𝑋 ≠ 0)𝑃(𝑋 ≠ 0)    (1) 

 
yazılabilir. Burada, 

 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥|𝑋 = 0) = 0          (2) 

 
olduğundan 

 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥|𝑋 ≠ 0)𝑃(𝑋 ≠ 0)        (3) 
 

elde edilir. Burada, P(X≠0) ele alınan SYİ1, SYİ3, SYİ6, SYİ9, SYİ12, SYİ24 serisinde kuraklık 

görülmeyen yılların oranını vermektedir. Bu oran p ile gösterildiğinde  

 

1 − 𝐹(𝑥) = 𝑝[1 − 𝐹∗(𝑥)]         (4) 

 

yazılabilir. Burada, F(x) ele alınan SYİ1, SYİ3, SYİ6, SYİ9, SYİ12, SYİ24 serisinde olasılık dağılımının 

kuraklık görülmeyen yıllar dahil olmak üzere eklenik frekansını  [𝑃(𝑋 ≤ 𝑥|𝑋 = 0)𝑃(𝑋 ≥ 0)], 𝐹∗(𝑥) ise 

kuraklık görülmeyen yıllar hariç olmak üzere eklenik frekansını [ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥|𝑋 ≠ 0)𝑃(𝑋 = 0) ] 

göstermektedir. Böylece sıfır olan (X=0) ve sıfır olmayan (X>0) SYİ değerlerinden oluşan karışık bir 

olasılık dağılımı söz konusudur.  
 

Denklem (4) herhangi bir dönüş aralığındaki seçilen kuraklık süresi için göz önüne alınan SYİ (SYİ1, SYİ3, 

SYİ6, SYİ9, SYİ12, SYİ24) değerinin tahmininde kullanılabilir. Bu tahmin kuraklık görülen yıllara 
uydurulan olasılık dağılım fonksiyonuna bağlıdır. Buna göre, Denklem (4)’ten 

 

𝐹∗(𝑥) =
𝐹(𝑥)−1+𝑘

𝑘
          (5) 

 
yazılabilir. Kuraklığın dönüş aralığı 

 

𝑇 =
1

𝐹(𝑥)
           (6) 

 

ile verildiğinden Denklem (5) 

 

𝐹∗(𝑥) =
1

𝑇
−1+𝑘

𝑘
           (7) 

 
şeklini alır. Eklenik frekans negatif olamayacağından Denklem (7)’nin kullanılabilmesi için 

 

 𝑘 ≥
𝑇−1

𝑇
          (8) 

 

koşulu sağlanmalıdır. Bu koşul aynı zamanda, negatif bir eklenik frekans hesaplanması halinde hesabı 

yapılan dönüş aralığına ait SYİ değerinin sıfır olduğunu, yani bu dönüş aralığında kuraklık gözlenmediğini 
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ifade etmektedir. Yaygın olarak kullanılan dönüş aralıkları için sağlanması gereken p değerleri Çizelge 2’te 

verilmiştir. 

  
Çizelge 2. Dönüş aralığına göre p değerleri 

T (yıl) 2 5 10 25 50 100 

p ≥ 0.5 0.8 0.9 0.96 0.98 0.99 

 

 

ÇALIŞMA BÖLGELERİ VE VERİ  
 

Çalışmada, Meriç-Ergene, Gediz, Seyhan ve Ceyhan havzalarında konumlanan; MGM ve DSİ tarafından 

işletilen gözlem süresi en az 10 yıl olan (eksiksiz ve kesiksiz) YGİ’lere ait gözlenmiş aylık yağış verileri 
kullanılmıştır. Buna göre, Meriç-Ergene, Gediz, Seyhan ve Ceyhan havzaları için sırasıyla 29, 35, 19 ve 25 

adet YGİ’nin yağış verileri değerlendirilmiştir (Şekil 1). 1959-2016 gözlem periyodunda 10-57 yıl arasında 

değişen uzunlukta verisi olan 108 YGİ’nin toplam 3959 yıllık yağış verisi kullanılmıştır (Çizelge 3). Buna 

göre, kuraklık çalışmaları için önemli miktarda ve güncel bir veri kümesi elde edildiği söylenebilir.  
 

Çizelge 3. Havza bazında kullanılan yağış verisi 

Havza YGİ sayısı İlk gözlem yılı Son gözlem yılı İstasyon-yıl 

Meriç-Ergene 29 1960 2016 1066 

Gediz 35 1960 2016 1366 

Seyhan 19 1959 2016 651 

Ceyhan 25 1963 

 

2016 876 

Toplam 108 - - 3959 

 

 
Şekil 1. Çalışma havzaları ve kullanılan istasyonlar  
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UYGULAMA VE BULGULAR 

 

Meriç-Ergene, Gediz, Seyhan ve Ceyhan havzaları YGİ’lerine ait aylık yağış verisi kullanılarak 
meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıkları temsil etmek üzere k = 1, 3, 6, 9, 12, 24 ay zaman ölçekleri 

için SYİ serileri ve her bir serinin kuraklık parametreleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda, her bir istasyonun 

her bir zaman ölçeği için kurak dönemleri belirlenmiş; bu dönemlerin D = 1, 2, 3, …, 48 aya kadar olan 
kuraklık süreleri için her yıla ait “kritik kuraklık şiddetleri”, S, SYİ değerlerinden yararlanılarak 

hesaplanmış ve her bir kuraklık süresi için yıllık kuraklık şiddeti serileri elde edilmiştir. 

 
Kuraklık frekans analizinde her bir kurak dönem için ayrı ayrı olmak üzere yıllık kuraklık şiddeti serilerine 

uygun olasılık dağılım fonksiyonları belirlenmiş; bu amaçla 2 ve 3 parametreli Weibull (W2, W3), 

Genelleştirilmiş Ekstrem Değer (GEV), 2 ve 3 parametreli Gamma (G2, G3), 2 ve 3 parametreli Log-Normal 

(LN2, LN3) ve Log-Pearson Tip 3 (LP3) dağılımları kullanılmıştır. Olasılık dağılım fonksiyonlarının 
uygunlukları Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling istatistik testleri ile kontrol edilmiştir. Bu 

çerçevede, SYİ zaman serilerine en iyi uyan dağılımın çoğunlukla Genel Ekstrem Değer (GEV) dağılımı 

olduğu belirlenmiştir. Dağılım uydurulurken, kuraklığın görülmediği yıllar (sıfırlı yıllar) çıkarıldıktan sonra 
seride en az 10 yıllık veri bulunmasına dikkat edilmiştir. En az 10 yıl uzunluğunda verisi bulunmayan yıllık 

kuraklık şiddeti serilerine dağılım uydurulmamış, dolayısıyla ilgili kuraklık süresi için herhangi bir dönüş 

aralığındaki kuraklık şiddeti (SYİ değeri) hesaplanamamıştır.   
 

YGİ’lerde gözlem süresince bazı yıllarda kurak dönem görülmediğinden, negatif SYİ değerlerine 

rastlanmamıştır. Bu nedenle, D-ay süreli kritik kuraklık şiddeti serilerinin uzunluğu, özellikle D > 1 ay için 

kayıt uzunluğuna kıyasla oldukça küçük olabilmektedir. Dolayısıyla, bu serilere olasılık dağılım 
fonksiyonları uydurulurken serilerde çok sayıda “sıfırlı yıl” bulunması nedeniyle yukarıda açıklanan toplam 

olasılık yasası kullanılmıştır. İstatistik testlerle belirlenen en uygun olasılık dağılım fonksiyonları 

kullanılarak farklı dönüş aralıkları için hesaplanan kuraklık şiddetleri, kuraklık sürelerine bölünmüş, 
böylece ortalama kuraklık şiddeti elde edilmiş; şiddet-süre-frekans eğrilerinin geliştirilmesinde bu değerler 

kullanılmıştır. Her bir YGİ’ye ait kuraklık sürelerini temsil eden en iyi olasılık dağılım fonksiyonunun 

parametreleri kullanılarak 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıkları için kuraklık şiddeti değerleri tahmin 

edilmiştir. Örneğin, Meriç-Ergene havzasındaki Edirne (17050) istasyonuna ait k = 1 ay zaman ölçeği ve D 
= 1 ay süreli kuraklık için LP3, D = 2 ay ve D = 3 ay zaman süreli kuraklıklar için GEV; D = 4 ay süreli 

kuraklık için LN2 dağılımının parametreleri kullanılmıştır. Daha önce ifade edildiği gibi yapılan tahminler 

süreye bölünerek ortalama kuraklık şiddetleri elde edilmiş ve bu değerler kullanılarak YGİ’ler için kuraklık 
şiddeti-süre-frekans eğrileri elde edilmiştir. Her bir havzadan birer örnek YGİ’ye ait sonuçlar Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 

SONUÇLAR 

 

Havzalar üzerinde yapılan uygulamalardan elde edilen bulgulara göre kuraklık ile ilgili aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 
 

 Kuraklık analizi SYİ (standart yağış indeksi) ile incelenmiştir. Uygulama havzalarını temsil eden, 

kesintisiz ve en az 10 yıllık gözlemi olan yağış gözlem istasyonlarının aylık yağış verilerinden 1, 3, 6, 9, 

12, 24-aylık zaman ölçekleri için SYİ serileri hesaplanmıştır. 

 Herhangi bir yılda belli süreli kuraklıklar arasında şiddeti en büyük olan kuraklık, içinde bulunulan yıl 
için “kritik kuraklık” olarak tanımlanmış, böylece her bir yıla ait bir kritik kuraklık belirlenmiştir. Kritik 

kuraklık en uygun olmayan durumu yansıtmaktadır. Kritik kuraklık kavramının kullanılması ile kuraklık 

frekans analizini yapmak mümkün olmuştur. 

 Bazı yıllarda belli süreli kuraklık gözlenmemesi durumu ile karşılaşılabilmekte yani o yıla ait 1, 3, 6, 9, 

12 veya 24-ay zaman ölçeğinde SYİ değeri negatif olmamaktadır. Bir başka deyişle kritik kuraklık 
şiddeti “sıfır” olmaktadır. Bu nedenle kuraklık frekans analizinde toplam olasılık yasası kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Kuraklık Şiddeti-Süre-Frekans Eğrileri; k = 12 ay zaman ölçeği için SYİ12 (a) 17631 no.lu 

Lüleburgaz YGİ, (b) 17186 no.lu Manisa YGİ, (c) 17351 no.lu Adana Bölge YGİ, (d) 17255 no.lu 
Kahramanmaraş YGİ  
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 Frekans analizi sonrasında SYİ zaman serilerine en iyi uyan dağılımın çoğunlukla Genel Ekstrem Değer 

(GEV) dağılımı olduğu belirlenmiştir. 

 YGİ özelinde her bir SYİ için belirlenen en uygun olasılık dağılım fonksiyonu kullanılarak kuraklık 

şiddet-süre-frekans eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler ile 1, 3, 6, 9, 12, 24 ay zaman ölçeğinde hesaplanan 
SYİ değerlerine göre kuraklığın 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl dönüş aralıklı şiddeti tahmin edilebilir. 

 Kuraklık şiddet-süre-frekans eğrilerinde zaman ölçeği arttıkça yüksek dönüş aralıklı kuraklık 

şiddetlerinin hesaplanabildiği; buna karşın zaman ölçeği azaldıkça yüksek dönüş aralıklı kuraklık 

şiddetlerinin hesaplanmasının zorlaştığı, hatta bazen mümkün olmadığı görülmüştür. Örnekle ifade 
edilirse, SYİ24 zaman ölçeğinde hesaplanan 6 ay süreli bir kuraklığın 25 yıl dönüş aralıklı değeri 

hesaplanabilir ancak SYİ3 zaman ölçeğinde hesaplanan aynı süreli kuraklığın 25 yıl ve daha kısa dönüş 

aralıklı değerleri hesaplanamayabilir. Hesap yapılamayan durumda verilen örnekten hareketle SYİ3 
zaman ölçekli 6 ay süreli kuraklığın şiddeti “sıfır”dır, yani böyle bir kuraklığın gözlenmeyeceği sonucu 

ortaya çıkmaktadır.  

 SYİ tabanlı olarak verilen kuraklık şiddeti anlamlı ve pratikte kullanılabilir olmakla birlikte yağış açığı 

(mm biriminde) karşılığı ile temsil edilmesinin özellikle çiftçiler, sulama birlikleri gibi son kullanıcılar 

ile karar vericiler için daha yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ EVAPOTRANSPİRASYON İNDEKSİ (SPEI) YÖNTEMİ İLE 

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KURAKLIK ANALİZİ 

 

Gözde Nur AKŞAN1 Ülker GÜNER BACANLI2 

 

ÖZET 

Kuraklık zaman içerisinde oluşan bir doğal afettir. Bu çalışmada yeni bir iklim indeksi olan 
Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI) Türkiye’nin 7 bölgesinden İç Anadolu Bölgesi 

için uygulanmıştır. İç Anadolu Bölgesindeki 13 istasyonda bu indeks kullanılmıştır. 10 istasyonda 1970-

2018 yılları arasındaki veriler, Kırıkkale istasyonunda 1970-2017 yılları arasındaki veriler ve Eskişehir ve 

Konya istasyonlarında 1970-1998 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır.  

SPEI, sadece yağış ve sıcaklık verilerini değil, aynı zamanda potansiyel evapotranspirasyon (PET) verilerini 

de hesaba katarak, iklim değişikliğinin kuraklık koşullarındaki etkilerini araştırmak için daha kapsamlı bir 

yaklaşıma izin vermektedir. SPEI, farklı zaman periyotlarında kuraklığı belirlemektir. Sunulan çalışmada, 
SPEI yöntemiyle kısa (1, 3 ve 6 ay) ve daha uzun (9, 12 ay) zaman periyotlarında kuraklık değerleri 

hesaplanmıştır. Her bir istasyon için 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık SPEI değerlerinin frekans analizleri 

hesaplanmıştır. Frekans analizi ile kurak ve sulak dönemlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Sonuçlara bakıldığında tüm istasyonlarda kuraklık normale yakın sınıfında yer almaktadır. Bu da kuraklık 

aralığı >-1 ile <+1 aralığında olduğunu göstermektedir. Bölgede kuzeye doğru çıkıldıkça sulaklığın fazla 

olduğu periyot 12 aylık periyottur. 

Bölgede aşırı kurak olayların bulunduğunu ve SPEI değerleri özellikle ilkbahar yaz mevsimlerinde zamansal 

kuraklık eğilimlerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Sıcaklık, Yağış, Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksi 

(SPEI) 

 

ABSTRACT 

Drought is a natural disaster in time. In this study, a new climate index Standardized Precipitation 
Evapotranspiration Index (SPEI) from Turkey's seven regions have been applied to for the Central Anatolia 

Region. This index is used in 13 stations in Central Anatolia Region. The data between 1970 and 1818 at 

the 10 stations, the data from 1970 to 2017 at the Kırıkkale station and the data from 1970 to 1998 at the 

Eskisehir and Konya stations were used. 
SPEI permits a more comprehensive approach to investigate the impacts of climate change on drought 

conditions, taking into account not only precipitation and temperature data but also potential 

evapotranspiration (PET) data. SPEI is to determine drought in different time periods. In the present study, 
the method SPEI in Turkey has made the drought analysis. Drought values were calculated with SPEI 

method in short (1, 3 and 6 months) and longer (9, 12 months) periods. Frequency analyzes of SPEI values 

of 1, 3, 6, 9 and 12 months were calculated for each station. Frequency analysis is aimed to compare dryness 
and wetness periods. According to the results, drought is at close to normal level in all stations. This 

indicates that the drought range is in the range >-1 to <+1. The period in which the wetness is higher as the 

northward direction reaches the region is the 12-month period. 
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The SPEI values indicate the presence of extreme arid events in the region and the temporal drought trends 

especially in spring summer seasons. 

Keywords: Drought, Temperature, Precipitation, Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 

(SPEI) 

 

GİRİŞ 
 

Kuraklık birden fazla parametreye göre değişen ve zamana bağlı bir doğal afettir. Herhangi bir zamanda 

herhangi bir yerde meydana gelebilir. Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun 
bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok 

geniştir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir .  Kuraklığın 4 çeşidi olduğu söylenebilir. 

Bunlar; meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık ve sosyo-ekonomik kuraklıktır. 

Kuraklık ilk olarak iklimlerin değişmesiyle ortaya çıkar. Sonra bu iklim değişmesiyle tarım alanında 
problemler meydana gelir. En sonunda da su kıtlığının oluşmasıyla sosyal ve ekonomik etkileri ortaya çıkar 

(Wilhite et al. 1985, Mouatadid et al. 2018, Dai 2011, Potop et al. 2014). 

Kuraklığın tahmini için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılan indeksler 
Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI; Vicente-Serrano et al. 2010), Palmer Kuraklık 

Şiddet İndeksi (PDSI; Palmer 1965) ve Keşif Kuraklık İndeksi (RDI; Tsakiris and Vangelis 2005) olarak 

verilebilir. Her kuraklık indeksi farklı parametrelerden etkilenir. Bu parametrelere örnek olarak sıcaklık, 
yağış, rüzgâr vb. parametreler verilebilir. Bu parametreleri kullanarak en doğru kuraklık indeksi seçilmelidir 

(Banimahd ve Khalili, 2013). Böylece oluşabilecek riskleri en aza indirilmesi sağlanabilsin (He et al., 2015; 

Zhang and Jia, 2013).  

Kuraklık birçok alanda etkisini göstermektedir. Bunlara örnek olarak su kaynakları ve tarım verilebilir 
(Vicente-Serrano et al. 2010). Bu nedenle de toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır. Örneğin, uzun süreli 

kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve sonuçta, ciddi 

çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkar. 
Türkiye için SPEI ile ilgili az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara örnek olarak Akşan (2018) ve 

Onusluel Gul (2017) verilebilir. Aynı zamanda Akşan ve Güner Bacanlı (2018) çalışmasında bölge olarak 

değil istasyon olarak bu indeks ile ilgili çalışma yapılmıştır. Buna rağmen SPEI’nin daha fazla parametreden 

etkilenmesinden dolayı SPI’den daha doğru sonuç verdiği söylenebilir. SPEI’nin hesaplanması SPI’ya 
benzer ancak sıcaklık bileşeni de kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada SPEI, İç Anadolu Bölgesinin 13 istasyonunda ilk defa uygulanmıştır. Kırıkkale istasyonu 

1970-2017 yılları arasındaki, Eskişehir ve Konya istasyonları 1970-1998 yılları arasındaki ve diğer 
istasyonlar 1970-2018 yılları arasındaki yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. İndeks hem bölge hem de 

aylık farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden de kısa (1, 3 ve 6 aylık) ve uzun (9 ve 12 aylık) zaman 

periyotları kullanılmıştır.  
Bu çalışmada amaç, İç Anadolu Bölgesinde kuraklık analizi yapmaktır. Ülkemizde daha az kullanılmış olan 

kuraklık indeksini (SPEI) kullanarak, bunun sonucunda da daha güvenilir sonuçlar elde etmektir. Böylelikle 

gizli tehlike olarak sayılan kuraklık için riskleri belirlemek ve gelecek için önlemler almak gerekmektedir.  

 

MATERYAL VE METOT  

 

Materyal 

 

İç Anadolu Bölgesi 163.057 km² alan içerinde bulunmaktadır. Konumu sebebiyle karasal iklim 

görülmektedir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları fazladır. Çalışma alanı içerinde 13 istasyon 
bulunmaktadır (Şekil 1). Çalışmada kullanılan parametreler Devlet Meteoroloji İşlerinden alınmaktadır. 

Parametre olarak SPEI için gerekli olan yağış ve sıcaklık verileri temin edilmiştir.  
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Şekil 1. İç Anadolu Bölgesi Haritası 

 

Çizelge 1’de istasyonlara ait bilgiler mevcuttur. Bazı istasyonlarda 49 yıllık veriler kullanılamamıştır. 
Bunun sebebi ise o istasyonun taşınmasından kaynaklanmaktadır. Buralarda yağış verilerinin 

eksikliklerinden dolayı gözlem süreleri azalmıştır.  

 
Çizelge 1. İstasyonlar Tablosu 

  

Gözlem Aralığı (Yıl) Gözlem Süresi (Yıl)  
Enlem Boylam 

Aksaray 38:23 N 34:03 E 1970-2018 49 

Ankara 39:56 N 32:52 E 1970-2018 49 

Çankırı 40:36 N 33:37 E 1970-2018 49 

Eskişehir 39:46 N 30:32 E 1970-1998 29 

Karaman 37:11 N 33:14 E 1970-2018 49 

Kayseri 38:43 N 35:30 E 1970-2018 49 

Kırıkkale 39:50 N 33:31 E 1970-2017 48 

Kırşehir 39:09 N 34:10 E 1970-2018 49 

Konya 37:52 N 32:31 E 1970-1998 29 

Nevşehir 38:38 N 34:43 E 1970-2018 49 

Niğde 37:59 N 34:42 E 1970-2018 49 

Sivas 39:45 N 37:02 E 1970-2018 49 

Yozgat 40:39 N 29:15 E 1970-2018 49 
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Metot 

 
SPEI’nin hesaplanması SPI hesaplamasına benzemektedir. Fakat SPEI’nin hesaplanabilmesi için yağış ve 

sıcaklık verileri gerekmektedir. Bu veriler ile potansiyel evapotranspirasyon (PET) hesaplanması 

yapılmaktadır. Daha sonra yağış verileri ile PET verileri arasındaki fark SPEI’nin hesaplaması için 
gereklidir. SPI, veriler olarak aylık veya haftalık yağış kullanılarak hesaplanırken, SPEI yağış ile PET 

arasındaki aylık veya haftalık farkı kullanır. 

 
Potansiyel Evapotranspirasyon (PET), yeterli su sağlanan koşullarda buharlaşabilecek maksimum su miktarı 

olarak tanımlanabilir. PET, birden fazla ampirik formül ile elde edilebilir.  Her ampirik formül farklı 

parametrelerin kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlardan en çok kullanılan ampirik yöntemler, 

Jensen-Haise ve Priestly-Taylor radyasyon parametresine dayanır; Turc ve Hargreaves-Samani sıcaklık ve 
radyasyon parametresine dayanır; Thornthwaite, Blaney-Criddle ve Hargreaves sıcaklık parametresine 

dayanmaktadır (Şarlak and Bağçacı, 2020). Bu çalışmada Thornthwaite (1948) yöntemi kullanılmıştır. PET 

hesabı eşitlik (1)‘de formülüze edilmiştir.   
 

𝑃𝐸𝑇 = 16𝐾(10𝑇/𝐼)𝑚                                 (1) 
 
PET   : Potansiyel Evapotranspirasyon (mm) 

T   : Sıcaklık (℃) 

 
Eşitlik (2)’de her aya ait ortalama sıcaklık değeri ile I termal indeksi elde edilmektedir. Bu elde edilen termal 

indeks eşitlik (3)’te kullanılmaktadır. Burada m, I’nın bir fonksiyonudur.   

 

𝐼 = (𝑇/5)1.514                                     (2) 
 

𝑚 = 6.75 ∗ 10−7𝐼³ − 7.71 ∗ 10−5𝐼² + 1.79 ∗ 10−2𝐼 + 0.492                  (3) 
 

P’nin bir fonksiyonu olan W’nin hesaplaması eşitlik (4)’te görülmektedir.  

 

𝑊 = √−2𝐼𝑛(𝑃)                     (4) 

 

P   : belirlenmiş bir D değerini aşma ihtimalidir. 

D   : Yağış ile PET arası farkı simgelemektedir. 

 

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 − (𝐶0 + 𝐶1𝑊+𝐶2𝑊
2)/(1 + 𝑑1𝑊+𝑑2𝑊

2 + 𝑑3𝑊
3)     (5) 

 

SPEI : Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndeksi  

 
Sabitler, C0=2.515517, C1=0.802853, C2=0.010328, d1=1.43278, d2=0.189269, d3=0.001308 

 

SPEI, (5) eşitliği ile elde edilmektedir. Elde edilen bu SPEI değerleri Çizelge 2’de bulunan kuraklık 
sınıfında belirledikten sonra bölgenin hangi yıllar hangi kuraklık sınıfında olduğu tespit edilir.  
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Çizelge 2. McKee ve arkadaşlarına (1993) dayanan SPI / SPEI kategorilerine göre kuraklık sınıflandırması 

 

Kategoriler     

Aşırı sulak 
 

≥+2 

Sulak 
 

≥+1.5 ile<+2 

Hafif sulak 
 

≥+1 ile <+1.5 

Normale yakın 
 

>−1 ile<+1 

Hafif kurak 
 

>−1.5 ile ≤−1 

Kurak 
 

>−2 ile ≤−1.5  

Aşırı kurak 
 

≤−2 

 

 

BULGULAR 

 

Şekil 2’de Sivas istasyonuna ait aylık frekansların dağılımları verilmiştir. Bu frekans analizi tüm 

istasyonlarda yapılmıştır. Görüldüğü normale yakın kuraklık sınıfında maximum yüzde değeri 1 aylık 
frekans değerine aittir. Kırıkkale hariç tüm istasyonlarda bu durum geçerlidir. Kırıkkale’de maximum yüzde 

değeri 12 aylık frekansta bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 2. Sivas İstasyonuna ait Aylık Frekans Dağılımı 
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İstasyonlar tek tek incelendiğinde Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas 

ve Yozgat istasyonları hem kuraklıkta hem de sulaklıkta maximum değerlerini 6 aylık frekansta almıştır. 
Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya istasyonları kuraklıkta maximum değerlerini 3 aylık frekansta 

gösterirken, sulaklıkta Kırıkkale hariç diğer istasyonlar maximum yüzdeleri 6 aylık frekansta göstermiştir. 

Minimum yüzdeleri ise kuraklıkta Kırıkkale hariç tüm istasyonlar 1 aylık frekansta göstermişlerdir. 
Sulaklıkta ise minimum değerler çoğunlukla 12 aylık frekansta bulunmaktadır. 

 

Aksaray istasyonunda kuraklık maximum yüzde ile %25.78 değerini alırken minimum yüzde ile %15.57 
değerini almaktadır. Sulaklığa bakıldığında ise %22.84 ile maximum, %16.96 ile minimum değer 

almaktadır. Kırıkkale istasyonunda maximum kuraklık 3 aylık frekansta bulunurken, sulaklıkta 1 aylık 

frekansta bulunmaktadır. Minimum yüzdeler ise kuraklıkta 9 aylık frekansta bulunurken, sulaklıkta 12 aylık 

frekansta bulunmaktadır.  
 

Ankara’nın frekans analizine bakıldığında, kuraklıkta maximum yüzdenin %24.39, minimum yüzdenin 

%16.61 olduğu sonucu çıkmaktadır. Sulaklıkta ise maximum yüzdenin %20.07, minimum yüzdenin %16.09 
olduğu söylenebilir.  

 

Kırşehir istasyonunda kuraklık %24.78 ile %18.72 değerleri arasında değişmektedir. Sulaklık ise %21.66 
ile %15.76 değerleri arasında değişir. Çankaya istasyonunda aylık frekanslar hiç %0 yüzdelik değeri 

bulunmamaktadır. Tüm aylık frekanslara göre en az değer aşırı kurak sınıfındadır. En fazla yüzde değerleri 

ise normale yakın kuraklık sınıfında bulunmaktadır.  

 
Eskişehir istasyonunda kurak olan aralıkların tümünde ise 1 aylık SPEI görülme frekansın genel olarak diğer 

frekanslardan düşük çıktığı görülmüştür. Aynı zamanda 6 aylık frekans verileri sulak aralıkta da genel 

olarak diğer frekans verilerinden az çıkmıştır. Karaman ilinde minimum yüzde hem kuraklıkta hem de 
sulaklıkta 1 aylık frekansta görülmüştür. Maksimum yüzde ise her iki durumda da 6 aylık frekansta 

görülmektedir.  

 

Kayseri’nin frekans analizine bakıldığında sulaklıktaki minimum değerinin %17.50 ile hem 9 aylık 
frekansta hem de 12 frekansta aynı yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. Kuraklık %14.90 ile %27.21 

değerleri arasında değiştiği söylenebilir.  

 
Konya istasyonunda maximum yüzde değeri normale yakın kuraklık sınıfının 1aylık frekansında %64.47 

ile görülmektedir. Periyot azaldıkça sulaklığın arttığı, arttıkça ise kuraklığın arttığı söylenebilir. Nevşehir 

ili için kuraklığın %15.77 ile %24.78 arasında değiştiği, sulaklığın %16.64 ile %23.74 arasında değiştiği 
gözlenmiştir. Her iki iklim çeşidi de sırasıyla 1 aylık frekansta ve 6 aylık frekansta bu yüzdeleri göstermiştir.  

 

Niğde ve Yozgat istasyonlarında maximum kuraklık ve sulaklık aynı frekansta bulunmaktadır. Kuraklık için 

Niğde %28.60 değer alırken, Yozgat %23.70 değerindedir. Sulaklıkta ise Niğde %22.16 değerinde iken 
Yozgat %21.11 değerinde olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 3’e bakıldığında 1 aydan 12 aya doğru kurak ve sulak dönem periyotlarının arttığı gözlenmiştir. 
Periyot arttıkça kuraklığın süresi de artmaktadır.  
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Şekil 3. Sivas İstasyonuna ait Aylık Frekans Grafikleri 
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SONUÇLAR 

 

Kuraklık insan yaşamı için önemli sorunlar ortaya atan bir doğal tehlikedir.  Kuraklık analizi, kuraklık 
problemleriyle mücadelede çok önemlidir. Su kaynakları ile ilgili gerçek bir problem, bir yılda ciddi 

kuraklık dönemlerini ve -150 mm'nin altındaki D değerlerini karakterize eden SPEI değerlerine (SPEI≤-2) 

sahip olduğunda ortaya çıkar. Veriler, bölgede aşırı kurak olayların bulunduğunu ve SPEI değerleri özellikle 
ilkbahar yaz mevsimlerinde zamansal kuraklık eğilimlerini göstermektedir. 

 

Sonuçlar, küresel değişimde PET’in bir sonucu olarak su talebindeki artışın kuraklıkların gelecekteki 
oluşumunu, yoğunluğunu ve şiddetini etkileyeceğini desteklemektedir.  

 

İç Anadolu Bölgesinde kuzeye doğru çıkıldıkça sulaklığın fazla olduğu periyot 12 aylık periyottur. Bölgesel 

olarak 6 aylık frekanslar ne çok sulak ne çok kurak ne de normale yakın durumdadır. Bazı dönemlerde 
sulaklık baskınken bazı dönemler kuraklık baskındır. Bölgenin ortasında 6 aylık periyodun değerleri genel 

periyotlara göre en azdır. 

 
Bölge içerinde genel bir sonuç çıkarılacak olunursa kuraklığın 16.82 ile 24.79 yüzde değerleri arasında 

değer aldığı söylenebilir. Sulaklığın ise 16.82 ile 20.93 yüzde değerleri arasında değiştiği gözlenmiştir. Her 

iki iklim türünde de maximum yüzdeler 6 aylık frekansta görülmüştür. Minimum yüzdeler ise kuraklıkta 1 
aylık frekansta, sulaklıkta 12 aylık frekans görülmektedir. Ayrıca bölge genelinde 1 aylık frekans değerleri 

%1.06 ile %65.61 arasında değişmektedir. 3 aylık frekans değer yüzdeleri 0.03 ile 58.54 aralığında 

değişkenlik göstermektedir. 6 aylık frekans analizinde maximum değer %54.28 iken minimum değer %0.19 

değerini almıştır. 9 aylık frekans, 3 aylık frekans ile yaklaşık aynı yüzdeler arasındadır. Son olarak 12 aylık 
frekans ise %0.03 ile %60.61 yüzde değerleri arasında değişkenlik göstermektedir. 
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GEDİZ HAVZASI’NDA SPI KURAKLIK SINIFLARI GEÇİŞ OLASILIKLARININ 
BELİRLENMESİ 

 

Işılsu YILDIRIM1 Hafzullah AKSOY2 

 

 

ÖZET 

 

 

Kuraklığın anlaşılması ve ölçülmesinde sıklıkla kullanılan standart yağış indeksinin (SPI) 12 aylık zaman 
ölçeği kullanılarak Gediz Havzası içinde yer 17184 no.lu Akhisar meteoroloji gözlem istasyonunun 1937-

2017 yılları arasındaki aylık yağış verileri kullanılarak her ay için kuraklık sınıfı tespit edilmiştir. Kuraklık 

sınıfı olasılıkları, her kuraklık şiddet sınıfında beklenen kalma süresi, beklenen ilk geçiş süresi ve yakın 
gelecekte görülme olasılığı en yüksek olan kuraklık sınıfı belirlenmiştir. Sonuçlara göre gözlem süresi 

boyunca kuraklık şiddeti arttıkça kuraklığın görülme olasılığı azalmıştır. Her kuraklık sınıfı için belirlenen 

kuraklık sınıfında bekleme süresi ise kuraklık şiddetinin artmasıyla azalmış, çok şiddetli kurak sınıfta 
bekleme süresi ise bu genel gidişten farklı olarak en büyük çıkmıştır. Belli bir kuraklık sınıfından 1, 2 ve 3 

ay sonra çoğunlukla ya ıslak döneme girilmekte ya da hafif, orta ve şiddetli kuraklık gözlenmektedir. 

Normale yakın kuraklık sınıfından 3 ay sonra çoğunlukla kuraklık sona ermekte, ıslak döneme 

geçilmektedir. Şiddetli kuraklıktan 3 ay sonra ise kuraklık hafiflemektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Geçiş Olasılıkları, Gediz Havzası, Standart Yağış İndeksi 

 
 

ABSTRACT 

The drought class for each month was determined with the monthly rainfall data between the years of 1937-

2017 of Akhisar meteorological station in the Gediz River Basin using the SPI at 12-month time scale which 
is frequently used in understanding and measurement of the drought. Drought class probabilities for the 

defined drought classes, the expected residence time in each drought class, the expected first passage time 

and the drought class with the highest probability of being seen in the near future are determined. According 
to the results, the probability of occurrence as the drought severity increased during the measurement period 

decreased due to the normal distribution of SPI. Expected duration of the drought class for each drought 

class decreased with the increase in drought severity, while the expected residence time was the largest for 
extreme drought. The most probable drought classes observed after 1, 2 and 3 months of a particular drought 

class are their own classes for wet, mild, moderate and extreme drought. The most probable class 3 months 

after a near normal month is wet while the most probable class 3 months after a severe drought is the mild 

drought. 
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GİRİŞ 

 
Yeryüzündeki tüm yaşam suya bağlı olduğundan, insanlar her zaman suyun döngüsünü anlamak istemiş ve 

davranışını tahmin etmeye çalışmıştır. Suyun yeryüzündeki kısmen rastgele ve karmaşık davranışı nedeniyle 

kuraklık belki de en az anlaşılan doğa olaylarından biridir. Bununla birlikte kuraklık, su kaynakları 
planlaması ve yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, kuraklık tahmini risk yönetimi, 

kuraklığa hazırlık ve etkilerinin azaltılması açısından büyük rol oynamaktadır. Kuraklık çalışmalarının 

önemi, sonuçlarından etkilenen alan ve nüfusun genişliğinden de kaynaklanmaktadır. Wilhite (1993)'a göre 
kuraklık tekrar eden ve kaçınılmaz bir olaydır, bu nedenle diğer ekstrem iklim olayları gibi iklimsel 

süreçlerin normal bir parçasıdır. Bu tehlikeye daha hazırlıklı olmak ve karar vericilerin daha iyi politikalar 

üretmelerine yardımcı olmak için bilim insanları konuyu daha iyi anlamaya çalışmaktadır. 

 
Kuraklık, farklı alanları farklı şekilde etkilediğinden kuraklığın tek bir tanımını yapmak zordur. 

Jeofizikçiler, mühendisler, ekonomistler, ziraatçılar ve tüm su kullanıcıları, farklı bakış açılarına ve farklı 

çalışma koşullarına sahip olduklarından kendi kuraklık tanımlarını yapmışlardır (Yevjevich, 1967). 
Tanımlanması zor ve bakış açısına bağlı olmasına rağmen tüm kuraklık tanımlarının ortak özelliği normal 

koşullardan sapma miktarıyla ilişkilendirilmesidir. Normal koşullar bölgelere göre değişiklik gösterirken 

normal koşullardan sapma, su açığının süresi ve büyüklüğü ile belirlenir. 
 

Uygun erken uyarı sistemleri, ancak iklimsel verilerle kuraklığın ortaya çıkması arasındaki ilişkinin 

anlaşılması durumunda geliştirilebilir. Literatürde farklı zaman dilimlerinde etkili olabilecek kuraklık 

olaylarını incelemek ve izlemek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İndeksler ve eşik değerleri, kuraklık 
koşullarının başlangıcını belirlemek, kuraklık olaylarını ölçmek ve kuraklıkların boyutunu belirlemek için 

önemlidir. İndeksler hidrometeorolojik girdiler kullanılarak hesaplanır ve kuraklığın sayısal temsilini 

sağlarlar. Böylece kuraklık koşullarıyla ilgili karmaşık ilişkileri basitleştirebilir ve kuraklığın büyüklüğünü 
(şiddetini), yerini, süresini ölçmeyi ve ifade etmeyi kolaylaştırırlar. 

 

McKee vd. (1993)’ten beri Standart Yağış İndeksi (SPI) kuraklık çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. SPI sadece aylık yağış verisine ihtiyaç duyan ve oldukça kolay hesaplanabilen bir indekstir. 
Farklı zaman ölçekleri için hesaplanabilen SPI’nin bu çalışmada kullanılan zaman ölçeği 12 aydır. Bu 

indeksin çıktıları, aylık olarak kuraklık şiddetini ifade eden değerlerden oluştuğu için çalışmanın amacı olan 

kuraklık şiddetinin geçiş olasılıklarını hesaplamada kullanılması oldukça uygundur. 
 

Lloyd-Hughes ve Saunders (2002), Avrupa için kuraklık klimatolojisi üzerine çalışmış ve SPI kullanarak 

20. yüzyıl Avrupa kuraklığı için yüksek çözünürlüklü bir klimatoloji sunmuştur. Mishra ve Desai (2005), 
SPI’yi Hindistan’daki kuraklık oluşumunun mekansal ve zamansal ilişkilerini araştırmak için kullanmıştır. 

Spinoni vd. (2013), küresel kuraklık sıklığı, süresi ve şiddeti haritalarını sunan çalışmalarını yayınlamıştır 

ve kuraklık ile ilgili büyüklükleri hesaplamak için SPI'yi temel gösterge olarak kullanmıştır. Türkiye’de, 

Türkeş ve Tatlı (2008), SPI kullanarak uzun vadeli verilerle 96 istasyonda çalışmış ve Türkiye'de kuraklığın 
olasılıklarını belirlemiştir. Aksoy vd. (2018a) Meriç-Ergene, Gediz, Seyhan ve Ceyhan havzalarının 

kuraklık analizini SPI kullanarak yapmıştır. Aksoy vd. (2018b) bahsi geçen dört havzanın kuraklık 

özellikleri için SPI tabanlı kuraklık şiddeti-süre-frekans analizi çalışmalarını sunmuştur.  
 

Çalışmanın amacı kuraklık sınıflarının geçiş olasılıklarının belirlenmesi ve bu sayede mevcut kuraklık 

durumundan yola çıkarak geleceğe dair tahminler yapılmasını sağlamaktır. Bunun için Gediz Havzası içinde 
yer alan ve uzun yıllar kesintisiz yağış verisine sahip olduğu için tercih edilen 17184 no.lu Akhisar 

Meteoroloji Gözlem İstasyonu (MGİ) 1937-2017 yılları arası aylık yağış verileri kullanılarak SPI12 zaman 

serisi hesaplanmış ve her ay için kuraklık sınıfı tespit edilmiştir. Bunlara bağlı olarak kuraklık sınıfı 

olasılıkları, her kuraklık sınıfında beklenen kalma süresi, beklenen ilk geçiş süresi ve yakın gelecekte 
görülme olasılığı en yüksek olan kuraklık sınıfı belirlenmiştir. 
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YÖNTEM  

 
Kullanımı en yaygın kuraklık indeksi olan SPI farklı zaman ölçekleri için sadece yağışı temel alarak 

hesaplanan diğer meteorolojik girdileri göz ardı eden bir indekstir. Bu çalışmada kuraklığı temsil etmek 

üzere seçilen SPI kuraklığın yağışın zamansal değişkenliği tarafından kontrol edildiğini kabul etmektedir. 
SPI kuraklık indeksi  

 

 𝑆𝑃𝐼 =
𝑋𝑖−𝑋𝑜𝑟𝑡


                                                                                                                                              (1) 

 
ile hesaplanmaktadır. Burada, 𝑋𝑖, belli bir zaman ölçeği için toplam yağışı (mm), 𝑋𝑜𝑟𝑡 aynı periyot için 

ortalama yağışı (mm) ve 𝜎 ise yağışın standart sapmasını göstermektedir. SPI değerleri 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 

48 aylık farklı zaman ölçekleri için hesaplanabilir. Ancak yağış verileri 12 ay ve daha kısa zaman 

dilimlerinde normal dağılıma uymayabileceğinden her bir yağış veri kümesi Gama olasılık dağılımı 
fonksiyonuna uydurulur. Bu olasılık dağılım fonksiyonu daha sonra standart normal dağılıma dönüştürülür. 

Negatif SPI değerleri eşik değer olarak seçilen ortalama yağışa göre yağış eksikliğini, pozitif SPI değerleri 

ise yağış fazlalığını göstermektedir. Kuraklık olayının şiddeti negatif SPI değerinin büyüklüğüne göre 
sınıflandırılır. Bu çalışmada kuraklık sınıflandırması Çizelge 1’e göre yapılmıştır. 

 
Çizelge 1. SPI Kuraklık Sınıfları 

 

Kuraklık Sınıfı SPI Değeri 

Çok Şiddetli Kurak <-2 

Şiddetli Kurak -1.99 ~ -1.5 

Orta Kurak -1.49 ~ -1 

Hafif Kurak -0.99 ~ -0.5 

Normale Yakın Kurak 0 ~ -0.5 

Islak > 0 

 

 
Ölçülmüş yağış verisi için hesaplanan SPI12 değerleri kullanılarak Paulo ve Pereira (2007) tarafından 

önerilen ve Portekiz’in güneyindeki çeşitli istasyonlar için uygulaması yapılan metodoloji benimsenerek 

Akhisar MGİ için aşağıdaki değerler tahmin edilmiştir: 

 
- Kuraklık sınıfı olasılıkları; çeşitli kuraklık sınıflarının oluşma ihtimalini temsil eder. 

- Her bir kuraklık şiddet sınıfında beklenen kalma süresi; belli bir kuraklık sınıfında başka bir sınıfa 

geçmeden önce kalınan ve bu kuraklık sınıfının uzunluğunu temsil eden ortalama süredir. 
- Beklenen ilk geçiş süresi; bir kuraklık sınıfından kurak olmayan (ıslak) sınıfa ilk kez ulaşılması için geçen 

ortalama süreyi temsil eder. 

- Yakın gelecekte görülme olasılığı en yüksek olan kuraklık sınıfı; bir kuraklık sınıfından 1, 2 veya 3 ay 
sonra görülmesi en olası kuraklık sınıfıdır. 

 

 

UYGULAMA 
 

Çalışmanın amacına uygun olarak, Gediz Havzası içinde yer alan 17184 no.lu Akhisar MGİ’nin 1937-2017 

yılları arasında gözlenmiş günlük yağış verileri kullanılarak aylık toplam yağış verileri hesaplanmış ve Şekil 
1’de verilmiştir. Aylık yağış verileri kullanılarak SPI12 zaman serisi hesaplanmış ve Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. 17184 nolu Akhisar MGİ Aylık Toplam Yağışları (mm) 

 
 

 
 

Şekil 2 17184 Nolu Akhisar MGİ SPI12 Değerleri 

 
Ocak 1937’den Ağustos 2017’ye kadar toplam 968 aylık yağış verisinden elde edilen 957 adet SPI12 değeri 

Çizelge 1’e göre sınıflandırılmıştır. Buna göre 957 aylık serinin belirtilen kuraklık sınıflarına göre sayıları 

ve bu sınıfların zaman serisi içinde görülme olasılıkları Çizelge 2’de verilmiştir. SPI12 değerleri pozitif 
olarak hesaplanmış olan 504 ay dışında 175 ay ile Normale Yakın Kurak sınıf görülme sayısı en fazla olan 

kuraklık sınıfı olarak ortaya çıkmış ve görülme olasılığı %18.3 olarak hesaplanmıştır. SPI, hesaplanma 

yöntemi gereği normal dağılıma uygun bir sınıflandırma yaptığı için ortalamaya yakın hafif kuraklık 
sınıflarının görülme olasılıkları büyükken şiddeti arttıkça kuraklığın görülme sayısı ve dolayısıyla olasılığı 

azalmaktadır. Görülme olasılığı en düşük olan kuraklık sınıfı 0.041 ile çok şiddetli kurak sınıftır. 

 
Çizelge 2. SPI Kuraklık Sınıflarının Görülme Sayı ve Olasılıkları 

 

Kuraklık Sınıfı 

Kuraklık Sınıfı 

Görülme Sayısı 

Kuraklık Sınıfı 

Olasılığı 

Çok Şiddetli Kuraklık 39 0.041 

Şiddetli Kuraklık 41 0.043 

Orta Kuraklık 71 0.074 

Hafif Kuraklık 127 0.133 

Normale Yakın Kuraklık 175 0.183 

Islak 504 0.527 
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Her bir kuraklık sınıfında beklenen kalma süresi kuraklık sınıfının ay cinsinden ortalama uzunluğunu 

belirtmektedir (Şekil 3). Sonuçlara göre normale yakın kuraklık sınıfından şiddetli kurak sınıfına doğru 

kuraklık şiddeti arttıkça beklenen kuraklık süresi azalmakta ancak çok şiddetli kurak sınıfında beklenen 
kalma süresi dikkat çekici şekilde artmaktadır. Bunun anlamı Akhisar MGİ’de 12 aylık kuraklıklar çok 

şiddetli kurak sınıf görülecek kadar şiddetlendiğinde uzun sürme eğilimi göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 3. SPI Kuraklık Sınıflarının Beklenen Kalma Süresi 

 

 

Belli bir kuraklık sınıfının başlangıcından itibaren ıslak döneme ilk kez ulaşılması için geçen ortalama süreyi 
temsil eden beklenen ilk geçiş süresi her kuraklık sınıfı için hesaplanmış ve Şekil 4’te verilmiştir. Buna göre 

Akhisar MGİ’de çok şiddetli kurak sınıfında bir kurak dönem başladıktan sonra ilk ıslak dönem ortalama 

16.4 ay sonra görülmektedir. Bu süre, kuraklık sınıfları arasında orta kurak sınıfı için 22.2 ay (en uzun), 

normale yakın kurak sınıfı için de 8.3 ay (en kısa) olarak belirlenmiştir. Kuraklık şiddetinin en hafif olduğu 
normale yakın kurak sınıfından kuraklık şiddeti arttıkça orta kurak sınıfına kadar ilk geçiş süreleri artarken 

şiddetli kurak sınıftan itibaren beklenen ilk geçiş süresinin azaldığı görülmüştür.  

 

 
 

Şekil 4. SPI Kuraklık Sınıflarının Beklenen İlk Geçiş Süresi 

 
Çalışmanın amacı mevcut kuraklık koşulları yardımıyla gelecekteki kuraklık koşullarının tahmin 

edilmesidir. Buna göre, her kuraklık sınıfı için yakın gelecekte görülme olasılığı en yüksek olan kuraklık 

sınıfı belirlenmiştir. Her kuraklık sınıfından 1, 2 veya 3 ay sonra görülme olasılığı en yüksek olan kuraklık 

sınıfı belirlenmiş ve olasılıklarıyla birlikte Çizelge 3’te sunulmuştur. Görüleceği gibi, ıslak bir aydan sonraki 
ay 0.903 olasılıkla yine ıslak bir ay olarak gözlenmiştir. Sırasıyla 2 ve 3 ay sonra da 0.851 ile 0.804 gibi en 

yüksek olasılıklarla yine ıslak döneme geçilecektir.  
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Normale yakın kuraklık sınıfından 1 ve 2 ay sonrasında sırasıyla 0.577 ve 0.434 olasılıklarla yine normale 

yakın kuraklık sınıfı görülmektedir ancak normale yakın kuraklık sınıfından 3 ay sonra 0.383 olasılıkla ıslak 

döneme geri dönülmektedir. Hafif, orta ve çok şiddetli kuraklıkların 1, 2 ve 3 ay sonrasında görülen en olası 
sınıfları yine kendileri olmuştur. Şiddetli kuraklık 1 ve 2 ay sonrasında yine kendi sınıfında kalmakta, 3 ay 

sonra ise hafif kuraklık sınıfına geçerek şiddeti yumuşamaktadır. 
 

Çizelge 3. SPI Kuraklık Sınıflarının Görülme Sayı ve Olasılıkları 

Sınıf 

1 Ay Sonra 2 Ay Sonra 3 Ay Sonra 

En Olası Sınıf 
Görülme 

Olasılığı 
En Olası Sınıfı 

Görülme 

Olasılığı 
En Olası Sınıfı 

Görülme 

Olasılığı 

Islak Islak 0.903 Islak 0.851 Islak 0.804 

Normale 

Yakın Kurak 

Normale Yakın 

Kurak 
0.577 

Normale Yakın 

Kurak 
0.434 

Islak 
0.383 

Hafif Kurak Hafif Kurak 0.571 Hafif Kurak 0.424 Hafif Kurak 0.347 

Orta Kurak Orta Kurak 0.465 Orta Kurak 0.380 Orta Kurak 0.352 

Şiddetli Kurak Şiddetli Kurak 0.415 Şiddetli Kurak 0.293 Hafif Kurak 0.268 

Çok Şiddetli 

Kurak Çok Şiddetli Kurak 
0.744 

Çok Şiddetli Kurak 
0.590 

Çok Şiddetli Kurak 
0.487 

 

 

SONUÇ 

 
Su kaynakları planlaması ve yönetiminde önemli bir yer tutan ve stokastik doğası gereği anlaşılması zor bir 

süreç olan kuraklığın tahmin edilmesi kuraklık risk yönetimi ve kuraklığa karşı hazırlık açısından oldukça 

önemlidir. Kuraklığın anlaşılması ve ölçülmesinde sıklıkla kullanılan indekslerden SPI, bu çalışmada 12 
aylık zaman ölçeğinde hesaplanmıştır. Gediz Havzası içinde yer alan 17184 nolu Akhisar MGİ’nin 1937-

2017 yılları arası aylık yağış verileri kullanılarak SPI12 zaman serisi hesaplanmış ve her ay için kuraklık 

sınıfı tespit edilmiştir. Belirlenen kuraklık sınıfları için kuraklık sınıfı olasılıkları, her kuraklık şiddet 
sınıfında beklenen kalma süresi, beklenen ilk geçiş süresi ve yakın gelecekte görülme olasılığı en yüksek 

olan kuraklık sınıfı belirlenmiştir. 

 

Sonuçlara göre gözlem süresi boyunca şiddeti arttıkça kuraklığın görülme olasılığı azalmaktadır. En düşük 
görülme olasılığı %4 ile çok şiddetli kuraklık sınıfına aittir. SPI’nin normal dağılıma uyması sebebiyle uç 

değerlerin görülme olasılığı düşüktür, çok şiddetli kuraklığın görülme olasılığının düşük olması bu nedenle 

beklenen bir durumdur. Her kuraklık sınıfı için kuraklık sınıfında beklenen kalma süresi ise normale yakın 
kuraklık sınıfından şiddetli kuraklık sınıfına doğru kuraklık şiddetinin artmasıyla azalmaktadır. Çok şiddetli 

kurak sınıfın beklenen kalma süresi ise en büyük çıkmıştır. Bu kuraklık çeşidi için ısrarcı bir karakter söz 

konusudur, yani çok şiddetli kuraklığa girildikten sonra bu kuraklık şiddetinden çıkılması zorlaşmaktadır. 

Bu önemli bir sonuçtur ve kuraklığa karşı alınacak önlemler bakımından önemle üzerinde durulmalıdır. Bir 
kuraklık sınıfının başlangıcından itibaren görülen ilk ıslak döneme kadar geçen ortalama süre olarak 

tanımlanan beklenen ilk geçiş süresi ise orta kurak sınıfta en uzundur.  

 
Yapılan çalışmanın sonucunda belirli bir kuraklık sınıfından sonra yakın gelecekte görülme olasılığı en 

yüksek olan kuraklık sınıfının çoğunlukla başlangıç kuraklık koşulunun kendisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bunun istisnası normale yakın kuraklık sınıfından 3 ay sonra beklenen sınıfın ıslak olması ve şiddetli kurak 
bir aydan 3 ay sonra beklenen kuraklık sınıfının hafif kurak olmasıdır. Bu sonuçlara göre, 1, 2 veya 3 ay 

sonrasındaki en muhtemel durumlar, kuraklık şiddeti sınıfları arasındaki geçişler için kuraklığı öngörme 

amaçlı bir araç olarak değerlendirilebilir. 
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