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TÜRKİYE’DE SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NİN UYGULANDIĞI YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 
 

Çiğdem YÜCEL1M.Mert TOKLU2Veysi GÜMÜŞ3Mikdat ÖZMEN4 Kemal KARAKUŞ5Ayhan KOÇBAY6 

 

ÖZET 

 
Doğal bir kaynak olmaktan çok tarihsel bir miras olan suyu, kullanmaktan çok korumaya yönelik bilincin 
arttığı Avrupa Birliği Ülkeleri şimdiye kadar yapmış oldukları tüm çalışmaları Su Çerçeve Direktifi (SÇD) 
altında bütünleştirmişlerdir. Suyu kullanma ve koruma politikaları için bir eylem çerçevesi olan Su Çerçeve 
Direktifi, mevcut mevzuatları yeniden yapılandırıp, suyu yeraltı ve yüzey suyu ayırımı yapmadan nehir 
havzası planlaması ile yönetmeyi ve korumayı amaçlar. Su ile ilgili en kapsamlı şemsiye direktif olan Su 
Çerçeve Direktifi, 5 yıllık müzakerelerin sonucunda 2000 yılında yürürlüğe girmiştir.   
 
Ülkemizde 2001 yılında Avrupa Birliği Katılım Öncesi İşbirliği Programı ve 2007 yılında Türkiye’de Su 
Sektörü için Kapasite Geliştirilmesi Eşleştirme Projesiyle Su Çerçeve Direktifi ile tanışmıştır. Büyük 
Menderes Havzasında uygulanan iki projede Su Çerçeve Direktifi öğrenilmeye başlanılmış ve uygulama 
zorlukları ortaya konulmuştur. Tüm havzalarda Havza Koruma Eylem Planları ve Havza Yönetim Planları 
projeleri gerçekleştirilmiştir. Su Çerçeve Direktifi’ninülkemiz mevzuatına uyumlaştırılması için 2012 
yılında DSİ tarafından yönetmelik ve tebliğ yayınlanmış,  uygulanmaya başlanılmıştır. Su Çerçeve Direktifi 
ve Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması konusunda Eğiticilerin Eğitimi Projesi ile farkındalık 
artırılmıştır. Konya, Büyük Menderes, Susurluk ve Büyük Menderes Havzalarında Nehir Havzası Yönetim 
Planları hazırlanmıştır. Havzalardaki yeraltısuyu (YAS) ve yüzey suyu (YÜS) bütünleşik olarak ele alınarak 
AB ülkelerindeki benzer metodolojiler kullanılarak YAS ve YÜS kütleleri belirlenmiş, karakterizasyonu 
yapılmıştır. Kalite ve miktar izlemeleri yapılarak, tedbirler ve önlemler programı ile proje tamamlanmıştır.  
 
Gediz, Sakarya, Akarçay, Burdur, Batı Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Yeşilırmak Havzalarında 
yeraltısularının kalite ve miktar özelliklerinin ortaya konulması projeleriyle Avrupa Birliği Ülkelerindeki 
metodolojiler incelenip ülkemizdeki havzaların koşullarına göre oluşturulan yeni metodoloji ile yeraltısuyu 
kütleleri belirlenmiştir. Belirlenen yas kütleleri için başlangıç karakterizasyonu yapılmış, yönetmeliğe 
uygun miktar ve kalite izlemeleri gerçekleştirilmiş, coğrafi bilgi sistemlerine uyumlu olarak haritalamalar 
yapılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler:DSİ Genel Müdürlüğü, Su Çerçeve Direktifi, yeraltısuyu kütlesi, AB projeleri 
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ABSTRACT 

GROUNDWATER STUDIES OF TURKEY FOR THE IMPLEMENTATION OF WATER 
FRAMEWORK DIRECTIVE 

 
Water is a historical heritageratherthan a natural resourceand on that account, the EU countries who have 
increased the awareness of protection of water rather than consuming it, have integrated all their work until 
today under the Water Framework Directive. The Water Framework Directive, which is a frame 
workforaction on water consumption and conservation policies, aim store structure existing legislation and 
manage and preserve water with river basin plans without segregating ground water and surface water. The 
Water Framework Directive, themost comprehensive umbrella directive on water, came into force in 2000 
as a result of 5-year negotiations. 
 
Our country has been acquainted with the Water Framework Directive via the Pre-Accession Program for 
Cooperationin 2001 and the Twining Project of Capacity Development for Water Sector in Turkey in 2007. 
In the tw oproject simplemented in the Büyük Menderes Basin, the Water Framework Directive was 
introduced and the implementation challenges were put forward. Watershed Protection Action Plans and 
Watershed Management Plans projects were carried out in all basins. In order to harmonize the Water 
Framework Directive with the legislation of our country, regulations and communiqués were published by 
DSI in 2012 and implementations have been initiated. Awareness was raised with the Training of Trainers 
Project on theWater Framework Directive and preparation of the River Basin Management Plans. River 
Basin Management Plans were prepared in Konya, Büyük Menderes, Susurluk and Büyük Menderes Basins. 
 
The ground water and surface water bodies were deliniated andc haracterised using an integrated approach 
for ground water and surface water in the basins and with using methodologies similiar to those applied in 
the EU countries. Quality and quantity monitorings were carried out and the Project was completed with the 
development of Program of Measures. 
 
With quality and quantity specification projects carried out in Gediz, Sakarya, Akarçay, Burdur, Batı 
Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes and Yeşilırmak Basins, the methodologies of the EU countries were 
examined and ground water bodies were deliniated using a new methodology constructed according to the 
characteristics of the basins in our country.Initial characterizations have been made for the deliniated ground 
water bodies, quantity and quality monitoring according to there gulations have been performed and maps 
in accordance with the geographical information systems have been produced. 
 
Keywords: General Directorate of StateHydraulic Works, Water Framework Directive, groundwaterbody, 
EU projectsheabstract 
 
 
1.ÜLKEMİZDE SU YÖNETİMİ  
  
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; ülkemizdeki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi 
ve işletilmesinden sorumlu, merkezi yönetim bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur. DSİ Genel 
Müdürlüğü, ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu ana kuruluş olarak söz 
konusu doğal kaynakların en akılcı şekilde kullanılmasını amaçlamakta ve çalışmalarını bu şekilde 
yürütmektedir. 
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DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini;  
 
• 6200 sayılı “DSİ Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” 
• 167 sayılı “Yer Altı Suları Hakkında Kanun” 
• 1053 sayılı kanun gereği “Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu  

Hakkında Kanun” ile yürütmektedir.  
 
Ülkemizdeki yeraltısuyu çalışmaları, DSİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan 1 yıl önce 1952 yılında Yer 
Altı Suları Bürosu olarak kurulan, 1956 yılından itibaren DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire 
Başkanlığı olarak faaliyet gösteren Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Dairesi Başkanlığıtarafından 
yürütülmektedir.  
 
Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Dairesi Başkanlığı, 6200 sayılı kuruluş yasası ile belirtilen 
görevlerini “jeoteknik hizmetler” ve “yeraltısuları”  olmak üzere iki ana konuda sürdürmektedir. 26 Bölge 
Müdürlüğü (Şekil 1) ve 19 Sondaj Şube Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarımız yürütülmektedir.  
 
 

 
Şekil 1: DSİ Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri 

 
Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Dairesi Başkanlığı;yeraltısularının nerede, hangi derinlikte, ne miktar 
ve kalite olduğunu belirlemek maksadıyla hidrojeolojik etütler yaparak, işletme alanlarını ve rezervlerini 
belirledikten sonra, su kullanıcılarına amacına uygun oranda tahsis yapmaktadır.Suyun ekonomik olarak 
işletilmesini sağlanarak, kaynakların miktar ve kalite envanterini tutulmakta, içme suyu kuyu ve kaynakları 
için koruma alanı belirleme çalışmalarını yapılarak suyun teknik ve en ekonomik şekilde kullanılmasını 
sağlamaktadır. Tüm bu çalışmalar; jeolojik, hidrojeolojik, karstik, jeofizik, çevre, uzaktan algılama, coğrafi 
bilgi sistemlerinden oluşan çoklu disiplinlerin biraraya gelmesi ile yürütülmektedir. 
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2.HAVZALARIMIZDAKİYERALTISUYU ÇALIŞMALARI 
 
2.1 Su Çerçeve Direktifi  
 
Avrupa Birliği Ülkelerinde yapılan çalışmalara bakıldığında 1975’te çeşitli direktifler ile başlayan 
çalışmalar 2000 yılında Su Çerçeve Direktifi’nin çıkması ile tamamlanmıştır. Habitat, kuş, içme suyu, 
yüzme suyu, bitki koruma ürünleri, nitrat, kentsel atıksu arıtma, çevresel etki değerlendirme gibi tüm 
direktifleri kapsayan şemsiye direktif özelliğindedir. Direktifin en önemli özelliği, entegre havza bazlı 
yönetimi esas alması, miktar ve kalite özelliklerini dikkate alarak suyun önce gözlemsel sonra operasyonel 
olarak takip edilmesi, her aşamada su kullanıcılarını ve yöneticilerinin sürece dahil edilmesi en önemli 
özelliklerindendir. Direktif yüzey suyu, yeraltısuyu, kıta içi sular, geçiş suları ve 1 deniz miline kadar olan 
kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsamaktadır.  
 
1999 yılında Helsinki Zirvesi ile Avrupa Birliği üyeliğine adaylık süreci başlayan ülkemizde, öncelikli 
çalışmalar Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programın “Çevre” başlığı ile 
başlamış olup, tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Su 
Çerçeve Direktifi’nin anlaşılması ve uygulanması, mevzuatımızın uyumlaştırılması için yapılan ilk projeler 
direktifin anlaşılması ve mevzuatın uyumlaştırılması için yapılmışken, son dönemde yürütülen projeler 
uygulamaya yönelik arazi çalışmalarını da kapsayacak şekilde yapılmaktadır.  
 
Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla 2012 yılında ‘Yer Altı Sularının 
Kirlenmeye ve Bozunmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik’ çıkarılmıştır. Yönetmelik, iyi 
durumda olan yeraltısularının mevcut durumunu korumak, kirlenmesini ve bozunmasını önlemek ve bu 
suların iyileştirilmesi için gerekli esasları kapsamaktadır. Yönetmelik ile birlikte yeraltısuyu kütlesi, 
kütlelerin kalite ve miktar izleme değerlendirmeleri, baskı-etki-risk, eşik değer, trend analizi, tedbirler 
programı, yas koruma alanları kavramları çalışmalarımızda yer almaya başlamıştır.  
 
2.1 Su Çerçeve Direktifi’neUyum Sağlama Projeleri 
 
Ülkemizde bulunan 25 akarsu havzası esas alınarak yeraltı ve yüzey sularının mevcut durumlarının ortaya 
konulması amacıyla master plan çalışmaları yapılmıştır. Her bir havza için yapılan bu çalışmalar, tüm 
havzalarda tamamlanması yaklaşık 4 yıl sürmüştür. İklim, sosyal durum, su kullanımı ve potansiyeli, yüzey 
suyu ve yeraltısuyu sulamaları, toprak potansiyeli, tarımsal ekonomi, su kalitesi, taşkın, jeoloji ve 
hidrojeoloji ana başlıkları konularında arazi ve büro çalışmaları yapılmıştır.  
 
Avrupa Birliği destekli projeler ileAkarçay, Sakarya, Susurluk, Büyük Menderes, Konya, Meriç-Ergene, 
Gediz, Kuzey Ege, Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak ve Küçük Menderes havzalarında çalışmalar yapılmış 
ve bir kısmında yapılmaya devam etmektedir. Bu projelerin bir kısmında yalnızca yeraltısuyu miktar ve 
kalite özellikleri çalışılırken, bazılarında Nehir Havzası Yönetim Planları hazırlanarak yeraltı ve yüzey 
sularının havza bazında entegre olarak yönetimine dair çalışmalar yürütülmektedir.  
 
2.2 Tamamlanan ve Devam Eden Projeler  
 
Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de uygulanmasıkapsamında ülkemiz 20 havzada çalışmalar 
yürütülmektedir (Şekil 2).  
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Şekil 2: Havzalarda yürütülen ve tamamlanan çalışmalar 

 
2001-2004 yıllarında ve2007 yılında Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite Geliştirilmesi Eşleştirme projeleri 
Büyük Menderes Havzası’nda uygulanmıştır. Ülkemizdeki mevcut mevzuat gözden geçirilerek, suyun 
yönetilmesinde sorumlu olan kurumlar arasında işbirliğin hızlandırmak ve Türkiye’de su yönetimi 
planlamasında entegre yaklaşımı geliştirmeyi sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında nehir havza 
yönetimi kapsamında yürütülecek olan çalışmalar tanımlanmış, eğitimler ile alt yapı desteklenerek projenin 
uygulanmasına yönelik el kitabı hazırlanmıştır. Mevcut durumda SÇD’nin uygulama zorlukları ortaya 
konulmuştur. 
 
Havzalarımızdaki mevcut su durumlarının ortaya konulması amacıyla Havza Koruma Eylem Planları ve 
Havza Yönetim Planları 2008-2012 yılları arasında hazırlatılmıştır. Havza Koruma Eylem Planlarında, 
havzalardaki mevcut yüzey, yeraltı ve kıyı suları miktarları, kalite ve kirlilik durumu,  kentsel, endüstriyel, 
tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkilerinin tespit edilmesi, mevcut su 
kaynaklarının miktarı ve kullanım potansiyeli ile havza bazında tespit edilen kirlilik kaynaklarının ve 
yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, su kalitesi haritalarının oluşturulması, çevresel altyapı durumunun 
tespit edilmesi, havzanın korunması, kirliliğin azaltılması ve iyileştirilmesi için havzadaki tüm paydaşların 
katılımı ile kısa, orta ve uzun vadede tedbirlere yönelik çalışmaların plan, program ve önceliklendirmeleri 
yapılmıştır. Tüm çalışmalar coğrafi bilgi sistemine uyumlu veri tabanları oluşturularak tamamlanmıştır.  
 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı 2011 yılı programlamasından desteklenen "Havza Koruma 
Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi" 29 Aralık 2014 tarihinde resmi 
olarak başlamıştır. 3 yıl süren projede, Havza Koruma Eylem Planlarının Avrupa Birliği Su Çerçeve 
Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi 
çalışmasını gerçekleştirilmiştir.Söz konusu projede, Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes 
havzalarında Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmıştır. Nehir Havza Yönetim Planları, su kirliliğinin 
önlenmesi ve azaltılması, sürdürülebilir su kullanımının sağlanması, sucul ortamların korunması ve 
durumlarının iyileştirilmesi için kıta içi suların, yeraltısularının, kıyı ve geçiş sularının yönetimini sağlamak 
maksadıyla hazırlanmıştır.Proje ile Türkiye'de ilk kez nehir havza yönetim planı hazırlanması çalışması 
gerçekleştirilmiştir.Proje sonucunda her bir havzada yeraltı ve yüzeysuyu kütleleri belirlenmiş, kütlelerin 
karakterizasyonu yapılmış, baskı ve etkiler doğrultusunda gözlemsel ve operasyonel izlemeler yapılmış, 
çevresel hedefler ve tedbirler raporları hazırlanmıştır. Havzalardaki yeraltı ve yüzey sularının iyi ve kötü 
durum koşulları belirlenmiştir. İspanya’daki su yönetimi model alınarak, kütleler havza ve alt havza ölçekli 
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belirlenmiştir. Her havzadaki akifer birimler detaylı olarak incelenmiş, havzadaki su kullanıcılarının uzman 
görüşleri de alınarak kütle sınırları belirlenmiştir. Meriç-Ergene Havzasında 12 adet, Konya Havzasında 18 
adet, Büyük Menderes Havzasında 38 adet ve Susurluk Havzasında 22 adet (Şekil 3) yeraltısuyu 
belirlenmiştir. Kütlelerde kalite ve miktar izlemeleri yapılarak, geçmiş dönem analizler ile değerlendirme 
yapılarak baskı-etki durumları belirlenmiştir. Suların gerek kalite gerekse miktar bakımında “iyi” veya 
“kötü” durumda olduğu belirlenerek, buna bağlı olarak alınacak tedbir ve önlemler programları 
belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 3:Susurluk Havzası Yas Kütleleri (22 adet) 

 
Gediz Havzası Yer Altı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi 
Projesi kapsamında 2015-2017 yıllarında havzada çalışmalar yapılmıştır. Avrupa Birliği Yer Altı Suyu 
Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltısuyuna ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair çalışmaları 
bulunan üye ülkelerin ve/veya ülkemize benzer yeraltısuyu sistemine sahip olan ülkelerin yeraltısularına 
ilişkin çalışma ve uygulamaları ve AB rehber dökümanları incelenerek ülkemiz için bir değerlendirme 
yapılmıştır. Jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri incelenerek birimlerin su taşıma potansiyeli, kuyu ve 
kaynakların özellikleri, yeraltı ve yüzey suyu ilişkisi, havzadaki nüfus, arazi kullanımı, iletkenlik, özgül 
debi değerleri istatistiksel olarak değerlendirilerek ülkemize has ilk metodoloji oluşturulmuştur. 76 adet yas 
kütlesi belirlenen havzada, Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmeliği’nin her bir uygulama adımı için ülkemiz şartlarında uygulanabilecek nitelikte 
yöntem/metodoloji, yaklaşım, model, vs. tespit edileceği ve/veya geliştirileceği ve Gediz Havzası için örnek 
uygulama gerçekleştirilmiştir. Gediz Havzasında proje kapsamında ve geçmişte yapılmış olan miktar ve 
kalite izleme verileri değerlendirilerek yeraltısuyu kütlelerinin durumu ortaya konulmuştur. Projede 
gözlemsel ve operasyonel izlemeler sürdürülmekte olup, yas kütleleri temsil etmesi için izleme ağı 
genişletmek amacıyla yeni kuyular açılmaya başlanılmıştır.  
 
Türkiye'de Yer Altı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Sakarya ve Akarçay 
Havzalarında suyu kullanan tüm paydaşlarında dahil olduğu bir projedir. Öncelikle havzalarda yapılmış 
olan jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar, havzanın özel durumları dikkate alınarak belirlenen metodoloji ile 
yeraltısuyu kütleleri belirlenmiştir. Akarçay Havzasında 14 (Şekil 4), Sakarya Havzasında 71 adet olmak 
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üzere toplam 85 adet yas kütlesi belirlenmiştir. Kütlelerdeki doğal ve antropojenik baskılar belirlenerek 
kalite ve miktar izlemeleri yapılmıştır. Gözlemsel ve operasyonel olarak gerçekleştirilen izlemeler 
sonucunda eşik değer belirlenmiş, trend analizleri yapılmış, ekonomik ve çevresel tedbirler raporları 
oluşturulmuştur. Yapılan tüm çalışmalar havzadaki suyu kullanan paydaşlar ile de paylaşılmıştır.  
 

 
Şekil 4: Akarçay Havzası Yas Kütleleri (14 adet) 

 
Burdur, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak Havzalarında master plan ve hidrojeolojik etüt çalışmalarının 
tamamlanması ile “Yer Altı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konulması Projesi” 2016 
yılında başlamış olup, devam etmektedir. Proje kapsamında her bir havzada, SÇD ve rehber dökümanlar ve 
daha önce geliştirilmiş olan metodolojiler incelenerek yas kütleler belirlenmiştir. Bu kapsamda Burdur 
Havzasında 27 adet, Batı Akdeniz Havzasında 67 adet ve Yeşilırmak Havzasında 54 adet yas kütlesi 
belirlenmiştir. Her bir kütlede belirlenen kuyu/kaynak ile kalite ve miktar izlemeleri gerçekleştirilmiş olup; 
risk, trend analizi, eşik değer belirleme, ekonomik analiz, tedbir ve önlem programları çalışmaları 
sürdürülmektedir.  
 
Kuzey Ege ve Küçük Menderes Havzalarında yüzey ve yeraltısularının bütün olarak incelendiği Nehir 
Havza Yönetimi projeleri yürütülmektedir. Şimdiye kadar her iki havzada da su kütleleri belirlenmiştir. Su 
kütleleri belirlenirken Su Çerçeve Direktifi ve rehber dökümanlar, ulusal ve uluslararası daha önceki 
projelerde belirlenmiş olan metodolojiler gözden geçirilerek havzaların özeline uygulanmıştır. Kuzey Ege 
Havzası’nda 31 adet, Küçük Menderes Havzası’nda ise 42 adet yas kütle belirlenmiştir. Her bir kütlenin 
doğal ve antropojenik unsurlara bağlı baskı durumları esas alınarak kalite ve miktar izlemeleri yapılmıştır. 
Gelinen aşamada baskı ve etkiye göre izlemeler gerçekleştirilmiş, eşik değer ve trend analiz çalışmaları ile 
ekonomik analiz ve çevresel hedefler rapor çalışmaları devam etmektedir.  
 
SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan 
Kurumumuz kuruluşundan itibaren gerek yüzey suyu gerekse yeraltısuyu için etütlerini sürdürmektedir. 
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Konumuz olan yeraltısuyu çalışmaları 167 sayılı kanunun gerektirdiği şekilde yürütülmüş olup, 2012 yılında 
Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamayı kolaylaştıracak “Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozunmaya 
Karşı Korunması Hakkındaki” yönetmelik ile çalışmaların kapsamı genişletilerek devam ettirilmektedir. 
 
Yönetmeliğin yayınlanması ile havzalarımızda yapılan çalışmalar ile suların genel durumları ortaya 
konulmuştur.Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda; yönetmeliğin öngördüğü şekilde yeraltısularının 
iyi duruma ulaşması için, Su Çerçeve Direktifi ve rehber dökümanlar incelenerek, ülkemizdeki havzaların 
özelliklerine göre oluşturulanmetodolojiye göre öncelikle yeraltısuyu kütleleri belirlenmiştir.Kütleler 
belirlenirken, jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri dikkate alınarak birimlerin su taşıma özelliklerine göre 
sınıflandırma yapılmıştır. Yeraltısuyu bulunduran birimler ile süreç devam ettirilerek, birimlerinsu taşıma 
potansiyeline göre gruplandırma yapılmıştır.Ardından yeraltısuyu ile bağlantısı olan ekosistemler 
belirlenmiştir. Akiferlerin hidrojeolojik özellikleri incelenerek, verimli ve sınırlı yas bulundurma 
potansiyeline göre sınıflandırılma yapılmıştır. Sınırlı yas içeren birimlerin iletkenlik, özgül debi, nüfus 
yoğunluğu, arazi kullanımı incelenerek yapılan istatistiksel analizler ileyas kütleler belirlenmiştir. 
Kütlelerin belirlenmesinin ardından karakterizasyonu yapılmıştır. Her kütlenin üzerindeki doğal ve 
antropojenik baskıları belirlenerek, kütlelerdeki etkileri kalite ve miktar izlemeleri yapılmaya başlanılmıştır. 
Kalite izlemeleri gözlemsel ve operasyonel olarak yapılmaya başlanılmıştır. İzlemeler direktiflerin 
öngördüğü şekilde 6 yıl boyunca önce gözlemsel ardından operasyonel olarak devam ettirilecektir.  
 
Ülkemizde şimdiye kadar yürütülen ulusal ve uluslararası projeler doğrultusunda yas kütle belirleme ve 
nehir havza yönetimi çalışmaları yapılmış ve bir kısmı da devam etmektedir. Ülkemize özel yas kütle 
belirleme metodolojisi oluşturulması yapılan çalışmalar içerisinde en önemlisidir. Metodoloji her havzanın 
kendi özelliklerine göre gerek duyulduğunda değiştirilerek kütle belirleme çalışmaları yürütülmektedir. 
Kütle belirleme çalışmaları yapılan havzalarımız; Büyük Menderes, Konya Kapalı, Susurluk, Meriç-Ergene, 
Akarçay, Sakarya, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak, Gediz havzaları olup, 
7 adet havzamızda da çalışmalara başlanılmıştır.  
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İÇME SUYU TEMİN EDİLEN KUYU VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARI 

 
Veysi GÜMÜŞ1    Özlem YİĞİTLER2    Nezih Burak AKAR3 

 
 

ÖZET 

Yer altı suları, dünyadaki tatlı su kaynakları içerisinde stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin 
içme ve kullanma suyunun %43.9’u yer altı sularından temin edilmektedir. Yer altı suyu kaynaklarının etkin 
bir koruma anlayışı ile kirletici unsurlara karşı korunması karşımıza kaçınılmaz bir sonuç olarak 
çıkmaktadır. 

Ülkemizde, yer altı suyu koruma alanları, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 10.10.2012 tarih ve 
28437 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenmektedir. ABD ve Avrupa Birliği üye ülkelerine bakıldığında ise, koruma alanı belirlemede her 
ülkeye özgü yöntemler bulunmakla beraber, hepsinde ortak olarak tanımlanabilecek etkin bir korumadan 
söz edilebilir. Etkin korumada, hidrojeolojik kavramsal modelin ortaya konularak, kaynağın beslenim-
boşalım mekanizması, hidrolik kapma zonu, geçiş süresi gibi koruma alanı belirlemede rol oynayan kilit 
unsurların göz önüne alınması önem arz etmektedir. Uygulamada, etkin korumanın yanı sıra, koruma 
alanlarında izin verilmeyecek faaliyetlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Ülkemizdeki yer altı suları hakkındaki yönetmelik ve tebliğ ile AB mevzuatı uyum çalışmaları konusunda 
önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan koruma alanı yöntem ve 
yaklaşımlarına paralel olarak, içme suyu temini yapılan kaynak ve kuyuların korunması kapsamında 
yürütülen çalışmalar giderek geliştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yer Altı Suları, İçme Suyu, Koruma Alanı. 
 

PROTECTION ZONES OF DRINKING WATER-SUPPLIED WELLS AND SPRINGS 
 

ABSTRACT 

Among all fresh water sources on Earth, groundwater has a great strategical importance. In Turkey, 43.9% 
of water intended for human consumption is supplied from groundwater. Thus, it comes as an inevitable 
result that groundwater sources need to be protected against pollutants with an efficient protection percept.  

In Turkey, groundwater protection zones are determined by General Directorate of State Hydraulic Works, 
Turkey (DSI) depending upon the Regulation on the Protection of Groundwater from Contamination and 
Degradation (Official Journal: 07.04.2012/28257) and Declaration on the Determination of Protection 
Zones of Aquifers and Resources for Drinking Water (Official Journal: 10.10.2012/28437). Considering the 
USA and the EU member countries, most of the countries have their own methods to determine protection 
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zones, yet it can be stated that an efficient protection is the common aim for all. In efficient protection, 
hydrogeological conceptual model needs to be identified and factors that have a key role on determining 
protection zones, such as recharge-discharge mechanism of the source, capture zone, residence time, etc. 
have to be considered. On the application, concerns are not only associated with the efficient protection, but 
also prohibited or restricted activities on protection zones. 

As Turkey had a remarkable step in the compliance of EU regulations by having the Regulation and the 
Declaration into enforcement, ongoing studies about protection of springs and wells where domestic water 
supplied in Turkey have been progressing in parallel to the methods and approaches of determining 
protection zones applied in different countries in the world. 

Keywords: Groundwater, Drinking Water, Protection Zone. 

 

GİRİŞ 
 

Yer altı suları, dünyadaki tatlı su kaynakları içerisinde stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ülkemize 
bakıldığında, Türkiye İstatistik Kurumunun belediyelere uyguladığı 2016 yılı Belediye Su İstatistikleri 
Anketi sonuçlarına göre, belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 
çekilen 5.8 milyar m3 suyun %44.8’i barajlardan, %26.8’i kuyulardan, %17.1'i kaynaklardan ve kalan 
%11.3'ü ise yüzey sularından sağlanmaktadır. Bu istatistiğe göre, ülkemizin içme ve kullanma suyunun 
%43.9’u yer altı sularından temin edilmektedir. Yer altı suları her ne kadar yüzey sularına oranla daha az 
kirliliğe maruz kalsa da, yer altı suyu kirliliğinin etkisi yüzey sularına göre daha uzun sürmektedir. Bu 
yüzden, yer altı suyu kaynaklarının hem miktar hem de kalite açısından etkin bir koruma anlayışı ile doğal 
ve yapay etkilere karşı korunması büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda içme suyu amacı ile yer altı suyu temin edilen kuyu, kaynak, kaptaj gibi doğal ve yapay su 
noktalarının miktar ve kalite açısından kirletici etkilere karşı korunması amacı ile koruma alanı denilen ve 
içerisinde koruma amaçlı tedbirler listesi bulunan alanlar oluşturulmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
bu alanları belirlemek için gelişen teknolojiye paralel olarak farklı yaklaşımlar bulunmakla beraber, su 
noktasının içerisinde bulunduğu jeolojik ortamın, hidrolojik ve hidrojeolojik koşulların durumuna göre 
uygulanan metot değişkenlik gösterebilmektedir. Ülkemizde de, koruma alanı çalışmaları Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 
KORUMA ALANLARININ ÖNEMİ 
 
Küresel ölçekte içme suyu ihtiyacının karşılanmasında yer altı suyunun payı göz önüne alındığında, yer altı 
suyunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulması insan sağlığı açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, kuyu ve kaynaklara ait içme suyu koruma alanlarının belirlenmesinde temel hedef, 
iyi durumdaki yer altı sularının mevcut durumunun korunması, yer altı sularının kirlenmesinin ve 
bozulmasının önlenmesidir.  

Ayrıca unutulmamalıdır ki, canlı hayatının devamını sağlayan suya ulaşım hakkı, en temel insan haklarından 
biridir. Su ve sağlıklama hakkı ile ilgili uluslararası yasal düzenlemelerde belirtildiği üzere, herkesin yeterli, 
güvenli, kabul edilebilir, fiziksel olarak ulaşılabilir ve maddi olarak karşılanabilir suya erişim hakkı vardır. 
Toplum, içme-kullanma suyuna kolayca ulaşabilmeli ve bu husus süreklilik arz etmelidir. 

Ülkemizde ilan edilen koruma alanlarında uyulacak yasaklar ve alınacak önlemler, baskı unsurlarının 
bertaraf edilmesi ve yer altı suyunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulmasını amaçlamaktadır. 
Ancak, baskı unsurlarına karşı savunmasız olan yer altı sularının korunamaması durumunda, dünyada ve 
ülkemizde çeşitli halk sağlığı sorunları yaşanabilecektir. Ülkemizden bir örnek olarak, 2016 yılında, 
Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesinde, içme suyu kuyularında gerekli izolasyonun sağlanmamasından 
dolayı, mikrobiyal kirliliğe maruz kalmış yer altı suyu bilinçsizce içme suyu olarak kullanılmış ve 
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neticesinde 45.000 kişi rahatsızlanarak, hastanelik olmuştur. Dolayısı ile yer altı suyu, stratejik açıdan büyük 
öneme sahip bir kaynak olmakla beraber, halk sağlığı açısından da korunması elzemdir. 
 
ÜLKEMİZDE KORUMA ALANLARI 
 

Ülkemizde, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 
Tebliğ” çerçevesinde yer altı suyu koruma alanları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenmektedir. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ’e göre, kaynak koruma alanlarının sınırları, akiferin 
çeşidine, arazi deneyleri ile belirlenen çeşitli hidrojeolojik parametrelere, yer altı suyu seviyesi derinliğine, 
negatif sınır şartlarına, jeolojik yapı ve topografya gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.  

Bu kapsamda, öncelikli olarak içme suyu noktasının bulunduğu sahanın jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik 
özelliklerine ilişkin mevcut veriler derlenmekte ve sahada yapılmış jeofizik çalışmalar 
değerlendirilmektedir. Yer altı suyunu taşıma ve iletebilme kabiliyetine sahip akifer birimler tanımlanarak, 
akiferlere ait hidrojeolojik parametreler tespit edilmektedir. Sonraki süreçte, yer altı suyu akım yönlerinin 
ve yer altı suyu akım hızının belirlenmesi amacıyla dar çaplı gözlem kuyuları veya geniş çaplı araştırma 
kuyularının açılması, yer altı suyu seviye gözlemleri yapılması, pompaj testleri ve izleme (boya) 
deneylerinin yürütülmesi şeklinde arazi çalışmaları yapılmaktadır. 

Koruma alanı belirleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, ilgili Tebliğ’e göre, kuyu veya kaynak 
başı koruma sağlamak amacıyla mutlak koruma alanı, mikrobiyal kirliliğin kuyu veya kaynağa ulaşmasının 
önlenmesi amacıyla birinci derece koruma alanı ve beslenim alanındaki baskıların bertarafı amacıyla ikinci 
derece koruma alanı olmak üzere 3 tür koruma alanı belirlenebilmektedir. 

Yıllık ortalama debisi 50 l/s ve üzerinde olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için 
mutlak, birinci derece ve ikinci derece koruma alanları ilan edilir. Gerekli görülen hallerde 50 l/s debinin 
altında olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak ilave 
tedbir alanı belirlenebilir. Koruma alanları içerisinde kalan faaliyetler için, Tebliğ’de her bir koruma alanı 
türü için ayrı ayrı verilen tedbir ve yasaklar listesi bulunmaktadır (Çizelge 1). Örnek olarak, 06.01.2018 
tarihli ve 30293 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Balıkesir - Dursunbey’de içme suyu olarak kullanılan 
Suçıktı Kaynağı’na ait koruma alanları Şekil 1’de görülmektedir.  

 

 

Şekil 1. Balıkesir ili, Dursunbey ilçesi, Suçıktı Kaynağı Koruma Alanı İlanında Görülen Mutlak, Birinci Derece ve 
İkinci Derece Koruma Alanları. 
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Çizelge 1. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ EK-1 
ile Verilen Koruma Alanı Türlerine Göre Yasaklanan Faaliyetler Listesi. 

KORUMA ALANI YASAKLAR 

Mutlak Koruma 
Alanı 

-Bu alanda yalnız yer altı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve 
çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz. 

Birinci Derece 
Koruma Alanı 

-Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç) 

-Uçak pisti ve yollar, demiryolları 

-Kentsel, evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, 
üretimi ve yok edilmesi 

-Mezarlık alanları  

-Madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin 
yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması) 

-Endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri 

-Nükleer aktiviteler 

-Gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme) 

-Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri 

-Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) 

İkinci Derece 
Koruma Alanı 

-Su kirlenmesine sebep olan maddelerin yer altında depolanması ve 
yerinden çıkarılması 

-Nükleer aktiviteler 

-Metalürji ve petrokimya tesisleri 

-Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) 

 

İlgili Tebliğ içerisinde koruma alanları tanımlamalarına bakılacak olursa; 

a. Mutlak Koruma Alanı 

Su noktasının bulunduğu yerin 50 metre mesafesinde sınırlanan bir alanı ifade eder. Bu alanın sınırları 
dikenli tel, duvar gibi engeller ile çevrilir. Ayrıca bu alan, içme suyunun temin edildiği idare veya idareler 
tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir. Mutlak koruma 
alanı, karst kaynakları için kaynak çıkış yeri veya su sondaj kuyularından çekim yapılan sahanın yer altı 
suyu akış yönünde kaynağı besleyen karst akiferinin özelliğine göre 50 ile 100 metre arasında belirlenir. 

b. Birinci Derece Koruma Alanı 

Birinci derece koruma alanı,  beslenme alanı yüzeyinden akifere süzülen suyun yer altı suyu işletme tesisine 
ulaşıncaya kadar 50 günde kat etmesi gereken yola eşit mesafenin sınırı ile mutlak koruma alanı sınırı 
arasında kalan bölgedir. Karstik akiferdeki yer altı suyunun boşalım noktasına en az 10 günde ulaşan bölgeyi 
kapsar. Bu alanda bulunan ve noktasal olarak yüzey veya yağış suyunu yer altı suyuna direkt ileten düdenler  
(suyutan) için mutlak koruma alanı tedbirleri uygulanır. 

c. İkinci Derece Koruma Alanı 

İkinci derece koruma alanı, birinci derece koruma alanının dış sınırından başlayarak kaynağın beslenme 
alanı sınırı, akiferin sınırı göz önüne alınarak belirlenir. İkinci derece koruma alanı en fazla yüzey suyu 
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drenaj alanına kadar uzatılabilir. Yan havzadan beslenim olması durumunda ise, beslenimi sağlayan akifer 
koruma alanına dahil edilebilir. Karstik, çatlaklı ve kırıklı akiferler ile kaynakların bulunduğu sahalarda ise, 
bu alan birinci derece koruma alanı ile beslenim alanının topoğrafik yüzey suyu bölüm hattı veya yer altı 
suyu akım yönünün değiştiği tali yüzey suyu bölüm hattı arasında kalan bölgedir. Bu alanda bulunan ve 
noktasal olarak yüzey veya yağış suyunu yer altı suyuna doğrudan ileten düdenler için mutlak koruma alanı 
tedbirleri uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, yer altı suyu koruma alanlarının belirlenmesi, bu alanların Resmi Gazete’de ilan edilmesi ve 
envanterin güncel olarak tutulması görevleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Mevcut resmi verilere bakıldığında, Türkiye’de 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de ilanı 
yapılmış olan 60 adet koruma alanı bulunmaktadır. Bu 60 adet koruma alanı ilanı ile, 152 adet mutlak 
koruma alanı, 49 adet birinci derece koruma alanı, 25 adet ikinci derece koruma alanı ve 12 adet ilave tedbir 
alanı olmak üzere toplamda 238 adet koruma alanı bulunmaktadır. İlan edilmiş bu koruma alanları toplamda 
yaklaşık 4000 km² alan teşkil etmekte ve bu alan Türkiye yüzölçümünün (783562 km²)  ‰5’ine karşılık 
gelmektedir. 
 
KORUMA ALANI YAKLAŞIMLARI 
 

ABD ve Avrupa’da bulunan ülkelere bakıldığında ise, koruma alanı belirlemede her ülkeye özgü yöntemler 
bulunmakla beraber, hepsinde ortak olarak tanımlanabilecek etkin bir korumadan söz edilebilir. Etkin 
korumada, hidrojeolojik kavramsal modelin ortaya konularak, kaynağın beslenim-boşalım mekanizması, 
hidrolik kapma zonu, geçiş süresi gibi koruma alanı belirlemede rol oynayan kilit unsurların göz önüne 
alınması önem arz etmektedir. Belirlenen koruma alanları için izleme programlarının oluşturularak su 
kalitesinin periyodik takibinin yapılması, kirlilik eğiliminin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, kirletici 
unsurların tanımlanması ve koruma alanı sınırlarının revize edilmesi etkin korumanın temelini teşkil 
etmektedir. 

Yer altı suları için gelişmiş ülkelerde 2 türlü koruma alanı yaklaşımı mevcuttur:  

1. Kuyu Başı ve Kaynak Başı Koruma 

50 ve 400 günlük geçiş süresi ile sınırlanan yaklaşımdır. Yer altı suyu akış yönüne göre kaynağın 
etkilenebileceği koruma mesafelerinin hesabında; 

 Hidrojeolojik kavramsal modelin ortaya konulması,  

 Sistemin beslenim-boşalım mekanizması, 

 Hidrolik parametrelerin tespiti, 

 Su noktasına ait hidrolik kapma zonu,  

 Akiferdeki geçiş süresi gibi kilit unsurlar rol oynar. 

2. Yer Altı Suyu Kütlesi/Akifer Bazlı Koruma 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD) Madde-7(1)’e göre, Üye Devletler her bir nehir havzası bölgesinde “yer altı 
suyunun çekilmesi için kullanılan ve ortalama 50'den fazla insana temin edilen günde 10 m3 üzerinde su 
temin eden su kütleleri ve gelecekte bu amaçla kullanılması planlanan diğer su kütlelerini tanımlamalıdır. 
SÇD 16 numaralı “Yeraltısuyu İçme Suyu Koruma Alanları Kılavuz Belgesi”ne göre içme suyu koruma 
alanı bütün halindeki su kütleleridir. Koruma bölgeleri yer altı suyu kütlesinin bir parçası olabilir, iki veya 
daha fazla su kütlesinin parçalarını kapsayabilir veya bir Üye Devletin tüm alanlarını tamamını kaplıyor 
olabilir.  
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Koruma alanlarının belirlenmesine yönelik olarak izlenecek olan teknik yaklaşım hidrojeolojik sistemin 
kavramsal modelinin oluşturulmasına dayanmalıdır. Özellikle kaynakların beslenme alanı, kaynak akımına 
katkı veren kapma zonu ile yer altı suyu akım hızı ve yönü ile tektonik yapıların yer altı suyu hareketine 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken yer altı suyu izleme deneyleri, koruma alanı 
çalışmalarında önem taşımaktadır. Ayrıca, sınırların belirlenmesinde uygulanan metodun güvenirliği, 
verinin ölçeği ve amaca uygunluğu ortaya konmalı, kantitatif analizler ile alansal ve noktasal katkı 
oranlarına yönelik çalışmalara yer verilmelidir. Doğal ve yapay kirleticiler ile sahanın jeolojik ve 
hidrojeolojik koşulları göz önüne alınarak, Şekil 2’de görüldüğü gibi hassasiyet haritaları hazırlanmalıdır. 

 

 
Şekil 2. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) Güvenli İçme Suyu Yasası kapsamında örnek 
olarak sunduğu bir kuyuya ait hazırlanan geçiş sürelerini ve hassasiyet derecelendirmelerini gösteren harita. 

 

Karstik kaynaklar, aşırı çekim yapılan akiferler, sınırlı veriye sahip alanlar gibi özel durumlar için de koruma 
alanı belirleme çalışmaları bu özel koşulları da kapsayan bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

İlaveten, koruma alanı belirleme çalışmalarında elde edilen verinin belirli amaçlara göre kullanılabilirliğini 
belirleyen işleniş düzeyine dayalı göreli derecelendirmesinin yapılması, veri-amaç uyumunun irdelenmesi, 
veri güvenirliğinin ortaya konması ve sonuçta ortaya çıkan sınırların amaç-veri ölçeği-veri güvenirliği 
ilişkisinin kurularak kavramsal modellerde temsil ediciliğin artırılması, etkin korumada kilit rol 
oynamaktadır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Koruma alanı belirlemede her ülkeye özgü yöntemler bulunmakla beraber, etkin korumanın sağlanması için, 
hidrojeolojik kavramsal modelin geliştirilerek, kaynağın beslenim-boşalım mekanizması, hidrolik kapma 
zonu, geçiş süresi gibi koruma alanı belirlemede rol oynayan kilit unsurların göz önüne alınması; koruma 
alanı temsil ediciliğinin artırılarak ve içme suyu noktalarında su kalitesinin etkin bir koruma sağlanarak 
emniyete alınması büyük önem arz etmektedir. 

Karstik alanlarda yer altı suyu akış hızı ve debiler çok yüksek olabilmekte ve çok uzun mesafeleri çok kısa 
sürede alabilmekte olup, özel olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Korunan alanlarının belirlenmesini takiben, izleme çalışmalarının sürekli olarak devam ettirilmesi ve 
gereken durumlarda koruma tedbirlerinin güncellenmesi gerekmektedir.  
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Arazi deneylerinin ve nümerik çözümlemelerin birlikte değerlendirilmesi ve veri ölçeği ile güvenilirliğinin 
artırılmasıyla temsil ediciliği gelişen hidrojeolojik kavramsal modellerin uygulamaya konması ile etkin 
koruma sağlayan bir koruma alanından bahsedilebileceği ve günümüzde sadece akım hızına dayalı mesafe 
yaklaşımları ile koruma alanları belirlemenin sınırlı bir koruma eğilimi gösterdiği değerlendirilmektedir. 

Uygulamada, koruma alanlarında yürütülen faaliyetlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmakta olup, kamu, su 
kullanıcıları ve özel sektörün işbirliği içinde olması ve koruma-kullanma dengesinin kurulması hususu ön 
plana çıkmaktadır. 

Ülkemizdeki yer altı suları hakkındaki yönetmelik ve tebliğ ile AB mevzuatı uyum çalışmaları konusunda 
önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan koruma alanı yöntem ve 
yaklaşımlarına paralel olarak, içme suyu temini yapılan kaynak ve kuyuların korunması kapsamında 
yürütülen çalışmalar giderek geliştirilmektedir. 
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EĞRİ NUMARASI YÖNTEMİYLE YERALTISUYU BÜTÇESİ BİLEŞENLERİNDEN SÜZÜLME 
MİKTARININ HESAPLANMASI –ÜRGÜP ALT HAVZASI ÖRNEĞİ  

 
Özlem YİĞİTLER1, Ahmet Hamdi SARGIN2,Adnan EVSEN3,  

 
 

ÖZET 

Havza ölçeğinde sürdürülebilir su kaynakları yönetimi öncelikle havza su kaynakları potansiyelinin sağlıklı 
bir şekilde belirlenmesini gerektirir. Su kaynakları potansiyelinin hesabında ortaya çıkan belirsizliklerin 
önemli bir bölümü hidrolojik bütçe bileşenlerinin belirlenmesinde izlenen teknik ve yöntemlerden 
kaynaklanmaktadır. Yağış, yüzeysel akış, buharlaşma-terleme ve süzülme miktarının alansal dağılımı ve 
zamansal değişiminin doğru bir şekilde belirlenmesi, su kaynaklarının yönetimi açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Su potansiyelinin ana beslenim kaynağı, yağıştır. Noktasal olarak ölçülen yağış değerleri, belirli 
yaklaşımlarla alansal olarak tahmin edilmektedir. Bu nedenle alansal olarak belirlenen yağış miktarı ve buna 
bağlı gerçekleşen süzülme oranlarının hesaplanması, su potansiyelini dolayısıyla su kaynakları yönetimini 
doğrudan etkilemektedir.  
 
Bu çalışmada, Kızılırmak Havzası, Ürgüp Alt Havzasında yer alan D15A007 numaralı akım gözlem 
istasyonunun beslenme alanı ile yağış ve sıcaklık değerlerinin alansal dağılımı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
araçları ile belirlenecektir. Ardından Thornthwaite Metodu ile potansiyel buharlaşma-terleme, 
Thornthwaite-Mather yöntemi ile de gerçek buharlaşma-terleme değerleri hesap edilerek eğri numarası 
yöntemiyle hesaplanan akış değerleri, ölçülen akış miktarı ile kalibre edildikten sonra süzülme değeri 
tahmin edilmeye çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu Bütçesi, Süzülme Miktarı, Ürgüp Alt Havzası, Eğri numarası 

 
 

ABSTRACT 

On a basin-scale sustainable water resource management principally requires a proper determination of 
water source potential in the basin. A significant amount of uncertainties due to the estimation of the 
potential of water resources arise from the technics and methods followed to determine hydrological budget 
components. An accurate determination of the spatial distribution and the change over time of the amounts 
of precipitation, surface runoff, evapotranspiration and infiltration have a great importance on the 
management of water resources. 

Precipitation is the main source of the recharge. The point measurements of precipitation are estimated as a 
spatial distribution with some certain approaches. Thus, the amount of determined spatial precipitation and 
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the calculation of the infiltration depending on the determined precipitation directly affect the water 
potential and consequently, the management of water resources. 

In this study, the recharge area of the streamgage gauging station number of D15A007 in Urgup Subbasin 
of Kizilirmak Basin and, the spatial distribution of precipitation and temperature will be determined using 
Geographical Information System (CIS) tools. Thereafter, the potential evapotranspiration and the actual 
evapotranspiration will be calculated by Thornthwaite Method and Thornthwaite-Mather Method, 
respectively, and after the flow rates determined by curve number method are calibrated using measured 
flow rates, the infiltration rate will be estimated. 

Key Words: Groundwater Budget, Infiltration Rate, Urgup Subbasin, Curve Number 

 
AMAÇ 
 
Kızılırmak Havzası, Ürgüp Alt Havzasında yer alan D15A007 numaralı akım gözlem istasyonu beslenme 
alanında hesaplanan akış değerleri, ölçülen akış miktarı ile kalibre edildikten sonra süzülme değeri tahmin 
edilmiştir. Havza ölçeğinde sürdürülebilir su kaynakları yönetimi öncelikle havza su kaynakları 
potansiyelinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesini gerektirir. Yeraltısuyu bütçesi bileşenlerinden süzülme 
miktarın belirlenmesinde mevcutta kullanılan yaklaşımların belirsizliği yüksektir. Bu çalışmayla Ürgüp Alt 
havzasında yeraltısuyu bütçesi bileşenlerinden süzülme miktarın eğri  numarası yöntemiyle hesaplanması 
ile mevcut yaklaşımlara kıyasla söz konusu yöntemin etkinliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yağış, 
yüzeysel akış, buharlaşma-terleme ve süzülme miktarının alansal dağılımı ve zamansal değişiminin doğru 
bir şekilde belirlenmesinin, su kaynaklarının yönetimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmak 
istenmiştir. 
 
ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRME METODLARI 

Su bütçesinin en önemli girdisi olan yağış miktarının doğru bir şekilde hesaplanması için çalışma alanı 
civarında yer alan meteoroloji gözlem istasyonlarına ait yağış değerlerinin CBS ortamında eş yağış eğrisi 
metodu ile alansal dağılımı yapılmış ve alt havzalar kesilerek buralardaki yağış miktarları hesaplanmıştır. 
Bütçenin ikinci bileşeni olan potansiyel buharlaşma-terleme değeri Thornthwaite Metodu ile hesaplanmıştır. 
Gerçek buharlaşma-terlemenin belirlenmesinde ise Thornthwaite-Mather Metodu kullanılmıştır. Yüzeysel 
akış ise eğri numarası yöntemiyle (CN) tahmin edilmiştir. Bu yöntemin gerektirdiği eğri numarası ise 
inceleme alanının toprak grupları ve arazi kullanımı haritaları (CORINE 2006) yardımı ile tayin edilmiştir. 
 
İNCELEME SAHASININ TANITILMASI 

Kızılırmak Havzası, Ürgüp Alt Havzası, 340 46’ ile 350 08’ doğu boylamları ile 380 56’ ile 380 25’ kuzey 
enlemleri arasında yer almaktadır. Ürgüp Alt Havzası, Nevşehir İlinin doğusunda ve 1/100000 ölçekli 
haritalarda Kayseri K33-K34 paftasında yer almaktadır. Kızılırmak nehri havzada kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu olarak, havzanın ortasından geçmektedir Havzanın toplam drenaj alanı 1099 km2 dir (Şekil-1). 

Ürgüp Alt Havzasında yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan tipik karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Yıllık toplam ortalama yağış miktarı 374,6 mm olup ortalama sıcaklık değeri ise 10.7 ºC’dir. 
Havzanın denizden yüksekliği 913 m ile 1938 m arasındadır.  

Başlıca yerleşim merkezleri Ürgüp ve Avanos ilçeleridir. 

Kuzeyde Karahasanlı, doğuda Himmetdede ve Sarımsaklı, güneyde Develi-Yeşilhisar ve batıda Gülşehir 
Alt Havzası ile sınırlandırılmaktadır. 
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Çalışmanın gerçekleştirildiği Damsa çayı üzerinde bulunan D15A007 numaralı Damsa Barajı giriş akım 
gözlem istasyonuna (AGİ) ait alt havza, Damsa Barajı su toplama alanında yer almaktadır. Söz konusu AGİ, 
Damsa Barajı ile Cemilköy arasına kurulmuştur. 

 
Şekil 1. İnceleme Alanı 

 
HİDROLOJİ 

Öncelikle, D15A007 numaralı AGİ’ye ait su toplama alanının belirlenmesi için münhaniler kullanılarak 
10x10 metre hücre boyutlarına sahip SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) oluşturulmuş ve ArcHydro programı 
ile alt havza sınırları tespit edilmiştir (Şekil 2). Bu üretilen alt havza haritası, topoğrafik harita ile kontrol 
edilmiştir.  

İnceleme Alanı 



 

 

Sa
yf

a6
90

 

D15A007 numaralı AGİ su toplama alanında meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle civarda 
bulunan meteoroloji istasyonlarını verileri kullanılmıştır. Toplam 4 adet hidrometeorolojik gözlem 
istasyonu verileri kullanılmıştır. Bu istasyonlar vasıtasıyla akım ve yağış gözlemleri yapılmaktadır     
(Çizelge 1). 

Çizelge 1. D15A007 numaralı AGİ Su toplama alanında yer alan istasyonlar ve maksimum kot 
 

Kot (m) 

Ürgüp Yağış istasyonu 1060 

Nevşehir Yağış istasyonu 1260 

Akköy Barajı Yağış istasyonu 1250 

Akım Gözlem İstasyonu 1226 

Maksimum kot 1781 
 

                      
Şekil 2. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanı sayısal yükseklik modeli 
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Şekil 2’de havzada maksimum yüksekliğin 1718 m olduğu görülmektedir. Nevşehir yağış gözlem 
istasyonunun kotu 1260 m olduğundan bu istasyonun havzayı temsil durumunu belirlemek için alt havzaya 
ait kot-alan grafiği çizilmiştir (Şekil 3).  

 

 
 

Şekil 3. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanı kot-alan grafiği 

 

Şekil 3’den 1260 m yükseklikte yer alan yağış gözlem istasyonunun havzanın %95’ini temsil etmediği 
görülmektedir. 

 

D15A007 numaralı AGİ su toplama alanında maksimum yağış 76,6 mm ile Nisan ayında gözlenmekte olup 
(Şekil 4) yıllık toplam ortalama yağış değeri 367,7 mm’dir. 

 

1226 m kotunda bulunan D15A007 numaralı AGİ’nin su toplama alanı 68 km2 olarak hesaplanmıştır. Söz 
konusu AGİ’de 1976-1980 yılları arasında ölçüm yapılmıştır. Bu süre zarfında yıllık toplam ortalama akım 
0,231 m3/s’dir. Maksimum akım 0,322 m3/s ile Nisan ayında minimum akım ise 0.123 m3/s ile Ağustos 
ayında gerçekleşmektedir (Şekil 4).  

 

Şekil 4’de Temmuz ve Ağustos aylarında akışın yağıştan fazla olduğu gözlenmektedir. Bu da bize kış 
aylarında yağan kar yağışının bu aylarda akışa geçtiğini göstermektedir.  
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Şekil 4. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanı yağış ve akım gözlem istasyonu aylık ölçüm değerleri 

 

SU BÜTÇESİ 
 
Yağış ve akım gözlem istasyonlarının 1976 – 1980 yılları arası eş zamanlı ölçüm yapılmıştır.  D15A007 
numaralı AGİ’nin su toplama alanı için Thornthwaite-Mather Metodu ile su bütçesi yapılmıştır. Yıllık 
ortalama toplam yağışın 367,7 mm olduğu çalışma havzasında potansiyel buharlaşma-terleme (ETp) 958,3 
mm ve gerçek buharlaşma-terleme (ETg) ise 328,1 mm olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2). 
 
    Çizelge 2. ETp ve ETg hesabı 

 

 
 

Akışı hesaplamak için Soil Conservation Service (SCS) eğri numarası metodu kullanılmıştır. SCS metodu, 
yağışlardan direkt akışı tahmin etmektedir ancak bu akış içerisindeki yüzey ve yüzey altı akışının oranı ise 
eğri numarası ile tespit edilebilir  (SCS 1972). 
 
SCS metodu yağış-akış ilişkisi (1) eşitliği ile açıklamaktadır;                                                                                                 
  

 
Formüldeki S değeri  (2) eşitliği ile açıklamaktadır; 
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Değer (mm)

Yağış (mm) Akım (mm)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Yağış (mm) 47,0 28,2 35,3 76,6 50,8 31,1 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 31,5 367,7
Etp (mm) 0,0 2,0 17,4 58,2 113,4 152,1 217,1 191,1 120,5 63,2 22,0 1,4 958,3
Rezerv su 100 100 100 100 37,4 0 0 0 0 0 0 30,1
Etg (mm) 0,0 2,0 17,4 58,2 113,4 68,5 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 1,4 328,1
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Q     = Akış (mm) 
P     = Yağış (mm) 
S     = Akış başladıktan sonraki maksimum tutulma (mm) 
CN  = Eğri numarası 
 
S değeri, toprak yüzeyinin süzdürme oranı veya toprak profilinin iletimliliği veya su depolama kapasitesi 
ile kontrol edilmektedir (SCS 1972).  
 
Hidrolojik toprak grupları A, B, C ve D olarak 4 sınıftır. A grubu topraklar drenajı iyi iken D grubu 
toprakların drenajı çok zayıftır. Toprak grupları için mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan veri tabanı kullanılmıştır. 
 
Hidrolojik toprak grubu ve toprak örtüsünün bir arada değerlendirilmesi hidrolojik toprak örtü kompleksi 
olarak adlandırılır. Eğri numarası, hidrolojik toprak örtü kompleksinin akış potansiyelini göstermektedir. 
Eğri numarasının büyük olması akış potansiyelinin fazla olmasını ifade eder (SCS 1989). 
 
Arazi kullanımı için Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) belirlediği kriterler ve sınıflandırma sistemi 
doğrultusunda AÇA’ya üye tüm ülkelerde, arazideki çevresel değişimlerin belirlenmesi, doğal kaynakların 
rasyonel biçimde yönetilmesi ve çevre ile ilgili politikaların oluşturulması amaçlarına yönelik, aynı temel 
verilerin yönetilmesi ve standart bir veritabanının oluşturulması için hazırlanan CORINE programı 
kullanılmıştır (http://corine.ormansu.gov.tr/corineportal/nedir.html). 

Alt havzanın arazi kullanımı (Şekil 5) ve toprak bünyesi (Şekil 6) dikkate alınarak eğri numarası 76 olarak 
değerlendirilmiştir. 
 

 
Şekil 5. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanı arazi kullanımı 
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Şekil 6. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanı toprak bünyesi 

 

Aşağıdaki (3) ve (4) eşitliklerine göre yıllık bütçe hesabında yağış değerinin gerçek buharlaşma ve terleme 
ve akış toplamından daha küçük olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Bu durum alt havzada kar gözlem 
istasyonunu bulunmaması ve Ocak, Şubat ve Mart aylarında kar yağışlarının gerçekleşmesi olarak 
açıklanmaktadır. 

Çizelge 3. Yağış, hesaplanan ETg ve gözlenen akış değerleri 
 

  
 

 
Eğri numarası 76 olarak yapılan hesaplamalarda yıllık akış 62,1 mm beklenmektedir (Çizelge 4). Bu 
durumun açıklığa kavuşturulması amacıyla, ölçülen ve hesaplanan akış değerleri yağış ölçümleri ile birlikte 
karşılaştırılmıştır.  

Çizelge 4. Yağış, hesaplanan ve gözlenen akış değerleri 
 

 

mm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Yağış 47,0 28,2 35,3 76,6 50,8 31,1 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 31,5 367,7
Etg 0,0 2,0 17,4 58,2 113,4 68,5 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 1,4 328,1
Gözlenen Akış 9,63 10,4 12 12,6 11 6,92 11,8 4,94 7,83 7,63 7,44 7,57 109,8

mm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Yağış 47,0 28,2 35,3 76,6 50,8 31,1 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 31,5 367,7
Hesaplanan Akış 8,6 1,6 3,7 26,1 10,5 2,4 1,3 3,2 0,1 2,0 0,0 2,5 62,1
Gözlenen Akış 9,6 10,4 12,0 12,6 11,0 6,9 11,8 4,9 7,8 7,6 7,4 7,6 109,8
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Hesaplanan akım ile gözlenen akış değerleri arasında fark olduğu görülmüş olup, gözlenen akış değerlerinin 
gerçekleşebilmesi için yağış miktarının alması gereken değer araştırılmıştır. Bu süreçte eğri numarası sabit 
tutulup yağışın kar olarak gerçekleştiği 3 ay (Ocak, Şubat, Mart) için yağış değerleri arttırılmış ve toplam 
95 mm yağış ilavesi ile gerçekleşen değere yakın bir değer (110 mm) elde edilebilmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5.İlave yağış, hesaplanan ve gözlenen akış değerleri  
 

 
Dolayısıyla 367,2 mm yıllık yağış miktarı 95 mm ilave ile 462,7 mm’ye ulaşmıştır. Yağış istasyonunun kotu 
1260 m iken söz konusu su toplama alanı maksimum kotu 1718 m olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
95 mm ilave edilen yağışın, kar yağışından geldiği ileri sürülebilir.  

 
 

 
Yukarıdaki (5) ve (6) eşitliklerine göre süzülme miktarı 24 mm olarak bulunmuştur. 
 
D15A007 numaralı AGİ su toplama alanında Neojen yaşlı karasal çökeller, volkanik kayaçlardan tüf-
aglomera, piroklastikler ve lav akıntıları (bazalt-andezit) ile Kızılırmak Nehri yan kollundaki dere yatağında 
çökelmiş Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yüzeylenmektedir. Neojen yaşlı karasal çökellerin kumlu-çakıllı 
seviyeleri genellikle killi-marnlı az geçirimli-geçirimsiz birimler de içerdiğinden, bu birim içinde yer alan 
ve akifer özelliği taşıyan kumtaşı-çakıltaşı seviyelerinin beslenmeleri zayıftır. Volkanik kayaçlar tüf-
aglomera-piroklastiklerin gözenekli seviyeleri ile lav akıntılarının soğuma çatlakları yer yer akifer 
özelliğindedir. Dere yatağında çökelen alüvyonlar, litolojik olarak homojen olmayıp, kalınlıkları az, 
beslenmeleri zayıftır ve yaygın akifer özelliği göstermezler (DSİ 2016). Genel olarak su toplama alanında 
yer alan yarı geçirimli-geçirimsiz özellikte volkanosedimanter birimlerin önemli bir akifer özelliği 
göstermemesi nedeniyle, 24 mm olarak hesaplanan süzülme miktarı makul görülmektedir. 

 

SONUÇLAR 
 

 Yağış gözlem istasyonun 1260 m yüksekliğinde olmasından dolayı çizilen kot-alan grafiği 
vasıtasıyla havzanın yaklaşık % 95’ini temsil etmediği sonucuna varılmıştır. 
 

 Hesaplanan ve ölçülen akım değerlerinin karşılaştırılması sonucunda 367,2 mm yıllık yağış miktarı 
95 mm ilave ile 462,7 mm’ye ulaşmıştır. Yağış istasyonunun kotu 1260 m iken söz konusu su 
toplama alanı maksimum kotu 1718 m olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 95 mm ilave edilen 
yağışın, kar yağışından geldiği ileri sürülebilir.  

 
 Yağış miktarının % 25 oranında artmasının su bütçesi hesaplamalarına etkisi olacağı açıktır. 

 
 SCS eğri numarası metodu ile süzülme miktarı 24 mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer yağışın 

yaklaşık %5’ine karşılık gelmektedir. D15A007 numaralı AGİ su toplama alanının büyük bir 

mm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Yağış 72,0 68,2 65,3 76,6 50,8 31,1 6,3 1,5 13,5 29,7 16,2 31,5 462,7
İlave yağış 25,0 40,0 30,0
Hesaplanan Akış 23,0 20,5 18,7 26,1 10,5 2,4 1,3 3,2 0,1 2,0 0,0 2,5 110,4
Gözlenen Akış 9,63 10,4 12 12,6 11 6,92 11,8 4,94 7,83 7,63 7,44 7,57 109,8
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kısmını kaplayan Neojen formasyonları marn, kil, tüf, aglomera ve lav akıntılarının ardalanması 
şeklinde gözlenir. Aynı zamanda bu birimlerin yer yer girift olması ve çeşitli seviyelerde geçirimsiz 
zonların yer alması yeraltısuyunun beslenim ve dolaşımını etkiler. Yarı geçirimli-geçirimsiz 
özellikte volkanosedimanter birimlerin yayılımı, kalınlıkları ve akifer olma özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda hesaplanan süzülme miktarı makul görülmektedir. Havza ölçeğinde 
sürdürülebilir su kaynakları yönetimi öncelikle havza su kaynakları potansiyelinin sağlıklı bir 
şekilde belirlenmesini gerektirir. Yağış, yüzeysel akış, buharlaşma-terleme ve süzülme miktarının 
alansal dağılımı ve zamansal değişiminin doğru bir şekilde belirlenmesi, su kaynaklarının yönetimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Yeraltısuyu bütçesi bileşenlerinden süzülme miktarının 
belirlenmesinde, mevcutta kullanılan yaklaşımların belirsizliği yüksek olup, süzülme miktarının 
eğri  numarası yöntemiyle hesaplanması önerilmektedir. 

 
 Bu nedenle hidrometeorolojik gözlem ağının havzayı temsil etmesi büyük önem taşımaktadır. 
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GÖKIRMAK ALTHAVZASI (KIZILIRMAK HAVZASI) HİDROJEOLOJİK ETÜDÜ  

 
Mehmet TÜRKMEN1    Cemalettin DEMİRCİ2     Cengiz TÜTÜNCÜOĞLU3  

 
ÖZET 

 2018 yılında tamamlanmış olan Kızılırmak Havzasının alt havzalarından olan Gökırmak Alt Havzası’nda,  
yeraltısuyu ve yerüstü suyu kaynaklarının geliştirilme imkanlarının araştırılması, nerelerde, hangi  derinlikte 
ve ne kalitede yeraltısuyu bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ilk planlama kademesi hidrojeolojik 
etüt çalışması tamamlanmıştır.  
 
Etüt çalışması kapsamında çalışma alanındaki akifer birimler belirlenmiştir. Ana akifer olarak belirlenen 
birim Gökırmak nehri ve yan kollarının oluşturduğu alüvyon birimlerdir. Akifer birimdeki kuyularda; 
debiler 5-64 l/sn, statik su seviyeleri 0,05-19 lt/sn, özgül debileri 1,51-62,75 l/s/m ve transmisibilite 
değerleri 136-22405 m2/g arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalarda akifer kalınlığının 20-50 m 
arasında değiştiği ve blok, çakıl, kum, silt ve kil aralığında değişken boyutta olduğu belirlenmiştir. Akiferde 
vadi tipine bağlı olarak CBS tabanlı programlar ile modelleme programları kullanılmış olup, elle kesit 
oluşturulması metodu ve 3 boyutlandırma metodu ile akifer hacmi 2 farklı yöntem ile belirlenerek 
yeraltısuyu rezervi, hacim hesabıyla yapılmıştır. Ana akifer dışındaki birimlerin yeraltısuyu miktarı ise 
yağıştan süzülme yoluyla hesaplanmıştır. Gökırmak Alt Havzasının beslenme ve boşalım koşulları 
belirlenerek yeraltısuyu bilançosu oluşturulmuştur.  Çalışma alanındaki kalite ve seviye izlemeleri 
sonucunda yeraltısuyunun miktar, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, ağır metal ve pestisit analizleri 
yapılarak değerlendirilmiştir.   
  
Anahtar Kelimeler: Gökırmak, hidrojeoloji, miktar, kalite  

 
GÖKIRMAK SUB BASIN (KIZILIRMAK BASIN) HYDROGEOLOGICAL STUDY 

ABSTRACT  
  

In the Gökırmak Sub-Basin, one of the sub-basins of Kızılırmak Basin, which was completed in 2018, the 
hydrogeological survey study was carried out in order to investigate the development possibilities of 
groundwater and surface water resources, and to determine the depth and quality of groundwater.  
In the scope of the study, aquifer units in the study area were determined. The main aquifer unit is the 
alluvial units formed by the Gökırmak river and the side branches. In the wells in the aquifer unit; The flow 
rates are between 5-64 l / s, static water levels are 0.05-19 l / s, specific flow rates are between 1.51-62.75 
l / s / m and transmittance values are between 136-22405 m2 / g. It has been determined that aquifer 
thickness varies between 20-50 m and it is determined that it has variable size in block, gravel, sand, silt 
and clay range. Depending on the valley type in the aquifer, GIS-based programs and modeling programs 
were used, and the volume of the aquifer was determined by 2 different methods with the method of manual 
cross-section and 3 dimensioning methods. The amount of groundwater of the units other than the main 
aquifer was calculated by the precipitation. The feeding and discharge conditions of Gökırmak Sub-Basin 
were determined and a groundwater balance sheet was formed. The amount of groundwater, chemical, 
physical, microbiological, heavy metal and pesticide analyzes were evaluated as a result of quality and level 
monitoring in the study area.  

Key Words: Gökırmak, hydrogeology, quantity, quality  
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 GİRİŞ  
 
Bu çalışma, Gökırmak Althavzasının yeraltısuyu kaynaklarının geliştirilmesi, imkanlarının araştırılması, 
nerelerde, hangi derinlikte ve ne kalitede yeraltısuyu bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.   
Gökırmak Althavzası, Sinop, Çorum ve Kastamonu il sınırlarının bir bölümünü kapsayan, 2276 km2 alana 
sahip olup, Kızılırmak Havzası içerisinde yer almaktadır. Althavzaya adını veren ve Kızılırmak’ ı besleyen 
ana kollardan biri olan Gökırmak, 3 adet ana koldan beslenmekte olup, kuzeybatıdan güneydoğu yönünde 
Kızılırmak’ a mansaplanmaktadır.  Gökırmak’ın sağ sahilinden Gökırmak’a mansaplanan Gazidere(Kolaz) 
Çayı ve Arım çayı ile Gökırmak’ ın sol sahilinden mansaplanan Çarşak çayı ana beslenim kollarını 
oluşturmaktadır.   
 
Önceki Çalışmalar Gökırmak Althavzası içerisinde çeşitli amaçlar için çok sayıda jeolojik, hidrojeolojik, 
tektonik ve petrol aramaları ile ilgili etüt çalışmaları yapılarak raporlar hazırlanmıştır. Bu çalışmalar 1942 
– 2009 yılları arasında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde özellikle Ekinveren fay kapanımının petrol 
aramaları için önemi ve petrol olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. 2008-2009 yıllarında MTA 
tarafından bölgenin jeoloji haritası yapılmış ve bölgenin jeolojisi detaylı olarak ayırtlanmıştır. 1965-2007 
yılları arasında yılları arasında DSİ 7.  Bölge Müdürlüğünce,  Gökırmak Althavzası içerisindeki köylere ait 
arazilerin yeraltısuyundan sulanabilmesi imkanlarını araştırmak, yeraltısuyu açısından uygun kuyu yeri 
tespiti ve akifer özelliklerinin ortaya konulması amacıyla pek çok çalışma yapılarak münferit hidrojeolojik 
ve jeofizik raporlar hazırlanmıştır.  
 
Çalışma ve Değerlendirme Metotları  
Gökırmak Althavzası içerisinde geçmiş yıllarda yapılmış olan jeoloji haritaları arazi incelemeleri sonucu 
revize edilerek CBS ortamına aktarılmıştır. Belirlenen su sondaj kuyularından, mevsim başı – mevsim sonu 
yeraltısuyu seviye ölçümleri yapılmış ve su numuneleri alınarak laboratuvar analizleri yaptırılmıştır. Açılan 
su sondaj kuyularında yapılan pompa tecrübelerine ait verilerden yararlanılarak akiferin hidrolik 
parametreleri belirlenmiştir. Gökırmak Althavzası içerisinde ve yakın çevresinde yer alan meteorolojiye ait 
yağış gözlem istasyonları verilerinin regresyon analizleri yapılarak kullanılan hesaplamalara veri teşkil 
etmiştir. Ayrıca söz konusu alan içerisinde yer alan akım gözlem istasyonlarından alınan veriler 
değerlendirilmiştir.   
 
Yeraltısuyu Rezervi akifer özelliklerine göre birimler ayırtlanmış olup, akifer özelliği gösteren alüvyon 
birimde yeraltısuyu rezervi 2 ayrı yöntemde hacim hesabının tespit edilmesi yöntemi uygulanarak 
hesaplanmıştır. Akifer birimin dışında kalan birimlerde ise yağıştan süzülme yoluyla kotlara bağlı olarak 
rezerv hesabı yapılmıştır. Özellikle akifer birimlerinin yeraltısuyu rezervlerinin ortaya konması amacıyla 
uygun metod seçimi aşamasında, geçmiş dönemlere rasat(seviye), MGİ, AGİ ve yeraltısuyu kullanımlarına 
ait verilerin yetersizliğinden dolayı rezerv değişimi yöntemi, boşalımdan rezerv hesaplama yöntemi ve 
ABCD yöntemi vb. yöntemler kullanılamamıştır.   
 
İklim  
Gökırmak Althavzası, Karadeniz Bölgesinde yer almasının yanında, iklim özellikleri açısından kıyıya koşut 
olarak uzanan dağlar nedeniyle Karadeniz iklimi özelliklerinin giderek azaldığı görülmektedir. Orta 
Anadolu’nun karasal iklim özellikleri daha çok hakimdir. Yıllık ortalama yağış miktarı 439-568 mm’ dir. 
Yılın en sıcak ayları Temmuz-Ağustos, En soğuk ayları ise Ocak ve Şubat’ tır. Kaydedilen en düşük sıcaklık 
-16,5 derece, en yüksek sıcaklık 45,4 derecedir. İlçede hakim rüzgarlar Poyraz ve Yıldız olup, yağmur batı 
rüzgarları ile gelir, doğu yönde seyreder.  
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Tablo 1 Gökırmak Althavzası İçerisindeki Yağış Gözlem İstasyonlarına Ait Genel Bilgiler Tablosu 
 

 
 
Gökırmak Althavzası içerisinde yer alan Yağış Gözlem İstasyonlarına ait veriler değerlendirildiğinde, en 
güncel ve en kullanılabilir verilerin Akbelen Yağış Ölçüm İstasyonuna ait veriler olduğu anlaşılmış olup 
Eklenik Sapma Grafiği bu istasyon verilerine göre çizilmiştir.  
 

  
 

Grafik 1 Akbelen Yağış Gözlem İstasyonu Eklenik Sapma Grafiği  
 
Ekonomik Gelişme  
 
Boyabat ile Durağan, Samsun-Kastamonu arasında geçiş güzergahında yer almasından dolayı ulaşım 
yönünden önemli konumdadır. Gökırmak Althavzasındaki alüvyon alanlarda sulu tarım yapılmakta olup, 
çeltik ekimi tarım arazilerinin çok büyük kısmını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan alanlardaysa, çeşitli 
tahıl türleri, endüstriyel bitkiler ve yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Pek çok sebze ve meyve üretimi 
yerel halkın ihtiyacını karşılayacak kadar yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri büyükbaş, küçükbaş, 
kümes hayvancılığı, arıcılık ve balıkçılık olarak yapılmaktadır. Gökırmak Vadisi dışında kalan orman 
köylerinde yaşayan halkın büyük kısmı geçimini orman işçiliğinden sağlamaktadır. Sanayi işletmeleri 
yönünden bakılacak olursa özellikle toprak sanayi(tuğlakiremit) işletmeleri, çeltik, çivi, un, cam, ahşap 
parke, cam-mozaik ve peynir fabrikaları yeralmaktadır.  
 
JEOLOJİ  
Gökırmak Althavzası içerisinde yaş aralığı Paleozoyikten günümüze kadar uzanan metamorfik, magmatik, 
volkanik ve sedimanter kayaçlar yüzeylenmektedir. Metamorfik kayaçlar genellikle havzanın güney batı 
kesimlerinde ve havza içerisinde geniş yayılım göstermektedir. Çalışma alanı içerisindeki metamorfik 
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kayaçları Bekirli Formasyonu (TJb), Bekirli Formasyonu mermer üyesi(TJbm) ile Akgöl Formasyonu 
(TJa), Metaultramafik kayalardan oluşan ofiyolitler(Mof) ve Başakpınar metakarbonatı(Pzdb) 
oluşturmaktadır. Özellikle havza içerisindeki geniş alanlarda yayılım gösteren  Bekirli Formasyonu 
kendisinden yaşlı birimlerce tektonik ilişki ile üzerlenmiş olup Gökırmak Alt havzasının temelini 
oluşturmaktadır. Tüm bu metamorfik kaya gruplarının yaşları ise PaleozoyikMesozoyik ‘tir. Magmatik 
kayaçlar grubuna giren derinlik kayaçları çalışma alanının kuzeydoğusunda yüzeylenen granodiyoritlerden 
oluşmaktadır. Kendisinden daha yaşlı birimleri keserek yüzeylenen birimlerin yaşları Jura olarak 
gösterilmiştir. Volkanik kayaçlar çalışma alanı içerisinde formasyonların üyeleri olarak değerlendirilmiştir. 
Ilıca Formasyonu Akyörük Volkanik Üyesi (Teiv), çalışma alanı içerisinde daha çok güney kısımlarda 
dağınık ve küçük alanlarda yüzeylenmektedir. Ayrıca yine Cankurtaran Formasyonunun Volkanik 
Üyesi(Kcv), çalışma alanının kuzeydoğusunda sınırlı bir alanda yer almaktadır.  
 

Tablo 2 Gökırmak Althavzasındaki jeolojik Formasyonlara Ait Özellikler Tablosu 
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Harita 1 Gökırmak Althavzası Genel Jeoloji Haritası  
 

 
Harita 2 Gökırmak Althavzasının Hidrojeoloji Haritası  
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Gökırmak Althavzası içerisinde sedimanter kayaçlardan oluşan çok sayıda formasyon yeralmaktadır. Bu 
formasyonlar yaşlıdan gence doğru sıralandığında; Üst Jura- Alt Kretase yaşlı Bürnük Formasyonu(Jb), 
İnaltı Formasyonu(JKi), Alt Kretase yaşlı Ulus formasyonu(Ku), Üst Kretase yaşlı Cankurtaran 
Formasyonu(Kc), Saraycık Formasyonu(Ks), Çalarasın Formasyonu(Kç), Üst Kretase – Paleosen yaşlı 
Pervanekaya Formasyonu(KTpp), Eosen yaşlı Ilıca Formasyonu(Tei), Martlı Formasyonu(Tem), Oligosen-
Miyosen yaşlı Sakızdağı Formasyonu(Toms), Miyosen yaşlı Hacılı Formasyonu(Tmh), Miyosen-Pliyosen 
yaşlı Yedikır Formasyonu(Tmply) ve bu formasyonarların üzerinde ise Kuvaterner yaşlı birimler olan 
Travertenler(Qtr), Eski Alüvyonlar ve çalışma alanı içerisindeki akifer özelliği gösteren güncel Alüvyonlar 
olarak yer almaktadır. Bu birimlere ait sütun kesit ve Formasyon Özelliklerini gösteren Tablo 2’ de 
verilmiştir1.   
 
 
HİDROLOJİ  
 
Su Noktaları Akarsular  
Gökırmak Althavzasına ait en büyük ve en önemli akarsu, Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan ve Althavzaya 
adını veren Gökırmak’ tır. Gökırmak, althavzayı kuzeybatı-güneydoğu istikamette yaklaşık  
61 km’lik bir hat ile geçmektedir. Gökırmak, havzanın kuzeybatısında yer alan Gökçeağaçsakızı Köyü’nün 
1 km batısından 350 m kotuyla havzaya girer, Durağan ilçesinin 3,5 km doğusundan 190 m kotuyla 
Kızılırmak’ a mansaplanarak althavzayı terkeder. Althavzadaki sürekli akış gösteren dereler ile kuru 
derelerin tamamı Gökırmak’ a mansaplanmaktadır. Arım Çayı, Gazidere (Koloz) Çayı ve Çarşak Çayı 
Gökırmak’ın 3 önemli kolunu oluşturmaktadır. Gazidere Çayı’nın yağış alanı 669.5km2, uzunluğu 60km 
olup, Boyabat ilçesinde sağ sahilden Gökırmak’a mansaplanmaktadır. Arım Çayı’nın yağış alanı 602.4 
km2, uzunluğu 53 km olup, Durağan ilçe merkezinin 3.5 km doğusunda sağ sahilden Gökırmak’a 
mansaplanmaktadır. Çarşak Çayı’nın yağış alanı ise 362.5 km2, uzunluğu 26 km olup, Boyabat ile Durağan 
ilçelerinin arasında sol sahilden Gökırmak’a mansaplanmaktadır. Tüm althavzanın toplam alanının 
%72’sine tekabül eden ve 1634.4 km2’lik bir yağış alanını kapsayan alanın dışında kalan alanlar, Gökırmak 
ve küçük drenajların beslenme alanı olup, 641.6 km2’lik yağış alanını kapsamaktadır.   
 Kaynaklar Gökırmak Althavzası içerisinde en önemli kaynak boşalımları kireçtaşı ile Alüvyal dolgu 
malzemesi içerisinden olmaktadır. Kireçtaşından boşalan ve debisi yüksek olan en önemli kaynak, Boyabat-
Ilıca Köyündeki Ilıca Kaynağı olup, debisi 15-25 l/s arasında değiştiği tespit edilmiştir.  
Arazi çalışmaları sırasında, yöre halkının ifadelerine göre, Gökırmak ve yan kollarının geçmiş yıllarda 
yaşanan kuraklığa bağlı olarak akışlarının kesilmesi sonucunda ırmak yatağı içerisinden alüvyon 
kaynaklarının boşaldığı ve akışı kesilen Gökırmak ile yan kolların tekrar akışa geçtiği bilgisi edinilmiştir. 
Irmakta genel olarak yüzeysel akışın olmasından dolayı bu kaynakların çıkış noktaları ve debileri hakkında 
bir bilgi verilememektedir. Kireçtaşı ve Alüvyal dolgudan boşalan kaynakların dışında bölgede mostra 
veren jeolojik formasyonların kırık ve çatlak sistemlerinden boşalan, çevredeki yerleşim birimlerinin içme, 
kısmen de sulama suyu ihtiyaçlarının karşılandığı, debisi 1 l/s altında olan çok sayıda kaynak boşalımlarının 
olduğu görülmektedir.   
 
Sığ Kuyular  
Çalışma alanı içerisindeki özellikle çeltik tarımının yapıldığı alüvyal düzlükler üzerinde, şahıslar tarafından 
açılmış çok sayıda sığ kuyu ve elle açılmış keson kuyular bulunmaktadır. Bu kuyular özellikle Gökırmak 
ve yan kollardaki yüzeysel akışın azaldığı veya kesildiği yaz aylarında çeltik sulama amacıyla, nadiren de 
içme suyu temini amacıyla kullanılmaktadır.  
 

                                                             
1 Oğuz, M.F. ve Sevin, M. (2008,2009) MTA. Türkiye Jeoloji Haritaları Yayın No:77, 78, 114, 115, 116.Ankara.(Deneştirilmiştir.)   
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Yeraltı Barajı ve Yeraltı Drenajları  
Gökırmak Althavzasında Çarşak ve Arım Çayında toplam 2 adet yeraltı barajı ve Arım Çayında da 1 adet 
yeraltı drenajı bulunmaktadır. Söz konusu kanalların yapım tarihi çok eski olduğundan dolayı yapıların 
proje bilgilerine ulaşılamamıştır. Çarşak çayı vadisindeki yeraltı barajından çıkan suyun debisinin 50 ile 
250 l/s, Arım Çayındaki yeraltı barajından çıkan suyun debisinin 50 ile 150 l/s arasında değiştiği tespit 
edilmiştir. Arım Çayı vadisindeki yeraltı drenajının debisi geçmiş yıllarda maksimum 120 l/s olarak 
ölçülmüştür.  
 
Barajlar, Göletler ve Göller  

 
Tablo 3 Gökırmak Althavzası İçerisindeki Barajlara ve Göletlere Ait Bilgiler Tablosu  

YAPAN  ADI  GÖL  
ALANI  
(km2)  

DEPOLAMA  
HACMİ (hm3)  

SULAMA  
ALANI  

(ha)  

İŞLETMEYE 
AÇILDIĞI 

YIL  

YAPILDIĞI 
AKARSU  

YAPILIŞ 
AMACI  

DSİ  Saraydüzü Barajı  2.61  36.28  3683  2016  Asarcık  Sulama+İçme  
Kurusaray Barajı  0.39  4.50  668  Şeb. Yapılıyor  Dereköy  Sulama  
Dodurga Barajı  0.41  8.44  528  2010  Çarşak  Sulama  
Karaca Göleti  0.14  1.81  220  2005  Karacaören  Sulama  
Durağan Göleti  0.19  1.24  238  1986  Yasin  Sulama+Taşkın  
Yassıalan Göleti  0.73  0.49  70  1993  Kuruçay  Sulama  
Edil Göleti  0.14  0.76  70  1992  Ören  Sulama  
Cemalettin Göleti  0.30  2.25  300  1987  Kova  Sulama  
Maruf Göleti  0.10  1.03  150  1992  Ekinveren  Sulama  
Espiyeli Göleti  0.22  1.19  170  1977  Hamzalı  Sulama  

KH 
(Köy  
Hizmetl 
eri)  

Boyalı  Göleti  0.22  1.81  220  2005  Çatak  Sulama  
Kelpören Göleti  0.28  0.2  80  1998  Gölkaya  Sulama  
Bektaş Göleti  0.44  1.4  332  1998  Urumgölü  Sulama  
Eğlence Göleti  0,01  1,08      Eğlence  Sulama  

  TOPLAM  6.18  62.48  6729        
 
 
Sondaj Kuyuları  
Gökırmak Althavzasında açılan toplam 233 adet su sondaj kuyusunun, 177 adedi DSİ tarafından Araştırma, 
İşletme ve Rasat amacıyla açılmış olup bu kuyuların toplam derinliği 6316 m dir. DSİ tarafından açılan 
kuyuların tamamına yakını Gökırmak ve yan kollarının oluşturduğu alüvyonlar üzerinde açılmıştır. 1965 
yılından bu yana açılan kuyuların derinlikleri genel olarak 20 ile 53 m arasında olup genel olarak rasat, 
araştırma ve işletme amacıyla açılmıştır.  
 
Gökırmak Althavzasında işletme amacıyla açılan toplam 162 adet kuyunun toplam derinliği 6273 m dir. 
Bu kuyuların derinlikleri 16 ile 53 m arasında değişmektedir. Bu kuyularda yapılan pompa tecrübelerinde 
5,55 İle 64,3 l/s arasında debi değerleri elde edilmiştir. Gökırmak Althavzası alüvyonu üzerinde DSİ 
tarafından açılan su sondaj kuyularının statik seviyeleri 0,05 m ile 19 m arasında, Özgül Debileri 1,51 – 
62,75 l/s/m arasında ve Transmisibilite(T) değerleri ise 549 – 22405 m2/g arasında değişmektedir.  
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AKİFER  
Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Yayılım, Derinlik 
ve Kalınlıkları  
Althavzaya ismini veren Gökırmak ile yan kollarının 
oluşturduğu alüvyonlar, çalışma alanı içerisindeki en 
verimli ve en önemli akiferleri oluşturmaktadır. Gökırmak 
Alüvyonları, Gökırmak ana kolu ve yan kolları kendi 
içerisinde ayrı bölümlere ayrılarak incelenmiştir(Şekil1).  
Gökırmak’ ın oluşturduğu alüvyal dolgu, kendi içerisinde 
litolojik yönden farklılık gösterse de, genel olarak yer yer az 
Bloklu az killi siltli kumlu Çakıl seviyeleriyle killi siltli 
kumlu çakıl seviyelerinden oluşmaktadır.  
  Şekil 1 Gökırmak ve Yan Kollarına Ait Görünüm  
  
Gazidere Kolu  
Yağış alanı 669,5 km2 olan ve 62 km’lik toplam uzunluğa sahip Gazidere (Kolaz) Çayı, Gökırmak’ın en 
büyük ve en uzun kolunu oluşturmaktadır. Gazidere kolu 3 kısımda incelenmiştir. 1. Kısım Gazidere’ nin 
üst kotlarında yer alan ve bugüne kadar herhangi bir çalışmanın olmadığı kısmı oluşturmaktadır. Bu kısım 
için hazırlanan kesitler, Gökırmak Althavzasının diğer bölümleri için hazırlanmış kesitleriyle korele 
edilmiştir. Yapılan korelasyon ve kesit incelemeleri sonucunda vadinin 1. Kısmı için ortalama vadi genişliği 
150 m, alüvyon kalınlığı 16 m, dönemsel olarak değişmenin yanında statik seviyenin ortalama 9 m olacağı 
öngörülmüştür. Bu kısımda yer alan alüvyonun az killi kumlu bloklu çakıl seviyelerinden oluştuğu 
görülmektedir.  2. Kısım ise, Su sondaj kuyularının bulunduğu ve jeofizik ölçülerin olduğu, hidrojeolojik 
verilerin alınabildiği diğer kısımlar ile korelasyon yapmaya olanak sağlayan bölümden oluşturmaktadır. Bu 
kısımdaki alüvyonun yer yer killi seviyeler içeren az bloklu çakıl seviyelerinden oluştuğu görülmektedir. 
Bu kısmın ortalama vadi genişliği 430 m, alüvyon kalınlığı ise 38 m dir. Dönemsel olarak olası aşırı 
değişimlerin dışında, kuyulardaki ortalama statik seviyenin 9 m olduğu görülmektedir. 3. Kısım olarak 
belirlenen bölüm Gazidere kolunun küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kısımda yapılan kesit 
korelasyonu ile ortalama vadi genişliğinin 183 m, alüvyon kalınlığının 11 m, ortalama statik seviyenin 7 m 
olduğu öngörülmüştür. Bu Kısımda yer alan alüvyonun yapılan incelemeler sonucunda az killi kumlu 
bloklu çakıl seviyelerinden oluştuğu görülmektedir.  
 
Çarşak Kolu  
Yağış alanı 365,5 km2 olan ve 16,5 km’ lik toplam uzunluğa sahip Çarşak Çayı üzerinde elde edilen veriler 
sonucunda ortalama vadi genişliğinin 366 m, alüvyon kalınlığının 31 m olduğu belirlenmiş olup, dönemsel 
olarak olası aşırı değişimlerin dışında, ortalama statik seviyenin 11 m olduğu belirlenmiştir. Çarşak Çayı 
alüvyonu yer yer killi seviyeler içeren bloklu kumlu-çakıl seviyelerinden oluşmaktadır.   
 
Arım Kolu  
Yağış alanı 602,4 km2 uzunluğu ise 47 km olan Arım Çayı vadisi A1, A2 ve Ana kol olmak üzere 3 bölümde 
incelenmiştir. Ana kol olarak adlandırılan kısım üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen 
sonuçlara göre ortalama vadi genişliği 320 m, alüvyon kalınlığı 23 m olup, dönemsel olarak olası aşırı 
değişimlerin dışında, ortalama statik seviyenin 7 m olduğu belirlenmiştir. Arım Çayı’nı Gökırmak’a 
mansaplayan bu kısım, memba bölümüne göre daha ince taneli malzeme olan killi kumçakıl karışımından 
oluşmaktadır. A1 kolu yaklaşık 25 km’ lik uzunluğa sahip olup, bu kolun üzerinde birkaç noktada jeofizik 
çalışma yapılmış olup bu alanda açılmış herhangi bir sondaj kuyusu bulunmamaktadır. Bu nedenle A1 kolu 
üzerinde alınan kesitler neticesinde, özellikle alüvyon genişliğinin çok değişken olmasından dolayı 6 ayrı 
kısımda incelenmiştir. Bu kısımlara ait ortalama yüzey genişlikleri, toplam uzunlukları, ortalama 
kalınlıkları ve dönemsel olarak olası aşırı değişimlerin dışında ortalama statik seviye değerleri Tablo 4’te 
verilmiştir.    
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A2 Kolu 15,5 km’lik uzunluğa sahip olup, uygulanan kesit çalışmasında ortalama, vadi genişliği 
340 m, alüvyon kalınlığı 14 m ve dönemsel olarak olası aşırı değişimlerin dışında, ortalama statik 
seviyenin 7 m olduğu öngörülmektedir. Bu kısımdaki birim az killi bloklu çakıldan oluştuğu 
öngörülmektedir.  

 
          Tablo 4 Arım Çayı A1 Kolu Alüvyon Özellikleri  

A1 koluna ait kısımlar  Alüvyon Genişliği(m)  Alüvyon Kalınlığı(m)  
1  410  8  
2  25  5  
3  600  25  
4  34  6  
5  482  27  
6  80  6  

 
Gökırmak Ana kol  
Gökırmak Althavzası içerisinde yer alan akiferlerin alansal olarak en büyük ve en verimli bölümünü 
oluşturan Gökırmak ana kol alüvyonu Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde 54 km’lik bir hat boyunca 
uzanmaktadır. Gökırmak vadisinin hidrojeolojik ve topografik özellikleri dikkate alınarak alüvyon 7 
bölüme ayrılarak değerlendirilmiştir.  Bu değerlendirmeler neticesinde Gökçeağaçsakızı’ ndan havzaya 
giriş yapan Gökırmak’ın enerjisinin ve akış hızının yüksek olduğu alanlarda daha iri boyutlu malzemeyi 
bıraktığı, akış yönünde gidildikçe özellikle yan kollarında etkisiyle nispeten daha ince taneli malzemeye 
geçiş yaptığı görülmektedir. Gökçeağaçsakızı ile Eğlence-Cemalettin Sulama Kooperatiflerine ait 
kuyuların bulunduğu alana kadar olan kısımda, alüvyonun daha iri taneli bloklu çakıl karışımından oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Mansap yönünde ilerledikçe, Gazidere, Çarşak ve Arım Çayı yan kollarının da etkisiyle 
alüvyon kalınlığı ile yatak genişliğinin giderek arttığı gözlenmektedir. Bunun yanında yan kolların 
taşıdıkları iri malzemeleri kendi yataklarının memba bölümlerinde bırakması sonucunda daha ince çakıllı 
malzemeyi Gökırmak’a ulaştırdığı anlaşılmaktadır. Gazidere ve Çarşak çaylarının Gökırmak’a 
mansaplandığı alanlar ile mansap yönüne gittikçe, yer yer killi-kumlu seviyelerin çökeldiği görülmektedir. 
Arım Çayı kolunun Gökırmak’ a mansaplanması ile sistemde bulunan malzemelerin tane boyunun 
inceldiği, özellikle Yalnızkavak ile Durağan Merkez Kooperatifine ait kuyular arasında killi, kumlu ince 
çakıllı birimler gözlenmiştir. Yani, Gökırmak Ana kol üzerindeki Alüvyonun, mansap yönüne doğru 
gidildikçe iri tane boyutlu bloklu çakıl malzemeden, ince tane boyutlu killi kum çakıl birimine geçiş yaptığı 
görülmektedir. Ana kola ait ortalama yüzey genişlikleri, toplam uzunlukları, ortalama kalınlıkları ve 
dönemsel olarak olası aşırı değişimlerin dışında ortalama statik seviye değerleri Tablo 5’te verilmiştir.  
 

        Tablo 5 Gökırmak Anakolu Alüvyon Özellikleri  
 

Gökırmak Ana 
kolu  

Alüvyon Genişliği(m)  Alüvyon Kalınlığı(m)  

1  555  36  
2  238  30  
3  897  48  
4  1530  39  
5  744  40  
6  1210  32  
7  873  44  

 
Gökırmak Althavzası içerisinde bulunan Akgöl), Bekirli, Martlı, Bürnük, Saraycık, Çalarasın, Ulus ve 
Sakızdağı Formasyonları yeraltısuyu bakımından verimsiz olup akifer özelliği taşımamaktadır. Jura Kretase 



 

 

Sa
yf

a7
06

 

yaşlı kireçtaşlarından oluşan İnaltı Formasyonu(JKi) litolojik özellikleri gereği akifer özelliği 
göstermektedir. Ancak, yatay ve düşey yöndeki devamlılıklarının az, mostralarının küçük, genellikle dağlık 
ve engebeli çok yüksek kotlarda mostra vermesi nedeniyle kullanım açısından akifer olarak 
değerlendirilmesi yönünden çok fazla bir öneme sahip değildir. Gökırmak Althavzası içerisinde bulunan 
Akgöl, Bekirli, Martlı, Bürnük, Saraycık, Çalarasın, Ulus ve Sakızdağı Formasyonları yeraltısuyu 
bakımından verimsiz olup akifer özelliği taşımamaktadır. Yukarıda anlatılan formasyonların dışında kalan 
formasyonlar üzerinde açılacak kuyulardan 0,5 ile 2 lt/s arasında değişen debilerde yeraltısuyu alma imkanı 
bulunmaktadır. Bu formasyonlar yeraltısuyu bakımından Alüvyon ve Kireçtaşları kadar verimli olmamakla 
birlikte, yersel ihtiyaçları karşılaması açısından ikinci derece akifer olarak değerlendirilmektedir.  
 
Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri   
 
Çarşak Çayı üzerinde bulunan Darıözü, Yaylacık, Kayaboğazı ve Çarşak Yeraltısuyu Sulama 
Kooperatiflerine ait kuyular incelenmiştir. Çarşak Çayı alüvyonuna bakıldığında, T katsayısı ve Özgül Debi 
değerlerinin membadan mansaba doğru gidildikçe azaldığı görülmektedir. Bu değişimin alüvyonun litolojik 
özellikleri ve topoğrafik oluşum şeklinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çarşak  
2 
Çayı alüvyonunun Transmisibilite (T) katsayısının 549 – 6855 m /gün, özgül debisinin ise 3,76 – 40,65 
l/s/m arasında değiştiği tespit edilmiştir. Gazidere Çayı üzerinde bulunan Gazidere ve Alibeyli Yeraltısuyu 
Sulama Kooperatiflerine ait kuyular incelenmiştir. Transmisibilite (T) katsayısının 570 – 22405 m2/gün, 
özgül debisinin ise 2,58 – 56,64 l/s/m arasında değiştiği tespit edilmiştir. Arım Çayı Alüvyonunun Ana kol 
kısmını oluşturan bu bölümün Transmisibilite (T) katsayısının 605 – 7980 m2 /gün, özgül debisinin ise 5,49 
– 23,19 l/s/m arasında değiştiği gözlenmiştir. Gökırmak Ana kol Alüvyonunun Transmisibilite (T) 
katsayısının 136 – 15535 m2 /gün, özgül debisinin ise 1,51 – 62,75 l/s/m arasında değiştiği gözlenmiştir.  
  
Su Tablası, Yeraltısuyu Seviye Değişimleri  
Gökırmak Althavzası içerisinde 2010-2016 yılları arasında mevsimbaşı ve mevsim sonu olmak üzere yılda 
2 defa yeraltısuyu seviye ölçümü yapılan 22 adet su sondaj kuyusu bulunmaktadır. 22 adet rasat kuyusunun 
16 adedi Gökırmak Ana kol üzerinde, 3 adedi Çarşak Çayı vadisinde, 2 adedi Arım Çayı vadisinde, 1 adedi 
ise Gazidere vadisi üzerinde yeralmaktadır. Yapılan seviye ölçümler değerlendirildiğinde Gökırmak ana 
kolu üzerindeki kuyularda yıllara bağlı olarak mevsimsel seviye değişiminin ortalama 0,8 m olduğu tespit 
edilmiştir. Gazidere Çayı Kolunda yer alan kuyularda ise yıllara bağlı olarak alınan seviye değişimleri 
değerlendirilmiş ve ortalama seviye değişiminin 6,1 m olduğu belirlenmiştir. Arım Çayı Kolunda yer alan 
kuyularda ise yıllara bağlı olarak alınan seviye değişimleri değerlendirilmiş ve ortalama seviye değişiminin 
2,1 m olduğu belirlenmiştir. Çarşak Çayı vadisinde yer alan kuyularda yıllara bağlı olarak gözlenen 
yeraltısuyu seviye değişimleri değerlendirilmiş ve ortalama seviye değişiminin 5,7 m olduğu belirlenmiştir. 
Yan kollarda düşümün fazla olması nedeni, vadilerin hidrolik eğiminin daha fazla olması ve alüvyonun 
daha iri boyutlu malzemeden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu seviye değişimlerinden Gökırmak 
ana kol ve yan kollarında bulunan alüvyal akifer üzerindeki yeraltısuyu seviyelerinde önemli bir düşümün 
olmadığı ve dinamik rezervin tüketilemediği görülmektedir.  
  
 
  
  

 

 

 

 

Şekil 2 Gökırmak Ana Kolundaki Seviye Değişimleri (2010)  
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Yeraltısuyu Beslenim ve Boşalımı   
 
Yeraltısuyunun Beslenimi  
 
Gökırmak Althavzası içerisinde bulunan jeolojik birimler incelendiğinde, Althavza sınırları içerisindeki 
yayılımı en geniş ve en verimli akifer, Gökırmak ve yan kollarının oluşturduğu alüvyal dolgu malzemesidir. 
Gökırmak Althavzasının yeraltısuyu beslenimi hesaplanırken, en önemli akifer olan alüvyon kısmı farklı, 
alüvyon dışında kalan formasyonlar ise farklı yöntemlerle hesaplanmıştır. Alüvyonun besleniminin 4 ayrı 
şekilde olduğu anlaşılmaktadır.  
 

1- Yağışlarla olan beslenim: Alüvyal saha üzerine düşen yağıştan süzülme yoluyla olan beslenim.  2- 
Irmak yatağındaki yüzeysel akıştan süzülme yoluyla olan beslenim: Özellikle yan kollarda 
yeraltısuyu seviyesi ırmak talveg kotunun altına düştüğünde, yüzeysel akıştan alüvyona süzülme 
yoluyla olan beslenim.   

2-  
Çeltik arazilerine verilen sulama suyundan süzülme yoluyla olan beslenim: Çeltik ekimi yapılan araziler 
yılın 6-8 ayı boyunca su içerisinde kalmaktadır. Sürekli su içerisinde kalan arazilerden olan süzülme yoluyla 
beslenim. Bu beslenimle bir anlamda suni beslenme yapılmaktadır.   
Alüvyonu çevreleyen diğer formasyonlardan içe akış yoluyla beslenim: Alüvyon ile kontak halinde olan 
formasyonların kırık ve çatlaklarındaki yeraltısuyunun içe akış yoluyla alüvyonu beslemesi. Alüvyonun 
rezervi 2 farklı yöntemde hesaplanmıştır:  
 
1- Hesaplama Modeli: Topografik Kesit Modeli  
 
Althavzada yer alan alüvyal dolgu litolojik, geometrik ve topografik özelliklerine göre değerlendirilmiş 
olup bu değerlendirmeler sonucunda ayrı bölümler halinde incelenen alanların karekterize vadi kesitleri 
çıkarılması yoluyla alüvyon hacmi hesaplanmıştır. Alüvyon bölümleri oluşturulurken, başlıca alüvyonun 
yüzey genişliği, alüvyonun kalınlığı, alüvyonun cinsi vb. özellikler dikkate alınmıştır. Alüvyon üzerinde 
çok sayıda kesit oluşturulmuş olup, kalınlıkları ile birlikte değerlendirilerek Gökırmak ana kol, Gazidere 
kolu, Çarşak kolu ve Arım çayı kolu ayrı ayrı kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Bu hesaplamalar 
yapılırken alüvyonun yeraltı suyu seviye izleme sonuçlarına göre yeraltısuyu seviyesine kadar olan kuru 
bölümü çıkarılmış yeraltısuyuna doygun bölümü hesaplanarak mevcut yeraltısuyunun miktarı 
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara ait Gökırmak Ana kolundaki alüvyon hacminin hesaplandığı 
bölümler ve hesaplamaya ait bir örnek Harita-1 ile Tablo 6’da, Gökırmak Alüvyon akiferine ait yapılan 
hacim hesabı Tablo-7’ de verilmiştir.  

 
Şekil 3 Alüvyonun Temsili Durumu  
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Harita 3 Gökırmak Anakolu Alüvyon Hacmi Hesaplanan Bölüm Sınırları ve Bölümlerin Kesitleri 

 

Tablo 6 Gökırmak Anakolundaki Alüvyon Bölümleri 
 ALÜVYONUN TOPLAM SUYA DOYGUN   

Alan 
No 

Yüzey 
Uzunluğu 

(m) 

Yüzey 
Genişliği 

(m) 

Tavan 
Uzunluğu 

(m) 

Taban 
Uzunluğu 

(m) 

Statik 
Seviye 

(m) 

Kalınlığı 
(m) 

Alüvyon 
Kesit 
Alanı 
(m2) 

Alüvyon 
Hacmi 
(m3) 

Tavan 
Uzunluğu 

(m) 

Alüvyon 
Kalınlığı 

(m) 

Alüvyon 
Kesit 
Alanı 
(m2) 

Alüvyon 
Hacmi 
(m3) 

Hacimler 
Farkı 
(m3) 

Yüzde 
% 

1 4366 555 555 405 11 36 17280 75444480 480 25 11062.5 48298875 27145605 35.98 
2 3450 238 238 105 6 30 5145 17750250 205 24 3720 12834000 4916250 27.70 
3 15756 897 897 590 4 48 35688 562300128 880 44 32340 509549040 52751088 9.38 
4 4747 1530 1530 960 3.5 39 48555 230490585 1520 35.5 44020 208962940 21527645 9.34 
5 14446 744 744 410 3 40 23080 333413680 732 37 21127 305200642 28213038 8.46 
6 2774 1210 1210 750 2.7 32 31360 86992640 1201 29.3 28582.15 79286884.1 7705755.9 8.86 
7 8916 873 873 520 7 44 30646 273239736 810 37 24605 219378180 53861556 19.71 

 

Tablo 7  Gökırmak Althavzasında 1.Hesaplama Modeliyle Hesaplanan Alüvyon hacmi 

Bölüm Adı Toplam Hacim(m3) Suya Doygun Hacim(m3) Hacimler Farkı (m3) Yüzdesi 

Gökırmak Anakol 1579631499 1383510561 196120937.9 12.42 
Gazidere 225274900 129373100 95901800 42.57 
Çarşak 149869500 87450000 62419500 41.65 
Arım 223194450 111451650 111742800 50.07 

TOPLAM 2177970349 1711785311 466185037.9 21.40 
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Geometri düzeltme Faktörü= %10  
Suya Doygun Alüvyon Hacmi = 1711 X 0,90= 1540 hm3  
 
Gökırmak Alüvyonunun tamamı için ortalama depolama katsayısı % 12 olarak alındığında:  
Alüvyonda Depolanan Yeraltısuyu Hacmi:  1540  * 0,12 = 184 hm3 bulunmuştur.   
 
 
2- Hesaplama Modeli: RockWorks Programı ile 3 boyutlandırma.  
 
Gökırmak Althavzası içerisindeki alüvyonda açılmış olan sondajlar ait veriler ve jeofizik bilgilerden 
yararlanılarak RockWorks(demo) isimli programda alüvyonun yayılımı ve hacmi 3 boyutlu model olarak 
ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada sondaj verileri ve sınır koşulları RockWorks programına girilmiş 
olup, girilen bu verilerin çok sayıda yöntem ile interpolasyonu yapılmıştır. Bu interpolasyon 
yöntemlerinden en iyi sonucu IDW yönteminin verdiği görülmüştür. IDW yöntemi kullanılarak Gökırmak 
Althavzası içerisindeki alüvyonun toplam hacmi 1415 hm3 olarak bulunmuştur. Toplam Doygun Alüvyon 
Hacmi= Hesaplanan Toplam Hacmi x 0,785(%78,5)  
 
Toplam Doygun Alüvyon Hacmi= 1415 x 0,78,5= 1110 hm3  
Gökırmak Alüvyonunun % 12 olan depolama katsayısı alüvyona oranlandığında;  
1110  * 0,12 = 133 hm3 depolanan hacim bulunmuştur.  
 
Gökırmak Alüvyon akiferinin depoladığı yeraltısuyu hacmi, Topografik Kesit Modeli ile hesaplanan 184 
hm3 değeriyle RockWorks Programı ile 3 boyutlandırma modeli ile hesaplanan 133 hm3 değerinin aritmetik 
ortalaması olan 158 hm3 olarak bulunmuştur.  
 

 
Şekil 4 Gökırmak Alüvyonu 3D Modeli ve Hesaplanan Hacim(deneme sürümü) 

 
 

Alüvyon dışındaki formasyonların beslenim hesabı:   
 
Gökırmak Althavzasındaki alüvyon akifer dışındaki formasyonların beslenimi yağıştan süzülme yoluyla 
hesaplanmıştır. Althavzada mostra veren formasyonlar çeşitli yükseklikteki farklı litolojik birimlerden 
oluşmaktadır. Yağıştan süzülme yolu ile beslenme hesaplamalarında 5 adet yağış gözlem istasyonuna ait 
verilerin kotlara bağlı düzeltmeleri yapılarak althavzayı temsil eden yağış değerinin 599 mm olduğu 
belirlenmiştir.   
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               Tablo 9 Kotlara Dayanarak Yağış Düzeltmeleri 
 

 
 

 
         Tablo 8. Formasyonların Süzülme Yoluyla Beslenimi 

Sıra SIMGE LİTOLOJİ SÜZÜLME 
FAKTÖRÜ YAĞIŞ(mm) ALAN(km2) BESLENİM 

(hm3/yıl) 
1 Mof METAULTRABAZİK KAYA 0.02 599 74537021.33 0.89 

2 Pmk NERİTİK KİREÇTAŞI 0.08 599 10356307.04 0.50 

3 Qtr TRAVERTEN 0.05 599 990259.64 0.03 

4 KTpp KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI-KİREÇTAŞI 0.03 599 11571591.36 0.21 

5 Jb ÇAKILTAŞI,KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI 0.03 599 9664279.474 0.17 

6 Qeal ESKİ ALÜVYON 0.08 599 38007384.25 1.82 

7 Tem KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI 0.02 599 237866652.9 2.85 

8 Pzdb MERMER 0.05 599 18638979.34 0.56 

9 Ks ÇAMURTAŞI,ÇÖRT,RADYOLARİT, PELAJİK KÇT  0.03 599 29036256.59 0.52 

10 Teiv BAZALT,ANDEZİT,TÜF,AGLOMERA 0.03 599 29148491.51 0.52 

11 Tmh KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI-KİREÇTAŞI 0.04 599 20063805.02 0.48 

12 Tmply KİREÇTAŞI 0.08 599 6081875.803 0.29 

13 JKi KİREÇTAŞI 0.08 599 41740343.62 2.00 
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14 Jg GRANİT-GRANODİYORİT 0.03 599 91659779.96 1.65 

15 Kç SERPANTİNİT 0.01 599 26210974.23 0.16 

16 Toms ÇAKILTAŞI,KUMTAŞI,ÇAMURTAŞI,JİPS 0.01 599 174384508.2 1.04 

17 TJa METAKUMTAŞI,METASİLTTAŞI,FİLLAT  0.02 599 13210761.52 0.16 

18 Kc KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI-ÇAKILTAŞI 0.03 599 75621916.02 1.36 

19 Kcv VOLKANİT-ÇÖKEL KAYA 0.03 599 15289550.33 0.27 

20 Ku KUMTAŞI-ÇAMURTAŞI-SİLTTAŞI-ŞEYL-
ÇAKILTAŞI-KİREÇTAŞI 0.03 599 284740111.7 5.12 

21 TJb FİLLAT,ŞİST,KALKŞİST,METADİYABAZ,MERMER 
BLOKLARI 0.01 599 941217077.4 5.64 

22 TJbm MERMER 0.05 599 712951.4416 0.02 

23 Tei KİREÇTAŞI 0.08 599 42746876.27 2.05 

  TOPLAM: 28.31 

 
 
Gökırmak Althavzası Beslenimi=Q alüvyon + Q formasyon =158 hm3/yıl+28 hm3/yıl  

                           = 186 hm3/yıl  
 

Yeraltısuyu Boşalımı  
 
Gökırmak Althavzasındaki yeraltısuyu boşalımı aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmaktadır.  

Kaynaklarla olan boşalım  

Kuyular ile olan yeraltısuyu çekimi  

Yeraltı drenajı ve Yeraltı barajından olan boşalım  

Alüvyondaki yeraltısuyunun yeraltından akış şeklinde akarsulara ve Altınkaya Baraj Gölüne olan boşalım.  

 
 

 
Yeraltısuyu Bilançosu  
 
Tablo 10 Gökırmak Althavzası Yeraltısuyu Bilançosu  
 
BESLENİM                               (hm3/yıl)            BOŞALIM                                     (hm3/yıl)  

Yağış ve Yüzeysel akıştan 
alüvyona süzülme  158  

Alüvyon dışındaki formasyonlardan 
kaynaklarla olan boşalım  8  

Kuyularla  
Olan YAS  
Boşalımı  

Kooperatif kuyularından 
çekim  23,5  

Şahıs kuyularından çekim  9,5  

Sığ Kuyularla Çekim  5  

Alüvyon Dışındaki Jeolojik  
Formasyonlara Yağıştan  
Süzülme                       

28  

Yeraltı drenajı ve yeraltı barajından 
boşalım  10  

Kaynaklar şeklinde ve Yeraltından akış 
şeklinde Kızılırmak’ a ile  
Altınkaya Baraj Gölüne Boşalım  

130  

TOPLAM  186  TOPLAM  186  
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Yeraltısuyu Yıllık Emniyetli Verimi  
 
Gökırmak Althavzası içerisindeki akiferlerin litolojik, geometrik, hidrojeolojik ve topografik özellikleriyle 
Althavzadaki akarsuların hidrolik koşulları birlikte değerlendirilmiştir. Alüvyal dolgu malzemesi son 
derece geçirimli olan ve çok verimli akifer özelliğindeki kum-çakıl karışımından oluşmaktadır. Özellikle 
Gökırmak’ın tüm yıl boyunca sürekli akış göstermesi, Gökırmaktan cazibe ile alınan sulama sularının 
önemli bir bölümünün yeraltına süzülerek akiferi beslemesi veya tekrar Gökırmak’a geri dönüş yapması, 
bazı bölümlerde akarsuyun yeraltısuyunu beslemesi, bazı bölümlerde de yeraltısuyunun akarsuyu 
beslemesi, yeraltı barajları ile yeraltı drenajından alınan suların kullanılmayan kısmının tekrar ırmağa 
boşalması, yani suların sistem içerisinde sürekli döngü ve dolaşım halinde olması emniyetli yeraltısuyu 
rezervinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmuştur.  
Althavzadaki akiferlerin Hidrojeolojik ve akarsuların Hidrolik özellikleri dikkate alınarak hesaplanan 
toplam beslenim değerinin % 70’i emniyetli yeraltısuyu rezervi olarak alınmıştır.  
 
Gökırmak Althavzasının Emniyetli Yeraltısuyu Rezervi  

 
Yeraltısuyu Beslenimi x 0,70 = 186 x 0,70 = 130 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.  

 
Su Kimyası  
 
2006-2016 yılları arasında, mevsimbaşı-mevsim sonu olmak üzere 5 adet kalite gözlem noktasından alınan 
numunelere ait analiz sonuçlarıyla, althavza içerisinde açılmış olan su sondaj kuyularından alınan 
numuneler üzerinde yapılmış olan analiz  sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında su sondaj 
kuyuları, yüzey suları, drenaj ve yeraltı barajından toplam 14 adet numune alınarak sulama suyu analizlerine 
ilave olarak mikrobiyolojik, ağırmetal ve pestisit analizleri yaptırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ABD 
Tuzluluk, Wilcox, Schoeller ve Piper Diyagramları oluşturulmuştur. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde;  
 

 Gökırmak Althavzasının girişinde bulunan Gökçeağaçsakızı köyündeki kuyuların EC değerlerinin 
800-1200 arasında olduğu ve mansap yönünde ilerledikçe Salar, Kadınlı, Ilıca, Cemalettin, Osman, 
Karacaören ve Bağlıca YAS sulama kooperatiflerine ait kuyularda EC değerinin artış gösterdiği ve 
Bağlıca köyündeki 54612 numaralı kuyuda 3036 değerine kadar ulaştığı görülmektedir. Gazidere 
Çayı alüvyonundaki yeraltısuyunun EC değerlerinin 430-750 arasında, Arım çayı alüvyonundaki 
yeraltısuyunun EC değerlerinin 669-782 arasında olduğu görülmüştür. Çarşak çayını oluşturan 
kollarda Darıözü YAS Sulama Kooperatifi kuyularında EC değerinin 1500-2600 arasında, 
Yaylacık YAS Sulama Kooperatifi kuyularındaki EC değerlerinin 650-730 arasında olduğu 
görülmektedir. Bu durum Gökırmak ana kolundaki EC yükselimiyle aynı özellik sunmakta olduğu, 
söz konusu kuyulara ait her 2 kısmın beslenme bölümünün Miyosen, Oligosen – Miyosen yaşlı 
çökellerinden kaynaklandığı öngörülmüştür.  
 

 Gökırmak Althavzası içerisinde yer alan kuyuların pH değerleri 6,5 ile 8,5 arasında değişmektedir. 
pH değerlerindeki farklılıkların kuyu derinlikleri, kuyuların beslenme alanı litolojisi, akarsuya 
yakınlığı gibi etkilerden kaynaklandığı öngörülmüştür.  

 
 Tüm analizler değerlendirildiğinde Althavzadaki yeraltısuları genellikle C2S1 ve C3S1 sulama 

suyu sınıfındadır.  
 

 Althavza içerisindeki kuyuların RSC değerlerine bakıldığında 0 veya 0’a çok yakın olmasından 
dolayı, RSC değeri açısından bakıldığında alüvyondaki yeraltısuyu sulamada emniyetli olarak 
kullanılabilir.  
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 Gökırmak Althavzasından alınan su numunelerinin pesitisit analizi sonuçlarına bakıldığında, 
ölçülen değerlerin tamamının sınır değerlerden küçük olduğu ve ölçülebilen yüksek bir değere 
rastlanılmamıştır.  
 

 Tüm kuyularda SAR değerleri 10’ un altında olup SAR kriterleri açısından 1.Sınıf Su sınıfındadır.  
 

 Sondaj kuyularından alınan sulardaki Na değeri 0,18-12 meq/lt, SO4 değeri 0,11-28,35 meq/lt 
arasında değişmektedir. % Na değerleri ise 3,31 ile 56,88 arasında değişmekte olup genel olarak 
ise 0-40 arasında olan 1.Sınıf Su(Çok İyi) ile 2.Sınıf Su(İyi) sulama suyu özelliğindedir. Ancak 
Gökırmak Althavzasındaki yüzey suyu numunelerinde yapılan ağır metal analiz sonuçlarına 
bakıldığında, Gökırmak’ın Althavza girişi ve çıkışından alınan noktalarda Alüminyum ve Demir 
değerleri arasında farklılık olduğu görülmektedir.  
 

 Gökırmak’ı besleyen yan kollardan Arım Çayı ve Gazidere Çayı ‘ndan alınan numunelerin 
sonuçlarına bakıldığında, herhangi bir değerde yükseklik göze çarpmazken, Çarşak Çayından 
alınan numune sonuçlarına göre Alüminyum, Mangan, Demir ve Arsenik değerlerinin yüksek 
çıktığı görülmektedir. Bu yüksek değerlerin Çarşak Çayının beslenme alanının büyük bölümünün 
magmatik ve volkanik kayaçlarca zengin olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 

 Althavza içerisindeki su sondaj kuyularından alınan numunelerin ağır metal analiz sonuçlarına 
bakıldığında, althavza çıkışındaki Durağan Belediyesinin içme suyu kuyusundaki Demir değerinin 
225,06 μg/l olduğu görülmektedir. Bunun dışında su sondaj kuyularından alınan bütün su 
numunelerin ağır metal analiz değerlerinin TS 266 parametrelerinin üzerinde olmadığı 
görülmektedir.  
 

SONUÇ   
 
Gökırmak Althavzası içerisinde yer alan akifer birimler; Gökırmak ve yan kolların oluşturduğu alüvyonlar, 
Eosen yaşlı kireçtaşları ve Jura Kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. Bunların dışında Akgöl, Bekirli, Martlı, 
Bürnük, Saraycık, Çalarasın, Ulus ve Sakızdağı Formasyonları yeraltısuyu bakımından verimsiz olup akifer 
özelliği taşımadığı yapılan araştırmalarla anlaşılmaktadır. Yukarıda anlatılan formasyonların dışında kalan 
formasyonlar üzerinde açılacak kuyulardan 0,5 ile 2 lt/s arasında değişen debilerde yeraltısuyu alma imkanı 
bulunmakta olup ikinci derece akifer olarak değerlendirilmektedir.  
 
Althavzanın yayılım olarak en büyük ve en verimli akiferi alüvyonlardır. Gökırmak vadisindeki arazilerin 
sulanması amacıyla alüvyon üzerinde yaklaşık derinlikleri 20 ile 50 m arasında değişen çok sayıda işletme 
su sondaj kuyusu açılmıştır. Gökırmak ana kol ve yan vadilerde kurulmuş olan 30 adet yeraltısuyu sulama 
kooperatifine ait 158 adet işletme kuyusuyla, 4478  
 
ha alan yeraltısuyu ile sulanmaktadır. Bu kuyulara toplam 30,90 hm3/yıl yeraltısuyu tahsisi yapılmıştır.  
Gökırmak Althavzası alüvyonu üzerinde DSİ tarafından açılan su sondaj kuyularında yapılan pompa 
tecrübelerine ait verilerin değerlendirilmesi sonucunda, kuyuların debilerinin 5 ile 64 l/s arasında, statik su 
seviyelerinin 0,05 m ile 19 m arasında, Özgül Debilerinin 1,51 – 62,75 l/s/m arasında ve Transmisibilite(T) 
değerlerin de 136 – 22405 m2/g arasında değiştiği görülmektedir.   
 
Kuyuların yoğun olarak açıldığı 1994 yılından 2017 yılına kadar aralıklıda olsa, kuyularda yapılan mevsim 
başı-mevsim sonu seviye rasatlarına göre, Gökırmak ana kol üzerindeki alüvyal akiferindeki yeraltısuyu 
seviyesinin mevsimlere bağlı olarak çok fazla değişmediği (en fazla 12 m), yan kollarda ise seviye 
değişiminin ana kola oranla daha fazla olduğu görülmektedir.  
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Gökırmak Althavzası içerisindeki en büyük ve en verimli akifer olan alüvyonun taşıdığı yeraltısuyu miktarı, 
iki ayrı model oluşturulup yapılan hesaplamalarda 158 hm3/yıl olarak bulunmuştur. Alüvyon dışındaki 
jeolojik formasyonlara yağıştan süzülme yoluyla olan yeraltısuyu beslenimi 28 hm3/yıl olarak 
hesaplanmıştır. Yani Gökırmak Althavzasındaki toplam yeraltısuyu rezervi 186 hm3/yıl olarak 
bulunmuştur. Emniyetli yeraltısuyu rezerviyse 130 hm3/yıl olarak bulunmuştur.  
 
Gökırmak Althavzasındaki yeraltısuyu boşalımının 4 şekilde olduğu belirlenmiş olup bunlar: Kaynaklarla 
olan boşalım, kuyular ile olan yeraltısuyu çekimi, yeraltı drenajı ve yeraltı barajından olan boşalım ve 
alüvyondaki yeraltısuyunun yeraltından akış şeklinde akarsulara ve Altınkaya Barajı gölüne olan 
boşalımıdır.  
 
Gökırmak ana kol alüvyonun taşıdığı yeraltısuyunun EC değerinin yan kollardaki alüvyal dolgunun taşıdığı 
yeraltısuyunun EC değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun Gökırmak vadisi 
boyunca mostra veren Miyosen, Oligosen-Miyosen yaşlı Tortul kayaçlardan kaynaklandığı alüvyondaki 
yeraltısuyunun EC değerini yükselttiği anlaşılmaktadır.  Tüm kuyulara ait analiz sonuçlarına 
bakıldığında, alüvyonun taşıdığı yeraltısuyunun; C2S1 ve C3S1 sulama suyu sınıfında olduğu, EC 
değerlerinin 430 – 3036 arasında değiştiği, SAR kriterleri açısından 1.Sınıf Su olduğu, RSC değerinin 0 ve 
0 değerine çok yakın olduğu, pH değerinin 6,5-8,5 arasında değiştiği görülmektedir.  
 
Gökırmak Althavzasından alınan su numunelerinin pestisit analizleri sonuçlarına TS 266 parametreleri 
açısından bakıldığında, ölçülebilen yüksek bir değere rastlanılmamıştır.  
 
Gökırmak girişiyle Gökırmak çıkışından alınan noktalarda Alüminyum ve Demir değerleri arasında 
farklılık olduğu görülmektedir. Alüminyum değeri althavzaya girişte 43,59 μg/l, çıkışta 171,38 μg/l; 
Demirin girişte 78,71 μg/l, çıkışta 332,86 μg/l olarak belirlenmiştir. Gökırmak’ ı besleyen yan kollardan 
Arım Çayı ve Gazidere Çayı ‘ndan alınan numunelerin sonuçlarına bakıldığında, herhangi bir değerde 
yükseklik göze çarpmazken, Çarşak Çayından alınan numune sonuçlarına göre Alüminyum, Mangan, 
Demir ve Arsenik değerlerinin yüksek çıktığı görülmektedir. Bu yüksek değerlerin Çarşak Çayının 
beslenme alanının büyük bölümünün magmatik ve volkanik kayaçlarca zengin olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  
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ELAZIĞ -HAZAR GÖLÜ VE BEHRAMAZ OVASI ALT HAVZALARI BAZINDA GÖL VE 
YERALTISUYU İLİŞKİSİNİN İRDELENMESİ 

 
    Caner TOPÇU1  Eylem GÖKYAY2    Hüseyin Ertan YÜKSEL1      

 

ÖZET 

Hazar Gölü ve Behramaz Ovası’nda yapılan hidrojeolojik çalışmalarda her iki bölgenin ova, alt havza ve 
formasyon bazlı yeraltısuyu bütçe hesaplamaları “abcd modeli” yöntemiyle hesaplanmıştır.  Mevcut ve 
güncel arazi verileri kullanılarak, yeraltısuyu bütçe ve kimyasına ilişkin sonuçlara varılması hedeflenmiştir. 
Hazar Gölü alt havzasının hidrojeolojik yapısı (akiferleri); jeolojik-tektonik özellikler dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Hazar Gölü’nün hidrolojik ve hidrojeolojik ilişkileri analiz edilmiştir. Eldeki verilere göre, 
Hazar Gölü etrafındaki alüvyonlardan göle doğru yeraltısuyu akımı olduğu sonucuna varılmıştır. Hazar 
Gölü özelinde göl bütçe elemanları kullanılarak göl-yeraltısuyu ilişkisi irdelenmiş olup; yapılan analizlerde, 
Hazar Gölü’nün yeraltısularından 13.2 hm3/yıl beslendiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hazar Gölü, Yeraltısuyu, abcd Modeli, Göl Bütçesi 

 
 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN THE LAKE AND THE GROUNDWATER 
IN ELAZIĞ-HAZAR LAKE AND BEHRAMAZ PLAIN( LOWER BASINS) 

 
 

  
ABSTRACT  

In hydrogeological studies related with Hazar Lake and Behramaz Plain, budget, ground basement and 
groundwater basement calculations of both regions were calculated by “abcd model” method. Using existing 
and field data, it is aimed to conclusions about the groundwater budget and chemistry. The hydrogeological 
structure (aquifers) of the lower basin of the Hazar Lake was determined by considering the geological and 
tectonic features. The hydrological and hydrogeological relations of the Hazar Lake were analyzed. Based 
on the available data, it is concluded that there is a Groundwater flow towards the lake through alluviums 
around Hazar Lake. Specific to Hazar Lake, with using the lake budget elements, lake-groundwater 
relationship is examined thoroughly. As a result, it is calculated that the Hazar Lake is recharge 13.2 
hm3/year via the groundwater . 
 

Keywords: Hazar Lake, Groundwater, abcd Model, Lake Budget 
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ETÜT SAHASININ TANITILMASI 
 
Elazığ – Maden Behramaz Alt Havzası, Dicle Havzası içinde kuzeybatı sınırında bulunmaktadır. Sivrice ve 
Maden ilçeleri komşu sınırında, Diyarbakır il sınırının kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Elazığ – Maden 
Behramaz havzasının kuzey kısmında Elazığ İli, güneyinde Çüngüş ve Maden ilçeleri, Batısında ise Sivrice 
ilçesi yer almaktadır. Havzanın büyük kısmı Sivrice ilçe sınırlarında kalmaktadır 
 
Etüt sahası, Elazığ il merkezinin 25 km güneyinde olup yaklaşık 384 km2 ‘lik bir alana sahiptir. Hazar Gölü 
çevresi, Doğu Anadolu Bölgesinin diğer kesimlerine oranla daha az karasal olan Yukarı Fırat bölümünün 
batı yarısında hüküm süren iklim ile Güneydoğu Anadolu'nun bozulmuş Akdeniz iklimi arasında bir geçiş 
iklimi özelliği taşımaktadır (Selçuk, 1995). Coğrafi konumu ve jeomorfolojik özelliklerine bağlı olarak 
oluşan bu yöresel iklim, yazları çevresine göre daha serin ve daha az kurak, kışları ise, daha yağışlı ve biraz 
daha soğuktur. 
 
 
ALT HAVZA BAZINDA JEOLOJİ VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ 
 
Elazığ – Maden Behramaz Havzasında, Prekambriyen, Paleozoyik, Mezozoyik ve Senozoyik üst 
sistemlerine ait formasyonlar oluşum göstermiştir. Alt havzada, Anadolu Platformu ve örtü birimleri yer 
almaktadır. Anadolu Plakası birimleri allokton (tektonik sürüklenimle taşınmış) özellik taşımaktadır.  
Anadolu Platformu, geçmiş çalışmalarda Anadolu – İran Bloğu olarak da tanımlanmış olup; Türk, Van ve 
İran levhaları ile Şengör ve Kidd (1979)'in tarif ettikleri Türk - İran platosuna karşılık kullanılmıştır. Doğu 
Anadolu Bölgesinin karakteristik türleri, Mesozoyik ve Tersiyer tortul formasyonlar ile Orta-Üst 
Miyosen'den günümüze kadar yaşlar veren volkanik serilerdir (Ota ve Dinçel, 1975; Innocenti ve diğerleri, 
1976; Şengör ve Kidd,1979). Ayrıca Anadolu Platfromu, güncel MTA çalışmalarında da alloktonlar ve 
paraalloktonlar olarak da bahsedilmiştir.  
 
Elazığ – Maden Behramaz Alt Havzasında alloktonlar yer almaktadır. Bunlar Bitlis-Pötürge-Malatya 
Napları, Güleman Ofiyoti, Elazığ Magmatik Kompleksi, ve Maden Formasyonu, Filiş karakterli Hazar 
Grubudur. Alt havzanın en yaşlı birimi Pötürge Metamorfitleridir. Alt Karbonifer yaşlı olan birim içerisinde 
metakarbonatlı, metakırıntılılar, metamorfitler tortul kayaçlar bulunmaktadır. Daha üstüne uyumsuz bir 
şekilde Hazar Gölü etrafında bulunan Güleman Ofiyoti, Elazığ Magmatik Kompleski, Maden Formasyonu 
ve Hazar Grubu yüzeylemiştir. Bu birimler Hazar Gölü oluşumunda etkin olan tektonik olaylardan 
etkilenerek oluşmuştur. Tüm bu kaya birimleri üzerinde Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Pliyo – Kuvaterner 
çakıltaşları gelmektedir. Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlar vadilerden geçen akarsuların 
aşınması sonucu ve akarsu akışında getirdiği sedimanlardan oluşmuşlardır. Ayrıca alt havza içerisinde KD-
GB yönlü Sivrice Fayı Zonu ve Doğu Anadolu Fay Sisteminde, tektonik aktiviteler sonucunda, 
tektomagmatik birimlerin üzerine volkanosedimanter birimler gelerek oluşum göstermiştir. 
 
Hazar Gölünü, kuzeyden Çelemlik-Mastar sıra dağları ve güneyden Hazar-Yaylım dağları kuşatır. Bu 
dağların ve göl çukurluğunun ana uzanış doğrultuları GB-KD yönündedir. Bu uzanış aynı zamanda tektonik 
hatların uzanışına da paralellik göstermektedir. Gerçekten Hazar Gölü çukurluğu aynı zamanda Doğu 
Anadolu Fay Zonuna karşılık gelmekte ve bu kırık sisteminin etkisi altında şekillenmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle tektonizma gölün hidrolojik özelliklerine de büyük ölçüde etki yapmaktadır. 
 
 
HİDROLOJİK ÖZELLİKLER 
 
Hazar Gölü’nün güneyinde yer alan Behramaz Ovasındaki tüm sular Çöl Deresine katılmaktadır. Havza 
sınırına yakın lokasyonda kanal ve tünel yapıları ile Behramaz kanalı adı altında tüm sular Hazar Gölü 
doğusundan boşalmaktadır. Behramaz Ovası güneyindeki Maden Dağları, Behramaz ile Hazar Gölü 
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arasındaki yükseltilerden (Hazar Dağı) akış gösteren dereler Behramaz Ovası ortasında Çöl Deresi 
hidrolojik yapısını oluşturmaktadır. Diğer önemli akarsu ise Hazar Gölü batısındaki Kamışlık Dağlarından 
beslenen Kürk Deresi olup; birçok yan dereyi katarak batı-doğu yönlü doğrultuda Hazar Gölüne boşalır 
(Sürmelihindi, 2019). 
  
Elazığ – Maden Behramaz Havzası kaynak çıkışlarının büyük çoğunluğu temel birim ile güncel örtü 
birimlerinin dokanak zonundan ve doğu-batı yönlü uzanan faylardan çıkış yapmaktadır. Tektonik bir göl 
yapısında olan Hazar Gölü, kaynak sularının çıkışı ve çıkış noktaları da tamamen tektonizmanın etkisi ile 
şekillenmiştir. Elazığ – Maden Behramaz Havzası’nın drenaj alanı içinde kalan Hazar Gölü, geniş drenaj 
alanı ve yüksek su potansiyeli ile alt havza içinde bulunan en önemli tektonik göl konumundadır. 
 
 
HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 
 
Hazar Gölü Batısının Akifer Özellikleri 

 
Hazar Gölü batısında yer alan akifer birimlerden Kürk Deresi alüvyonları, yaklaşık 7.7 km2’lik bir alanı 
kaplamaktadır. Kürk Deresi alüvyonları içinde yeraltısuyu kullanan çok sayıda su kuyusu bulunmaktadır. 
Yapılan arazi çalışmalarında, belgeli ve DSİ kuyularının büyük çoğunluğu Kuvaterner çökellerin üzerinde 
yer almaktadır. Bu çökeller; alüvyon, alüviyal fan, ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı kırıntılılar olarak 
belirlenmiştir. 
 
Alüvyon birimlerin kalınlığı 20 – 90 m arasında değişmektedir. Hazar Gölü batısındaki alüvyonlar çakıllı 
ve killi seviyelerden oluşmuştur. Alüvyon içinde açılmış DSİ kuyularının kuyu logları incelendiğinde; 25 – 
50 m sonra killi seviyelere girmektedir. Bu killi seviyeler göl tabanında bulunan çamur-balçık çökellerinin 
istiflendiği az geçirimli seviyeleri oluşturmuştur. Dolayısı ile bu kuyuların verimleri 1.7 – 40 l/s arasında 
değişmektedir. 
 
Kuvaterner çökeller dışında özellikle Sivrice yerleşiminin güney yükseltilerinde, Akpınar mahallesi 
çevresinde yayılım gösteren Elazığ Magmatik Kompleksi içindeki andezit-bazaltlarda çok sayıda belgeli 
kuyu bulunmaktadır. Buradaki belgeli kuyuların verimleri 1-32 l/sn arasında değişmektedir. Bu bölgedeki 
volkanikler tamamen tektonizma ve faylanmanın etkisi ile ikincil gözeneklilik kazanmışlardır. Dolayısı ile 
volkaniklerin kırık-çatlak yapılarının yoğunluğu, yeraltısuyu iletimliliğini arttırmaktadır. Çalışma alanı 
içinde geniş yayılımlar gösteren bu birimler, lokasyon farklılığına bağlı olarak farklı hidrojeolojik 
özelliklere sahiptirler.  
 
Hazar Gölü Doğusunun Akifer Özellikleri 

 
Hazar Gölü doğusunda akifer özelliğinde olan birimler içinde en önemlisi, Zıkkım Deresi alüvyonları ve bu 
alüvyonların altında oluşum göstermiş Pliyo-Kuvaterner çakıltaşlarıdır. Zıkkım Deresi vadisi morfolojisine 
bağlı olarak bu güncel çökeller doğu-batı uzantılı olarak yayılım göstermiştir. Hazar Gölü batısına göre bu 
bölgedeki alüvyonların kalınlığı daha azdır. Bunun sebebi; alüvyonu oluşturan Zıkkım Deresi drenaj 
alanının küçük olması ve buna bağlı olarak Zıkkım Deresi sediman çökeliminin sınırlı kalmasıdır. DSİ 
tarafından bu bölgede açılmış işletme-araştırma kuyularının kuyu logları incelendiğinde, alüvyonun 
maksimum kalınlığı 90 m olup temelde de ofiyolit ve volkanik birimlere girmektedir. Bu birimler de o 
bölgede yayılım gösteren Güleman Ofiyoliti ve Maden Formasyonuna ait birimlerdir.  
 
Alüvyon içinde açılmış DSİ kuyularının kuyu verimleri 5-20 l/s, arasında değişmektedir. Alüvyon içinde 
açılan DSİ kuyularının düşüm değerlerine bakıldığında kuyu verimlerinin düşük olduğu görülmüştür. 
Bunun en büyük nedeni çakıllı seviyelerin yer yer killi katmanları geçmesi ve alt havza besleniminin sınırlı 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca alüvyon altında temel de az geçirimli volkanik ve ofiyolitik 
birimlerde de verimli yeraltısuyu bulunmaması buna ek olarak söylenebilir.  
 
Bölgede bulunan Güleman Ofiyolitleri ve Elazığ magmatikleri akifer özelliğinde olmayıp; kırık-çatlak ve 
ikincil gözenekllilik yapılarından yeraltısuyuna ulaşılmıştır. Bu bölgedeki birimlerin beslenim alanlarının 
da sınırlı olması nedeniyle tüm yeraltısuyu beslenimi Zıkkım Deresi vadisine ve Hazar Gölü doğu kıyısına 
doğru olmaktadır.  
 
 
YAS SEVİYESİ VE GÖL SEVİYESİ İLİŞKİSİ 
 
Hazar Gölü yeraltısuyu akış sistemi ve seviye değişimi Hazar Gölünün hidrolojik sistemi ile paralellik 
göstermektedir. Hazar Gölü batısından akış gösteren Kürk Deresi alüvyonlarında yeraltısuyu seviyesi 
(Hidrolik Yük - Deniz Kotundan Topografik Yükseklik) 1370 – 1240 m arasında değişmektedir. Sivrice 
yerleşiminden göle doğru oluşan yeraltısuyu akımı ile yüzey topoğrafyasına paralel yeraltısuyu akışı söz 
konusudur. Aynı şekilde Hazar Gölünün doğu kısmında (Hidrolik Yük - Deniz Kotundan Topografik 
Yükseklik) 1288 – 1240 m arasında yeraltısuyu gradyan değişimi bulunmakta olup yeraltı suyu akım yönü 
doğudan Hazar Gölüne doğrudur. 
 
Gölün bulunduğu konum itibari ile göl tamamen bir çanak yapısı içinde etrafındaki yükseltilerin arasında 
kalmış bir çukurlukta oluşum göstermiştir. Gölün batı ve doğusunda yapılan yeraltısuyu seviye ölçümlerine 
bakıldığında, yeraltısuyunun göle doğru besleniminin olduğu görülmüştür. Geçmiş dönemlerde de yapılan 
çalışmalarda yeraltısuyunun Hazar Gölünü beslediği belirtilmiştir. Göl kıyısına yakın kuyulardan ölçülen 
seviye değerlerine bakıldığında 1240 – 1250 m kotlarında değerlere ulaşılmıştır. Göl kotunun güncel 
seviyesi 1238.82 m’dir. Mevcut su kuyuları genellikle Hazar Gölü doğusu-batısı alüvyonları üzerinde 
bulunduğundan bu bölgedeki yeraltısuyu akımının göle doğru geliştiği görülmüştür. Aynı durum, Hazar 
Gölü kuzey ve güneyindeki formasyonlarda da görülmekte olup yeraltısuyu akımı göle doğrudur. Hazar 
Gölü alüvyonları içinde herhangi bir uygun lokasyona yapılmış bir rasat kuyusu bulunmadığından, gölün 
aylık seviye değişimi ile yeraltısuyunun aylık değişimi arasında bir karşılaştırma yapılamamıştır. Aşağıda 
kavramsal olarak göl ve yeraltısuyu ilişkisinin sematik gösterimi verilmiştir (Şekil 33). 
 

 
Şekil 33. Kavramsal Olarak Göl – Yeraltısuyu İlişkisinin Şematik Gösterimi 

 
 
HAZAR GÖLÜ VE CİVARININ HİDROLOJİK VE HİDROJEOLOJİK İLİŞKİLERİ 
 
Gerçek buharlaşmanın hesaplanması yapılırken, potansiyel buharlaşma için Penman – Monteith yöntemi 
kullanılmıştır. Gerçek buharlaşmanın hesaplanmasında oldukça tutarlı sonuçlar verebilen bu yöntem ile su 
bütçesi sağlıklı bir şekilde hesaplanmıştır. Eksik olan meteorolojik veriler (nispi nem gibi) “Crop 
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evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper 
56, Allen et al, 1998” yayınında belirtildiği gibi hesaplanmıştır.  
 
a, b, c ve d parametrelerine bağlı bu sistem analizi yönteminin değişkenleri ve formülasyonu aşağıda 
tanımlanmıştır. abcd modeli, buharlaşma, yağış, yüzey akışı ve yeraltısuyu beslenim değerlerini aylık olarak 
hesaplanmasıyla elde edilir. Aşağıda abcd modeliyle ilgili parametreler ve açıklamalar sunulmaktadır. 
 

   (1) 
 

bu denklemde  “aylık yağış ve başlangıç toprak nemi” ne eşittir; 
 

 

ise  aylık buharlaşma ve ay sonundaki toprak nemi depolamasıdır. 

 

 Şekil 2. Yağış – Aylık Buharlaşma ve Ay Sonundaki Toprak Nemi Depolaması İlişkisinin Değerlendirilmesi 

 
 arttıkça  b’ye, doygun olmayan zonun depolamasının üst liminitine yakınlaşır. Daha fazla artış olması 

durumunda yeraltısuyuna veya akımlara besleme yapar. 
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’nın değeri, düz topografyada az drenajın olduğu sistemlerde 0’a yaklaşırken, eğimin yüksek olduğu, 
toprak örtüsünün olmadığı veya ince olduğu, drenaj yoğunluğunun yüksek olduğu sistemlerde ise 1’e 
yaklaşır. Dolayısıyla;  olmalıdır. 

S/b değeri toprak nemi doygunluğunu temsil eder. 

 

 

 

 

 

 

 

ise 

 

 

denkleminden gerçek buharlaşma hesaplanmış olur. Buna göre; 

 

 

 

 

 

YAS kütle dengesine göre; 

Şekil 2 de mavi renkli eğri xi ile yi arasındaki fonksiyon çizgisini göstermektedir. b değeri ise sabit bir değer 
olup bu modelin parametrelerinden birisidir. Farklı havzalarda farklı değerler almaktadır. Bunun nedeni 
yeraltısuyu seviyesinin üstündeki doygun olmayan zonunun toprak yapısına bağlı olmasındandır.  
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Dolayısı ile yağışın artmasına bağlı olarak doygun olmayan zonun toprak nemi depolamasının maksimum 
seviyeye geldiği nokta b sabit değerini belirlemekte ve bu değerden sonra yağış, yeraltısuyuna sızacak ya 
da yüzey akışına geçeçektir. Mavi çizgi olarak gösterilen fonksiyon eğrisi, belirlenen bu b değerine de 
grafikte de görüldüğü gibi hiçbir zaman ulaşamaz. Eğer fonksiyon doğrusal bir fonksiyon olsa idi, grafikte 
gözlenen yeşil renkteki doğrusal çizgi gibi olması beklenirdi ki, doğada böyle bir yapının oluşması mümkün 
değildir. 
 
abcd modelinden elde edilen aylık bazdaki model akım değerleri ile gerçek akım değerleri (AGİ) 
karşılaştırılarak a (Drenaja bağlı Parametre), b (Toprağa Bağlı Parametre), c (Yeraltısuyu – Yüzey suyu 
Akış Oranı) , d (Aylık Bazda Beslenim miktarı) parametreleri karşılaştırılarak gerçek akım yakın olan 
optimum değerler hesaplanır. Hesaplanan akış verileri ile gözlenen akış verilerinin kalibre edileceği göz 
önüne alındığında özellikle AGİ’deki akım verilerinin süresi ve kalitesi oldukça önemlidir. 
 
Hazar Gölü alt havzası yeraltısuyu beslenim değeri için Maden Meteoroloji İstasyonunun yağış, buharlaşma 
değerleri ve Behramaz Ovası süzülme değerleri kullanılmıştır. Hazar Gölü alt havzası göl alanı dışındaki 
alan yaklaşık 202 km2’dir. 202 km2’lik alan için yapılan uzun yıllar ortalama yeraltısuyu beslenim değeri 
37.59 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.  
 
Hazar Gölü alt havzası için yapılan yağış analizlerinde havzaya ortalama düşen yağış miktarı 1200 mm 
olarak belirlenmiştir. Bu bölgede havzanın beslenim kotlarının topoğrafik kot değerleri oldukça yüksek olup 
yağış değerleri de üst kotlarda oldukça fazladır. Hazar Gölü alt havzası için toplam beslenim değeri 37.59 
hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.  
 
Yeraltısuyu bütçe hesaplamalarında beslenim değerinin elde edilmesinin ardından arazi çalışmalarında elde 
edilen bilgiler ışığında yeraltısuyu boşalımı hesaplanmıştır. Yeraltısuyu seviyeleri dikkate alındığında Hazar 
Gölünün doğu ve batı kısmında yer alan Kuvaterner birimlerde yeraltısuyu akım yönlerinin Hazar Gölüne 
doğru olduğu tespit edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında yeraltısuyu boşalımlarından birisinin de Hazar 
Gölüne olduğu düşünülmektedir. Hazar Gölü alt havzası yeraltısuyu beslenimi 37.6 hm3/yıl, kaynaklarla 
boşalım 2.7 hm3/yıl, akarsulara boşalım 20,93 hm3/yıl, kuyularla çekim 0.724 hm3/yıl olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Hazar Gölü su bütçesi hesaplamalarında, Hazar Gölünü besleyen yüzey -yeraltısularının yapısal durumları, 
göl yüzeyi buharlaşma değerleri için mevcut meteoroloji istasyonu ve göl gözlem-seviye istasyonlarına ait 
veriler kullanılmıştır. Hazar Gölü ile yeraltısuyu arasındaki ilişkisi de göl su bütçesi üzerinden 
değerlendirilmeye çalışmıştır. 
 
Hazar Gölünün morfolojik yapısı ve mevcut verilerin niteliği nedeniyle göle gelen beslenimler yağıştan göl 
aynasına gelen akım, yağıştan göle gelen akımlar (göl aynası dışında), Behramaz kanalı akımları ve 
yeraltısuyundan teşkil olan Hazar Gölü beslenimi şeklinde tanımlanmıştır. Gölden boşalım ise göl 
yüzeyinden oluşan buharlaşma olarak gerçekleşmektedir. Beslenim-boşalım arasındaki fark ise göl 
hacminde oluşan depolama değişimidir. Beslenim boşalımdan fazla ise göl seviyesinde artış, boşalım 
beslenimden fazla ise göl seviyesinde düşümler olarak gözlenmektedir.  
 
Ancak, geçmiş yıllarda çalıştırılan Hazar HES – 1 ve Hazar HES – 2 projelerinden kaynaklı gölün işletmeye 
açılması sonucunda, antropojenik baskı oluşmuştur. Böylelikle işletmeye bağlı olarak Hazar Gölü hidrolojik 
yapısını değişimler gözlenmiştir. 1956 yılında başlayan HES projelerinin işletmelerinde Hazar Gölü 
seviyesi 1242 m iken 2006 yılında 1236 m’ye düşmüştür. Dolayısı ile 1996 yılında göl su seviyesi kot değeri 
1242 m olduğunda göl alanı 79.98 km2, 2006 yılında göl su seviyesi kot değeri 1236 m olduğunda göl alanı 
76.87 km2 olarak hesaplanmıştır. Havzada yapılan ölçümlerin bir kısmı anlık, bir kısmı ise belirli süreler 
boyunca yapılmaktadır. Örneğin; göldeki seviye ölçümleri her ayın 1. günü yapılırken, yağış değerleri bir 
ay boyunca hergün yapılmaktadır. İki göl seviyesi ölçümü arasında geçen sürede diğer parametreler sürekli 
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ölçülmektedir. Bu demektir ki iki göl seviyesi arasındaki fark için hesaplanan hacim değeri, bu sürede 
ölçümü yapılan diğer parametreler ile yapılacak göl bütçesine eşit olmalıdır. Hesaplamalarda kullanılan 
bütün parametrelerin ortak yılları, Şekil 34’de görüldüğü üzere  1972-1994 yıllarıdır (1971’deki akım ölçümü 
ekim ayında başlamıştır). 
 
 
 

Şekil 34. Hazar Gölü Bütçe Hesaplamasında Kullanılan Parametrelerin Ölçüm Yılları 
 
Hazar Gölü için kot-alan-hacim ilişkisi DSİ Elazığ 9.Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilmiştir. Göl 
batimetrisi ve göl seviyesinin uzun yıllar ölçümleri bulunmaktadır. Bu sayede gölün her ay başındaki alanı 
ve hacmi belirlenebilir. Göl kot-alan-hacim ilişkisinin irdelenmesi sonucunda göl kotu arttıkça, gölün 
yayılım alanının genişlemesi sonucunda göl hacmi değerlerinde de artışın olduğu görülmüştür.  
 
Yapılan analizlerde her aya ait hacim farkı da hesaplanmıştır. Uzun yıllar aylık bazlı analizler 
değerlendirildiğinde -20 ve – 30 hm3 değerleri buharlaşma ile yıl içindeki göl seviyesindeki hacim 
değişiminin negatif olduğunu, daha sonra yağış, yüzeysuları ve yeraltısuyu ile beslenim olan kısımlarda da 
+20 ve +40 hm3 değerlerine ulaşmaktadır. 
 
Göl bütçesi ise aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibidir: 
 

 
Göl yüzeyinden olan buharlaşma değerleri için Hazar Kampı DSİ meteoroloji istasyonunda ölçülmüş 
buharlaşma değerleri kullanılmıştır. Göl bütçesi ile göl seviyelerinden belirlenen hacim farklarının eşit veya 
yakın olması gerekir. Birbirinden uzaklaşmaları sistemde hesaba katılmayan bir parametrenin olacağını 
düşündürür. Bu parametrenin yeraltısuyu beslenimi olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple göl bütçesi ile 
aylık hacim farkı kıyaslanmıştır. 
 
990 metre kotundaki Elazığ Meteoroloji İstasyonunda Nisan ayında (sadece bir sene) kar örtüsü 
gözlenmiştir. Mayıs-Eylül ayları arasında kar örtüsünün olmadığı görülmektedir. Hazar Gölü daha yüksek 
kotlarda olduğu için hidrolojik çevrimde Mayıs ve Eylül aylarında kar örtüsünün etkisi görülebilir fakat 
geriye kalan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bu etkinin görülmesi beklenmemektedir. 
 
Güven (2013), Hazar Gölü alüvyon akiferlerinde yaptığı çalışmada; gölün batı ve güneydoğu kısmında 
bulunan alüvyonlardan yılda yaklaşık 13.2 hm3’lük bir beslenim olduğunu belirtmiştir. 
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Şekil 35. Uzun Yıllar Aylık Hazar Gölü Su Bütçesi Değişimi-Hacim Farkı Karşılaştırma Grafiği 

 
Yukarıda yapılan Göl Bütçesi – Aylık Hacim Farkı kıyaslamasında ise; Mayıs-Temmuz-Ağustos aylarında 
olması gerekenden daha az bir seviye-hacim düşüşü olduğu görülmüştür. Aradaki hacim farkı, uzun yıllar 
ortalaması alındığında Mayıs-Temmuz-Ağustos ayları için yaklaşık 50 hm3’tür. Bu fark, göle gelen 
yeraltısuyu beslenimi olarak açıklanabilir. Arazi çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında ve yapılan 
değerlendirmelere göre; Hazar Gölü alt havzası yeraltısuyu beslenimi 37.6 hm3/yıl olarak hesaplanırken, 
yeraltısularından Hazar Gölü’ne boşalım ise 13.2 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, Hazar Gölü ve Behramaz Ovası alt havzalarının jeolojik ve tektonik ilişkileri incelenmiştir. 
Bu incelemenin sonucunda, akarsuların ve kaynak boşalımlarının tektonik hareketler sonucunda oluşan kırık 
ve çatlaklara bağlı olarak geliştiği yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Havzanın orografik şartları göz 
önünde bulundurularak yağış – kot ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Kot-yağış ilişkisinde % 93’lük 
doğrusallık sağlanmıştır. Elazığ – Maden Behramaz Havzası’nda yer alan Behramaz Ovası alt havzası bütçe 
hesaplamaları için uygun meteoroloji istasyonu (Maden Meteoroloji İstasyonu) ve bu istasyonun 
yakınındaki farklı kotlardaki istasyonlar arasındaki karşılaştırmalar yapılmıştır. 
 
Elazığ – Maden Behramaz Havzası sınırlarında 181 adet belgeli, 26 adet DSİ adına açılmış kuyu 
bulunmaktadır. Alt havzada bulunan şahıs kuyularının debileri 0.3 – 50 l/s, statik seviyeleri 1 – 85 m, 
dinamik seviyeleri ise 2 – 90 m arasında değişmektedir. Ovada açılmış DSİ kuyularının derinlikleri                     
20 – 160 m, statik seviye değerleri 0.38 – 34 m, dinamik seviye değerleri 6 – 101 m, debi değerleri ise 0.5 
– 47.9 l/s arasında değişmektedir. 
 
Elazığ Maden – Behramaz Ovasında bulunan mevcut rasat kuyuları, akarsu kenarlarında yer aldığından 
sağlıklı verilere ulaşılamamaktadır. Bölgede açılacak rasat kuyuları, Hazar Gölü beslenimini sağlayan Hazar 
Gölü batısı alüvyonları ve Hazar Gölü doğusu alüvyonlarında 1’er adet seviye gözlem kuyusunun 
bulunması, o bölgedeki mevsimsel ve uzun yıllar yeraltısuyu seviye değişiminin gözlenmesi bakımından 
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büyük önem taşımaktadır. Behramaz Ovasında aynı şekilde alüvyon birimi yeraltısuyu seviyesini izleyecek 
şekilde kuyu tasarımı yapılmalıdır. 
 
Hazar Gölü alt havzası akiferleri incelendiğinde; Hazar Gölü alt havzası yeraltısuyu beslenimi 37.6 hm3/yıl, 
kaynaklarla boşalım 2.7 hm3/yıl, akarsulara boşalım 20,93 hm3/yıl, kuyularla çekim 0.724 hm3/yıl olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Göl su bütçesi çalışmalarında, göl aynasına düşen yağış, göl havzasından yüzeysuyu akışı ile beslenim, 
Behramaz kanalından beslenim ve yeraltı suyundan beslenim olarak Hazar Gölü göl bütçesinin beslenim 
kalemlerini oluşturmaktadır. Boşalımda ise göl yüzeyinden serbest su yüzeyi buharlaşması ve göl 
hacmindeki yıllık seviye değişmine bağlı hacim değişimi olarak belirlenmiştir.  
 
Serbest yüzey gibi doğal göl su yüzeylerine sahip sulak alanlar için yapılan beslenim boşalım hesaplarında 
beslenim ve boşalımın ana kalemleri olan yağış ve buharlaşma değerleri büyük önem kazanmakta olup bu 
çalışmada Maden Meteoroloji İstasyonu ve Hazar Kampı Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılmıştır. 
Yağış değerlerinde kar erimelerinden yüzey akışına geçiş hesabı olmadığından yağış değerleri bir miktar 
yüksek verilmiştir.  
 
Eldeki verilere bağlı olarak Hazar Gölü ile yeraltısuyu arasında bir ilişki olduğu değerlendirilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda “abcd modeli” ve göl bütçesi bileşenleri dikkate alınarak bütçe hesaplamaları 
yapılmıştır. Sonuç olarak Hazar Gölünün yeraltısularından beslendiği sonucuna varılmıştır. Yeraltısuyu 
bütçe hesaplamalarına göre yeraltı sularından Hazar Gölüne yıllık 13.2 hm3 beslenim olduğu hesaplanmıştır. 
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KARSTİK KAYNAKLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ -
PINARBAŞI VE NARLI KAYNAĞI (EDREMİT-BALIKESİR) ÖRNEĞİ 

 
Çiğdem Erdal1, Ahmet Hamdi Sargın2, Mehmet Halit Şaraldı3, İsmet Kızıltepe4 

 
 

ÖZET 
 

Balıkesir ili Edremit ilçesindeki mahallelerin içme ve kullanma suları kaynaklar ve kuyular vasıtasıyla 
yalnızca yeraltısularından sağlamaktadır. Özellikle yaz aylarında turistik faaliyetler sonucu artan nüfus ile 
birlikte su ihtiyaçları önemli ölçüde artmaktadır. Bölgedeki tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı 
açısından hidrojeolojik ve hidrodinamik özelliklerinin ortaya konulması ve su kaynaklarının sürüdürülebilir 
bir şekilde iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında Güre, Doyran ve Narlı mahallelerine 
içme ve kullanma suyu sağlayan Pınarbaşı ve Narlı karstik kaynaklarının kurak dönemde bu mahallelere ne 
kadar süreyle su sağlayabilecekleri belirlenmiştir. Bu amaçla yerleşimlerin içme ve kullanma su ihtiyaçları 
kişi başı günlük ortalama 160 litre su tüketimi dikkate alınarak belirlenmiştir. Hesaplanan nüfus 
projeksiyonlarına göre, Narlı kaynağının su sağladığı Doyran ve Narlı mahallelerinin 2075 yılındaki toplam 
nüfusu 4850 ve toplam içme ve kullanma suyu ihtiyacı 9.5 l/s ve Pınarbaşı kaynağının su sağladığı Güre 
mahallesinin nüfusu 7047, içme ve kullanma suyu ihtiyacı 46 l/s’dir. 
 
Paleozoyik yaşlı mermer-gnays dokanağından boşalan Pınarbaşı ve Narlı karstik kaynaklarının kaynak 
çekilme analizi sonucunda Pınarbaşı kaynağında iki, Narlı kaynağında üç farklı hidrolojik zon 
belirlenmiştir. Sonuncu hidrolojik zon uzun süren kuraklık dönemlerinde rezervde kalan yeraltısuyunun 
davranışını belirlemede ve tahmin etmede çok önemlidir. Hesaplamalar sonucunda Narlı kaynağının, 
mevcut arazi kullanımı ve meteorolojik koşulların günümüz koşulları ile aynı olduğu kabulüyle ve 
hidrolojik rejimin devamı halinde 2075 yılına kadar mahallelere içme kullanma suyu sağlayabileceği, 
Pınarbaşı kaynağının Güre beldesine içme kullanma suyu sağlayamayacağı belirlenmiştir.  

Yerleşim yerlerine su temininde hayati öneme sahip bu kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetiminin 
sağlanabilmesi için miktar ve kalite açısından korunması önem arz etmektedir. Turistik potansiyele sahip 
bu yörede tatil evleri şeklinde görülen yapılaşma, su kaynakları için tehdit oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Karstik Kaynak, Kaynak Çekilme Analizi, Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi, 
Edremit (Balıkesir). 
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ABSTRACT 

 
The domestic water supply of Edremit town of Balıkesir Province is being supplied only from groundwater 
through springs and wells.  Water demand significantly increases particularly in summer months in parallel 
to the increase in population due to tourism activities. In terms of sustainable use of fresh water resources 
in the region, hydrogeological and hydrodynamic properties of springs should be determined and water 
resources should be managed in a sustainable manner. Within the scope of this study, the reliability of 
Pınarbaşı and Narlı springs as sources for drinking water supply for Doyran, Altınoluk and Güre towns, 
considering long lasting dry periods.  For this purpose, domestic water demand of the settlements has been 
determined by considering daily average 160 liter water consumption per capita. Total populations of  
Doyran and Narlı towns are expected to be 4850 in 2075 and  the demand for drinking and potable water 
for the two towns was calculated as 9.5 l/s for the year 2075. The population of  Güre towns is expected to 
be 7047 in 2075, and  demand for drinking and potable water for the Güre town was calculated as 9.5 l/s for 
the year 2075, according to the estimated population projections.  
  
Three different hydrological zones were determined in the Narlı spring and two different hydrological zones 
were determined in the Pınarbaş spring. The last hydrological zone is very important in predicting hydrology 
of groundwater remaining in the reservoir for the prolonged dry periods.  

As a result of the calculations, it is estimated that Narlı karstic springs will supply drinking water to the two 
towns and Pınarbaşı spring will not supply drinking water to the Güre town by 2075 in case of continuation 
of the existing hydrological regime. 

In order to ensure sustainable management of these springs, which are of vital importance in supplying 
water to settlements, it is important to preserve them in terms of quantity and quality. In this potentially 
touristic region, summer house-type urbanization threatens water resources.  

 

Keywords: Karstic spring, Spring recession analysis, Sustainable water resources management, Edremit 
(Balıkesir). 

 

1. GİRİŞ 
 

1.1 Amaç ve Kapsam 
 

Bu çalışmada Doyran, Narlı ve Güre mahallelerine içme ve kullanma suyu sağlayan Pınarbaşı ve Narlı 
kaynaklarının kurak dönemde mevcut nüfusa ne kadar süreyle su sağlayabilecekleri belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda hesaplanan boşalım katsayıları ile kaynakların beslenme, depolama, dolaşım 
ve boşalım dinamiği belirlenmiştir. 
 

1.2 İnceleme Alanı  
 
Çalışma alanı, Kuzey Ege Havzası, Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yer almaktadır. Narlı kaynağı Kazdağı 
masifinin güney batısında, ve Pınarbaşı kaynağı masifin güneydoğusundadır (Şekil 1). Kazdağı Masifi, Biga 
Yarımadası’nda doğu-batı yönünde uzanmakta olup etrafına göre en fazla yüksekliğe sahip bölgedir. 
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Şekil 1. Çalışma alanının konumu 
 
 

2. JEOLOJİ  
  
Narlı kaynağının boşaldığı birim Paleozoyik yaşlı Fındıklı formasyonudur. Pınarbaşı kaynağının boşaldığı 
birim 50-200 m kalınlığındaki Paleozoyik yaşlı Sarıkız mermeri-şist dokanağıdır. Kazdağı metamorfitleri 
alttan üste doğru Fındıklı formasyonu, Tozlu formasyonu, Sarıkız formasyonu ve Sutüven formasyonu 
olarak ayırtlanmıştır. 
 
Kazdağ antiklinalinin en altında bulunan Fındıklı formasyonu, amfibollü gnays ve mermer ardalanmasından 
oluşmakla birlikte Altınoluk ve Babadağ mermerlerini de içermektedir. Fındıklı formasyonu içerisinde 
kalınlıkları 5-150 m arasında mermer bantları yer almaktadır. Tozlu formasyonu ve Sutüven formasyonu, 
Fındıklı formasyonunu tektonik olarak örtmüştür. Fındıklı formasyonunun güney sınırı Oligo-Miyosen 
granitoyidleri, Alakeçili milonit zonu, Küçükkuyu formasyonu ve daha genç volkanosedimanter birimlerle 
faylı dokanaklıdır (Duru ve diğ., 2009).  
 
Narlı kaynağı, Kazdağı metamorfitlerinin en alt düzeylerinde yüzeyleyen amfibollü gnays mermer 
dokanağından, Pınarbaşı kaynağı ise Sarıkız mermeri ve Sütuven formasyonu içinde yer alan amfibollü 
gnays dokanağından boşalmaktadır (Şekil 2). 
 
Duru ve diğ. (2009)’den değiştirilerek derlenen çalışma alanının stratigrafik istifi Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 2.  Çalışma alanının jeoloji haritası 

 
Şekil 3: Çalışma alanına ait genelleştirilmiş stratigrafik kesiti  

Duru ve diğ. (2009)’den değiştirilerek alınmıştır.  



 

 

Sa
yf

a7
31

 

 
3. HİDROLOJİ 

 
Çalışma alanına ait kurak ve yağışlı dönemlerin belirlenmesinde ‘Ortalama Yıllık Yağıştan Birikimli 
Sapma’ yöntemi kullanılmıştır. En uzun yağış gözlemine sahip olan Edremit MGİ’nun yıllık toplam yağış 
verileri kullanılmıştır. Ortalama Yıllık Yağıştan Birikimli Sapma grafiği verisi tam olan 1962-2018 yılları 
arasındaki verilere göre yıllık yağış ortalaması 705 mm’dir. Bu dönemde kaydedilen en yüksek yağış 1213 
mm (2010), en düşük yağış ise 100 mm (2008)’dir. 53 yıllık dönemin 42 yılı kurak dönem, 15 yılı yağışlı 
dönemdir (Şekil 4).  

 
Şekil 4: Edremit MGİ’nin birikimli sapma grafiği 

 

Kaynak boşalım hidrograf analizleri, akifer özellikleri örneğin depolama, iletimlilik ve yeraltısuyu 
rezervuarının miktarı ve tipi ile ilgili faydalı bilgiler sağlar. Kaynağın gecikme süresi ve hidrografın şekli 
beslenim kapasitesinin ilk göstergesidir. Aylık akımlarla aylık yağışların zaman içindeki değişimini 
belirlemek amacıyla akış ve yağış verilerinin eksiksiz ölçümü olan yıllarda grafikler oluşturulmuştur. Narlı 
kaynağı ve Pınarbaşı kaynağı için Altınoluk ve Edremit DMİ yağış verileri kullanılmıştır.  

 

Pınarbaşı ve Narlı kaynağının akımı yağışlarla aynı zamanda gerçekleşmektedir. Her iki kaynakta yağışlara 
hızlı tepki vermekte ve belli bir noktaya kadar hızlı bir şekilde boşalmaktadır. Kaynakların beslenmesi 
noktasal, iletimliliği yüksek, depolaması düşüktür ve kanal akımı göstermektedir. Kaynaklar son 
kısımlarında iyi gelişmiş kırık çatlaklı sistemden yavaş bir şekilde boşaldığı için yıl boyunca kaynak 
akımları devam etmekte ve kaynaklar kurumamaktadır. 

Kaynak akım verilerinin eksiksiz ölçümleri yalnızca 1977-1981 yılları arasındadır. Altınoluk ve Edremit 
(1977-1981) istasyonları yağış verileri ve Pınarbaşı kaynağı ve Narlı kaynağı akım verileri arasındaki ilişki 
sırası ile Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.  

705 mm 
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Şekil 5. Pınarbaşı kaynağı akım verileri (1977-1981) ve Altınoluk ve Edremit (1977-1981) istasyonları yağış verileri 

arasındaki ilişkinin grafikle gösterimi. 

 

 
Şekil 6: Narlı kaynağı akım verileri (1978-1981) ve Altınoluk ve Edremit (1978-1981) istasyonları yağış verileri   

 
 

4. HİDROJEOLOJİ 
 

Paleozoyik yaşlı mermerler kırıklı ve çatlaklı olmalarının yanı sıra karstik özellik göstermeleri nedeniyle 
akifer birimleri oluşturmaktadır. 
 
 Alandaki Paleozoyik yaşlı metamorfikler ilksel durumda geçirimsiz olmakla birlikte tektonizma ve nemli 
iklim koşullarının etkisiyle kırıklı ve çatlaklı yapıya sahip olmuşlardır. Alanın hidrojeoloji haritası Şekil 
7’de verilmiştir. Fındıklı formasyonu içerisindeki Altınoluk mermeri, Babadağ mermeri ve Tozlu 
formasyonunu uyumsuzlukla örten Sarıkız mermeri akifer özelliğindedir. Sarıkız ve Babadağ mermerlerini 
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boşaltan Pınarbaşı kaynağı akiferi ve Altınoluk mermerini boşaltan Narlı kaynağı akiferi karstik özellik 
göstermektedir. Babadağ ve Sarıkız mermerlerinin üzerinde herhangi bir kaynak çıkışı ve akarsu 
gözlenmemektedir. 
 
 

 
 

Şekil 7: Çalışma alanının hidrojeoloji haritası 
 
 
4.1. Kaynakların Hidrodinamik Özellikleri 
 
Çalışma alanında 121 m kotundaki Narlı karstik kaynağı ve 155 m kotundaki Pınarbaşı karstik kaynağı 
Paleozoyik yaşlı mermer-gnays dokanağından boşalmaktadır. Pınarbaşı kaynağının 1977-2018 yılları 
arasında 2016 yılı Ekim ayında en düşük 26 l/s ve en yüksek 1988 yılı Ocak ayında 4628 l/s ve ortalama 
debisi 700 l/s’dir. Narlı kaynağının 1977-2017 yılları arasında en düşük debisi 1977 yılı Ağustos ayında 78 
l/s, en yüksek debi ise 2012 yılı Nisan ayında 5634 l/s ve ortalama debisi 1185 l/s’dir. 

 

Pınarbaşı ve Narlı kaynağı için yapılan çekilme analizi, Pınarbaşı için ölçümü eksiksiz olan 1977-1978-
1979-1980 yılları ve Narlı kaynağı için 1994-1995 yılları arasında yapılmıştır. Narlı kaynağının çekilme 
dönemi Nisan-Ekim veya Kasım ayları arasında, üç evrede (Şekil 8), Pınarbaşı kaynağının çekilme dönemi 
ise Şubat-Ekim veya Kasım ayları arasında iki evrede (Şekil 9) gerçekleşmektedir ve her çekilme dönemi 
için farklı boşalım katsayılarıyla ifade edilmektedir. Her iki kaynakta da çekilme eğrisinin iki ve üç farklı 
eğimle temsil edilmesi akiferlerin heterojen olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 8. Narlı karstik kaynağının 1979-1980 yıllarına ait debileri ve yağış miktarı 

 

 
 

Şekil 9. Pınarbaşı karstik kaynağının 1976-1981 yıllarına ait debileri ve yağış miktarı 
 

Çekilme eğrisindeki her kırılma noktası, akiferin özelliklerinin değiştiğini gösterir (Bonacci, 1993). 
Dolayısıyla her bir kırılma noktası bir zonu ifade eder ve zonlar kendi içerisinde farklı davranışa dolayısıyla 
farklı iletimlilik ve depolama katsayısına sahiptir.  

 

Narlı ve Pınarbaşı kaynağının çekilme katsayıları ve aktif depolama hacimleri hesaplanmıştır (Çizelge 1 ve 
2). Her iki kaynakta da çekilme katsayısı en sondaki hidrolojik zonda en düşük değeri almaktadır. Üçüncü 
hidrolojik zon uzun süren kuraklık dönemlerinde rezervde kalan yeraltısuyunun davranışını belirlemede ve 
tahmin etmede çok önemlidir (Bonacci, 1993; Kresic ve Stevanovic, 2010).   
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Çizelge 1. Narlı kaynağı yıllar itibarı ile çekilme katsayıları ve aktif depolama hacimleri 

 
Aktif Depolama 
Hacmi 

    α1  

      (1/gün) 
        α2 

        (1/gün) 
           α3                              Kaynağın Aktif 
       (1/gün)            Depolama Hacmi (V0) 
                                        (106 m3) 
                                      

1979 yılı 
V(106m3) 

    0.0156 
   5 

        0.0279 
       1.4 

        0.0023                    
           4                             10.4 

1980 yılı      0.0271          0.0340         0.0030 
V(106m3)     6.4         3.2            5.4                           15 

 
 

Çizelge 2: Pınarbaşı kaynağı yıllar itibarı ile çekilme katsayıları ve aktif depolama hacimleri 
 

Aktif 
Depolama Hacmi 

         α1  

            (1/gün) 
        α2 

        (1/gün) 
 Kaynağın Aktif         
Depolama Hacmi 
 (V0)  (106 m3) 
                                     

1978 yılı 
V(106m3) 

         0.0125 
       16 

        0.004 
       10.3 

       
          26.3 

1979 yılı          0.011          0.008            
V(106m3)         9.2         10.7           14 

  

 

5. SU TALEPLERİ 
 

Küçükkuyu-Dikili Arası Sahil Şeridi Su Temin Projesi Nüfus ve İçmesuyu Projeksiyon raporu kapsamında 
Güre, Narlı ve Doyran mahallelerine ait 2025, 2050 ve 2075 yılına ait su ihtiyaç ve nüfus tahmini yerleşik 
nüfusa göre değil yaz aylarında oluşan maksimum değere göre yapılmıştır (Çizelge 3 ve Çizelge 4).  

 
Çizelge 3: Narlı kaynağından su temin eden yerleşimlerin 2025, 2050 ve 2075 yılları için nüfus tahmini ve su  

         ihtiyacı.  
 

 
 
 

Çizelge 4: Pınarbaşı kaynağından su temin eden yerleşimlerin 2025, 2050 ve 2075 yılları için nüfus tahmini ve su  
                   ihtiyacı. 
 

  
 

  

                          
2050 Yılı Nüfus      

                               
2075 Yılı Nüfus 

     Tahmini       Tahmini 
Doyran 396 0.02 508 0.03 651 0.04
Narlı 1497 0.09 2507 0.16 4199 0.26
Toplam 1893 0.11 3015 0.19 4850 0.3

Yerleşim 2025 Yılı Nüfus  
Tahmini      

     Su İhtiyacı  
(Toplam hm3/yıl)

      Su İhtiyacı     
(Toplam   hm3/yıl)

     Su İhtiyacı    
Toplam (hm3/yıl)

                          
2050 Yılı Nüfus      

                               
2075 Yılı Nüfus 

Tahmini Tahmini
Güre 4285 0.81 5495 1.12 7047 1.44

Yerleşim 2025 Yılı Nüfus  
Tahmini      

     Su İhtiyacı  
(Toplam hm3/yıl)

      Su İhtiyacı     
(Toplam   hm3/yıl)

     Su İhtiyacı    
Toplam (hm3/yıl)
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Narlı kaynağının en düşük akım değeri 78 l/s ve Doyran ve Narlı mahallelerinin su ihtiyacı da 2075 yılında 
toplam 1.13 l/s olduğu göz önüne alındığında kaynağın 2075 yılına kadar su ihtiyacını karşılayabileceğini 
göstermektedir. Pınarbaşı kaynağının en düşük akım değeri 26 l/s ve Güre mahallesinin su ihtiyacı da 2075 
yılında toplam 46 l/s olduğu göz önüne alındığında kaynağın 2025 yılından itibaren 2075 yılına kadar 
güvenli bir şekilde su ihtiyacını karşılayamayacağını, su ihtiyacı 26 l/s olan 2025 yılına kadar su ihtiyacını 
karşılayabileceğini göstermektedir. Çekilme eğrilerine göre yapılan hesaplamalarda kurak dönemde 
kaynakların beldelere ne kadar süreyle su sağlayacağı hesaplanmıştır (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5: Kaynakların 2025, 2050 ve 2075 yıllarında Doyran, Narlı ve Güre mahallelerine kurak dönemde 
sağladıkları gün sayısı. 

  
 

Narlı kaynağı, 2075 yılına gelindiğinde hiç yağış olmaması durumunda Doyran ve Narlı mahallelerine 
1612 gün, Pınarbaşı kaynağı ise Güre mahallesine 921 gün su sağlayabilir.  

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Narlı ve Pınarbaşı kaynağının akımları ilk çekilme kısımlarında iletimliliği yüksek, depolaması düşük olan 
kanal akımıyla başlayıp en son laminar akım koşullarının baskın olduğu kısımdan boşaldığı için kaynakların 
boşalımı yavaşlamakta ve kaynaklar yıl boyunca akmaya devam etmektedir.   

 

Narlı kaynağının çekilme analizleri üç çekilme eğrisi için ayrı ayrı yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar, Narlı 
kaynağının Doyran ve Narlı mahallelerine içme ve kullanma suyunu 2075 yılına kadar güvenli bir şekilde 
sağlayabileceğini göstermiş ve yağışlar kesildikten sonra kurak dönemde 2075 yılında 1612 gün su 
sağlayabileceği belirlenmiştir.  

 

Pınarbaşı kaynağının çekilme analizleri iki çekilme eğrisi için ayrı ayrı yapılmıştır. Pınarbaşı kaynağının en 
düşük debisi 26 l/s ve 2075 yılındaki su ihtiyacı 46 l/s olacağından Güre beldesine 2075 yılına kadar güvenli 
bir şekilde su sağlayamayacağı belirlenmiştir. 2075 yılında yağışlar kesildikten sonra kurak dönemde 
kaynağın 921 gün su sağlayabileceği belirlenmiştir. Kaynaklar ilk önce sularını kanal akımıyla hızlı bir 
şekilde, daha sonra depolama katsayısının yüksek olduğu, iyi gelişmiş kırık-çatlak sisteminden yavaş bir 
şekilde boşaltmaktadır. Bu nedenle kaynaklar yıl boyunca akmaktadır ve iklim değişimlerinden fazla 
etkilenmemektedir.  

 

Edremit MGİ yağış verilerine bakıldığında 1977-1981 yılları arasındaki ortalama yağış 773 mm iken, son 
on yılın yağış ortalaması 820 mm’dir. Ayrıca 1962-2018 yılları arasındaki yıllık yağış ortalaması 705 
mm’dir.  

 

Kaynak Adı 2025 Yılı (gün) 2050 Yılı (gün) 2075 Yılı (gün)

Narlı 1910 1825 1612
Pınarbaşı 1111 1004 921
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Kaynakların durumu arazi kullanımı açısından değerlendirildiğinde, Pınarbaşı kaynağının beslenme alanı 
Milli Park içerisinde kaldığından miktar ve kalite açısından herhangi bir etkiye maruz kalmamaktadır. Narlı 
kaynağının ise beslenme alanı drenaj alanından 40 km2 kadar daha büyük ve Milli Park dışında olduğundan 
beslenme alanında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemelidir.  

Kaynakların yıllık potansiyelini hesaplayabilmek ve iklim değişimlerinden etkilenip etkilenmeyeceklerini 
belirleyebilmek için her ay düzenli ölçümleri yapılmalıdır.  
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YERALTI SUYU SIZMA EROZYONUNUN ÖNLENMESİNDE SENTETİK LİF KATKISININ 
KULLANILMASI 

 
Onur AKAY1 Abdullah Tolga ÖZER2 

 
 

ÖZET 

Akarsu kıyısı erozyonunun en önemli etkenlerinden birisi yeraltı suyu akışıdır. Özellikle, yeraltı suyunun 
akarsu taban akışını desteklediği dere içine doğru akışı sırasında akarsu kıyısı sediman daneleri 
sürüklenebilir veya sıvılaşabilir. Geçmiş çalışmalar daha çok yeraltı suyu sızma erozyonunun 
mekanizmasına yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmada, bitki köklerinin doğal yamaçlardaki erozyona karşı 
etkisini taklit edebilen 6 mm uzunluğundaki polipropilen lif malzemesini kullanan bir koruyucu önlem 
metodu laboratuvar fiziksel akarsu kıyısı model deneyleri ile incelenmiştir. Akarsu kıyısı fiziksel modeli 
100 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 55 cm yüksekliğinde kuru birim hacim ağırlığı 14 kN/m3 ve 
şev yüzeyi 45o olacak şekilde bir erozyon kanalı içerisinde kum kullanılarak inşa edilmiştir. Erozyon 
kanalının memba kısmında bulunan su haznesinde deneyler sırasında sabit kalan 25 cm-su, 38 cm-su ve 50 
cm-su değerindeki hidrolik yükler akarsu kıyısı şev modelinde üç farklı yeraltı suyu hidrolik eğimi 
yaratabilmiştir. Erozyon kanalı yan duvarı boyunca konumlandırılan tansiyometreler şev yan yüzeyindeki 
boşluk suyu basınçlarını ölçmüştür. Katkısız kum ile yapılan deneyler sırasında yeraltı suyunun şev 
yüzeyinden çıkış yapmaya başlamasıyla birlikte bu bölgedeki sediman erozyonu da aynı zamanda 
gerçekleşmiştir. Erozyon sonucunda oluşan oyukların hacimleri üç-boyutlu lazer taraması tekniğiyle 
hesaplanmıştır. Fiziksel laboratuvar şev modeli deneyleri %1.0 lif katkılı akarsu kıyısı korumasının 
kazanılan 6.2 kPa değerindeki efektif kohezyon sayesinde hidrolik yük sınır koşullarının katkısız şev 
deneylerinde yarattığı sızma erozyonunu tamamen önleyebileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sızma akımı, Akarsu sediman taşınımı, Şev güçlendirmesi, Fiber. 

 
 

ABSTRACT 

Groundwater flow is one of the main driving factors in the erosion of streambanks, particularly during return 
flow of bank storage as sediment particles on the bank face may be entrapped or liquefied by seepage flow 
into the stream, and when acting in concert with fluvial forces. Previous research has mainly focused on 
seepage erosion mechanisms, whereas in this study, a remedial solution using randomly distributed 6-mm-
long polypropylene fibers mimicking the behavior of plant roots in slopes was investigated by laboratory 
physical streambank model experiments. The physical streambank models with dimensions of 100 cm long, 
50 cm wide and 55 cm high were constructed in an erosion flume using sand to form a slope face angle of 
45o and a dry unit weight of 14 kN/m3. The hydraulic heads of 25 cm-, 38 cm- and 50 cm-H2O at the water 
reservoir located at the upstream section of the erosion flume which were kept constant during the tests were 
able to create three different groundwater hydraulic gradient within the streambank slope model. The pore 
water pressures developed near the wall section were measured by pencil size tensiometers placed on one 
side of the erosion flume. Erosion of sediment from the streambank initiated concurrently as seepage flow 
emerged on the bare/unreinforced (no fiber inclusion) streambank surface. Erosion volumes were computed 
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by three-dimensional laser scanning. Physical streambank model experiments showed that the apparent 
effective cohesion strength of 6.2 kPa gained by 1.0% fiber inclusion prevented soil erosion of that bare 
slope experiments under the same hydraulic boundary conditions. 

Keywords: Seepage flow, River sediment transport, Slope reinforcement, Fiber. 

 
 
GİRİŞ 
 
Akarsu kıyısı erozyonu ve buna bağlı olarak şevlerde gözlemlenen geri çekilme veya yatak genişlemesi zirai 
alanlara ve altyapıya karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır (Shields vd., 2009). Akarsu kıyısı erozyonu 
nehirlerdeki toplam sediman taşınımının %80’ne varabilmektedir (Fox vd., 2007). Erozyona yol açan temel 
mekanizmada genellikle yüzeysel akarsu ve yeraltı suyu hidrolojisinin birbirleri arasındaki etkileşimi rol 
oynamaktadır (Luppi vd., 2009; Midgley vd., 2012; Rinaldi ve Nardi, 2013; Klavon vd., 2017). Yüzeysel 
suların aksine yeraltı suyu kaynaklı erozyon genellikle akarsu hidrografının alçalan bölümünde meydana 
gelmektedir. Bunun nedeni ise hidrografın yükselen bölümünde doygun olmayan şevin içine doğru 
infiltrasyon sonucu artan boşluk suyu basıncının akarsu hidrografının alçalan bölümünde nehir içine doğru 
yeraltı su akımını başlatmasıdır (Şekil 1). Yeraltı suyunun şev yüzeyinden çıkış yaparak akarsu kanalı içine 
giriş yapması olayına sızma/eksfiltrasyon adı verilmektedir (Akay vd., 2018a). Saha çalışmaları 
göstermektedir ki sızma suları hidrografın alçalma bölgesinde nehirdeki akışın (taban akışı olarak da 
düşünülebilir) önemli bir kısmını teşkil etmektedir (Fox vd., 2007a; Langendoen ve Simon, 2008; Rinaldi 
vd., 2008). Şev yüzeyinden akarsuya Şekil 1’de gösterildiği gibi giriş yapan sızma suları beraberinde şev 
erozyonunu ve nihayetinde şev göçmelerini tetiklemektedir (Wilson vd., 2007). Son yapılan çalışmalar 
sızma erozyonunu etkileyen en önemli faktörleri belirlemiştir (pozitif veya negatif korelasyon): yeraltı suyu 
hidrolik eğimi (+), boşluk suyu basıncı (+), sızma oyulması derinliği (+), şev eğimi (+), şev toprağının 
kohezyonu (-), ve emme basıncı (-) (Fox vd., 2007; Chu-Agor vd., 2008; Ching-Chuan vd., 2009; Karmaker 
ve Dutta, 2013; Masoodi vd., 2018). 
 

 
Şekil 1. Akarsu hidrografının pik seviyeden taban akışı seviyesine düşmesiyle kıyı şevlerinde oluşan yeraltı suyu 

sızma akımı 
 
Akarsu rehabilitasyonunda uygulanan biyomühendislik sistemler erozyona yol açan kuvvetlere (yüzeysel 
akış süpürme kuvveti, yeraltı suyu sızma kuvveti, vb.) karşı akarsu kıyı şevini oluşturan toprağın kayma 
gerilmesi dayanımını artırıcı yöntemlere odaklanmıştır. Örneğin, kumlu zeminlerin görünür kohezyonunun 
(ca) ve efektif kohezyonunun (c') doygun durumda yok olduğu ve bundan dolayı da sızma akışı altında 
kolaylıkla erozyona uğradığı (Wörman, 1993; Hagerty ve Parola, 2001; Ghiassian ve Ghareh, 2008) ve şev 

freatik hat

Yeraltı suyu 

akım yönü

Hidrograf pik seviyesi

Hidrograf taban akımı seviyesi

Sızma akışı 
bölgesi
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stabilitesinin/duraylılığının azaldığı (Simon vd., 2000; Vandamme ve Zou, 2013) bilindiğine göre, erozyona 
karşı direncin iyileştirilmesinde şev zemininin efektif kohezyonunun (c') arttırılması yoluna gidilir. 
Biyomühendislik sistemler canlı bitkileri zamanla lif katkısı (kökler) sağlayan/geliştiren ve akarsu kıyısının 
şev duraylılığını/stabilitesini geliştiren (Simon ve Collison, 2002) ve erozyonun azalmasını sağlayan (Li ve 
Pan, 2018) bir yapısal bileşen olarak kullanmaktadırlar. Bitkilendirme çalışmalarının etkisi özellikle 
düzensiz rejimli akarsularda meydana gelen ekstrem taşkın olayları sırasında akarsu kıyılarındaki bitkilerin 
yok olması sonucu oluşan oyulmalar ve yatak genişlemesi ile göze çarpmaktadır (Curran ve Hession, 2013). 
Daha büyük ölçekte ise orman alanlarındaki ağaçların kesilmesi yüksek eğimli doğal yamaçlarda hem 
toprak kaymalarının hem de süprüntü madde akışının frekansını artırmaktadır (Imaizumi ve Sidle, 2012). 
Bitkilendirme zemine ek bir kök kohezyonu, cr, kazandırmaktadır (Preti ve Giadrossich, 2009; Wu, 2013). 
Mekanik olarak yüzeysel toprağın kök lifleri sayesinde daha derinlere saplanmasıyla (Capilleri vd., 2016)  
zeminin kayma gerilmesi dayanımı artar (Pollen, 2007; Burylo vd., 2011). 
 
Biyomühendislik sistemlerin dinamik yapısı ile alakalı belirsizlikler (kök dağılımındaki mevsimsel 
değişimler, bitki kuruması, vb.) evrensel bir tasarım standardına engel olmuştur (Tardío ve Mickovski, 
2016). Ayrıca, bitkilerin kök salması için zaman gerektiğinden erozyona karşı korumada gecikme 
yaşanabilir. Aynı zamanda, bitkilendirme içeren tüm akarsu rehabilitasyon ve erozyon koruma teknikleri 
taşıma ve dikim sırasında hatırı sayılır miktarda özen gerektirmekte ve bitkilerin canlı kalması dikim 
zamanına, doğadaki diğer bitkilerle olan rekabete ve akarsudaki sedimantasyona bağlı olabilmektedir (Wu 
vd., 2014). Bundan dolayı, bitki köklerinin doğal yamaçlardaki erozyona karşı etkisini taklit edebilen doğal 
veya yapay/insan yapımı olan ayrık lif malzemesi kullanılmaya başlanmıştır (Diambra vd., 2010; Divya vd., 
2014). Laboratuvar deneyleri göstermiştir ki doğal lifler, örneğin hindistancevizi lifi (uzunluğu 40 mm ila 
60 mm ve ağırlıkça katkı içeriği %0 ila %1.5 arasında değişen) borulanma tipi erozyona karşı direnci 
artırmıştır (Babu ve Vasudevan, 2008). Yapay lifler ise, örneğin literatürde kullanımına en sık rastlanan 
polipropilen (PP) lif (uzunluğu 25 mm ve ağırlıkça katkı içeriği %0.3) pik kayma dayanımını ve kohezyonu 
artırmıştır (Nataraj ve McManis, 1997).   
 
Gerek laboratuvar testlerinin gerekse de saha uygulamalarının lif kullanımının zeminin kayma direncini 
artırdığını göstermesine rağmen şev yüzeylerinin suni olarak lif katkısıyla güçlendirilmesi sızma kuvvetleri 
altındaki performansın bilinmemesinden dolayı şu ana kadar akarsu rehabilitasyonu çalışmalarında tatbik 
edilmemiştir. Bu yüzden, Akay vd. (2018a) lif katkılı kumlu şevlerin yeraltı suyu sızma akımı altındaki 
davranışının iç yüzünü anlamak için laboratuvarda iki-boyutlu fiziksel şev model (100 cm uzunluğunda, 20 
cm genişliğinde ve 55 cm yüksekliğinde) deneyleri yapmış ve PP lif katkısının (uzunluğu 6 mm, 12 mm ve 
ağırlıkça katkı içeriği %0.3, %1.0) katkısız kum şevinde oluşan sızma sularının tetiklediği ilerlemeli 
(progresif) göçmeleri engellediğini fotoğraflarla göstermiştir. Bu çalışmada yeraltı suyu kaynaklı sızma 
suyu etkisi altında oluşan erozyon süreci laboratuvar erozyon kanalında katkısız ve lif katkılı olarak inşa 
edilen daha büyük ölçekli üç-boyutlu fiziksel şev modelleri (100 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 
55 cm yüksekliğinde) kullanılarak araştırılmıştır.    
 
MALZEME VE METOT 
 
Üç boyutlu akarsu fiziksel şev (yüzey açısı 45o) modelleri 100 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 55 
cm yüksekliğinde inşa edilmişlerdir (Şekil 2). İnşası sırasında nemli kum (ağırlıkça su muhtevası 0.08–0.10) 
erozyon kanalı içinde kuru birim hacim ağırlığı 14 kN/m3 olacak şekilde sıkıştırılmıştır (toplam kuru kum 
kütlesi 285 kg). Kumun özellikleri tekrarlanan 5 adet test sonucu alt-üst değer aralığında Çizelge 1’de 
verilmiştir. Kompaksiyon işlemi 2.5 cm kalınlığında kontrollü olarak yatay tabakalar halinde yapılmıştır 
(55 cm şev yüksekliği için toplam 22 tabaka). Erozyon kanalı fiziksel şev modelin inşa edildiği toprak 
kompartımanı ve sızma için gerekli hidrolik enerjinin uygulanmasına olanak sağlayan su haznesi olmak 
üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Deneylerde uygulanan üç farklı hidrolik eğim su haznesinde sabit 
kalan üç farklı hidrolik yük ile (25 cm-, 38 cm- ve 50 cm-H2O) sağlanmıştır.  Deney sırasında su haznesine 
devamlı su girişi sağlanmış, her bir hidrolik yük için cidardaki taşırma deliklerinden tahliye edilerek su 
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seviyesi haznede sabit tutulmuştur. Şevde oluşan boşluk suyu basınçları yan cidara yerleştirilmiş 22 adet 
tansiyometre tarafından ölçülmüştür. Ayrıca, düşey eksende 6 adet lazer mesafe ölçer/potansiyometre (LP1–
LP6) şev yüzeyinde oluşan şekil değiştirmeleri ölçmüştür (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Laboratuvar şev modeli: (a) deney düzeneği; (b) tansiyometrelerin (T1–T22) ve lazer potansiyometrelerin 

(LP1–LP6) konumları 
 

Çizelge 1. Kumun fiziksel özellikleri 
Özellik Tanım & Birim Aralık 

Zemin Sınıflandırma 
Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi 
(USCS) SP 

Dane Çapı Dağılımı Kum (%), Silt + Kil (%) 
95.9 – 96.6, 3.4 – 
4.1 

Etkin Çap  D10 (mm) 0.14 – 0.17 

Ortalama Çap D50 (mm) 0.33 – 0.45 
Üniformluk 
Katsayısı Cu [-] (D60/D10) 2.9 – 4.0 

Eğrilik Katsayısı Cc [-] (D2
30/D10D60) 0.6 – 0.8 

Yoğunluk Gs [-] 2.62 – 2.69 
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Bu çalışmada kum malzemesine ağırlıkça katkı oranı %1.0 olacak şekilde 6 mm uzunluğunda ayrık 
monofilament polipropilen (PP) lif katılmıştır (Şekil 3a). Laboratuvarda elde edilen tecrübenin gösterdiği 
üzere PP liflerin topaklanmadan kuru kum ile homojen olarak karışması oldukça zordur. Bundan dolayı, 
kum malzemesi ağırlıkça su muhtevası 0.08 ila 0.10 olacak şekilde önce nemlendirilmiş, daha sonra da 
düşey betoniyer içerisinde rastgele dağılmış (segregasyonsuz homojen) bir karışım elde edinceye kadar 
(görsel inceleme) PP liflerle karıştırılmıştır (Şekil 3b, c). Lifin malzeme özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
Kullanılan PP lifin 350 MPa olan çekme mukavemeti (TS) birçok tekil bitki kök lifinin sahip olduğu 
dayanımla benzer büyüklük mertebesindedir. Örneğin, Preti ve Giadrossich (2009) tarafından katırtırnağı 
(Spanish broom/ Spartium junceum) bitkisinin köklerinin kullanıldığı 98 çekme testi sonucunda çekme 
dayanımı ila kök lifi çapı arasında geliştirilmiş regresyon denklemi bu çalışmada kullanılan PP lifin eşdeğer 
çapı (Deq) olan 32 μm için 108 MPa değerinde çekme mukavemeti vermektedir. 
 

 
Şekil 3. Sentetik lif katkılı kumun hazırlanması: (a) Karışım öncesi PP lif (6 mm); (b) düşey eksenli betonyer; (c) lif 

katkılı homojen karışım 
 

    Çizelge 2. Kum içine katılan lifin özellikleri 

Özellik Sembol ve birimi Değeri 

Kompozisyon Polimer (polipropilen) Monofilament PP 
Boyu L (mm) 6 

Lineer yoğunluk D (denier) (g/9000 m) 6.5 

Eşdeğer çap Deq (μm) 32 

Bağıl özgül ağırlık S 0.91 

Su emme w (%) Nil 

Erime sıcaklığı  Tm (oC) 165 

Elastisite modülü E (GPa) 1.0 

Çekme gerilmesi dayanımı TS (MPa) 350 
 
Deneyler (katkısız ve %1.0 lif katkılı olarak inşa edilen 2 adet şev modelin 3 farklı hidrolik eğim altında 
yapılan toplam 6 deney) su haznesine suyun doldurulmasıyla başlamıştır. Tüm deneyler boşluk suyu 
basınçları kararlı akım (zamanla değişmeyen akım) durumunu belirtene kadar devam etmiştir. Deneyler su 
haznesinin boşaltılmasıyla sonlandırılmıştır. Her bir deney için sızma suyunun şev yüzeyinden çıkma anı 
(sızma zamanı) kaydedilmiştir. Deneylerde sızma kuvvetleri altında şev yüzeyinde meydana gelebilecek 
erozyon veya toprak kayması şeklinde oluşabilecek dairesel tipli göçmeler dijital fotoğraflama yöntemiyle 

(a) (b) 

(c) 
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kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, akarsu kıyısı şev modellerinin fiziksel durumlarının deney süresince takip 
edilmesinde üç-boyutlu lazer tarama tekniği kullanılarak şev yüzeylerinin sayısal topografyası (nokta 
bulutu) çıkartılmıştır. Sayısal nokta bulutları açık kaynaklı yazılım olan CloudCompare (2018) ile şev 
erozyonu hacimlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Katkısız Fiziksel Şev Modeli Deneyleri  
 

Katkısız şevin 25 cm-su hidrolik yük altında yapılan deneyinde topuk bölgesinden sızma sularının 
çıkmasıyla (sızma zamanı olan t = 1988 s anında) birlikte kumlu şevde erozyon başlamış ve deney 
başlangıcında 45o’lik düz bir yüzeye sahip olan şevde deney sonuna kadar 0.022 m3’lük oyulma meydana 
gelmiştir (Şekil 4).  
 

 

 
Şekil 4. Katkısız kum şev modeli deneyinde 25 cm-su hidrolik yük altındaki sızma erozyonu fotoğrafı ve sızma 

erozyonunun düşey (z ekseni) yer değiştirmeleri (m) plan görünümü: (a) t = 2580 s; (b) t = 3240 s; (c) t = 4500 s 
 
Deneyin sonlanma zamanı olan t = 4500 s anından daha önce t = 3600 s’de boşluk suyu basınçları kararlı 
duruma gelmiştir (Şekil 5a). Lazer potansiyometrelerden LP3, LP4, LP5 ve LP6 şevde oluşan fiziksel 
değişimleri pozitif yer değiştirmelerle göstermiştir (Şekil 5a). LP1 ve LP2 konumlarındaki seviyede şevde 
herhangi bir fiziksel değişim olmadığı için yer değiştirme sıfır okunmuştur (Şekil 5a). 
 
Katkısız şevin 38 cm-su hidrolik yük altında yapılan deneyinde topuk bölgesinden sızma sularının 
çıkmasıyla (sızma zamanı olan t = 1113 s anında) birlikte kumlu şevde erozyon başlamış ve deney 
başlangıcında 45o’lik düz bir yüzeye sahip olan şevde deney sonunda (t = 1800 s) şev kretine (z = 55 cm) 
kadar uzanan göçme meydana gelmiştir (Şekil 6). Deney sonundaki erozyon miktarı 0.034 m3’tür (Şekil 
6c). 25 cm-su hidrolik yük sınır koşuluna göre artan boşluk suyu basınçları neticesinde (Şekil 5b), sızma 
erozyonu ile başlayan yer değiştirmeler deney sonuna doğru şev göçmesiyle oluşan toprak kaybı neticesinde 
pozitif yer değiştirmeler olarak okunmuştur (Şekil 5b).   

(a) (b) (c) 

Erozyon 
hacmi = 

0.002 m3 

Erozyon 
hacmi = 

0.009 m3 

Erozyon 
hacmi = 

0.022 m3 
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Şekil 5. Katkısız kum şev modellerinde tansiyometrelerin ölçtüğü boşluk suyu basınçları ve lazer potansiyometrelerin 

ölçtüğü şev yüzeyi yer değiştirmeleri: (a) 25 cm-su; (b) 38 cm-su; (c) 50 cm-su hidrolik yük altında  
 
 

 

 
Şekil 6. Katkısız kum şev modeli deneyinde 38 cm-su hidrolik yük altındaki sızma erozyonu fotoğrafı ve sızma 

erozyonunun düşey (z ekseni) yer değiştirmeleri (m) plan görünümü: (a) t = 1260 s; (b) t = 1560 s; (c) t = 1800 s 
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Şekil 7. Katkısız kum şev modeli deneyinde 50 cm-su hidrolik yük altındaki sızma erozyonu fotoğrafı ve sızma 

erozyonunun düşey (z ekseni) yer değiştirmeleri (m) plan görünümü: (a) t = 960 s; (b) t = 1020 s; (c) t = 1380 s 
 
 
Katkısız şevin 50 cm-su hidrolik yük altında yapılan deneyinde topuk bölgesinden sızma sularının 
çıkmasıyla (sızma zamanı olan t = 915 s anında) birlikte kumlu şevde erozyon başlamış ve deney 
başlangıcında 45o’lik düz bir yüzeye sahip olan şevde deney sonunda (t = 1380 s) şev kretine (z = 55 cm) 
kadar uzanan toprak kayması/göçme meydana gelmiştir (Şekil 7).  
 
Deney sonundaki erozyon miktarı 0.054 m3 olarak hesaplanmıştır (Şekil 7c). 25 cm-su ve 38 cm-su hidrolik 
yük altında yapılan deneylere nazaran artan boşluk suyu basınçları şev göçmesine neden olduğundan deney 
kararlı akım oluşmadan sonlandırılmıştır (Şekil 5c). Sızma zamanıyla birlikte başlayan şev yüzeyindeki 
toprak kaymalarından dolayı, lazer potansiyometreler zarar görmemeleri için yerlerinden kaldırılmıştır. Bu 
yüzden sızma zamanı sonrası yer değiştirme değerleri alınmamıştır (Şekil 5c). 
 
 
Lif Katkılı Fiziksel Şev Modeli Deneyleri 
 
6 mm %1.0 lif katkılı şev modellerin 25 cm-su, 38 cm-su ve 50 cm-su hidrolik yük altında yapılan deneyleri 
sonunda herhangi bir sızma erozyonu ve şev yüzeylerinde yer değiştirme oluşmamıştır (Şekil 8). Akay vd. 
(2018b) katkısız ve %1.0 lif katkılı kum numuneler üzerinde yapılan üç-eksenli basınç testleri ile lif 
içeriğinin artmasıyla kohezyon değerinin arttığını göstermişti (Çizelge 3). Üç eksenli testlerde elde edildiği 
görülen 6.2 kPa değerindeki efektif kohezyon katkısız kum şevlerindeki erozyonu önlemiştir. 
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Şekil 8. 6 mm %1.0 lif katkılı kum deneylerinde erozyonun önlenmesi (deney sonu fotoğrafı ve düşey yer 
değiştirmeleri (m) plan görünümü): (a) 25 cm-su; (b) 38 cm-su; (c) 50 cm-su hidrolik yük altında 

 
 

Çizelge 3. Katkısız ve %1.0 lif katkılı kum numunelerin üç-eksenli basınç test sonuçları (Akay vd., 2018b) 
lif 
katkı oranı 
 
(%) 

Pik Deviatorik Gerilme (kPa) Efektif 
kohezyon 
c'  
(kPa) 

Efektif içsel 
sürtünme açısı 
ϕ' 
(o) 

Hücre Basıncı 
50 kPa 

Hücre Basıncı 
100 kPa 

Hücre Basıncı 
200 kPa 

0.0 114.1 196.2 389.5 0 29.6 

1.0 129.8 270.7 484.9 6.2 32.5 
 
6 mm uzunluğundaki lif katkısının kazandırdığı 6.2 kPa değerindeki kohezyon daha önce Cancienne vd. 
(2008) tarafından belirli bitki türleri için listelenen kök lifinin kazandırdığı kohezyonlara benzemektedir: 
Kara Söğüt/Salix nigra (2.0 kPa), Dar Yapraklı Söğüt/Salix exigua (3.0 kPa), Sığla Ağacı/Liquidambar 
styraciflua (4.0 kPa), Himalaya böğürtleni/Rubus armeniacus (5.5 kPa), Kuzey Amerika Gülü/Spiraea 
douglasii (6.0 kPa), Çayır Otu/Tripsacum (6.0 kPa) ve Uzun İbreli Çam/Pinus palustris (6.0 kPa).  
 
%1.0 lif katkılı şev modeli deneyleri sırasında ölçülen sızma zamanlarının ve kararlı akım durumunda 
erişilen boşuk suyu basınçlarının katkısız şev modeli deneylerinde ölçülenlerle benzerlik göstermesi lif 
katkısının zeminin hidrolik iletkenlik gibi hidrolik parametresini etkilemediğini göstermektedir (Şekil 5 ve 
Şekil 9). Lazer potansiyometreler şevlerde herhangi bir fiziksel değişim olmadığı için yer değiştirmeyi sıfır 
okumuştur (Şekil 9). 
  

(a) (b) (c) 
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Şekil 9. 6 mm %1.0 lif katkılı kum şev modeli deneylerinde tansiyometreler tarafından ölçülen boşluk suyu basınçları 
ve lazer potansiyometreler tarafından ölçülen şev yüzeyindeki yer değiştirmeler: (a) 25 cm-su; (b) 38 cm-su; (c) 50 

cm-su hidrolik yük altında 
 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Taşkın hidrografının yükselme döneminde artan akarsu kıyı bölgesindeki freatik hat seviyeleri hidrografın 
alçalma döneminde akarsu kıyı şevine doğru yeraltı suyu akımını yaratmaktadır. Bu akımın şev yüzeyinden 
sızma suyu olarak çıkışı esnasında erozyon oluşabilmektedir. Bu çalışma, katkısız ve sentetik lif 
(polipropilen – PP) katkılı kumla inşa edilen akarsu kıyısı fiziksel laboratuvar şev modellerinin sızma suyu 
altındaki davranışlarını incelemiştir. Fiziksel laboratuvar şev modeli deneyleri %1.0 lif katkılı akarsu kıyısı 
korumasının kazanılan 6.2 kPa değerindeki efektif kohezyon sayesinde 25, 38 ve 50 cm-H2O piyezometrik 
yük sınır koşullarının katkısız şev deneylerinde yarattığı sızma erozyonunu tamamen önleyebileceğini 
göstermiştir. 
 
Bu çalışma, lif katkısı sayesinde sızma kaynaklı toprak kayıplarının veya erozyon hacimlerinin 
düşürülebileceğini göstermiştir. Lif katkısı ile gelen duraylılık arazide bitki örtüsünün daha çabuk 
oluşmasına ve bu sayede akarsulara olan sediman akışının azalmasına olanak sağlayabilecektir. Gelecek 
çalışmalar kohezyonsuz kum malzemesine ek olarak silt veya kil malzemeleri kullanarak da lif katkısının 
etkisini incelemelidir. Aynı zamanda PP lif yerine doğal liflerin de kullanımı araştırılmalıdır. 
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PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMİ İLE SIZINTILI BASINÇLI AKİFER POMPAJ 
VERİLERİNİN YORUMLANMASI 

 
A.Ufuk ŞAHİN1 

 
 

ÖZET 

Sızıntılı basınçlı akifer sistemlerinin model parametrelerinin elde edilmesi için doğadan ilham alan bir 
optimizasyon düzeni kullanıldı. Akifer parametreleri geleneksel olarak kararsız tip eğrileri ile sahadan elde 
edilen pompaj verilerinin üst üste çakıştırılmasına dayanan grafik eşleştirme işleme yöntemi ile 
yorumlanmaktadır. Mevcut verilerin analizi için bu yöntem kolay ve dolambaçsız olmasına rağmen, 
doğasında i) zaman-alıcı yöntemi nedeniyle hesaplama çabası gerektirmesi ii) kullanıcıların öznelliğinden 
dolayı verilerin yanlış yorumlanmasına neden olması iii) bazı durumlar için görsel eşleştirme elde 
edilmesindeki güçlükler gibi bazı sakıncaları barındırmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma Parçacık Sürü 
Optimizasyonu (PSO) tabanlı tahmin yöntemini tanıtarak bahsi geçen sakıncaları ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır. Önerilen yaklaşımın sınırları ve performansı varsayımsal homojen akifer koşulları ve de 
gerçek saha verileri ile sınanmıştır. Bunların verileri ayrıca literatürde sıklıkla kullanılan mevcut metotlar 
ile incelenmiştir. Sonuçlar, PSO tabanlı önerilen yaklaşımın, var olan klasik metotlara göre kesinlik ve 
güvenilirlik bakımından üstün olduğunu işaret etmektedir. Sonuç olarak, doğadan ilham alan sezgi ötesi 
metotların yeraltı suları çalışmalarında görülen karmaşık ilişkilerin işlenmesinde uygun algoritmalar olduğu 
görünmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Akifer, Parametre Tahmini, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yeraltı suyu. 

 
 

ABSTRACT 

A nature inspired optimization scheme was employed to acquire the model parameters for leaky confined 
aquifer systems. The aquifer parameters are traditionally interpreted by a graphical matching procedure that 
is based on the superimposing the non-equilibrium type curves and the pumping test data obtained from the 
field. Although this technique is easy and straightforward to analyze the available data, it inherently includes 
some drawbacks such as: i) requiring computation effort since it is time-consuming procedure, ii) causing 
to the misinterpretation of the data due to the subjectivity as well as the experience of the practitioners iii) 
difficulty in obtaining visual matching for some cases. This research, therefore, aims to eradicate the 
aforementioned drawbacks by introducing a Particle Swarm Optimization (PSO) based estimation process. 
The limitation and performance of the proposed method were studied under the hypothetical homogeneous 
aquifer conditions and as well as the real field examples. The data of those were also investigated with the 
available methods frequently used in the literature. The results indicate that the PSO based proposed method 
was superior over the existing classical methods in terms of the accuracy and reliability. As a conclusion, 
nature inspired metaheuristic methods seems eligible algorithms to process the complex relations appeared 
in the groundwater studies.     

Keywords: Aquifer, Groundwater, Parameter Estimation, Particle Swarm Optimization. 
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GİRİŞ 
 
Akifer parametrelerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde elde edilmesinde, sahada uygulanan pompaj test 
verilerinin kullanılması hidroloji pratiğinde oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir (Avcı vd., 2011). 
Akifer üzerinde veya altındaki sınırlayıcı tabakalardan düşey akımların ihmal edilemez olduğu durumlarda, 
akifer sızdıran ya da yarı-sınırlı olarak kabul edilir (Schwartz ve H. Zhang, 2003). Böylesi bir akiferi tarif 
eden matematiksel model için geliştirilen diferansiyel denklemin, akiferin homojen ve sonsuz erimli olması, 
pompa kuyusunun akifer ile tam kenetlenmeli olması, pompa debisinin sabit olması gibi kabuller ve uygun 
sınır ve başlangıç koşulları altındaki çözümü, sıklıkla karşılaşılan basınçlı akifer tipinde verilen basit bir 
eğriden ziyade, sızıntı faktörü diye tanımlanan bir parametreyi de içererek çizilebilecek bir eğri ailesi 
şeklindedir.  
 
Geleneksel olarak uygulanan eğri eşleştirme yöntemi akifer parametreleri ile bulunabilmektedir. Bu yöntem 
sırası ile şu aşamaları içermektedir i) sahadan alınan pompaj verisi ile tip eğri ailesi, eksenleri aynı 
logaritmik ölçeklerdeki şeffaf kağıtlara çizilip çakıştırılır ii) görsel olarak en iyi eşleşmeyi sağlayan sızdırma 
faktörü belirlenir iii) sızdırma faktörünü gösteren tip eğrisinden, daha önceden belirlenmiş herhangi bir 
noktanın çakışmış eğriler üzerindeki apsis değerleri okunur iii) benzer şekilde, aynı noktanın çakışmış 
eğriler üzerindeki ordinat değerleri okunur iv) okunan apsis ve ordinat değerleri vasıtasıyla akifer 
parametreleri tayin edilir (Walton, 1962).  Kısaca özetlemeye çalışılan bu yöntem, yoğun uğraş 
gerektirmesi, her zaman görsel olarak en iyi çakışmanın elde edilememesi, okunan çakışma değerlerinin 
uygulayıcıların deneyime göre değişmesi gibi bir takım nedenlerle literatürde eleştirilmektedir (Trinchero 
vd., 2008).  
 
Yukarıda bahsedilen sıkıntıları aşmak için grafiksel eğri eşleştirmeye alternatif yöntemler geliştirilmiştir. 
Kararlı duruma eriştiği varsayılan pompaj altındaki sızıntılı basınçlı akifer için Hantush ve Jacob (1955), 
özünde saha verinin birinci mertebedeki türevini kullanılarak çizilen eğim çizgisi yöntemini 
geliştirmişlerdir. Türev yaklaşımın çeşitli varyasyonları yıllar boyunca birçok araştırmacı tarafından 
sunulmuştur. Örnek vermek gerekirse, Şen (1986) tarafından saha pompaj verisinin türevini kullanan eğim 
eşleştirme yöntemi basınçlı akifer tipleri için önerilmiştir.  Trinchero vd. (2008) saha verilerinin ikinci 
türevlerini kullanarak çift büküm noktası adını verdikleri yöntemi kullanarak bir takım varsayımsal sızıntılı 
basınçlı akifer tipleri için sayısal deneyler yapmışlar, geliştirdikleri yöntemin heterojenlik altındaki 
performansını yeraltı suları mühendisliği literatürü ile paylaşmışlardır.  Ancak türeve dayalı tahmin 
yöntemlerinin başarısı, Renard vd. (2009), Avcı vd. (2013) tarafından gösterildiği gibi saha verisinin düzgün 
olmadığı ya da akifer heterojenliği şiddeti arttığında belirgin bir şekilde azalmaktadır. Türev tabanlı bu 
yöntemlerin aksine, Avcı vd (2011), Şahin ve Çiftçi (2016 a ve b) tarafından sırası ile basınçlı akifer için 
sabit debili pompaj, değişken debili pompaj ve slug testleri için saha verisinin altındaki alanı kullanan alan 
tabanlı tahmin yöntemler geliştirilmiştir. Şahin (2015), sızıntılı basınçlı akifer tipi için saha verisinin kararlı 
durumdaki olası en büyük değer ile normalize edildikten sonra elde edilecek saha verisi eğrisi altındaki 
alanları kullanan alan tabanlı bir tahmin yöntemini önermiştir ve bu yöntemin performansının geleneksel 
yaklaşımlara göre daha iyi olduğu gösterilmiştir. 
 
Ters mühendislik yaklaşımını gerektiren akifer parametrelerinin tayini için son yıllarda çeşitli optimizasyon 
yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Özellikle, sızıntılı basınçlı akifer, serbest yüzeyli akifer gibi çok fazla 
parametre ile ifade edilen karmaşık kuyu fonksiyonları ile çizilen tip eğrilerini esas alan geleneksek 
yöntemler, parametre tahmininde istenen performansı gösteremeyebilirken, sezgisel yöntemlere dayalı 
analizlerde elde edilen hatalar oldukça düşük olabilmektedir. Genetik algoritmalar (GA) (Samual ve Jha, 
2003), genişletilmiş Karman filtreleri (GKF) (Yeh ve Huang, 2005), Benzetimli Tavlama (BT) tekniği (Yeh 
vd., 2007), Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaşımı (Şahin, 2008) ilk bakışta akifer analizlerinde kullanılan 
önde gelen optimizasyon yöntemleri olarak öne çıkmaktadırlar. Bahsedilen metotların birbirlerine göre 
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üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmasına karşın, akifer parametrelerinin daha yüksek bir doğruluk ile tahmin 
edilmelerini sağlamaktadırlar.   
 
Bu çalışmada, önceki bölümlerde kısaca özetlenmeye çalışılan geleneksel ve sezgisel yaklaşımlara bir diğer 
alternatif olabilecek Parçacık Sürü Optimizasyonun (PSO) kullanımı tanıtılarak, sızıntı faktörü, iletimlilik 
katsayısı ve depolama katsayısı gibi sızıntılı akifer parametreleri tahmin edilmiştir. Şahin (2018), PSO 
tabanlı tahmin yönteminin performansı Darcy-dışı akımlarda sorgulamıştır. Doğa tabanlı algoritmalar son 
yıllarda giderek önem kazanmaktadır ve değişik uygulama alanlarında kendilerine yer edinmeye 
başlamışlardır. Bu nedenle, tanıttığımız bu optimizasyon yönteminin, yeraltı suları mühendisliğindeki 
potansiyel kullanımı için örnek bir çalışma teşkil etmesi bu araştırmanın hedefleri arasındadır. Ayrıca, bu 
yöntem ile eğri eşleştirme yöntemindeki zorlukların aşılarak, çeşitli akifer pompaj senaryolarındaki tahmin 
performansının iyileştirilmesi de amaçlanmıştır.  
 
 
YÖNTEM 
 
Homojen sızdıran bir akifer sistemi için radyal akımlı yeraltı suyu akım denklemi 
 

 

 
şeklinde ifade edilebilir. Burada s su düşümünü (m), r radyal mesafeyi (m), t zamanı (gün), B sızdırma 
faktörünü (m), S depolama katsayını (-) ve T ise iletimlilik katsayını (m2/gün) göstermektedir. Eşitlik (1)’de 
verilen denklemin sonsuz erimli akifer için tam kenetlenmeli ve sabit debili pompaj altındaki gibi 
kabullenmeler için başlangıç ve sınır koşulları 

 

 
olarak tanımlanabilir. Burada Q, pompa kuyusundaki su çekim debisidir (m3/gün). Hantush ve Jacob (1955) 
Eşitlik (1) ve (2)’yi kullanarak sızıntılı akiferin zamana bağlı su düşümünü,  kuyu fonksiyonu W(u,λ) 
yardımı ile şu şekilde olacağını 
 

 

 
göstermiştir. Kuyu fonksiyonu ise birimsiz u ve λ değişkenleri ile  

   

 
olarak ifade edilir. Bu birimsiz değişkenler ise  
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olarak tanımlanabilir. Eşitlik (3), (4) ve (5) kullanılarak teorik olarak su düşüm değeri hesaplanabilir. Oysa, 
sahada yapılan pompa testi vasıtasıyla sadece zamana bağlı su düşümünün verisi elde edilmektedir. 
Grafiksel eğri eşleştirme yöntemine alternatif olarak önerdiğimiz PSO tabanlı tahmin yöntemi ile akifer 
parametreleri olarak adlandırılan T, S ve B değerleri tahmin edilecektir.  
 
PSO algoritması ilk defa Kennedy ve Eberhart (1995) tarafından kuş veya balık sürüleri gibi yığınların 
yiyecek ararken bireysel ve kitlesel sosyal davranışlarının hareketlerini matematiksel olarak betimlemek 
için kullanılmıştır. Sürü, belirli sayıdaki bireylerden oluşan bir popülasyon olarak tanımlanmaktadır. 
Algoritma, parametre uzayındaki her bir parametreye rastgele değer atayarak başlangıç pozisyonunun 
oluşturulmasıyla başlamaktadır. Her bir birey kendi hızı ile bireylerin ve komşularının en iyi pozisyonlarının 
ortalamaları ile tanımlanan çözüm uzayında hareket etmektedir. Dolayısıyla, N parametreli bir çözüm 
uzayında, i. parçacığın bir sonraki hesaplama adımındaki pozisyonu, 
 

 
 
 
ile hesaplanır. Burada,  bir sonraki hesaplama adımındaki i. parçacığının pozisyonu,  ve , i. 
parçacığının sırası ile güncel pozisyonunu ve hızını,  atalet ağırlığı adı verilen sabit bir katsayıyı,  ve 

 ise ivmelenme faktörünü gösteren sabit katsayıları,   ve  ise [0,1] aralığından üniform dağılımdan 
seçilen rastgele iki sayıyı,  sürünün en iyi pozisyonunu,  ise bireyin en iyi pozisyon değerini 
göstermektedir. PSO algoritmasındaki katsayıların nasıl seçildiği ve algoritmanın nasıl daha yüksek kesin 
sonuçlar üretebileceğine dair detaylı bilgiler, Abraham vd. (2006), Iadevaia vd., (2010) ve Zhan vd., (2009), 
gibi örneklerini verebileceğimiz araştırmalarda bulunabilir. Hesaplamalar, sonraki ve güncel pozisyonlar 
arasında farkın daha önceden belirlenmiş bir tolerans değerine ulaşana kadar tekrar edilir. Sonuçta ulaşılacak 
pozisyon, değeri aranan çözüm setinin en az hata ile bulunmasını sağlayacaktır. Sızıntılı basınçlı akifer için, 
su düşümünü gösteren Eşitlik (3)’te de verildiği gibi, çözüm uzayı parametreleri sırası ile T, S ve λ’dır. 
Önerdiğimiz bu yöntem, özünde çözüm uzayı olarak T, S ve λ değerlerini içeren rastgele bir başlangıç setinin 
seçilip, buradan Eşitlik (3) yardımı ile üretilecek tahmini su düşüm verisi ile saha pompaj verisi ile 
kıyaslanmasından elde edilecek hata karelerinin toplamının (HKT) en aza indirgenmesi sağlayan optimum 
çözüm setinin bulunmasına dayanmaktadır. Eğer sahadan alınan pompaj verisi ( ) ile sözü geçen 
parametreleri kullanarak hesaplanacak su düşümü ( ) arasındaki en küçük hatayı veren set 
ulaşılmak istenen çözüm olacaktır. Bu durumda elimizdeki problem  
 

    

 
şeklinde ifade edilen bir optimizasyon problemine dönüşmektedir. Bu çalışmada, MATLAB ortamında bu 
algoritma kodlanmış olup algoritmayı sonlandırmak için tolerans değeri 1×10-6 değeri ve en fazla 500 
hesaplama adımı seçilmiştir. 
 
 
ANALİZ ve DEĞERLENDİRMELER  
 
Önerilen tahmin yaklaşımının doğruluğunu, güvenilirliğini ve sınırlarını belirleyebilmek için homojen ve 
heterojen akifer koşullarındaki pompajı taklit eden bir takım sayısal deney senaryoları kurulmuştur. Ayrıca, 
hidroloji literatürde daha önce raporlanan saha pompaj sonuçları ile de önerilen metodun tahmin yeteneği, 
hali hazırda kullanılan diğer metotlarla kıyaslanarak sorgulanmıştır. 
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Homojen Akifer Deneyleri 
 
Tam kenetlenmeli, sabit debili pompa ile sonsuz erimli, varsayımsal homojen sızıntılı akiferlerde 1 gün 
süresince pompaj yapıldığı kabul edilmiştir. Su düşümü, farklı saha deneyleri için pompaj kuyusuna 2 ile 
50 m arasındaki değişik mesafelerdeki gözlem kuyularından okunmuştur. Bu senaryo için farklı T, S ve B 
değerleri kullanılarak toplam 7 deney yapılmıştır. Bu deneylerde kullanılan parametre değerleri Çizelge 
1’de listelenmiştir. 
 
Çizelge 1’de verilen deney verilerinden biri (Deney No 5) eğri eşleştirme yöntemi ile analiz edilmiştir. Eğri 
eşleştirme uygulaması Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1.a ve 1.b’de sunulan klasik yöntemde her iki şekilde 
de görsel olarak en iyi uyumu yakaladığı düşünülen iki farklı durum özellikle çizilmiştir. Şekil 1.a’da 
gösterilen klasik yöntem ile λ değeri 1.5 belirlenmiştir ve T değeri 4.9736 m2/gün, S değeri 7.74×10-5, 
sızdırma faktörü B ise 33.3 m olarak hesaplanmıştır.  
 

          Çizelge 1. Homojen Akifer Saha Deneyleri için kullanılan parametre değerleri 

Deney No Q 
(m3/gün) 

T 
(m2/gün) S (-) B (m) r (m) λ (-) 

1 1 1 0.00010 200 2 0.01 
2 1 1 0.00010 50 5 0.1 
3 1 0.25 0.00010 20 5 0.25 
4 1 0.1 0.00005 40 20 0.5 
5 100 10 0.00010 50 50 1 
6 100 2 0.00500 3.33 5 1.5 
7 10 0.05 0.00010 5 10 2 

 
Tahmin edilen bu akifer değerleri Eşitlik (3)’te yerine konularak zamana bağlı su düşüm değerleri yeniden 
hesaplanıp, 5 No’lu saha deneyinin sonucu ile karşılaştırılmıştır. Hata analizi için hata karelerinin toplamı 
(HKT), belirleme katsayısı (R2) ve bağıl hata  (BH) gibi hata ölçütleri takip eden formül yardımıyla 
hesaplanmıştır: 
 

   
 

 
Eşitlik (8)’te, N deneyde kullanılan zamana bağlı veri sayısını, ŷi tahmin edilen veri değerini ve yi ise 
gözlemlenen veri değerini işaret etmektedir. Şekil 1.a’da gösterilen eşleştirme değerlerine göre HKT ve R2 
değerleri sırasıyla 0.0161 ve 0.9935 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde Şekil 1.b’de bulunan değerler 
kullanıldığında λ değeri 1 olarak belirlenecek ve T değeri 9.9472m2/gün, S değeri 9.95×10-5, sızdırma 
faktörü B ise 50 m olarak hesaplanacaktır. Bu eşleştirme durumda HKT değeri 4.29×10-4 ve R2 değeri ise 
0.9999 olarak hesaplanacaktır.  
 
Bu basit örnek, homojen bir deney verisi için klasik eğri eşleştirme yönteminin belirsizliğini 
vurgulamaktadır. Önerilen PSO yaklaşımını uygulamak için, popülasyon sayısı 10 olarak seçilmiştir. Bir 
diğer değişle, başlangıç tahmini olarak 10 tane T değeri, 10 tane S değeri ve 10 tane λ değeri üretilip, Eşitlik 
(6) uygulanacaktır. Eşitlik (6)’nın uygulanması için   atalet ağırlığı [0.1 1.1] olarak kullanılmış,  ve   
değerleri ise 1.49 tercih edilmiştir.  
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Şekil 1. 5 No.lu Saha Deneyi için Geleneksel Eğri Eşleştirme Uygulaması a. İlk deneme b. İkinci deneme 

 
          Çizelge 2. PSO tabanlı Tahmin Yönteminin Performansı 
 

Parametre Analizi Su Düşüm Analizi 

Deney No T (m2/gün) S (-) λ (-) TBH SBH λBH HKT R2 
1 1 0.0001 0.01 0.00% 0.01% 0.05% 1.13E-08 1.0000 
2 1 0.0001 0.1 0.15% 0.31% 0.39% 6.98E-09 1.0000 
3 0.25 0.0001 0.25 0.34% 0.28% 0.60% 1.13E-07 1.0000 
4 0.1 0.00005 0.5 0.02% 0.00% 0.03% 8.30E-10 1.0000 
5 10.08 0.0001 0.99 0.82% 0.17% 0.57% 1.21E-05 1.0000 
6 2.1 0.00512 1.46 4.90% 2.33% 2.48% 1.72E-03 0.9998 
7 0.05 0.00011 1.93 9.18% 5.40% 3.62% 1.06E-06 1.0000 
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Aynı deney verisi için PSO yaklaşımı λ değerini 0.9943 olarak belirlemiş ve T değerini 10.082m2/gün, S 
değerini ise 1.0017×10-4, B ise 50.288 m olarak hesaplamıştır. Hata analizine göre HKT değeri 7.44×10-7 
ve R2 değeri ise 0.9999 olarak bulunmuştur. 5 Nolu sentetik deney verisine ulaşmak için kullanılan akifer 
parametreleri ile tahmin edilen değerler kıyaslandığında, bağıl hatalar T için TBH = % 0.82, S için SBH = 
%0.17 ve λ değeri için λ BH  = % 0.57’dir. Diğer deney sonuçları için PSO yaklaşımının performansı Çizelge 
2’de özetlenmiştir. 
 
Çizelge 2’de gösterilen sonuçlara göre, HKT bakımından en kötü tahmin performansı 6 numaraları deneyde 
gözlenmiştir. Bu deney sonucunun iyileştirilmesi için popülasyon büyüklüğü değiştirilerek bir takım 
deneyler yapılmıştır. Bu denemelerde, popülasyon büyüklüğü sırası ile 10, 15, 20 ve 50 olarak seçildi. 
Popülasyon büyüklüğü arttığı için hesaplama zamanlarında ufak artışların olması beklenmelidir.  Çizelge 
3’te yapılan deneyin sonuçları gösterilmektedir.  
 

    Çizelge 3. Popülasyon büyüklüğü ve tahmin sonuçları 
Popülasyon 
Büyüklüğü T (m2/gün) S λ HKT R2 

10 2.9957 0.0059 1.19 0.0166 0.9983 
15 2.1597 0.0052 1.44 0.0005 0.9999 
20 2.1228 0.0051 1.45 0.0003 0.9999 
50 2.0181 0.0051 1.49 0.0002 0.9999 

 
Buna göre, eğer popülasyon büyüklüğü 50 olarak seçilirse T tahminindeki bağıl hata oranı %4.9’dan %0.9’e 
düşmektedir. Benzer şekilde,  λ değerindeki hata oranı %2.48’den %0.67 gibi bir orana gerilemektedir.  
 
Sonuç olarak, bir önceki bölümde özetlenen önerilen PSO tabanlı tahmin yaklaşımı yardımı ile geleneksel 
yöntemde karşılaşılan bu belirsizlik ortadan kaldırılarak deney sonuçlarının yorumlanması ve sağlıklı 
sonuçlar alınması mümkün olmuştur. 
 
 
Gerçek Saha Deneyi 
 
Kruseman ve DeRidder (1992) tarafından raporlanan, Dalem pompaj verisi, önerilen PSO tabanlı tahmin 
yönteminin başarısı sınamak için kullanılmıştır. Bu saha testinde, bölgeye, pompaj kuyusuna sırasıyla 30, 
60, 90 ve 120 m uzaklıktaki 4 adet gözlem kuyusu yerleştirilmiştir. Akiferden 761 m3/gün’lük debi ile su 
çekilmiştir. Çizelge 3’de 90 m  uzaklıkta bulunan gözlem kuyusuna ait su düşüm değerleri verilmiştir.  
 
 
Çizelge 3. Dalem Pompa Testi Verisi  
 
zaman 
(gün) 0.0243 0.0306 0.0375 0.0468 0.0674 0.0896 0.125 0.167 0.208 0.25 0.292 0.333 

su 
düşümü 

(m) 
0.069 0.077 0.083 0.091 0.01 0.109 0.12 0.129 0.136 0.141 0.142 0.143 

 
Saha verisi incelendiğinde, pompaj verisinin kararlı duruma ulaşıp ulaşmadığı belirli olmamakla beraber, 
verideki düzensizlikler klasik eğri eşleştirme yöntemdeki en iyi görsel çakışmayı yakalamanın zorluğuna 
işaret etmektedir. Şekil 2’de saha verisi ayrıca gösterilmiştir. 
 
Önerilen PSO tabanlı tahmin yöntemi uygulandığı zaman, iletimlilik katsayısı T 1675.9 m2/gün, depolama 
katsayısı S 0.0018, λ değeri 0.1186 ve buradan sızdırma faktörü B ise 758.91 m olarak tahmin edilmiştir. Bu 
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değerler Eşitlik (3)’te yerine koyulduğunda elde edilen su düşüm değerleri ile Şekil 2’de gösterilen saha 
verisi, Şekil 3’te gösterildiği gibi karşılaştırılmıştır. 
 
Hesaplanan ve gözlemlenen su verilerinin kıyasında, HKT değeri 1.9187×10-5 gibi oldukça küçük bir sonuç 
elde edilirken, R2 değeri 0.9976 olarak gerçekleşmiştir. Aynı veri, geleneksel eğri eşleştirme yöntemi ile 
incelenmiştir. Kruseman ve DeRidder (1992), eğri eşleştirme yöntemi ile T değerini 1731 m2/gün, S değerini 
0.0019, λ değeri ise 0.1 olarak bulmuştur. Buna göre yapılan hata analizinde, HKT 1.267×10-4 ve R2 0.9973 
olarak bulunacaktır. Benzer şekilde, Hantush büküm yöntemi ile analiz edildiğinde, saha verisinin 
uzatılması ile kararlı durum için su düşüm değerinin 0.147 m olacağı öngörüsüyle yapılan hesaplarla T, S 
ve λ değerleri sırası ile 1665 m2/gün, 0.0017 ve 0.15 olarak tahmin edilmiştir (Kruseman ve DeRidder, 
1992).  Bu değerler kullanıldığındaki HKT, 1.635×10-4 ve R2, 0.9965 olarak hesaplanacaktır. Çizelge 4’te 
kullanılan yöntemlerin sonuçları gösterilmektedir. 
 
 

 
Şekil 2. 90 m’de gözlem kuyusunun zamana bağlı su düşümü 

 

 
Şekil 3. 1:1 grafiğinde sonuçların karşılaştırılması 
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   Çizelge 4. Sonuçların karşılaştırılması 

Yöntem  T (m2/gün) S λ HKT R2 

Önerilen PSO yöntemi 1675.9 0.0018 0.1186 1.92E-05 0.9976 

Walton Eğri Eşleştirme 1731 0.0019 0.1 1.27E-04 0.9973 
Hantush Büküm Noktası 1665 0.0017 0.15 1.64E-04 0.9965 

 
Çizelge 4’te verilen sonuçlara göre, kullanılan tahmin yöntemleri arasında en iyi performans gösteren 
önerilen PSO tabanlı parametre tahmin yöntemidir. Eğri eşleştirme yöntemi T değerini, önerdiğimiz 
yönteme göre %3.34 gibi bir sonuçla daha fazla hesaplamaktadır. Öte yandan geleneksel yöntemler λ 
değerini birbirlerinden %50 oranında farklı hesaplamaktadır. Yapılan analizler neticesinde, S değeri her 
metot için kabaca aynı çıkmıştır. Özetle, önerilen yöntem parametreleri fazla tahmin eden eğri eşleştirme 
ile az tahmin eden büküm noktası arasında oldukça makul parametre tahminleri üretmektedir. 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, doğadan ilham alınarak geliştirilen PSO algoritması yardımıyla sızıntılı basınçlı akifer 
pompaj verisinin nasıl analiz edileceği, bir takım varsayımsal akifer testlerinden elde edilen sentetik veriler 
ve literatürde sıklıkla kullanılan raporlanmış gerçek bir saha veri kullanılarak gösterilmiştir. Pompaj 
verilerinin yorumlanmasında geleneksel yaklaşımlar zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmadan 
elde edilen bulgulara göre, önerilen PSO yaklaşımı geleneksel yöntemlere göre hata oranı oldukça düşük 
daha sağlıklı tahmin sonuçları üretmektedir. Her ne kadar önerilen PSO yaklaşımı daha doğru sonuçlar 
üretse de bu metodun kullanılması için algoritmanın doğal yapısından kaynaklanan bir takım parametrelerin 
ayarlanması gerekmektedir. Kullanıcıların algoritmanın matematiksel altyapısının ne anlama geldiğini 
yorumları, analiz sonuçlarının kalitesini arttıracaktır. Diğer yandan, popülasyon büyüklüğü arttıkça genel 
olarak tahmin sonuçları iyileşmektedir. Ancak her zaman bu etkinin gözlemlenmesi beklenmemelidir. 
Ayrıca popülasyonun büyüklüğünün artmasının hesaplama zamanını arttıracağı unutulmamalıdır. PSO 
tabanlı yöntem, herhangi bir türev gerektirmediğinden, literatürde anılan türev tabanlı tahmin ve 
optimizasyon yöntemlerdeki sıkıntılara rastlanmamaktadır. Özellikle kaydedilen saha verisindeki sapmalar 
sayısal türev hesaplamasında büyük değişimlere neden olmaktadır. Bu da tahmin sonuçlarının kalitesini 
bozmaktadır. İncelenen örneklerden elde edilen sonuçlara göre, önerilen yaklaşımın akifer parametrelerini 
tahmin potansiyeli diğer tipteki akifer modelleri umut vericidir.  
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BİLECİK-BOZÜYÜK KARASU KAYNAĞI KARST HİDROJEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMASI 
 

Kader AKYILDIZ SATILMIŞ1            Mikdat ÖZMEN2                Uğur AKDENİZ3                   Burcu ÇAVDAR4 

 
ÖZET 

Bilecik İli Bozüyük İlçesinin kuş uçuşu yaklaşık 10 km güneybatısında yer alan Karasu Kaynağı bölgeye 
içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biridir. Bilecik ilinin büyük bölümü ve Bozüyük ilçesinin tamamı 
içme suyunu Karasu kaynağı vasıtasıyla temin etmektedir. Bu çalışma; Karasu kaynağının hidrolojik 
bilançosunun çıkarılması ve kaynağın beslenim sahasındaki su taşıyan formasyonların akifer özelliklerinin 
belirlenerek karst hidrojeolojisinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında etüt sahası 
çevresindeki DSİ yağış rasat istasyonlarının (Büyükdeliller, Alaçam, Darıdere, Mezit) yağış verileri 
değerlendirilmiştir. Bu istasyonların yıllık toplam yağış-kot değerlerine ait grafik çizilmiş ve korelasyon 
yapılarak kaynağın beslenme sahasına düşen ortalama yıllık yağış (P) hesaplanmıştır. Sahaya ait jeolojik 
birimlerin tanımlanması, akifer olma özellikleri ile hidrolik parametrelerinin belirlenmesi ve karstik 
akiferdeki yeraltısuyu seviye değişimlerini ölçebilmek amacı ile, bir adet karst araştırma su sondaj kuyusu 
açılmıştır. Yeraltısuyu rezervuarının ve kaynağın beslenim sahasının belirlenmesi, yeraltısuyu seviye 
değişimlerinin tespiti ve yağışla olan ilişkilerinin araştırılması, kaynak akımlarının değerlendirilmesi için 
sondaj kuyusunda kurak dönem aylık yeraltısuyu seviye gözlemleri yapılmış ve uzun yıllar kaynak akım 
değerlerinden faydalanılmıştır. Kaynağın uzun yıllar akım değerleri analiz edilerek kaynağın ortalama 
debisi, boşalım katsayısı, baz akım miktarı ve bu verilere dayanılarak kaynağın türü, etkilendiği yağış türü, 
debi değişimi ve özgül debisi belirlenmiştir. Kaynak akım değerleri ve karst araştırma su sondaj kuyusundan 
elde edilen yeraltısuyu seviye değerleri kullanılarak kaynağın rezerv değişim grafikleri çizilmiş, akifere ait 
iletimlilik, hidrolik iletkenlik, depolama katsayısı ve yeraltısuyu akım hızı değerleri bulunmuştur. Önceki 
yıllara ait kaynak suyu kimyasal analiz sonuçları ve karst araştırma su sondaj kuyusundan alınan 
yeraltısuyuna ait kimyasal analiz sonuçları ile yapılan değerlendirmelerle mevcut kaynak suyu ve kuyudaki 
yeraltısuyunun özellikleri, birbirleriyle ilişkisi, su kalitesi tespit edilmiştir. Etüt sonucunda Karasu kaynağı 
ile ilgili jeolojik ve hidrojeolojik veriler değerlendirilerek kaynağın beslenim-boşalım ilişkisi ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karst, Kaynak, Hidrojeoloji, Karasu 
 

ABSTRACT 

The Karasu Spring, which is located approximately 10 km southwest as the crow flies of Bozüyük district 
of Bilecik Province, is one of the important spring providing drinking water to the region. Most of Bilecik 
and the entire Bozüyük district provide drinking water through the Karasu spring. The purpose of this study; 
the determination of the hydrological balance of the Karasu spring and the determination of the aquifer 
characteristics of the water bearing formations in the feeding area of the spring. In the context of the study, 
precipitation data of DSI precipitation stations (Büyükdeliller, Alaçam, Darıdere, Mezit) around the study 
area were evaluated. The annual total precipitation-elevation values of these stations were plotted and 
correlated with the average annual rainfall (P) of the spring feeding area. In order to define the geological 
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units of the site, to determine the aquifer characteristics and hydraulic parameters and to measure the 
groundwater level changes in the karstic aquifer, a karst research water borehole was opened. Groundwater 
level and source of the determination of groundwater, groundwater level changes to detect and investigate 
the relationship with precipitation, drill wells to assess the source of groundwater level monthly groundwater 
level observations have been made and long years of spring flow values have been utilized. By analyzing 
the current values of the spring for long years, the average flow rate of the spring, the discharge coefficient, 
the base flow amount and the type of the springe based on these data, the type of spring, affected 
precipitation type, flow rate change and specific flow rate were determined. Using the spring flow values 
and karst research water borehole’s groundwater level values, the spring’s reserve change graphs were 
drawn, transmission conductivity, hydraulic conductivity, storage coefficient and groundwater flow velocity 
values were found. The results of the chemical analysis of the spring water from previous years and the 
results of the chemical analysis of groundwater taken from the karst research water borehole, the 
characteristics of the ground water and the relation between the groundwater and the spring water quality 
are determined. As a result of the study, the geological and hydrogeological data of the Karasu spring were 
evaluated and the spring’s feeding-discharge  relationship was determined. 

Key Words: Karst, Spring, Hydrogeology, Karasu 
 

 
GİRİŞ 
 
Etüt sahası Bilecik ili Bozüyük ilçesinin kuş uçuşu yaklaşık 10 km güneybatısından başlayarak batı-
güneybatı istikametinde devam etmekte ve Kütahya İ-23 a3, b3 ve b4 paftaları içerisinde yer almaktadır. 
Karasu kaynağı, Bozalan köyünün yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer alır. Bölgeye Bozüyük’ten Bozüyük 
Kütahya karayolu takip edilerek Saraycık köyü çıkışından sağa ayrılan asfalt yol ile ulaşılabilir. Yaklaşık 
285 km2  lik bir alanı kapsamakta olan inceleme sahasında genel olarak kaynaktan itibaren topografya 
yükselmekte ve dağlık bir araziyi kapsamaktadır. Karasu kaynağı bölgeye içme suyu sağlayan önemli 
kaynaklardan biridir. Bilecik ilinin büyük bölümü ve Bozüyük ilçesinin tamamı içme suyunu Karasu 
kaynağı vasıtasıyla temin etmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Yer Bulduru Haritası 
  



 

 

Sa
yf

a7
63

 

Bu çalışma; Karasu kaynağının hidrolojik bilançosunun çıkarılması ve kaynağın beslenim sahasındaki su 
taşıyan formasyonların akifer özelliklerinin belirlenerek karst hidrojeolojisinin ortaya konulması amacıyla 
yapılmıştır. 
  

JEOLOJİ 
 
Genel jeoloji 
 
İnceleme sahası ve yakın çevresinde Paleozoyik - Kuvaterner yaş aralığında birimler 
bulunmaktadır. En yaşlı birim inceleme sahasının kuzeyinde geniş bir alanda yüzeylenen 
Paleozoyik yaşlı Alınca formasyonudur. Bu formasyonun üzerine Üst Triyas-Alt Kretase yaşlı 
Geyiktepe formasyonu gelmektedir. Geyiktepe formasyonu Alınca formasyonuna ait birimlerle tektonik 
dokanaklıdır. Geyiktepe formasyonuna ait kristalize kireçtaşlarının üzerine uyumlu olarak gelen Devlez 
formasyonu Üst Kretase yaşlı olup Arifler melanjı tarafından tektonik olarak üzerlenmektedir. Üst Kretase 
yaşlı Tavşanlı ofiyoliti üst mantoyu temsil eden peridotitlerden oluşmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2: Çalışma Alanı Hidrojeoloji Haritası ve Kesit 
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Eosen yaşlı Alaçam graniti çalışma alnının batısında geniş yayılım göstermekte olup Tavşanlı zonuna ait 
metamorfik kayaçları ve Arifler melanjını kesmektedir. Miyosen yaşlı Tunçbilek formasyonu farklı yaş ve 
kökenli temel üzerinde yer almaktadır. 

Bazaltik andezit bileşimli lavlardan oluşan Karaköy volkanitleri Miyosen yaşlı olup aynı yaşlı gölsek 
çökeller arasında lav akıntıları şeklinde görülmektedir. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Emet formasyonu 
kendinden yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Çalışma alanında bulunan Kuvaterner yaşlı 
oluşuklar ise alüvyonlar, travertenler ve yamaç molozlarıdır. 
 
 
HİDROLOJİ 
 
Çalışma sahasında karasal iklim hakimdir. Yağışlar genellikle kış aylarında ve kar şeklinde olmaktadır. 
Düzenli ölçümleri bulunan ve çalışma sahasına en yakın konumda olan yağış istasyonu DSİ tarafından yağış 
rasatı yapılan 12-048 numaralı Mezit yağış rasat istasyonudur. Mezit istasyonunda 1965-1972 yılları 
arasında ve 1985 yılından itibaren aralıksız olarak ölçüm yapılmıştır. Ancak 1972-1985 yılları arasında 
ölçüm mevcut değildir. Kaynağın beslenim alanı gerisinde DSİ tarafından ölçümleri yapılan 03-019 
numaralı Büyükdeliller ve 03-034 numaralı Alaçam yağış rasat istasyonları bulunmaktadır. 12-048 numaralı 
Mezit yağış rasat istasyonu 860 m kotunda olup uzun yıllar ölçüm sonuçlarına göre en kurak yıl 653,3 mm 
yağış ile 2004 yılı, en yağışlı yıl ise 1.468 mm toplam yağış görülen 1970 yılıdır. Yukarıda bahsedilen yağış 
rasat istasyonlarının yıllık yağış ve kot değerlerinin korelasyonu yapılarak çalışma alanına düşen yıllık yağış 
miktarı 534 mm olarak bulunmuştur.  
 
Mezit yağış istasyonu 1985-2016 yılları arası yağış verileri kullanılarak ortalama yıllık yağıştan eklenik 
sapma grafiği çizilmiştir (Şekil 3). Grafiğe bakıldığında 1991-1996 ve 2001-2008 yılları arası kurak dönem, 
1996-2001 ve 2008-2016 yılları arası yağışlı dönem olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 3. Ortalama Yıllık Yağıştan Eklenik Sapma ve Yağışın Dağılışı Grafiği 

 
Su Noktaları 
 
İnceleme alanı içerisindeki en önemli akarsu Karasu çayıdır. Karasu kaynaklarının suyunu alarak akışa 
geçen Karasu çayı, Bozüyük'te Dikilitaş deresiyle birleşir ve Ankara İstanbul demiryolunu takip ederek 
Osmaneli yakınlarındaki Paşalar boğazından 500 metre sonra Sakarya nehrine karışır. Karasu kaynağının 
beslenme alanında önemli bir akarsuya rastlanmamıştır. Yöre halkından edinilen bilgiye göre Kömürsü 
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Yaylası civarında oluşan dereler batarak kaybolmaktadır. Bu da bölgede karstlaşmanın varlığına işaret 
etmektedir. 
 
İnceleme alanındaki en büyük kaynak birbirine yakın iki farklı noktadan çıkan Karasu kaynağıdır. İlk çıkış 
noktasında küçük debili bir kaynak olup dere şeklinde akarak 150 metre ileride 840,8 kotunda ana boşalımın 
olduğu kaynakla birleşerek Karasu çayını oluşturur. Yıllık ortalama debisi 1.876 l/s olup 1978 yılından 
itibaren debi ölçümleri yapılmaktadır (Çizelge 1). Kaynağın ana boşalım noktasında kaptaj bulunmaktadır. 
Ayrıca Karasu Kaynağı beslenim alanı içerisinde üst kotlarda Kömürsu Yaylası civarında küçük debili 
kaynak çıkışları bulunmaktadır (Kömürsu kaynakları ve Gürgenlidere kaynakları). Söz konusu kaynakların 
toplam debisi 10 l/s civarında olup bu kaynaklar çevredeki köylerin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasında 
kullanılmaktadır. 
 
Çizelge 1: Karasu Kaynağı Debi Ölçüm Tablosu 
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İnceleme alanı civarında Karasu kaynağının ilk çıkış noktası yakınlarında İller Bankası tarafından açılan 
kuyular bulunmakla birlikte söz konusu kuyulara ait bilgilere ulaşılamamıştır. Çalışma kapsamında 2015 
yılı Haziran ayında bir adet karst araştırma su sondaj kuyusu açılmıştır. Karasu kaynağı ana boşalım 
noktasına kuş uçuşu 2,25 km mesafede 870 metre kotunda açılan kuyunun derinliği 80 metre olup 10 metre 
yamaç molozu geçildikten sonra kristalize kireçtaşına girilmiştir. Söz konusu kuyuda 2015 ve 2016 yılları 
kurak dönemlerinde aylık yeraltısuyu seviye takibi yapılmıştır (Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. Yeraltısuyu Seviye Takip Tablosu 

Ölçüm Tarihi 
Ölçülen Yeraltısuyu 

Seviyesi (m) 

 
Yeraltısuyu Kotu (m) 

Kaynak Boşalım Kotuna 

Göre Seviye (m) 

Temmuz 15 16,5  853,5 12,7 

Ağustos 15 18,63  851,37 10,57 

Eylül 15 19,61  850,39 9,59 

Ekim 15 20,19  849,81 9,01 

Kasım 15 20,76  849,24 8,44 

Aralık 15 21,22  848,78 7,98 

Nisan 16 18,24  851,76 10,96 

Mayıs 16 18,5  851,5 10,7 

Haziran 16 19,72  850,28 9,48 

Ağustos 16 20,41  849,59 8,79 

Ekim 16 21,64  848,36 7,56 

 
 
Korelasyon ve Değerlendirmeler 
 
Yağış-Kaynak Akımlarının Analizi 
Karasu Kaynağının debi ölçümlerine 1978 yılında başlanmış olmakla birlikte düzenli aylık debi ölçümleri 
bulunmamaktadır (Çizelge 1). Mezit istasyonu uzun dönem ortalama aylık yağış değerleri ve kaynağa 
ait uzun dönem ortalama aylık akım değerleri kullanılarak yağış-akım ilişkisine bir yaklaşımda 
bulunulmuştur (Şekil 4). Yağışların yaklaşık iki aylık gecikme ile kaynak akımlarına yansıdığı 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. Uzun Yıllar Ortalama Debi-Yağış İlişkisi Grafiği  
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Yağış-Yeraltısuyu Seviyesi Analizi 
2015 yılı Ağustos-Aralık dönemi ve 2016 yılı Nisan-Ekim dönemlerinde DSİ 63267 numaralı karst 
araştırma su sondaj kuyusundan yeraltısuyu seviye ölçümleri yapılmıştır. Yağış-yeraltısuyu seviyesi 
ilişkisini ve kurak dönemlerde rezervuardaki yeraltısuyu seviye değişimini incelemek maksadıyla Mezit 
istasyonuna ait 2015-2016 yağış değerleri ve ilgili aylara ait yeraltısuyu seviye değerleri analiz edilmiştir. 
Kurak dönemde yeraltısuyu seviyesinin azalmakta ancak sonraki yıl yağışlı dönem sonunda tekrar aynı 
seviyelere ulaşmaktadır.  
 
Kaynak Akımlarının Analizi ve Değerlendirmesi 
Karasu kaynağına ait ölçümler genellikle Nisan, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşmaktadır. Uzun yıllar 
kurak dönem başlangıcı ve sonundaki debi değerlerinde meydana gelen değişim incelendiğinde Nisan 
ayındaki değerlerin yıllara göre dalgalanma gösterdiği buna karşılık kurak dönem sonunda yapılan 
ölçümlerde birbirine yakın değerler elde edildiği görülmektedir.  
 
Kaynak akımlarının analizinin yapılabilmesi maksadıyla Karasu kaynağının 1978-2016 yılları arasında 
ölçülen mevcut aylık debi değerlerinin ortalaması alınarak baz akım alçalım eğrisi grafiği çizilmiş ve Maillet 
formülünden faydalanılarak hesaplamalar yapılmıştır (Şekil 5). 
 

 
Şekil 5. Baz Akım Alçalım Eğrisi Grafiği 

 
Kaynak akımları ve baz akım alçalım eğrisi grafiğinden elde edilen veriler kullanılarak kaynak sınıflaması 
yapılmıştır (Akdeniz, 2004' e göre).Yapılan sınıflamaya göre Karasu kaynağı ortalama debisine göre fazla 
yüksek debili kaynaktır. Debi değişim katsayısına (KD) göre debisi orta derecede değişken kaynaklar sınıfına 
girmektedir . Ortalama boşalım katsayısına (αort) göre fazla değişken kaynaklardan olup debisi, yıllık 
boşalım miktarı ve dinamik rezervi yıllık yağışlarla ilgili beslenime bağlı olarak değişmektedir. 
 
 
KARST HİDROJEOLOJİSİ 
 
Karstik Sistemin Hidrolik Özellikleri ve Hidrolik Parametrelerinin Belirlenmesi 
 
Etüt sahasında bulunan karbonatlı kayaçların yüzeyinde ileri derecede karstlaşmayı gösteren büyük karstik 
şekiller mevcut değildir. Genelde karstlaşmanın halen devam etmekte olduğu ve orta derece bir 
karstlaşmanın varlığından söz edilebilir. 
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Etüt sahasında açılan karst araştırma su sondaj kuyusunda ölçülen yeraltısuyu seviyeleri vasıtasıyla 
yeraltısuyu seviyesinin kaynak boşalım kotuna (karstik akiferin boşalım noktasına) göre durumu 
hesaplanmıştır. DSİ 63267 numaralı karst araştırma su sondaj kuyusunda ölçülen değerlere bakıldığında 
(Çizelge 2), yeraltısuyu seviyesinin 853,5 ile 848,36 m arasında değiştiği ve yeraltısuyu seviyesinin kurak 
dönemde kaynaktan yani karstik akiferin boşalım noktasından 7,56-12,7 m daha yukarıda olduğu 
görülmektedir. Bu verilere göre karstik sistemdeki hidrolik eğim (i) kurak dönem başlangıcında 0,0056 iken 
yeraltısuyu seviyesinin en düşük olduğu Ekim 2016 tarihinde 0,003 olarak bulunmuştur. Yeraltısuyu akım 
hızının bulunması için yapılan hesaplamalarda yağışlı dönemlerdeki seviye artışları da göz önüne alınarak 
ortalama hidrolik eğim 0,005 olarak alınmıştır. 
 
Kurak dönem rezerv değişimi grafikleri yardımıyla akiferin hidrolik parametrelerinin belirlenmesi mümkün 
olmaktadır. Çalışma kapsamında düzenli kurak dönem ölçümleri bulunan 1979,1980 ve 2003 yıllarına ait 
rezerv değişim grafikleri çizilerek bu grafikler yardımıyla hesaplanan iletimlilik katsayısı (T) ve depolama 
katsayı (S) değerleri, akiferin daha iyi temsil edilmesi maksadıyla üç yılın sonuçlarının ortalaması alınarak 
kullanılmıştır. Buna göre, Sort değeri 0,159, Tort  303.869,5 m2/gündür. Ortalama akifer kalınlığı (b), hidrolik 
eğimin 0,005 olduğu durumda 65 m olarak hesap edilmiştir. Akiferin iletimlilik değeri (T) ve akifer kalınlığı 
(b) bilindiğinde hidrolik iletkenlik değerini (K) bulmak mümkün olmaktadır. 
 

T = K x b       →    K =     →   K =       →    K = 4.674,9 m/gün 
 
Akiferdeki yeraltısuyu akım hızını (VYAS) hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır. 
 

VYAS =  
 
Burada n porozite değerini göstermektedir. Porozite birincil porozite ve ikincil porozite olmak üzere ikiye 
ayrılır. Karbonat kayaçlarının birincil poroziteleri sedimantasyon sırasında kazandıkları ilksel porozite olup, 
çok küçük bir değere sahiptir. Bu tür kayaçlarda etkili olan porozite, ikincil porozite olarak adlandırılan ve 
sedimantasyondan sonra tektonizmanın etkisiyle kazanılan (eklem, kırık, çatlak) yapısal unsurlar ve 
bunların çözünerek gelişmesiyle oluşan erime kanallarının bir toplamı olan porozitedir (Akdeniz, 2004).  
Çalışma alanında doğu batı istikametinde yoğun tektonizma görülmektedir. Bu da kayacın kırık çatlak 
yapısını ve dolayısıyla ikincil porozitesini etkilemektedir. Porozite değerini bulmak için aşağıdaki formül 
kullanılmaktadır.  
 
Porozite (n)  
 
Akım hızı formülündeki n değeri etkin poroziteyi ifade etmektedir. Etkin porozite yeraltısuyu akımının 
mevcut olduğu gözenekliliktir ve malzemenin birbiri ile bağlantılı olan boşluklarının hacminin toplam 
hacme oranı olarak ifade edilir (Yolcubal, t.y.). Başka bir ifadeyle o anda doygun zondaki su ile doldurulan 
boşlukların doygun zonun toplam kayaç hacmine oranıdır. Doygun zondaki n değerini bulabilmek için 
yapılan hesaplamada doygun zondaki boşluk hacmi (Vb), bütün boşluklar (kırık/çatlaklar) su ile dolmuş 
olduğundan o andaki mevcut su hacmine (Vt) eşit olarak kabul edilmiştir (Vt=Vb). Herhangi bir andaki 
dinamik rezerv (Vt) bulunduğunda o andaki boşlukları dolduran suyun hacmi, dolayısıyla boşluk hacmi 
(Vb) de bulunmuş olur. Karstik akifere ait porozite değerine yaklaşımda bulunabilmek için 2015 yılı ekim 
ayına ait yeraltısuyu seviyesi ve aynı dönemde ölçülen kaynak debi değerlerinden yararlanılmıştır. 
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Herhangi bir t anındaki dinamik rezerv; 
 
Vt        formülünden hesap edilebilir. 
 
2015 Ekim ayındaki kaynakta ölçülen debi (Qt) = 0,786 m3/s,  
Baz akım alçalım eğrisi grafiğinden α= 0,00334091 gün-1 

 

Vt =        →        Vt = Vb = 20.326.916,9 m3  

Kuyuda aynı dönemde ölçülen yeraltısuyu seviyesine göre kaynak boşalım noktası üzerindeki su seviyesi 
9,01 metredir. Bu durumda ortalama akifer kalınlığı (doygun kalınlık) 52,19 metre olarak hesaplanmıştır. 
Karstik akiferin yayılımı (yüzey alanı) 285 km2 olduğuna göre doygun zonun yaklaşık toplam hacmi yüzey 
alanının yükseklik (doygun kalınlık) ile çarpılmasıyla bulunabilir. 
 
Doygun zondaki kayacın toplam hacmi (Vtk) = Doygun Kalınlık x Yüzey Alanı 
(Vtk) = 52,19 x 285.000.000=14.874.150.000 m3  
 
Porozite (n)      →  n    →   n = 0,137 

 
Kırık çatlak sistemine bağlı olarak baz akımı kurak dönem boyunca laminer akıma yaklaşır. Hesaplamalarda 
kullanılan değerler kurak periyot sonuna ait olduğundan akış laminere yakındır. Piyozemetre çizgisindeki 
birim alçalmaya karşılık akiferin yatayda birim kesitli bir parçasından dışarıya çıkacak suyun hacmine 
depolama katsayısı denir. Serbest akiferlerde depolama katsayısı özgül verime eşittir ve boyutsuzdur 
(Korkmaz,1988). 1979,1980 ve 2003 yılları kurak dönem rezerv değişim grafiklerinden ortalama 0,156 
olarak bulunmuş olan depolama katsayısı n (porozite) değerini vermektedir. Yeraltısuyu akım hızının 
hesaplamasında iki farklı yöntemle bulunmuş olan bu n değerlerinin ortalaması alınarak elde edilen ortalama 
n değeri kullanılmıştır. 
 
nort=(0,137+0,156) / 2 
nort=0,147 
 
Bulunan değerler yeraltısuyu akım hızı formülünde yerine konulursa akım hızı bulunmuş olur. 

Yeraltısuyu akım hızı (VYAS) =        →    VYAS =    →  VYAS = 159 m/gün 
 
Karstik Sistemde Yeraltısuyu Dolaşımı ve Bilançosu 
 
Yeraltısuyu Dolaşımı 
 
Çalışma alanı içerisindeki yeraltısuyu dolaşımı Geyiktepe formasyonu olarak adlandırılan kristalize 
kireçtaşları içerisinde gerçekleşmektedir. Geyiktepe formasyonu bölgede doğu-batı yönünde geniş bir 
yayılım sunmakta ancak kaynağın yaklaşık 26 km batısında Oligosen yaşlı Alaçam Granitleri tarafından 
kesilerek beslenme sahası sınırlandırılmaktadır. Kaynağın beslenme sahasında özellikle doğu-batı 
doğrultusunda yoğun bir tektonizma görülmektedir. Tektonik hareketler sonucunda karbonatlı kayaçlarda 
çatlaklı, kırıklı ve faylı bir yapı oluşmuştur. Bu kırık çatlak sistemi içinde hareket olanağı bulan sular, 
karstlaşmayı geliştirerek, kristalize kireçtaşı içinde dolaşım göstermekte ve genel olarak batıdan doğuya 
doğru hareket ederek Karasu kaynağından boşalmaktadır. 
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Yeraltısuyu Bilançosu 
 
Herhangi bir yeraltısuyu rezervuarının genel bilançosu aşağıdaki gibi olmaktadır. 
 
Beslenim = Boşalım  Rezerv Değişimi 
 
Hidrolik sistemle ilgili olarak rezerv değişimleri bazen negatif bazen de pozitif değerler almaktadır. 
Genellikle, uzun periyotlarda negatif ve pozitif değerler birbirini dengelediğinden yıllık boşalımlar, 
beslenimlere eşit kabul edilebilir. Buna göre yıllık bilançolar hazırlanırken, bir akiferin gözle görülebilir 
boşalımlarını ölçmek veya hidrolik özellikler yardımı ile hesaplamak mümkün olmakta ve buradan hareketle 
yaklaşık beslenim sahaları ve miktarları tahmin edilmektedir. Buna göre yeraltısuyu bilançosu, kaynak 
boşalımlarından yararlanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 
 
Ortalama yıllık yağışlardan baz akım alçalma eğrisine göre yapılan hesaplamalar sonucunda Karasu 
kaynağının yıllık boşalttığı su miktarı    59,1 x 106 m3/yıldır. Kömürsu yaylası civarında küçük debili kaynak 
çıkışları bulunmakta olup bu sular çevredeki köylere grup içmesuyu olarak verilmektedir. Dodurga 
Belediyesinden alınan bilgiye göre bu kaynakların toplamda ortalama debisi 10 l/s civarında olup söz 
konusu kaynakların toplam yıllık boşalım miktarı 0,3 x 106 m3/yıldır. 
 
Karasu kaynağının beslenme sahasını oluşturan kireçtaşlarının beslenimi üzerine düşen yağış (yağmur ve 
kar) vasıtasıyla olmaktadır. Kireçtaşlarının beslenme sahasındaki yayılımı yaklaşık 285 km2 dir. Beslenim 
sahası üzerine düşen yıllık yağış çevredeki yağış rasat istasyonlarının yağış ve kot korelasyonu sonucunda 
534 mm olarak bulunmuştur. Kaynaklar vasıtasıyla boşalan münferit bir havzada kaynakların ortalama 
boşalttığı su miktarı bilindiğinde havzadaki süzülmeyi hesaplamak mümkündür. Yıllık toplam boşalımı mm 
cinsine çevirdiğimizde yıllık süzülmeyi buluruz (Castany, 1969). 
 
 

   I = Süzülen su yüksekliği (mm)  

     t = Zaman (360 gün=31.536x103 saniye) 
S = Havzanın Yüzölçümü (m2)  285 km2 = 285x106 m2 

 
Oort = Ortalama Debi (m3/s)1,886 m3/s (Karasu kaynağı + Kömürsü kaynakları)  
 

I =  x 1.000    →    208,7 mm  
 
Sahaya düşen yıllık toplam yağış korelasyon denkleminden 534 mm olarak bulunmuş olup bu yağışın 208,7 
mm si yani ~ % 39,1 i süzülmektedir. Bu veriler ışığında beslenim miktarı (Q) hesabı aşağıdaki şekilde 
yapılmıştır. 
 
Q (Beslenim) = Alan(m2) x Yağış (m) x Süzülme Oranı (s) 
 
Q = 285x106 x 0,534 x 0,391        →   Q = 59,51x106 m3/yıl 
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SU KİMYASI 
 
Etüt alanının su kimyası çalışmaları, önceki yıllarda alınmış olan kaynak suyu numune analiz sonuçları ve 
araştırma kuyusunun pompa deneyi sırasında alınan su numunelerinin analiz sonuçları değerlendirilerek 
yapılmıştır. Daha açıklayıcı olması açısından Wilcox ve Schoeller diyagramları da çizilmiş olup mevcut 
kaynak ve kuyuya ait suların aynı kökenli ve birbirlerine benzer oldukları ve karbonatlı kayaç 
formasyonundan geldikleri görülmektedir. 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışma alanında bulunan karstik akifer Üst Triyas-Alt Kretase yaşlı Geyiktepe formasyonuna ait kristalize 
kireçtaşlarıdır. Çalışma alanındaki akiferin ana boşalımı 840,8 metre kotundan çıkan Karasu kaynağıdır. 
Beslenim alanında üst kotlarda küçük debili kaynak çıkışları bulunmakta olup bu kaynaklar civar köylerin 
içme suyunda kullanılmaktadırlar. Çalışma kapsamında DSİ 63267 numaralı karst araştırma su sondaj 
kuyusu açılmış olup kuyuda yeraltısuyu seviye takibi yapılmıştır. Karasu kaynağının ortalama debisi 1,876 
m3/s olup boşalım katsayısı (αort) 3,34x10-3 gün-1, yıllık boşalttığı su miktarı ise 59,1x106 m3/yıl olarak 
bulunmuştur. Karstik kireçtaşlarındaki ortalama süzülme oranı yaklaşık 0,391 olarak bulunmuştur. 
İletimlilik (T) 303.869,5 m2/gün, hidrolik iletkenlik (K) 4.674,9 m/gün, depolama katsayısı (S) 0,156 olarak 
bulunmuştur. Yapılan hesaplamalar sonucu akiferdeki ortalama yeraltısuyu akım hızı (VYAS) 159 m/gün 
olarak bulunmuştur. Söz konusu kaynak ve kuyu suları, genellikle, Ca+2 ve HCO3

-1 iyonlarının hakim olduğu 
kalsiyum bikarbonatlı sular olup, C2S1 sulama suyu sınıfındaki orta tuzlu az sodyumlu suları karakterize 
etmektedir. Karasu kaynağının düzenli aylık akım ölçümleri yapılmamakla birlikte son yıllarda ölçülen 
değerlere bakıldığında debide düşüş yaşandığı görülmektedir. Eklenik yağış grafiğine göre 2008 yılından 
itibaren yağışlı döneme girilmiş olduğu göz önüne alındığında Karasu kaynağı yağış akım ilişkilerinin 
araştırılması ve kaynak parametrelerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için kaynak debilerinin düzenli 
olarak aylık ölçümlerinin yapılması uygun olacaktır. 
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SARIOT GÖLÜ (BOZKIR-KONYA) İLE AYGIR  KAYNAĞI (SU GÖZÜ KAYNAĞI) 

ARASINDAKİ HİDROLİK  İLİŞKİNİN BOYA İZLEME DENEYİ İLE BELİRLENMESİ 
 

Şengül BOZKURT 1,     Uğur AKDENİZ12,     Kemal OLGUN 3,      Nihal BAŞARAN4 

 
 

ÖZET 

Sarıot Göl Alanı ile bu göl alanının kuzeydoğusunda yer alan Aygır Kaynağı arasındaki hidrolik ilişkinin 
ortaya konabilmesi amacıyla boya izleme deneyi yapılmıştır. Mesozoyik yaşlı kireçtaşları yöredeki yoğun 
tektonik hareketler sayesinde çok kırıklı-parçalı ve karstik özellik kazanmıştır. İnceleme alanında Sarıot 
Gölü gölalanı dahil, göl alanına güney ve güneybatıdan gelen Kum Deresi'nin sağ sahilinin tamamı 
Paleozoyik yaşlı metamorfik killi şistlerden oluşmaktadır. Yağışlı kış ve bahar aylarında gölalanı yağış 
drenaj alanından gelen sular Sarıot göl alanında birikmekte ve boşalım bölgesinde metamorfik şistler 
üzerinde yer alan kireçtaşlarında oluşmuş düdenler vasıtası ile bu sular göl alanından boşalmaktadır. 
İnceleme alanında Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile dolomitik kireçtaşları Bozkır’ın güney ve güneybatı 
kesimlerinde oldukça dik ve sarp rölyef oluşturur. Bu karbonatlı kayaçların üzerinde yer yer lapya, dolin, 
uvala, düden ve mağara gibi karstik şekiller gelişmiştir. Sarıot Gölü ile gölün kuzeydoğusunda bulunan 
Aygır Kaynağı arasındaki hidrolik ilişkinin belirlenmesi için 01.06.2015 tarihinde sahada boya izleme 
deneyi gerçekleştirilmiştir. İzleme deneyinde Sarıot göl suyunun daha önce belirlenmiş olan düden 
noktaları (Düden-1 ve Düden-2) ve civarı izleyici boya ile boyanmaya çalışılmıştır. İzleyici boya (uranin), 
sal üzerinde hazır edilmiş ve boyalı su sal üzerindeki benzinli pompa ile göl suyuna verilmiştir. Yaklaşık 
4 gün süren boya izleme deneyi su örnekleme çalışması devam etmiştir. Göl suyuna izleyici boya 
verme işleminin tamamlanmasından sonra Aygır Kaynak Grubu’ndan, Sorkun-1 ve Sorkun-2  
kaynaklarından   su   örneği alınarak bu örnekler üzerinde boya ölçümü gerçekleştirilmiştir. Sarıot Gölü ile 
Aygır Kaynak Grubu arasındaki hidrolik eğim (i=0.202), ortalama YAS akım hızı (V=4707.3 m/gün) 
değerleri ve porozite (n) de %10 kabul edilerek alanda YAS akımının gerçekleştiği Mesozoyik yaşlı 
kireçtaşlarının hidrolik iletkenlik (K) değeri 2330 m/gün olarak hesaplanmıştır. Oldukça yüksek 
sayılabilecek bu hidrolik iletkenlik değeri karstik ve resifal kireçtaşı hidrolik iletkenlik değerine karşılık 
gelmektedir. Sarıot Göl Alanı boya izleme çalışması sonra, göl alanında  (polyede) biriken suların göl 
alanının kuzeydoğusunda bulunan Aygır Kaynağı hidrolik ilişkisi ortaya konmuştur. 
 
İnceleme alanında Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile dolomitik kireçtaşları Bozkır’ın güney ve güneybatı 
kesimlerinde oldukça dik ve sarp rölyef oluşturur. Bu karbonatlı kayaçların üzerinde yer yer lapya, dolin, 
uvala, düden ve mağara gibi karstik şekiller gelişmiştir. Konya İli Bozkır İlçesi sınırları içerisinde yer alan 
Sarıot Gölü ile bu göl alanının kuzeydoğusunda yer alan Aygır Kaynak Grubu (Şekil 1) arasındaki hidrolik 
ilişkinin ortaya konabilmesi için alanda boya izleme deneyi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karst, Düden, Polye, İzleyici Boya (uranin) 
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ABSTRACT 
 

A dye tracing test was performed to determine the hydraulic connection between Sarıot Lake Reservoir and 
Aygır Spring, which is located in the northeast of the reservoir. Mesozoic limestone are very fractured, 
fragmented and karstic due to the frequent tectonic activities.  In the study area, Sariot Lake Reservoir and 
all parts of the right bank of the Kum Creek (the creek comes from the southern and southwest of the lake) 
are composed of Paleozoic metamorphic clayey schists. In the rainy winter and spring months, the lake 
reservoir is recharged from the surrounding drainage area and it is discharged into the sinkholes formed in 
the limestone formation on the metamorphic schists in the discharge zone. In the study area, the Mesozoic 
limestone and dolomitic limestone form a very steep landscape in the southern and southwestern parts of 
Bozkır. Karstic features such as lapya, doline, uvala, sinkhole and cave were formed on the limestone 
formation. A dye tracing test was carried out on June 01, 2015 in order to determine the hydraulic connection 
between Sarıot Lake Reservoir and Aygır Spring, which is located in the northeast of Sarıot Lake. The dye 
tracer was injected into the previously determined sinkholes and surroundings. The dye tracer (uranin) was 
prepared by mixing with water in a barrel on a small raft and the dyed water was pumped into the lake water 
by using a pump. Water sampling studies lasted for four days. After completing the dye injection process, 
water samples were collected from Aygır Spring Group, Sorgun-1 and Sorgun-2 springs. These samples 
were measured by using fluorometer device. Hydraulic conductivity of Mesozoic limestone were calculated 
as 2330 m/day by using the hydraulic gradient between Sarıot Lake and Aygır Spring Group (0.202) and 
average groundwater flow velocity ( 4707.3 m/day) and assuming the porosity as 10 %. The calculated 
hydraulic conductivity, which is considered as high, corresponds to a hydraulic conductivity of karstic and 
reefal limestone. After dye tracing test at Sarıot Lake, It was revealed that a hydraulic connection between 
Sarıot Lake and Aygır Spring located in the northeast of the lake exists. 
 
In the study area, Mesozoic limestone and dolomitic limestone formations form a steep and craggy 
landscape in the southern and southwestern parts of Bozkır. Karstic features such as lapya, doline, uvala, 
sinkhole and cave were formed on these limestone formations. A dye tracing test was performed to 
determine the hydraulic connection between Sarıot Lake (in Bozkır, Konya) and Aygır Spring group, which 
is located in the northeast of the Lake.  
 
Keywords:  Karst, Sinkhole, Polje, Dye Tracer (uranine) 
 
 
SAHANIN JEOLOJİ ve KARST ŞEKİLLERİ 
 
Mesozoyik yaşlı kireçtaşları yöredeki yoğun tektonik hareketler sayesinde çok kırıklı-parçalı ve karstik 
özellik kazanmıştır. İnceleme alanında Sarıot Gölü gölalanı dahil, göl alanına güney ve güneybatıdan gelen 
Kum Deresi'nin sağ sahilinin tamamı Paleozoyik yaşlı metamorfik killi şistlerden oluşmaktadır.  
 
Yağışlı kış ve bahar aylarında gölalanı yağış drenaj alanından gelen sular Sarıot göl alanında birikmekte 
ve boşalım bölgesinde metamorfik şistler üzerinde yer alan kireçtaşlarında oluşmuş düdenler vasıtası ile bu 
sular göl alanından boşalmaktadır. İnceleme alanında Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile dolomitik kireçtaşları 
Bozkır’ın güney ve güneybatı kesimlerinde oldukça dik ve sarp rölyef oluşturur. Bu karbonatlı 
kayaçların üzerinde yer yer lapya, dolin, uvala, düden ve mağara gibi karstik şekiller gelişmiştir.  
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Şekil 1. Yer Bulduru Haritası 

 
 

 
 

Şekil 2. Sarıot Gölü ve Yakın Civarı Stratigrafik Kesiti 
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Şekil 3. Sarıot gölalanı sol sahil kireçtaşları (mansaptan membaya bakış 

 

 
Şekil 4. Sarıot gölalanı mansaptan membaya bakış 
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Çizelge 1.  Aygır Kaynak Grubu’nun aylık ortalama akımları.  
 
Kaynak Adı: SORGUN-

III (AYGIR) 
          

Kaynağın Yeri ve Koordinatları: Konya-Bozkır, 
Konya N28-d3 23666 D-07935 K 

       

Kaynağın Çıktığı Formasyon: 
Kireçtaşı 

         

Yılla
r Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

2004       354   126 302 312 

2005 269 564 1683 2332 1032 385 119 102 102 94 638 235 

2006 452 527 2303 5269 2526 400 179 110 87 162 1617 325 

2007 208 422 1574 2616 971 253 125 103 93 86 565 1738 

2008 421 434 3160 2345 479 202 105 96 98 101 1834 309 

2009 1423 4381 1149 4840 4935 2589 303 139 97 124 342 2303 

2010 966 1475 3343 1722 672 261 226 108 99 140   

 
 

 
 

Şekil 5. Aygır Kaynağı Debi Ölçüm Noktaları 
 
 
BOYA İZLEME DENEYİ 
 
Sarıot Gölü ile gölün kuzeydoğusunda bulunan Aygır Kaynağı arasındaki hidrolik ilişkinin belirlenmesi 
için 01.06.2015 tarihinde sahada boya izleme deneyi gerçekleştirilmiştir.  
 
Göl suyuna izleyici boya verilmeden önce göl suyundan, Aygır Kaynak Grubu (Boşalım-1, 2, 3,)’ndan,  
Sorkun-1 ve Sorkun-2 kaynaklarından şahit su örnekleri alınmıştır. 
 
İzleme deneyinde Sarıot göl suyunun daha önce belirlenmiş olan düden noktaları (Düden-1 ve Düden-2) 
ve civarı izleyici boya ile boyanmaya çalışılmıştır. İzleyici boya (uranin), sal üzerinde hazır edilmiş ve 
boyalı su sal üzerindeki benzinli pompa ile göl suyuna verilmiştir. Boya verme işleminden sonra su 
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örnekleme işine geçilmiş ve Aygır Kaynak Grubu’ndan, Sorkun-1 ve Sorkun-2  kaynaklarından   su   örneği 
alınarak bu örnekler üzerinde boya ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
 
Göl suyuna izleyici boya verme işleminin tamamlanmasından sonra yaklaşık 4 gün (99 saat) süren su 
örnekleme çalışmasında toplam ~160 adet su örneği alınarak bu örnekler üzerinde boya ölçümü 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Su örneklerinin izleyici boya (uranin) derişimleri Turner Marka 10-AU model arazi tipi fluorometre cihazı 
ile ölçülmüştür 
 
Sarıot Gölü ile Aygır Kaynak Grubu arasındaki hidrolik eğim (i=0.202), ortalama YAS akım hızı 
(V=4707.3 m/gün) değerleri ve porozite (n) de %10 kabul edilerek alanda YAS akımının gerçekleştiği 
Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarının hidrolik iletkenlik (K) değeri 2330 m/gün olarak hesaplanmıştır. Oldukça 
yüksek sayılabilecek bu hidrolik iletkenlik değeri karstik ve resifal kireçtaşı hidrolik iletkenlik değerine 
karşılık gelmektedir. Sarıot Göl Alanı boya izleme çalışması sonra, göl alanında  (polyede) biriken suların 
göl alanının kuzeydoğusunda bulunan Aygır Kaynağı hidrolik ilişkisi ortaya konmuştur. 
 
 

 
 

Şekil 6. Sarıot gölü boya verilmeden önceki görüntü 
 
 

 

 
 

Şekil 7. Sarıot gölü boya verildikten sonraki görüntü  
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Şekil 8. Boya verilen Düdenler 

 
Aygır Kaynak Grubu (Foto 3) bölgede bulunan Çarşamba Çayı'nın en önemli beslenimini oluşturmaktadır.  
 
Kaynak grubundan boşalan sular kuzey yönüne akarak ilk olarak Karacahisar Köyü’ne ulaşmakta daha 
sonra da Dere Köyü ve Çağlayan Kasabası’nın içinden geçerek Bozkır İlçesi’ne varmaktadır (bk. Şekil 1). 
İzleme deneyine başlamadan 1-2 saat önce Aygır Kaynak Grubu’ndan su örneklemesine başlanılmıştır. 
Sarıot Gölü’nün düden bölgesinin izleyici boya ile boyanmasından (bk. Foto 2) 5 saat sonra Aygır Kaynak 
Grubu’ndan oldukça yoğun ve gözle görülebilecek derişimde boya gelişi olmuştur (Foto 4). 
 
 

 
 

 

 
 

Şekil 9. Numune toplanan kaynak noktaları 
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Alanda gerçekleştirilen boya izleme deneyi sonucu: Sarıot Gölü sularının Bozkır İlçesi’nden de geçen 
Çarşamba Çayı'nın (Foto 5)  en önemli beslenimini oluşturan Aygır Kaynak Grubu’nu beslediği 
belirlenmiştir. Boya izleme deneyi sonucuna göre: Sarıot Gölü suları gölün kuzeydoğu sınır sahilinde yer 
alan düdenlerden yeraltına batarak yaklaşık 5 saatte Aygır Kaynak Grubu’na ulaşmaktadır.   
Sarıot gölü çevresindeki jeolojik yapı ve boya izleme deneyi sonucu, Sarıot Gölü sularının güney yönüne 
doğru (Akdeniz’e doğru) değil de kuzeydoğu yönüne (Aygır Kaynak Grubu’na) doğru bir yeraltı suyu akımı 
şeklinde gerçekleştiğini göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 10. Bozkır İlçesi Çarşamba çayı boya gelişi 
 
 

GÖL ALANI (POLYE) İLE AYGIR KAYNAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sarıot Göl Alanı 1700-1710 m kotunda bir polye olup kış aylarında su ile dolup, yaz aylarında ise 
kurumaktadır. 
“Sarıot Göl Alanı ve Civarı Hidrojeoloji Raporu”na göre: Sarıot Gölü tabanı kil kaplıdır ve yağışlı 
mevsimlerde Sarıot Göl alanında (polyede) biriken sular düdenler aracılığıyla yer altına drene olup 1450m 
kuzeydoğudaki 1390-1400 m kotlarından boşalan Aygır Kaynağı ile yüzeye çıkmaktadır.    

 

 
Şekil 11. Sarıot Gölü ile Aygır Kaynak Grubu arası jeolojik kesit .  
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Sarıot Göl alanında Mesozoyik yaşlı kireçtaşları altında yer alan az geçirimli-geçirimsiz metamorfik şistler 
topoğrafik olarak kuzeye doğru eğimli olduklarından Sarıot Göl alanında biriken suların kuzeyde 
Karacahisar vadisi içinde boşalan Su Gözü kaynakları (Aygır kaynak gurubu) haricinde başka bir yerden 
boşalma imkanı yoktur.  
 
Metamorfik şistler üzerinde yer alan kireçtaşları da kuzey-kuzeydoğuya doğru eğimlidir. Nitekim Sarıot 
Göl alanında suyun depolandığı yağışlı mevsimlerde Karacahisar Vadisinde Su Gözü kaynaklarının hemen 
üstünde büyük miktarda su boşalımları oluşurken, Sarıot Göl alanında suyun olmadığı zamanlarda 
Karacahisar vadisindeki boşalım noktası kısa zamanda kurumaktadır. 
 
 

 
Şekil 12. Mesozoyik yaşlı kireçtaşları 

 

 
Şekil 13. Sarıot Gölü ve göl kenarında yer alan tahmini düden yerleri.  
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Şekil 14. Sarıot Göl Alanı Kurak Dönem Genel Görünümü (08.10.2015) 
 

 

 
 

Şekil 15. Aygır kaynağı Alanı Kurak Dönem Genel Görünümü (08.10.2015) 
 

 
 

Şekil 16. Yağışlı Dönem Genel Görünümü (28.04.2015)  
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Şekil 17. Aygır kaynağı Alanı Kurak Dönem Genel Görünümü (28.04.2015) 
 

 

  

 
Şekil 18.Düden ağzı kurak ve yağışlı dönem 

 
 
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
 Konya İli Bozkır İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sarıot Gölü ile bu göl alanının kuzeydoğusunda yer 

alan Aygır Kaynak Grubu arasındaki hidrolik ilişkinin ortaya konabilmesi için alanda boya izleme deneyi 
gerçekleştirilmiştir. 

 
 Boya izleme deneyi sonucuna göre: Sarıot Gölü suları gölün kuzeydoğu sınır sahilinde yer alan 

düdenlerden yeraltına batarak yaklaşık 5 saatte Aygır Kaynak Grubu’na ulaşmaktadır.   
 
 Sarıot gölü çevresindeki jeolojik yapı ve boya izleme deneyi sonucu, Sarıot Gölü sularının güney yönüne 

doğru (Akdeniz’e doğru) değil de kuzeydoğu yönüne (Aygır Kaynak Grubu’na) doğru bir yeraltı suyu 
akımı şeklinde gerçekleştiğini göstermektedir.  
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YERALTISUYU KALİTE İZLEMELERİ: SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ İLE UYUM SÜRECİ 
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ÖZET 

Ülkemizde yeraltısuları konusundaki çalışmalar 1952 yılında kurulan Yeraltısuları Bürosu ile başlamış olup 
daha sonra kurulan DSİ Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilmiştir ve halen DSİ yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde yürütülmektedir. DSİ Merkez Teşkilatı ve Bölge Müdürlükleri tarafından geçmişten 
günümüze münferit, ova, alt havza ve havza bazlı olmak üzere değişik ölçeklerde çok sayıda hidrojeolojik 
etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. Hidrojeolojik etütler kapsamında yeraltısuyu miktar izlemeleri 
yapılmakta ve çalışma alanının su kalite durumunun ortaya konması amacıyla örnekleme yapılarak kimyasal 
analizler gerçekleştirilmektedir.  
 
AB müzakereleri sürecinde, Su Çerçeve Direktifi’nin ve Yeraltısuları Direktifi’nin, yeraltısuları ile ilgili 
hükümlerinin ülkemiz mevzuatıyla uyumlaştırılması maksadıyla 2012 yılında Yeraltı Sularının Kirlenmeye 
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yürürlüğe konmuştur. Yeni 
mevzuatın yürürlüğe girmesiyle, yeraltısuyu kalite izlemeleri konusunda Gözetimsel İzleme, Operasyonel 
İzleme, Eşik Değerler, Doğal Arka Plan Seviyeleri, Artan-Azalan Trendler vb. gibi pek çok yeni kavram 
ortaya çıkmış ve bu kavramlara uyum sorunlarıyla birlikte uygulamada güçlükler gündeme gelmiştir. Ayrıca 
hidrojeolojik etütler kapsamında genel olarak fizikokimyasal, genel kimyasal parametreler ve ağır 
metallerin analizleri yapılırken; SÇD hükümleri ile pestisitler, hidrokarbonlar gibi çok sayıda parametre 
içeren kirletici gruplarının da izlemelerinin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  
 
Bu kapsamda, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, uygulama adımlarının belirlenmesi, uyum 
konusunda yaşanan güçlüklerin aşılması ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi amacıyla bakanlığımız 
tarafından ulusal ve AB fonlu projeler gerçekleştirilmiştir. Bu projeler ile, Gediz, Konya, Büyük Menderes, 
Meriç Ergene, Susurluk, Akarçay, Sakarya, Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak ve Kuzey Ege olmak üzere 
11 havzada YAS kütleleri belirlenmiş ve izleme ağları oluşturularak miktar ve kalite izlemeleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: DSİ Genel Müdürlüğü, Su Çerçeve Direktifi, Yeraltısuyu İzleme, Su Kimyası 

 
ABSTRACT 

The studies on groundwater in our country have started with the Groundwater Bureau, which was 
established in 1952 and then incorporated into the General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and 
these studies are still under the authority and responsibilities of DSI. From past to present, many 
hydrogeological surveys in different scales based on plain, sub-basin and basin have been performed by the 
central and regional directorates of DSI. Within the context of hydrogeological surveys, groundwater 
quantities are monitored and water quality sampling and chemical analyzes are carried out in order to 
determine the water quality status of the study area. 
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In the course of the EU negotiations, the Regulation on the Protection of Groundwater against Pollution 
and Deterioration was put into force in 2012 in order to harmonize the provisions of the Water Framework 
Directive and Groundwater Directive with our national legislation. With the new legislation coming into 
force, many new concepts such as Surveillance Monitoring, Operational Monitoring, Threshold Values, 
Natural Background Level,  Trends etc. have emerged and complience problems along with difficulties 
implementing these concepts have been raised. Also, in the scope of hydrochemical surveys, usually 
physicochemical, general chemical parameters and heavy metals are analysed whereas, with the WFD 
provisions, monitoring of pollutant groups containing a large number of parameters such as pesticides and 
hydrocarbons have become obligatory.  
 
In this context, national and EU funded projects were carried out by our ministry in order to fulfill the 
provisions of the legislation, determine the implementation steps, overcome the difficulties in adaptation 
and improve the institutional capacities. With these projects, groundwater bodies were deliniated in 11 
basins including; Gediz, Konya, Buyuk Menderes, Meric Ergene, Susurluk, Akarcay, Sakarya, Burdur, Bati 
Akdeniz, Yesilirmak and Kuzey Ege basins, monitoring networks were constructed, quantity and quality 
monitorings were performed. 
 

Key Words: General Directorate of State Hydraulic Works, Water Framework Directive, Groundwater 
Monitoring, Water Quality 

 
1. GİRİŞ 
 
Yeraltılsuları içme suyu, tarımsal sulamalar, endüstriyel çekimler, jeotermal tesisler açısından büyük öneme 
sahip olduğu gibi sürdürülebilir bir ekoloji açısından da korunması gereken oldukça önemli bir kaynaktır. 
Dünyanın pek çok yerinde, özellikle sınırlı veya kirli yüzey suyu kaynakları bulunan alanlarda, yeraltısuyu 
kaynakları içme suyu temini için son derece kritik konumdadır ve hatta birçok topluluk için ekonomik olarak 
uygun tek seçenektir. Bunun nedeni ise, yeraltısuyunun yüzey sularından daha stabil ve daha iyi kalitede 
olmasıdır. Yeraltısuları, genellikle içmeye elverişli hale gelmek için çok az işlem gerektirir veya hiç işlem 
görmezken, yüzey sularının genellikle yoğun bir şekilde arıtılması gerekmektedir. (WHO, 2006)  
 
Yeraltısuyunun kalitesi jeokimyasal, hidrojeolojik ve iklimsel olmak üzere pek çok faktöre bağlıdır. Farklı 
atmosferik girdilere, akifer mineralojisindeki değişikliklere ve değişen alıkonma sürelerine bağlı çözünürlük 
ve kinetik kontroller ile birlikte yeraltısuyu kimyasındaki zamana ve konuma bağlı değişiklikler 
gerçekleşmektedir. (Edmunds, Shand, Hart, & Ward, 2003) Ayrıca, tarımsal, endüstriyel ve madencilik 
faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin yeraltısuyu kimyası üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Son 
yıllarda nüfus artışıyla birlikte artan tarımsal faaliyetler, kentleşme ve sanayileşme gibi antropojenik 
baskılar nedeniyle su kalitesi giderek bozulmaktadır. Yeraltısuyunda kirliliğin meydana geldiği ve 
önlemlerin çok geç alındığı durumlarda, gerekli kalite restorasyonu elde edilene kadar onlarca yıl ve daha 
fazlası gerektiği gibi, bu tür işlemler oldukça yüksek maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Bu durum, 
yeraltısuyunun ve kirleticilerin çok yavaş hareket etmesi ve uzun ikamet sürelerinden kaynaklanmaktadır. 
(Quevauviller, Foulliac, Grath, & Ward, 2009)Yeraltısuyu kalitesini kontrol eden fiziksel ve kimyasal 
süreçlere dair bilgi birikimi, bu değerli kaynağın etkin yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı için çok 
önemlidir. (Biddau & Cidu, 2016) Bu nedenle, yeraltısularının içeriğinde yer alan maddelerin doğal 
konsantrasyonlarının belirlenmesi, insani kaynaklı kirleticilerin tayin edilmesi ve bu kirleticilerdeki artan 
eğilimlerin belirlenerek gereken önlemlerin alınmasına temel oluşturması açısından yeraltısuyu kalitesinde 
izleme yapılması önem arz etmektedir. 
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1.1. DSİ Yeraltısuyu Suyu Çalışmaları 
 
Türkiye’de ilk yeraltısuyu arama ve kullanma çalışmaları Cumhuriyet dönemi ile gelişen sanayi, tarımsal 
sulamalar ve içme suyu ihtiyaçları üzerine başlamıştır. Yeraltısuyu sondaj makinalarının ilk kez ne zaman 
kullanıldığına dair bilgiler kesin olmamakla birlikte, 1920 yıllarında İstanbul'da Fransızlar tarafından sondaj 
yapıldığı ve 1929 yıllarına kadar bu bölgede pek çok artezyen kuyunun açıldığı belirtilmektedir. 1938-1940 
yılları arasında, Orta Anadolu'da yeraltısuyu temini amacıyla Elektrik Etüd İdaresi tarafından da bazı 
kuyular açılmıştır. 1952 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde yeraltısuyu inceleme ve araştırması 
yapacak bir büro kurulmuştur ve ABD desteğiyle ilk olarak Güneydoğu Anadolu’da yeraltısuyu araştırma 
sondajlarına başlanmıştır. Bu tarihlerden itibaren DSİ yeraltısularının araştırılması, planlanması ve 
işletilmesine devam ederken diğer bazı kuruluşlarca da (Belediyeler, özel sektör vb.) yeraltısuyu temin 
amaçlı sondaj çalışmaları sürmektedir. (Sipahi, ve diğerleri, 1980) 
 
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri tarafından, geçmişten 
günümüze ova, alt havza ve havza bazlı olmak üzere yeraltısuyu potansiyelinin ve kalitesinin ortaya 
konulması amacıyla değişik ölçeklerde çok sayıda hidrojeolojik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. Etüt 
çalışmaları kapsamında, yeraltısuyu kalitesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve muhtemel değişimleri 
öngörebilmek amacıyla su kalitesi örnekleme çalışmaları yapılmaktadır.  
 
Hidrojeolojik etüt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kalitesi çalışmalarında, izleme noktaları ve 
parametrelerinin seçimi, hidrojeolojik faktörler ile akifer üzerindeki baskı ve etkilere göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Suyun kullanım amacına göre genel olarak, içme suyu ve sulama suyu sağlayan kuyu 
ve kaynaklardan numune alınarak; pH, elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş katılar (TDS), major 
iyonlar (Ca, Na, Mg, K, CO3, HCO3, Cl, SO4), azotlu bileşikler (NO2, NO3, NH4 vb.), bor  ve  ağır metaller 
(As, Cd, Fe, Cu, Co,... vb.) gibi parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir. İzlemeler genellikle sulama 
dönemi öncesi olarak Nisan ve Mayıs aylarında (mevsim başı) ve sulama dönemi sonrası olarak Ekim ve 
Kasım aylarında (mevsim sonu) olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Analizlerden elde edilen 
sonuçlardan, Artık Sodyum Karbonat (RSC), Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR), %Na ve su sınıfı tespit 
edilmektedir. İçme suyu temini söz konusu ise TS 266 standartında yer alan fiziksel ve kimyasal 
parametreler dikkate alınmaktadır. Çalışma sahasında, hidrojeokimyasal yorumlama yapabilmek ve suların 
kimyasal fasiyesini belirleyebilmek amacıyla da Wilcox, ABD Tuzluluk, Schoeller, Piper vb. diyagramlar 
hazırlanarak hidrojeolojik etüt raporlarında sunulmaktadır.  
 
2. MEVZUAT 
 
Türkiye'de yeraltısularının miktar ve kalite yönünden izlenmesine dair çalışmalar “6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, “167 Sayılı Yeraltısuları Kanunu” ve 
“Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” mevzuatı kapsamında 
yürütülmektedir.   
 
2012 yılında resmi gazetede yürülüğe giren “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik” Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında oluşturulmuş olup, AB yeraltısuları 
müktesebatının temelini oluşturan Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Su Çerçeve Direktifinin alt bir 
direktifi olan Yeraltı Suyu Direktifi (2006/118/EC) gerekliliklerini büyük oranda karşılar niteliktedir. Söz 
konusu yönetmelik ile Türkiye’de yeraltısuları miktar ve kalite yönetimi konusundaki temel oluşturabilecek 
mevzuat eksikliği de giderilmiştir. Yönetmeliğin amacı, Madde 1’de belirtildiği üzere “İyi durumda olan 
yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi 
ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasların belirlenmesidir”. Yönetmelik çerçevesinde yeraltısuyu 
yönetimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: 
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 Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi ve başlangıç karakterizasyonu 
 Havzadaki baskı unsurlarının belirlenmesi ve bu unsurların yeraltısuyu kütleleri üzerindeki 

etkilerinin ortaya konması 
 Risk altındaki kütlelerin belirlenmesi 
 Yeraltısuyu kütlelerinin miktar ve kalite izlemelerinin gerçekleştirilmesi 
 Eşik değerlerin belirlenmesi 
 Miktar ve kalite durum değerlendirmelerinin yapılması 
 Önemli ve sürekli artan eğilimlerin tespiti 
 İyileştirmeye başlama noktasının belirlenmesi 
 Tedbirler programının oluşturulması 

 
Kalite izlemeleri, gözetimsel ve operasyonel olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Gözetimsel izleme, 
yeraltısuyu kütlelerinde genel durumun tespit edilmesi ve YAS kütlelerindeki kirlilik hakkında genel bir 
bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik ile gözetimsel izleme kapsamında YAS kütlesini temsil eden tüm izleme noktalarında 
asgari olarak oksijen içeriği, pH, iletkenlik, nitrat ve amonyum parametrelerinin izlenmesi zorunludur. 
(Resmi Gazete, Tarih: 07.04.2012, Sayı: 28257) Operasyonel izleme kapsamında ise risk altında olduğu 
tespit edilen kütleler için daha detaylı bir izleme programı oluşturularak, bu kütlelerin kimyasal 
durumlarının belirlenmesi, uzun dönemli kirlilik artış eğiliminin tespiti ve tedbirler programının etkinliğinin 
değerlendirilmesi amaçlarıyla izleme gerçekleştirilir. Operasyonel izleme kapsamında izlenecek 
parametreler yeraltısuyu kütlesi üzerindeki baskı ve etkiler dikkate alınarak belirlenir. Baskı ve etkilerin 
yoğunluna paralel olarak izleme parametre sayısı ve izleme sıklığı artar. Genel kalite parametreleri, iyonlar, 
metaller, nütrientler, pestisitler, hidrokarbonlar vb. parametre gruplarıyla birlikte, operasyonel izlemede 
izlenen parametre sayısı 300’e kadar ulaşabilir. 
 
Yönetmeliğe uygun olarak iyi YAS kimyasal durumunu tanımlayan Ek-1’deki tabloda belirtilen 
değerlendirme için, Ek-2’deki tabloda belirtilen YAS kalite standartları (Nitratlar için 50 mg/L, İlgili 
metabolitler, bozulma ve reaksiyon ürünlerini içeren pestisitlerdeki aktif maddeler için 0,1 μg/L – 0,5 
μg/L(toplam) şeklinde belirlenmiştir) ve Ek-3’e göre belirlenecek eşik değerler kullanılır. İzleme 
sonuçlarının değerlendirilmesinde yeraltısuyu kalite standardını ifade eden “Eşik Değer” kavramı belirleyici 
olmaktadır. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eşik değer belirlenirken dikkate alınması gereken asgari 
parametre listesi;  Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Civa, Amonyum, Klorür, Sülfat, Trikloretilen, 
Tetrakloetilen, İletkenlik, Nitrit ve Toplam Fosfor/Fosfatlar şeklinde güncellenmiştir. (Resmi Gazete, Tarih: 
22.05.2015, Sayı: 29363). Eşik değerler belirlenirken, kirletici parametrelerin ya da kirletici göstergelerinin 
doğal hidrojeolojik durumu sebebiyle arka plan seviyeleri mevcut ise bu arka plan seviyeleri dikkate 
alınmaktadır.  
 
3. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER 
 
Ülkemiz yeraltı suyu yönetimine ilişkin yeni mevzuatın yürürlüğe girmesiyle pek çok yeni kavram ortaya 
çıkmıştır. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, uygulama adımlarının belirlenmesi, uyum konusunda 
yaşanan güçlüklerin aşılması ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi amacıyla bakanlığımız tarafından 
ulusal ve AB fonlu projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projeler ile, Gediz, Konya, Büyük Menderes, Meriç 
Ergene, Susurluk, Akarçay, Sakarya, Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak ve Kuzey Ege olmak üzere 11 
havzada YAS kütleleri belirlenmiş ve izleme ağları oluşturularak miktar ve kalite izlemeleri 
gerçekleştirilmiştir.  
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3.1. Yeraltı Suları Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi 
Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması Projesi 

 
Proje kapsamında, Yeraltı Sularının Kirliliğe ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 
temelini düzenleyen, YAS kütlelerinin belirlenmesi, risk altındaki  kütlelerinin tespiti ve karakterizasyonu,  
YAS kütlelerinde kimyasal durum ve miktar açısından durumun değerlendirmesi, kalite ve miktar açısından 
izleme vb. Konularında SÇD tarafından adımların Türkiye’de uygulanması için ortak metodolojiler 
geliştirilmiştir. Proje kapsamında, Gediz havzası genelinde 76 adet yeraltısuyu kütlesi tespit edilmiştir ve 
bu kütleleler üzerinde 110 adet kalite izleme noktası belirlenerek izleme çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 
1). (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017) 
 

 
Şekil 1. Gediz Havzası Yeraltısuyu Kütleleri ve Kalite İzleme Noktaları 

 
 
3.2. Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Teknik 

Yardım Projesi  
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik yardım projesinin amacı, Susurluk, Konya, Meriç-Ergene 
ve Büyük Menderes havzalarına ilişkin Havza Koruma Eylem Planlarının, AB Su Çerçeve Direktifi ve 
kardeş Direktiflerine uygun olarak Nehir Havzası Yönetim Planlarına dönüştürülmesi ve bu sayede ulusal 
kapasitenin geliştirilmesidir. Projede yüzey ve yeraltısuları bütüncül bir biçimde ele alınmış, yürütülen 
izleme faaliyetleri ile yerüstü (nehirler, göller, geçiş ve kıyı suları) ve yeraltı suyu kütlelerinin durumunu 
değerlendirmek için pek çok veri toplanmıştır. Proje kapsamında seçilen pilot havzalardan, Konya kapalı 
havzası için 18 adet yeraltısuyu kütlesi ile 48 adet kalite izleme noktası, Susurluk havzası için 22 adet kütle 
ile 48 adet kalite izleme noktası, Büyük Menderes havzası için 38 adet yeraltısuyu kütlesi ile 94 adet kalite 
izleme noktası, ve Meriç-Ergene havzası için 12 adet yeraltısuyu kütlesi ile 30 adet kalite izleme noktası 
belirlenerek izleme çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 2). (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018) 
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Şekil 2. a)Susurluk Havzası b)Konya Havzası c) Meriç-Ergene Havzası d) Büyük Menderes Havzası Yeraltısuyu 

Kütleleri ve Kalite İzleme Noktaları  

a) b) 

c) d) 
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3.3.  Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi  

Avrupa Birliği ESEI Programı tarafından finanse edilen proje, öncelikli olarak Türkiye’deki yeraltı suyu 
yönetimi için AB gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje ile, Yeraltı Suyu Direktifi ve 
Su Çerçeve Direktifinin uygulama aşamalarındaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra ilgili 
direktiflerin Sakarya ve Akarçay havzalarında uygulanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Akarçay 
havzası için 14 adet yeraltısuyu kütlesi ve 16 adet kalite izleme noktası ile Sakarya havzası için 71 adet 
yeraltısuyu kütlesi ve 85 adet kalite izleme noktası belirlenmiş ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir 
(Şekil 3). (Tarım ve Orman Bakanlığı , 2018) 
 

 

 
Şekil 3. a)Sakarya Havzası b)Akarçay Havzası Yeraltısuyu Kütleleri ve Kalite İzleme Noktaları 
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3.4. Devam Eden Pojeler 
 
 Burdur ve Batı Akdeniz Havzalarında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması 

ve Değerlendirilmesi Projesi: Proje kapsamında Burdur havzası için 27 adet yeraltısuyu kütlesi ile 57 
adet kalite izleme noktası ve Batı Akdeniz havzası için 67 adet yeraltısuyu kütlesi ile 138 adet izleme 
noktası belirlenmiştir ve izleme çalışmaları devam etmektedir. 
 

 Yeşilırmak Havzasında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve 
Değerlendirilmesi Projesi: Proje kapsamında Yeşilırmak havzası için 54 adet yeraltısuyu kütlesi ve 137 
adet kalite izleme noktası belirlenmiştir ve izleme çalışmaları devam etmektedir. 

 
 Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi: Proje kapsamında Kuzey Ege havzası 

için 31 adet yeraltısuyu kütlesi ve 120 adet kalite izleme noktası belirlenmiştir ve izleme çalışmaları 
devam etmektedir. 

 
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinde, yeraltısuyu yönetimini Avrupa Birliği müktesabatına 
uygun çerçevede gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda hazırlanan “Yeraltı Sularının 
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile, Avrupa Birliği Su Çerçeve 
Direktifi (2000/60/EC) ve Yeraltı Suyu Direktifi’nin (2006/118/EC) gerektirdiği mevzuat eksikliği büyük 
oranda giderilmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ile ülkemizde yeraltısuyu yönetimi konusunda pek 
çok yeni kavram ortaya çıkmıştır. SÇD’den Türk mevzuatına aktarılan yeraltısuyu kütlesi, gözetimsel 
izleme, operasyonel izleme, eşik değer, doğal arka plan seviyeleri vb. gibi kavramların önceki mevzuatta 
yer almaması ve hidrojeolojik etüt çalışmaları vb. çalışmalarda kullanılmaması nedeniyle, bu kavramlara 
uyum sorunları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi, izleme 
programlarının oluşturulması, eşik değerlerin belirlenmesi gibi konularda Avrupa Birliği tarafından 
belirlenmiş net prosedür ve metodolojiler bulunmaması nedeniyle de mevzuatın uygulanması konusunda 
güçlükler gündeme gelmiştir. Üye ülkeler, kendi ülkelerinde mevcut jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, 
iklim koşulları, baskı ve etkiler vb. faktörlerden yola çıkarak kendilerine en uygun yöntemi oluşturmaktadır. 
Ülkeler arasındaki bu farklılıklardan kaynaklı pek çok farklı yaklaşım ortaya çıkmakta ve bu yaklaşımlar 
Ortak Uygulama Stratejisi rehber dökümanlarında ile paylaşılmaktadır. Benzer şekilde, ülkemizde mevcut 
25 nehir havzasının her birinin birbirinden farklı hidrojeolojik özelliklere sahip olması nedeniyle, her havza 
için farklı yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ülkemizde yeraltısuyu yönetimi konusunda bu 
amaçla, Gediz havzasında başlayan süreç ile Konya, Büyük Menderes, Meriç Ergene, Susurluk, Akarçay, 
Sakarya havzalarında projeler tamamlanmış, ve Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak ile Kuzey Ege 
havzalarında da projeler devam etmektedir. Bu projeler aracılığıyla, kurumların yeraltısuyu yönetimine 
ilişkin idari ve teknik ihtiyaçları ortaya konmuş ve Ortak Uygulama Stratejisi rehber dökümanları ve teknik 
raporları doğrultusunda ülkemiz şartlarını dikkate alan rehber dökümanlar oluşturulmuş, ve SÇD 
yeraltısuyu yönetiminin gerektirdiği yeni kavram ve stratejilere ilişkin kurumsal tecrübe sağlanmıştır.  

Dünyada var olan bütün hidrojeolojik sistemler; jeolojik, çevresel ve iklimsel değişikliklerden dolayı büyük 
ölçüde farklılık göstermektedir ve ülkemizin sahip olduğu farklı hidrojeolojik sistemler de bu durumun en 
iyi örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bu sistemleri anlamak son derece karmaşık hale gelebileceği 
üzere, akifer sistemlerinin ve yeraltısuyu kütlelerinin karakterizasyonu ve değerlendirilmesi uzun ve 
meşakatli bir süreç haline gelmektedir. Yeraltısuyu ile ilgili mevzuatın uygulanmasına paralel olarak 
yeraltısuyu sistemlerinin ve kirleticilerin taşınmasını kontrol eden süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için 
çaba sarfedilerek, yeraltısuyu kütle belirleme ve izleme çalışmalarına altlık teşkil edecek hidrojeolojik etüt 
çalışmalarına da önem verilmelidir. Bu bağlamda, kurum ve kuruluşlar ile akademik çevre arası işbirliği 
halinde çalışmaların devam ettirilmesi ve yeraltısuyu izleme programlarının geliştirilip güncellenmesi, 
yeraltısularının korunmasını ve yönetimini desteklemek adına çok önemli bir rol oynamaktadır. 
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YERALTI SUYU SEVİYELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: ERZİN-
DÖRTYOL OVASI ÖRNEĞİ 

 
Cenk GÜNGÖR1       Şevki İSKENDEROĞLU2       Şerife Pınar GÜVEL3 

 
 

ÖZET 

Erzin-Dörtyol Ovasında, DSİ yeraltı suyu faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yeraltı suyu seviye 
ölçümleri 1969 yılından itibaren 1 kuyu ile başlamış, daha sonraki yıllarda izleme yapılan kuyu sayısı 
artmıştır, mevsimlik olarak alınan yeraltı suyu seviye ölçümleri ise 2001 yılından itibaren yürütülmektedir. 
Bu çalışmada, Erzin-Dörtyol Ovasında yeraltı suyu seviye ölçümlerin mevsimsel olarak yürütüldüğü 17 
adet yeraltı suyu kuyusu ile aylık olarak ölçüm alınan 9 adet yeraltı suyu kuyusuna ait 2014-2017 yılları 
arasındaki yeraltı suyu seviye ölçümlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında değerlendirilerek 
ovadaki yeraltı suyu seviyesi değişiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Su kaynaklarının geliştirilmesi, 
planlanması ve yönetimi kapsamında, ayrıca yeraltı suyu izleme faaliyetlerinin CBS ile değerlendirilmesi 
olanakları genel çerçevede incelenmektedir. Çalışma sahası olarak belirlenen Erzin-Dörtyol Ovası, 
Türkiye’nin güneyinde Asi Havzasında yer almaktadır. Sonuç olarak, çalışma sahasına ait güncel yeraltı 
suyu seviye haritaları CBS tekniği ile hazırlanarak tahmin sonuçları irdelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: CBS, Erzin-Dörtyol Ovası, Su Kaynakları Yönetimi, Yeraltı Suyu. 

 
 

ABSTRACT 

Groundwater level observations in Erzin-Dörtyol Plain within the scope of groundwater activities of State 
Hydraulic Works started with 1 observation well in 1969, and the number of observation wells increased in 
the following years, seasonal observations of groundwater level are carried out since 2001. In this study, it 
is aimed to investigate the changes of the groundwater level in Erzin-Dörtyol Plain in Geographic 
Information System (GIS) environment by evaluating seasonal observation values of 17 groundwater wells 
and also monthly observation values of 9 groundwater wells in the period of 2014-2017 years. The 
possibilities of evaluating groundwater monitoring activities by using GIS are examined in a general 
framework within the scope of development, planning and management of water resources. Erzin-Dörtyol 
Plain is located in the southern part of Turkey. As a result, current groundwater level maps of the study area 
are prepared by using GIS technology and the estimation results are examined.  

Keywords: GIS, Erzin-Dörtyol Plain, Water Resources Management, Groundwater. 

 
 
 
 



 

 

Sa
yf

a7
96

 

GİRİŞ 
 
Su kaynaklarının canlı hayatı için taşıdığı önem, planlama ve yönetim faaliyetlerinde kalite ve miktar 
durumunun izlenmesini gerektirmektedir. Mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi, saha araştırmaları, 
gözlem ve izleme sonuçlarının değerlendirilmesini kapsamakla beraber inşaat ve işletme aşamasında 
bulunan tesislerin de kontrol altında bulunması önemlidir. Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığıyla 
sayısal modeller ve analizlerin gerçekleştirilmesi karar vericiler için vazgeçilmez bir teknik destek niteliği 
taşımaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mühendislik uygulamalarında proje verilerinin dinamik bir 
ortamda saklanabildiği bir sistem olarak coğrafi analiz sonuçlarının karşılaştırılmasına imkan sağlamakta, 
çeşitli parametrelerin konumsal ve zamansal değişimlerin irdelenmesine ve bilgisayar ortamında tahmin 
haritalarının oluşturulmasına olanak sağlayarak karar desteği sunmaktadır. Su kaynaklarının yönetimi 
kapsamında hidrolojik modellemeler ve konumsal analizlerin gerçekleştirilmesinde etkin bir karar destek 
aracı olarak CBS tekniğinin öneminin belirtildiği araştırmalar literatürde yer almaktadır (Uğurluoğlu ve 
Şorman, 2018).  
 
Bu çalışmada, yeraltı suyu faaliyetlerinde CBS tekniğinin kullanım olanaklarının araştırılması kapsamında, 
Erzin-Dörtyol Ovasında 2014-2017 yılları arasında yeraltı suyu seviyesi değişimlerinin CBS ortamında 
incelenmesi amaçlanmaktadır. 
 
 
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Erzin Ovasında yeraltı suyu modellerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi konusunda önceki tarihlerde 
gerçekleştirilen bilimsel ve teknik araştırmalar bulunmaktadır. Karahanoğlu vd. (1986) Erzin Ovasında 
yeraltı suyu düzeyinin 1978-1982 dönemi için değişimlerini bir sonlu elemanlar modeli ile araştırmıştır. 
Doyuran (1983) tarafından yapılan çalışmada, Erzin ve Dörtyol ovalarında 1974-1978 yılları arasındaki 
yeraltısuyu düzeyi değişimleri irdelenmiştir (Doyuran, 1983). Atlı (2010) tarafından yapılan çalışmada, 
Erzin Ovasında CBS tabanlı DRASTIC Modeli kullanılarak yeraltı suyu kirlenme potansiyelinin 
belirlenmesi, ayrıca mevsimlik ve yıllık YAS hassasiyet haritalarının üretilmesi amaçlanmış, çalışma 
kapsamında DRASTIC Modeli parametre haritalarına sınıflandırma ve ağırlıklandırma çalışmaları CBS 
ortamında gerçekleştirilmiş, Erzin Ovasına ait YAS hassasiyet haritaları üretilmiştir. 
 
Su kaynaklarının korunması ve yönetimi kapsamında, yeraltı suyu kaynaklarında miktar ve kalite 
durumunun ve değişiminin incelenmesi pek çok araştırmacının da ilgisini çekmektedir. Yeraltı suyu 
durumunun incelenmesinde CBS tekniğinin kullanıldığı bilimsel ve teknik araştırmalar, CBS tekniğinin 
sağladığı kullanım kolaylığına da dikkat çekmektedir. Şimşek vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada, 
Gediz Havzasında yer alan Manisa (Alaşehir) alt havzasında CBS tekniği kullanılarak yeraltı suyu seviye 
değişimi incelenmiştir. Chikodzi (2012) tarafından yapılan çalışmada, Zimbabve’de 2004-2010 yılları için, 
uydu verileri ve saha gözlemleri kullanılarak mevsimlik ve yıllık yeraltı suyu durumu CBS tekniği ile 
değerlendirilmiştir. Goyal vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada, Hindistan’da yer alan çalışma sahasında 
yeraltı suyu seviyesinin uzun dönem değişikliklerinin analiz edilmesi amacıyla, 1987 ve 2007 yılları 
arasında yeraltı suyu seviye durumu incelenmiş, yeraltı suyu seviyesinin konumsal dağılımı haritalanmış ve 
sınıflandırılmış, bu çalışmada CBS tekniği kullanılmıştır (Goyal vd., 2010). Deshmukh ve Wayal (2016) 
tarafından yapılan çalışmada, hidro-jeomorfoloji, arazi kullanımı, arazi örtüsü, zemin eğimi, jeoloji ve 
yağış-akış modeli veritabanı gibi mekânsal veritabanının önemi belirtilmiş, doğal kaynakların 
değerlendirilmesi, yeraltı suyu potansiyel bölgelerinin CBS ve Uzaktan Algılama uygulamaları ile 
haritalanması amaçlarını da taşıyan çalışmada, yağış verilerinden yüzey akış tahmini için modeller 
geliştirilmiştir (Deshmukh ve Wayal, 2016). Kamińska ve Grzywna (2014) tarafından yapılan çalışmada, 
Polonya’da bulunan inceleme alanında 2011 yılına ait araştırma sonuçları ve saha gözlemleri kullanılarak, 
yeraltı suyu seviyesi tahmin haritalarının oluşturulmasında iki enterpolasyon tekniği karşılaştırılmış, tahmin 
haritalarındaki konumsal değişimler irdelenmiştir (Kamińska ve Grzywna, 2014). 
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MATERYAL METOD 
 
Bu çalışmada, Erzin-Dörtyol Ovasında bulunan 26 adet yeraltı suyu (YAS) seviyesi ölçümü yapılan yeraltı 
suyu kuyusuna ait 2014-2017 yılları verisi kullanılmaktadır. DSİ yeraltı suyu faaliyetleri kapsamında, söz 
konusu kuyuların 17 adedinde mevsimsel, 9 adedinde aylık YAS seviyesi gözlemleri yürütülmektedir. 
Ölçüm sonuçlarının CBS ortamında analiz edilmesinde ve YAS seviyesi tahmin haritalarının 
hazırlanmasında ArcGIS yazılımı kullanılmıştır. Erzin Dörtyol Ovasında bulunan YAS kuyu lokasyonları 
Şekil 1’de verilmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Erzin-Dörtyol Ovasında YAS Kuyu Lokasyonları 
 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Erzin-Dörtyol Ovasında bulunan YAS kuyularına ait lokasyonlar koordinatlı olarak CBS ortamına 
aktarıldıktan sonra, YAS kuyularında, belirtilen ölçüm zamanlarına ait YAS seviye değerleri öznitelik bilgi 
olarak kuyuların lokasyon verileri ile ilişkilendirilmiştir. 2014-2017 yılları arasında yeraltı suyu seviyesi 
değişimlerinin irdelenmesi amacıyla CBS ortamında YAS seviye tahmin haritaları hazırlanmıştır. Erzin-
Dörtyol Ovasında 2014-2017 yılları için oluşturulan YAS Seviye Haritaları Şekil 2-8’de verilmektedir. 
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Şekil 2. Erzin-Dörtyol Ovasında 2014 Yılı Eylül Ayında YAS Seviyesi Haritası 
 
 

 
 

Şekil 3. Erzin-Dörtyol Ovasında 2015 Yılı Nisan Ayında YAS Seviyesi Haritası 
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Şekil 4. Erzin-Dörtyol Ovasında 2015 Yılı Eylül Ayında YAS Seviyesi Haritası 
 

 
 

Şekil 5. Erzin-Dörtyol Ovasında 2016 Yılı Nisan Ayında YAS Seviyesi Haritası 
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Şekil 6. Erzin-Dörtyol Ovasında 2016 Yılı Eylül Ayında YAS Seviyesi Haritası 
 

 
 

Şekil 7. Erzin-Dörtyol Ovasında 2017 Yılı Nisan Ayında YAS Seviyesi Haritası 
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Şekil 8. Erzin-Dörtyol Ovasında 2017 Yılı Eylül Ayında YAS Seviyesi Haritası 
 
 
 
SONUÇLAR 

 
Erzin Ovasında bulunan 26 adet gözlem kuyusundan alınan, 2014-2017 yılları arasındaki yeraltı 

suyu seviye ölçümleri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında değerlendirilerek yeraltısuyu seviye haritaları 
yapılmıştır.   

CBS ortamında hazırlanan YAS seviye haritalarından, fazla düşümlerin olmadığı akiferin 
kullanımına göre sulama sezonunda seviyelerin düştüğü ancak daha sonra seviyelerin tekrar yükseldiği 
tespit edilmiştir. 

Çalışma sahasında düzenli olarak seviyelerin ölçülmesine devam edilmelidir. Sahile yakın yerlerde 
rasat kuyularından veya işletme kuyularından düzenli kimyasal analizler yapılarak deniz suyu girişimi takip 
edilmelidir. Ayrıca, suni besleme çalışmaları için detaylı etütler yapılmalıdır. 
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KÖYCEĞİZ GÖLÜ SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE TAHMİN 
EDİLMESİ 

 
Mehmet Ali AKGÜL1 Murat DAĞDEVİREN2 Fatih EKMEKÇİ3  Nazmi KAĞNICIOĞLU4 

 
 

ÖZET 

Ekoloji ve su döngüsünde önemli bir yere sahip göller, düzensiz kentleşme, sanayileşme, yanlış tarım 
uygulamaları ve küresel iklim değişikliği gibi sebepler ile günden güne kirlenmekte veya kurumaktadır. 
Ülkemizde 16 Özel Çevre Koruma Bölgesinden (ÖÇKB) biri olan Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1988 yılında 
ilan edilmiş olup çalışma alanı olarak seçilen Köyceğiz Gölü bu bölge içeresinde yer almaktadır. 
Bu çalışmamızda Kabbara vd. (2008)’ye ait parametrelerin Landsat 8 uydu verilerine uygulanmasıyla  
bulunan klorofil-a, secci disk derinliği ve bulanıklık değerlerinin, gözlem değerleri ile arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda 31.05.2017 tarihli Landsat 8 uydu verisi için klorofil-a, secci disk 
derinliği ve bulanıklığa ait belirginlik katsayıları (R2) sırasıyla 0.7225, 0.1412 ve 0.0008, 20.09.2018 tarihli 
Landsat 8 uydu verisi için ise 0.8103, 0.8416 ve 0.7944 olarak bulunmuştur. Numune alım tarihleri ile uydu 
geçiş süresi arasındaki gün sayısı daha az olan 20.09.2017 tarihindeki belirginlik katsayılarının daha iyi 
olduğu tespit edilmiştir. 20.09.2017 tarihi için bulunan klorofil- a, secci disk derinliği ve bulanıklığa ait 
parametreler ile tüm göl yüzeyinin ayrı ayrı haritaları üretilmiştir. Bu tarihte 3 adet gözlem noktasından 
alınan klorofil-a değerleri 2.97, 3.41 ve 6.05  μg/L olarak ölçülmesine rağmen tüm göl yüzeyi için üretilen 
haritada klorofil-a değerleri 3.32 - 73.43  μg/L aralığında bulunmuştur. 
Gözlem istasyonlarının yerinin gölün geometrisine göre seçilmiş olmasına rağmen kirleticilerin noktasal ve 
alansal olarak dağılımını tespit etmekte yetersiz kalabileceği ve bu yetersizliğin uzaktan algılama yöntemleri 
ile giderilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca Köyceğiz Gölünde uzaktan algılama tabanlı su kalitesi 
izlenmesine yönelik kurulacak bir sisteme altlık olması açısından önceden bilinen uydu geçiş zamanlarında 
daha çok noktadan numune alınarak su kalitesi parametre setleri oluşturulması tavsiye edilmektedir. Bu 
sayede maliyet, zaman ve iş gücünden tasarruf etmek mümkün olacak, yılda 4 defa yerine uydu geçiş aralığı 
olan 16 günde bir ve 3 nokta yerine tüm göl yüzeyine ait su kalitesi değerleri tespit edilebilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Landsat 8, Su Kalitesi Parametreleri, Köyceğiz Gölü 

 
ESTIMATION OF WATER QUALITY PARAMETERS IN LAKE KÖYCEĞİZ  

USING REMOTE SENSING 
 

ABSTRACT 

The lakes which have an important place in ecology and water cycle are getting pollute or dried day by day 
due to irregular urbanization, industrialization, incorrect agriculture practices and global climate change. 
The Köyceğiz-Dalyan SEPA, one of the 16 Special Environmental Protection Areas (SEPA) in our country, 
was announced in 1988 and the Lake Köyceğiz, which is selected as the study area, is located within this 
region. 
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In this study, the relationship between the values of the chlorophyll-a, secchi disc depth, turbidity values 
obtained by using Landsat 8 satellite data with parameters found by Kabbara et al. (2008) and the 
observation values were investigated. 
 
As a result of the study, for Landsat 8 satellite data dated 31.05.2017, correlation coefficients (R2) of 
chlorophyll- a, secchi disc depth and turbidity were found as 0.7225, 0.1412 and 0.0008, and correlation 
coefficients (R2) for Landsat  8 satellite data dated 20.09.2018, 0.8103, 0.8416 and 0.7944. On 20.09.2017, 
the correlation coefficients were found to be better, with less number of days between sampling date and 
satellite passing time. The maps of chlorophyll-a, secchi disc depth and turbidity of the lake surface was 
extracted by the parameters of chlorophyll-a, secchi disc depth and turbidity on 20.09.2017. Although 
chlorophyll-a values from 3 observation points were measured as 2.97, 3.41 and 6.05 μg/L, it was found to 
be between 3.32 - 73.43 μg/L for all of the lake on 20.09.2017. 
 
Although the location of the observation stations is selected according to the geometry of the lake, it is 
thought that may be insufficient to determine of the point and areal distribution of the pollutants and this 
deficiency can be remedied by remote sensing methods. In addition, in order to establish a system for 
monitoring the water quality of the Lake Köyceğiz based on remote sensing, it is recommended to create 
water quality parameter sets by taking samples from more points at the previously known satellite passing 
times. In this way, it will be possible to save on cost, time and labor, and once every 16 days, instead of 4 
times a year, and it will be possible to detect the water quality values of all the lake surface instead of 3 
points. 
 

Keywords: Remote Sensing, Landsat 8, Water Quality Parameters, Lake Köyceğiz 

 
 
GİRİŞ 
 
Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, küresel iklim değişikliği ve benzeri sebepler tatlı suya erişimi günden güne 
zorlaştırmakta, bu sorun sadece insanoğlu için değil bütün canlılar ve bitkiler için de yaşamsal bir hale 
gelmektedir. Dünya yüzeyinin % 70’i suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun % 96.54’lük miktarı 
okyanuslar ve denizlerde bulunmakta, tatlısu göllerinin miktarı ise toplam su miktarının sadece 
% 0.007’sine (yüzbinde yedi) karşılık gelmektedir (Shiklomanov, 1993). Bu göllerinin korunması için 
küresel ölçekte protokol ve sözleşmeler bulunmakta yerelde ise ülkeler kendi yasalarıyla bunu yapmaya 
çalışmaktadırlar. Göllerin korunmasına yönelik çalışmaların başında su kalitesi parametrelerinin izlenmesi 
gelmektedir. Her gölden bu parametrelerin tespit edilmesi için numune almak hem masraflı hem de zaman 
alan bir süreç olduğundan gelişen uydu teknolojileri ile günümüzde uzaktan algılama yöntemleri de su 
kalitesi parametrelerinin tespitinde kullanılmaktadır.  
 
Kabbara vd. (2008), Tripoli/Lübnan’da kıyı kaynaklarının yönetimine altlık olması için Landsat 7 uydusunu 
kullanarak bir çalışma yapmışlardır. Uydu geçiş zamanından 6 saat öncesi ve sonrası olmak üzere denizden 
klorofil-a, secci disk derinliği ve bulanıklık değerlerini alarak bu değerlerin uydu verileri ile üretilen 
değerlerle arasındaki regresyonunu incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda regresyon katsayılarını 
klorofil- a için 0.719 - 0.723, secci disk derinliği için 0.54 ve bulanıklık için ise 0.57 değerlerini 
bulmuşlardır. 
 
Patra vd. (2016), Hindistan’ın Doğu Kolkata (Kalküta) sulak alanında bulunan Nalban gölünde yaptıkları 
çalışmada Landsat 8 uydusunu kullanarak klorofil-a değerini tahmin etmeye çalışmışlar, Landsat 8 
uydusunun analizleri ile yer gözlem değerleri arasında Pearson regresyon katsayısını 0.85 olarak 
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bulmuşlardır. Çalışma neticesinde Landsat 8 uydusunun göllerde klorofil-a değerlerini tahmin etmede etkili 
bir şekilde kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 
 
Vanhellemont vd. (2016), 700 km2 yüzey alanı ve 3-5 m derinliği ile sığ olan Houtribdijk barajı ile oluşmuş 
yapay bir göl olan Markermeer gölünde bir çalışma yapmışlar, yüksek bulanıklılık ve klorofil- a 
konsantrasyonuna sahip bu gölde Sentinel-2A ve Landsat 8 uyduları kullanılarak üretilen bulanıklılık ve 
klorofil-a haritalarının uyuşumlu olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
Kontopoulou vd. (2017), Yunanistan’da bulunan 11 adet gölde, su kalitesi parametrelerinden klorofil-a, 
secci disk derinliği ve bulanıklığa ait yersel gözlem değerleri ile Landsat 8 uydu görüntülerinin analizi ile 
bulunan değerler arasında ilişkiyi incelemişlerdir. Yer gözlem değerleri ile uydu verileri arasında en fazla 
15 günlük zamansal fark olmasına rağmen regresyon katsayılarının klorofil-a için 0.75, bulanıklık için ise 
0.70 olarak hesaplamışlardır. 
 
Ticman vd. (2018), Filipinler’de bulunan 900 km2’lik alana sahip Laguna gölünde yaptıkları çalışmada 
Landsat 8 uydusunun bulanıklık ve klorofil-a değerlerini tahmin etmede başarılı olduğunu kanıtlamışlardır. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar, uydu görüntüleri ile birlikte yersel ölçümler kullanılarak göl gözlemi için 
su kalitesi modellerinin geliştirilmesinde temel olarak kullanılabileceğini ayrıca Laguna gölü için uzaktan 
algılama tabanlı su kalitesi izleme sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. 
 
Bresciani vd. (2018), İtalya’nın Alpler bölgesinde bulunan en büyük beş gölünde su kalitesi parametrelerini 
tahmin edebilmek için Sentinel-2A ve Landsat 8 uydu verilerinden yararlanmışlardır. Çalışma sonucunda 
uydu verilerinin göllerin izlenmesi açısından değerli bir araç olduğunu belirtmişlerdir. 
 
Boucher vd. (2018), Amerika Birleşik Devletleri’nde Maine ve New Hampshire eyaletlerinde bulunan 192 
gölde daha önce geliştirilen klorofil-a’ya ait 6 algoritmayı (2 adeti Kabbara vd. açıklandığı şekilde) test 
etmişlerdir. Araştırma sonucunda yersel gözlem ile uydu görüntüsünün tarihleri arasında farkın arttıkça 
modellerdeki belirsizliğin arttığını tespit etmişlerdir. Mevsimsel etkiler ve düşük klorofil-a eşiği gibi 
zorluklara rağmen uydu verilerinin, göllerde su kalitesi parametreleri için etkili bir izleme ve erişilebilir 
bölgesel ölçekli bir araç olabileceğini belirtmişlerdir. 
 
Bu çalışmamızda, Dünya’da birçok örneği olan ve uydu teknolojileri ile birlikte günden güne artmakta olan 
su kalitesinin uzaktan algılama yöntemleri ile tespit edilmesi çalışmalarının Türkiye’de de uygulanabilirliği 
araştırılmıştır. 
 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Materyal 
 
Çalışma alanı olarak Batı Akdeniz havzasında ve Muğla İli sınırlarında yer alan, 05.07.1988 tarihinde Özel 
Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiş (Resmi Gazete, 1988) Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB içerisinde yer 
alan Köyceğiz Gölü seçilmiştir. Su kalitesi parametrelerinin kalibrasyonu için ayrıca Koca Göl ile 2011 
yılında işletmeye alınan sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı yapılmış olan Akköprü Baraj Gölünden 
alınan değerler kullanılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Çalışma Alanı ve Gözlem Noktaları 

 
Bu yerlerin seçiminde, Landsat 8 uydusunun bölgeden geçişi ile su kalitesi parametrelerinin tespiti için 
alınan örneklerin tarihleri dikkate alınmıştır (Çizelge 1). Çalışmada kullanılan yersel gözlem değerleri 
Köyceğiz Gölünde 3, Koca Gölde 2 ve Akköprü Baraj Gölünde 3 olmak üzere toplamda 8 adet noktadan 
alınmıştır. Gözlem değerleri DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından yılda 4 dönem olarak alınmaktadır. 
 

Çizelge 1. Numune Alım ve Uydu Geçiş Tarihleri 
Dönemler Koca Göl Köyceğiz Gölü Akköprü Baraj Gölü Landsat 8 Uydusu Geçiş Tarihi 
1.Dönem 05.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 31.05.2017 
2. Dönem 18.09.2017 18.09.2017 17.09.2017 20.09.2017 

 
Çalışmada uzaktan algılama verisi olarak Landsat 8 uydu verisi kullanılmıştır. LDCM (Landsat Data 
Continuity Mission) programının bir parçası olan Landsat 8 uydusu, 11.02.2013 tarihinde fırlatılmış ve 
Landsat 7 uydusunun yörüngesine girmiştir. Landsat uydu serisinin 8. uydusu olan Landsat 8 uydusu OLI 
(Operational Land Imager) ve TIRS (Thermal Infrared Sensor) olmak üzere iki ayrı sensörle donatılmıştır. 
 
Çalışmada, radyometrik kalibrasyonu ve yer kontrol noktaları yardımıyla ortorektefikasyonu yapılmış, 
sayısal arazi modelleri kullanılarak topoğrafyadan kaynaklanan hataları düzeltilmiş olan “L1T düzeyi” 
görüntü formatı kullanılmıştır (USGS, 2016).  
 
Landsat 8 uydusu tek başına 16 günde bir, Landsat 7 ETM+ uydusu ile senkronize olarak 8 günde bir aynı 
noktadan görüntü almaktadır. UTM koordinat sisteminde, WGS84 datumunda ve 12 bit radyometrik 
çözünürlüğe sahip Landsat 8 uydusunun bant özellikleri Çizelge 2’de ve dalga boyları grafiği Şekil 2’de 
verilmiştir. 

KÖYCEĞİZ GÖLÜ 

AKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ 

KOCA GÖL 
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                        Çizelge 2. Landsat 8 Uydusu Bant Özellikleri (USGS, 2016) 

Bant Numarası  Bant Genişliği (μm) Çözünürlük (m) Açıklaması 
Bant 1 0.43-0.45 30 Kıyı Aerosol 
Bant 2 0.45-0.51 30 Mavi 
Bant 3 0.53-0.59 30 Yeşil 
Bant 4  0.64-0.67 30 Kırmızı 
Bant 5 085.-0.88 30 Yakın Kızılötesi -NIR 
Bant 6 1.57-1.65  30 Orta Kızılötesi – SWIR 1 
Bant 7 2.11-2.29  30 Orta Kızılötesi – SWIR 2 
Bant 8  0.50-0.68 15 Pankromatik 
Bant 9 1.36 -1.38 30 Cirrus 
Bant 10 10.60 – 11.19 100 (30) Termal Kızılötesi – TIRS 1 
Bant 11 11.5-12.51 100 (30) Termal Kızılötesi – TIRS 2 

 

 
Şekil 2. Landsat 7 ETM+ ve Landsat 8 OLI/TIRS Bantları Dalga Boyları Grafiği (USGS, 2016) 

 
Araştırmada, yılda 4 defa numune alınması ve Landsat 8 gibi optik uyduların en büyük dezavantajlarından 
biri olan bulutluluk sorunu da göz önüne alınarak arşiv taraması yapılmıştır, uygun bulunan 179/34 sütun-
satır numaralı görüntüler aşağıda verilmiştir (Çizelge 3). 
 

Çizelge 3. Çalışmada Kullanılan Görüntülerin Adı ve Tarihi 
Görüntü Adı Tarih 

LC81790342017151LGN00 31.05.2017 
LC81790342017263LGN00 20.09.2017 

 
Yöntem 
 
Landsat 8 uydusunun ham verilerinin çalışmada kullanılabilmesi için gerekli olan radyometrik düzeltmeleri, 
ENVI 5.3 yazılımı kullanılarak, Canty (2014)’e göre hesaplanmıştır. Radyometrik düzeltmeleri yapılmış 
olan uydu görüntülerinin atmosferik düzeltmeleri ise aynı yazılım içerinde bulunan QUAC (Quick 
Atmospheric Correction) modülü kullanılarak yapılmıştır. Bu modül, Bernstein vd. (2005) tarafından 
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ABD Hava Kuvvetleri araştırma laboratuvarı (U.S. Air Force Research 
Laboratory) işbirliği ile Spectral Sciences Inc. firması tarafından geliştirilmiştir. 
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Uydu görüntülerinin radyometrik ve atmosferik düzletmeleri yapıldıktan sonra Kabbara vd. (2008) 
tarafından bulunmuş olan aşağıdaki formüller yardımıyla klorofil-a, secci disk derinliği ve bulanıklık 
değerleri hesaplanmıştır (1a), (1b), (2), (3). 
 

       (1a) 
 

      (1b) 
 

      (2) 
 

     (3) 
 
Kabbara vd. (2008) yaptıkları çalışmada Landsat 7 uydusu kullandığından, yukarıda verilen formüllerde 
gösterilen bant numaraları Landsat 7 uydusuna aittir. Çalışmamızda, Şekil 2’de verilen dalga boyları 
grafiğinden görüleceği üzere, formüllerde verilen B1 bantı yerine Landsat 8 uydusuna ait B2 bantı ve 
formülde verilen B2 bantı yerine ise Landsat 8 uydusunun B3 bantı kullanılmıştır. 
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Kabbara vd. (2008) Landsat 7 uydusunun geçişinden 6 saat önce ve 6 saat sonra olmak üzere 45 ayrı 
noktadan 0.3 m – 2.0 m koordinat hassasiyetinde örnekler toplamışlardır. Yaptıkları bu hassas çalışma 
sonucunda yersel gözlemler ile uydu verileri arasındaki ilişkiyi formüle etmişlerdir. Bu çalışmamızda 
Landsat 8 uydu verileri kullanılarak bu formüller ile bulunan değerler ile çalışma sahamızda yersel örnekler 
arasındaki ilişki incelenmiştir. 
 
20.09.2017 tarihindeki Landsat 8 uydu verisi ile numune alım tarihleri arasında 2-3 gün zaman farkı, 
31.05.2017 tarihindeki uydu verisi ile numune alım tarihleri arasında ise 5-6 günlük bir zaman farkı vardır. 
Bu zaman farkları Şekil 3 ve Şekil 4‘de verilen regresyon grafiklerine ve dolayısı ile belirginlik katsayılarına 
da (R2) yansımıştır. Zaman farkı arttıkça yapılan çalışmanın hassasiyetinin de azaldığı görülmüştür 
(Çizelge  4). Ayrıca klorofil-a için verilen iki ayrı formülden “(1a)” ile verilen formülün Çizelge  4’de 
verilen belirginlik katsayılarına bakarak daha iyi sonuç verdiği görülmüş, çalışmamızda da klorofil-a için 
bu formül kullanılmıştır. 
 

Çizelge 4. Ölçülen Değerlerler ile Hesaplanan Değerler Arasındaki Regresyon ve Belirginlik Katsayıları 
Landsat 8 görüntü 

tarihi 
Su Kalitesi 

Parametresi 
Katsayılar R2 

31.05.2017 

Klorofil-a (1a) y=0.8901*e0.647*x 0.7225 
Klorofil-a (1b) y=0.8142*e0.5597*x 0.4770 
Secci Disk Derinliği y=13.205*e-0.569*x 0.1412 
Bulanıklık y=-0.0398*x+0.479 0.0008 

20.09.2017 

Klorofil-a (1a) y=1.9873*e0.4169*x 0.8103 
Klorofil-a (1b) y=2.1995*e0.7901*x 0.6898 
Secci Disk Derinliği y=1.3038*x-4.7173 0.8416 
Bulanıklık y=1.1937*x+4.1978 0.7944 

      y:LN(Ölçülen Değer), x:Hesaplanan Değer 
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Şekil 3. 31.05.2017 Tarihli Görüntüye ait Regresyon Grafikleri 

 

 
Şekil 4. 20.09.2017 Tarihli Görüntüye ait Regresyon Grafikleri 

 
Gölün dinamik yapısı, su kalitesi parametrelerinin hızlı bir şekilde değişmesine sebep olmaktadır. 
Çizelge  4’de verilen belirginlik katsayıları incelendiği zaman secci disk derinliği ve bulanıklıktaki 
değişimin klorofil-a değerlerindeki değişime göre daha hızlı olduğu görülmüştür. Uydu görüntüsü ile 
numune alma zamanı arasında 2-3 gün bulunan 20.09.2017 tarihli görüntüde klorofil-a değerlerine ait 
belirginlik katsayısı 0.8416 iken, 5-6 gün zaman farkı bulunan 31.05.2017 tarihinde 0.7225 bulunmuştur. 
Aynı analizde secci disk derinliğine ait belirginlik katsayısı 0.8416’dan 0.1412’ye, bulanıklık için ise 
0.7944‘den 0.0008’e düşmüştür. Klorofil-a’ya ait sürecin, secci disk derinliği ve bulanıklığa ait sürece göre 
daha uzun zamana yayıldığı söylenebilir. 
 
Çizelge 4’de verilen regresyon katsayıları yardımıyla Köyceğiz Gölüne ait 20.09.2017 tarihli klorofil-a, 
secci disk derinliği ve bulanıklık haritaları üretilmiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Köyceğiz Gölüne ait 20.09.2017 Tarihli Klorofil-a, Secci Disk Derinliği ve Bulanıklık Haritaları 

 
Bulanıklık ve secci disk derinliği değerlerinin gölün doğu kıyılarında daha yüksek olduğu özellikle 
Beyobası beldesinden geçen Yuvarlak Çayın Köyceğiz Gölüne döküldüğü yerde arttığı tespit edilmiştir. 
Noktasal bazda ise gölün batı kısmında Namnam çayında ve gölün genelinde ise kurutma kanallarının göle 
döküldüğü yerlerde bu değerlerin arttığı görülmüştür. Klorofil-a değerlerinin ise doğu sahilinde bulunan 
sazlık/bataklık bölgede daha yüksek olduğu görülmüştür. Sazlıkların ve bataklıkların yapısından dolayı 
klorofil-a değerinin diğer bölgelere göre yüksek çıkması uydu verileri ile üretilen klorofil-a haritasının 
doğruluğunu göstermesi açısından önemlidir. 
 

 
Şekil 6. Klorofil-a, Secci Disk Derinliği ve Bulanıklık Haritalarına ait Histogramlar 
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Üretilen klorofil-a, secci disk derinliği ve bulanıklık haritalarına ait histogramlar Şekil 6’da ve tanımlayıcı 
istatistikleri ise Çizelge 5’de verilmiştir. Secci disk derinliğinin 0.5 m ile 19.7 m arasında değiştiği ve göl 
ortalamasının 4.90 m olduğu, bulanıklık değerlerinin ise 0.4 NTU ile 21.9 NTU arasında değerler aldığı ve 
göl ortalamasının 2.01 NTU olduğu görülmüştür (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5. 20.09.2017 Tarihli Klorofil-a, Secci Disk Derinliği ve Bulanıklık Haritalarına ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

Su Kalitesi Parametresi En Küçük En Büyük Ortalama Std. Sapma 
Klorofil-a (μg/L) 3.32 73.43 5.71 2.50 
Secci Disk Derinliği (m) 0.50 19.7 4.90 1.81 
Bulanıklık (NTU) 0.41 21.94 2.01 1.15 

 
Köyceğiz Gölünde 20.09.2017 tarihinde 3 noktadan numune alınmış, klorofil-a değerleri 2.97 μg/L, 
3.41 μg/L ve 6.05 μg/L olarak bulunmuştur. Fakat Landsat 8 uydusu kullanılarak üretilen, Şekil 7’de verilen 
klorofil-a haritasında ve bu haritaya ait Çizelge 5’de verilen istatistiklerde, gölün tamamı için klorofil-a 
değerlerinin 3.32 μg/L ile 73.43 μg/L arasında olduğu ve ortalamasının ise 5.71 μg/L olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak sadece gözlem noktaları değerlerine bakarak gölün tamamı için yorum yapmanın yanlış 
olacağı ve gözlem noktalarının yerlerinin gölün durumunu yansıtması açısından yetersiz kalabileceği 
görülmüştür. Bu noktaların yerlerinin seçiminde, Landsat vb. çok bantlı uydu görüntülerinden 
yararlanılabileceği düşünülmektedir. 
 

 

Şekil 7. Köyceğiz Gölüne ait 20.09.2017 Tarihli Klorofil-a Haritası ve Gözlem Noktaları 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Su kalitesi parametrelerinin tespiti için numune almak özellikle büyük göllerde zaman, yüksek maliyet ve 
iş gücüne sebep olmaktadır. Ayrıca gözlem noktaları ile su kalitesini izlemeye çalışmak, Şekil 7’den de 
görüleceği üzere gerçek kirleticilerin yayılım noktası ve alanını tahmin etmekte yetersiz kalabilmektedir. 
Uzaktan algılama yöntemleri ile gölün tamamına ait su kalitesi haritası üretilebilmekte ve bu haritalar 
kullanılarak su kalitesinin düşük olduğu yerlerde bu düşüklüğün sebeplerinin giderilmesinde karar vericilere 
yol gösterebilmektedir. 
 
Köyceğiz Gölünden yılda 4 dönem olmak üzere 3 ayrı noktadan numune alınırken, 16 günlük döngüye sahip 
Landsat 8 uydusu ile bulutluluk sorunu hariç yılda yaklaşık 23 defa görüntü almak mümkün olabilmektedir. 
Uydu verisinin çözünürlüğünün 30 m olmasından dolayı 1 pikseli yaklaşık 1 da olmakta netice itibari ile 
uzaktan algılama çalışmaları sonucunda “da” başına 1 veri üretilebilmektedir.  
 
Çalışma sonunda, numune alım tarihleri ile uydu geçiş tarihleri arasındaki zaman aralığı arttıkça belirginlik 
katsayısının düştüğü tespit edilmiştir. Bu tür çalışma yapılması düşünülen göl vb. sulak alanlarda, numune 
alımlarının daha önceden bilinen uydu geçiş zamanına göre yapılarak daha hassas sonuçlar elde 
edilebileceği düşünülmektedir. 
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GÜNCEL HİDROMETEOROLOJİK ÖLÇÜMÜ OLMAYAN BİR HAVZADA TAŞKIN 
HİDROLOJİSİ ÇALIŞMASI İÇİN PRATİK BİR YAKLAŞIM 

 
Eray USTA 

 
 

ÖZET 

Taşkın hidrolojisi çalışmaları baraj yapılarının boyutlandırılmasında önemli bir role sahiptir. Bu 
çalışmaların hassasiyeti havzanın yağış ve akış karakteristiklerinin iyi belirlenmesiyle doğru orantılıdır. Bu 
karakteristiklerin doğru bir şekilde belirlenmesi için havzada uzun yıllar hidrometeorolojik ölçüm yapmak 
gerekmektedir. Ancak hidrometeorolojik ölçümlerin yetersiz veya hiç olmadığı durumlara da sıkça 
rastlanılmaktadır. Afganistan’da Helmand havzası sınırları içerisinde yapılması planlanan Musa Qala 
Barajı’nın taşkın hidrolojisi çalışmaları için baraj havzası ve yakın çevresinde güncel durumda çalışır 
vaziyette herhangi bir hidrometeorolojik ölçüm ağı bulunmamaktadır. Eldeki tek veri 1953 ile 1979 yılları 
arasında ölçümleri bulunan akım gözlem istasyonuna (AGİ) aittir. Bu veri ile farklı yinelenme sürelerindeki 
taşkın debileri hesaplanabilir ancak olası en büyük yağış hesabı için yağış verisine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında TRMM 3B42 v7 (Tropical Rainfall Measuring Mission) uydusuna ait yağış verisi 
ve havzaya ait fiziksel özellikler kullanılarak yağış-akış modeli kurulmuştur. HEC-HMS programı 
kullanılarak çalıştırılan hidrolojik modelle farklı yinelenme sürelerindeki taşkın debileri elde edilmiştir. 
Hesaplanan taşkın debileri, 1953-1979 periyodunda ölçüm yapan AGİ’ye ait anlık maksimum debilere 
uygulanan noktasal taşkın frekans analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır ve TRMM uydusuna ait yağış 
verisinin olası en büyük yağış hesabında kullanılması değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Taşkın Hidrolojisi, TRMM, Yağış-Akış Modeli, HEC-HMS. 

 
ABSTRACT 

Flood hydrology studies have a significant role in dimensioning the dam appurtenant structures. The 
accuracy of these studies is directly proportional to the proper determination of the rainfall and flow 
characteristics of the watershed. In order to determine these characteristics properly, it is necessary to record 
hydrometeorological measurement in the watershed for long years. However, there are often cases that 
hydrometeorological measurements are inadequate or missing. There is no current and workable 
hydrometeorological measurement network in the vicinity of Musa Qala dam watershed in order to conduct 
flood hydrology studies for the dam which is planned to be constructed in the border of Helmand Basin in 
Afghanistan. The only data is a historical flow measurement between 1953 and 1979 obtained by a 
streamflow gaging station (SGS). Using this data, flood discharges with different recurrence period could 
be calculated however, rainfall data is required in order to calculate probable maximum precipitation. In the 
scope of this study, a rainfall-runoff model is set up using rainfall data set obtained by TRMM 3B42 v7 
(Tropical Rainfall Measuring Mission) satellite and the physical characteristics of the watershed. Flood 
discharges with different recurrence periods are calculated by running hydrological model using HEC-HMS 
software. The calculated flood discharges are compared to the results that are applied to the single flood 
frequency analysis for instantaneous peak flows between 1953-1979 period obtained by SGS and the data 
set of TRMM is assessed for the calculation of probable maximum precipitation.  

Keywords: Flood Hydrology, TRMM, Rainfall-Runoff Model, HEC-HMS. 
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GİRİŞ 
 
Taşkın hidrolojisi çalışmaları baraj yapılarının boyutlandırılmasında önemli bir role sahiptir. Bu 
çalışmaların hassasiyeti havzanın yağış ve akış karakteristiklerinin iyi belirlenmesiyle doğru orantılıdır. Bu 
karakteristiklerin doğru bir şekilde belirlenmesi için havzada uzun yıllar hidrometeorolojik ölçüm yapmak 
gerekmektedir. Ancak hidrometeorolojik ölçümlerin yetersiz veya hiç olmadığı durumlara da sıkça 
rastlanılmaktadır.  
 
Taşkın hidrolojisi çalışmalarında en önemli hidrometeorolojik parametrelerinden bir tanesi yağış verisidir. 
Yağış verileri genel anlamda üç farklı yöntem kullanılarak elde edilmektedir. Günümüzde yağış ölçümünde 
en çok kullanılan birinci yöntem noktasal ölçüm yapan gözlem istasyonlarıdır. Bu istasyonların ürettiği 
veriler direkt olarak yağış ölçümlerine dayandığı için genel anlamda en güvenilir yöntemdir. Ayrıca bu 
istasyonların ölçtüğü veriler diğer yöntemlerin doğrulanma çalışmalarında da kullanılmaktadır. Bunula 
birlikte istasyonların yaptığı ölçümler, noktasal olduğundan alansal yağış hesaplamalarında kısmen hatalar 
içerebilmektedir. Bir diğer yöntem ise direkt olarak yağış gözlemi yapmayıp süreci simüle eden mekânsal 
çözünürlükleri gün geçtikçe artan iklim modellerinden elde edilen sonuçlardır. Yağış verisinin elde 
edilmesindeki son kullanılan araç, uzaktan algılama yöntemleridir. Bu yöntemde de yağışlar direkt olarak 
ölçülmemesine rağmen, elde edilen gözlem verileri yağış verilerine, uygun algoritmalar yoluyla 
dönüştürülmektedir. Uzaktan algılama kaynaklı bu yöntemler, temel olarak uydu ve radarlarla yapılan 
gözlemlere dayanmaktadır (Yılmaz, 2017). Uzaktan algılama prensibine dayalı ve genellikle mikrodalga 
bantlarında yapılan uydu gözlemlerinden elde edilen yağış verileri, küresel olarak yağışın tutarlı bir şekilde 
elde edilmesini sağlamaktadır (Yılmaz, 2015). Bu çalışma kapsamında aktif ve pasif mikrodalga 
gözlemlerinin birleştirilmesi ile elde edilen bu veri setlerinin en yaygın kullanılan örneklerinden birisi 
Tropik Yağmur Ölçme Misyonu (TRMM) uydusu gözlemlerine (Huffman ve diğ., 2010) dayanan veriler 
kullanılmıştır. 
 
TRMM uydusundan elde edilen yağış verileri ile dünyanın farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar 
araştırılmıştır. Sutikno ve diğ. (2017) tarafından Endonezya’da seçilen iki havza üzerinde yapılan çalışmaya 
göre uydu tabanlı TRMM verileri kullanılarak hesaplanan taşkın hidrograflarının yersel ölçümlerle 
hesaplanan sonuçlarla karşılaştırıldığında kabul edilebilir bir uyum sağlandığı ve kısıtlı verinin olduğu 
bölgelerde uydu tabanlı yağış verilerinin taşkın hidrolojisi hesaplarında alternatif olarak kullanılabileceği 
belirtilmiştir. Chen ve diğ. (2011) tarafından Güney Çin’de bir havza üzerinde yapılan çalışmaya göre 
TRMM 3B42 RT uydusundan elde edilen yağış verisi ile yağış ölçüm istasyonu tarafından yapılmış 
gözlemler karşılaştırmıştır. Ayrıca hidrolojik model kurulmuş olup her iki veri ile yağış -akış simülasyonu 
yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda TRMM 3B42 RT verisi ile yersel verilerin uyum içinde 
olduğunu ve TRMM 3B42 RT yağış verilerinin sistematik kalibrasyonların yapılması durumunda hidrolojik 
modellemelerde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Almazroui (2011) tarafından Suudi Arabistan için yapılan 
çalışmada 1998-2009 yılları arasında TRMM uydusundan elde edilen yağış verileri, yersel ölçüm yapan 29 
istasyona ait ölçümlerle günlük bazda karşılaştırılmış ve genel eğilim anlamında iyi bir uyum yakalandığı 
sonucuna varılmıştır. Ardından uydu tabanlı veriler, ölçülmüş veriler kullanılarak kalibre edilerek %100’ e 
yakın bir uyum sağlanmış olup su kaynakları çalışmalarında kullanılabileceği belirtilmiştir. Moffitt ve diğ. 
(2011) tarafından Bangladeş’te taşkın olaylarının sıkça görüldüğü alanlarda TRMM verilerine bağlı taşkın 
uyarı sisteminin başarısı için büyük potansiyel taşımakla birlikte efektifliğinin mevsimselliğe ve drenaj 
alanının karakteristiklerine bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Taşkın uyarı sisteminin doğru 
zamanda alarm verme ihtimalinin çok yüksek olduğu ancak özellikle muson mevsiminde ve düzenli 
havzalarda yanlış alarm verdiği belirlenmiştir. Bu sebeple çalışma sonucunda muson mevsiminde sistemden 
alınan uyarılar sonrasında harekete geçmeden yer ölçümleriyle durumun doğrulanması önerilmiştir. Yılmaz 
ve diğ. (2015) tarafından Türkiye üzerinde 257 istasyonda elde edilen yağış gözlemleri kullanılarak TRMM 
uydu verilerinin 1998-2014 yılları arasında doğrulanması gerçekleştirilmiştir. Çalıma sonucunda uydu 
verilerinin bilhassa istasyonlarla ölçülmesi güç bölgelerdeki yağmur verilerinin kullanımını gerektiren 
çalışmalarda rahatlıkla kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. 
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Bu çalışmada, Afganistan’da Helmand havzası sınırları içerisinde yapılması planlanan Musa Qala Barajı’nın 
taşkın hidrolojisi çalışmaları için baraj havzası ve yakın çevresinde güncel durumda çalışır vaziyette 
herhangi bir hidrometeorolojik ölçüm ağı bulunmamaktadır. Eldeki tek veri 1953 ile 1979 yılları arasında 
ölçümleri bulunan akım gözlem istasyonuna (AGİ) aittir. Bu veri ile farklı yinelenme sürelerindeki taşkın 
debileri hesaplanabilir ancak olası en büyük yağış hesabı için yağış verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunula 
birlikte 1953 ile 1979 periyodunun günümüz şartlarını da yansıtamayabileceği aşikâr olmasından dolayı 
güncel verilerle karşılaştırılmasına gerek görülmektedir. Bu sebeple taşkın hidrolojisi çalışmalarında, 
kullanımı gittikçe yaygınlaşan TRMM 3B42 v7 uydusundan elde edilen yağış verileri ve coğrafi bilgi 
sistemleri (CBS) yardımıyla hesaplanan havza fiziksel özellikleri kullanılarak yağış-akış modeli 
kurulmuştur. Hidrolojik modelleme süreçlerinde kalibrasyon ve doğrulama işlemleri önemli bir yer teşkil 
etmesine rağmen Musa Qala Barajı havzasında bu işlemleri yapmak için elde herhangi bir veri 
bulunmamaktadır. Yağış-akış modeli sonuçları ile AGİ ölçümleri kullanılarak hesaplanan debiler 
karşılaştırılmış olup uydu tabanlı yağış verisinin olası en büyük yağış hesabında kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. 
 
Çalışma Alanı  
 
Musa Qala Barajı, Afganistan Helmand Havzası sınırları içerisinde Kandahar’ın yaklaşık 130 km 
kuzeybatısında bulunan Musa Qala Nehri üzerine planlanmaktadır. Baraj aks yeri ve drenaj alanı 
32.5 - 33.4°K enlemleri ile 64.7 - 65.2°D boylamları arasında uzanmaktadır (Şekil 1). Afganistan, Orta 
Asya’da denize kıyısı olmayan bir ülke olup yaklaşık 652,000 km²’lik yüz ölçümüne sahiptir. Helmand 
Havzası, Afganistan’ın su kaynakları açısından en önemli havzalarından birisidir. Üzerinde baraj planlanan 
Musa Qala Nehri aks yerinden yaklaşık 40 km sonra Helmand Nehri ile birleşir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Proje Alanının Ülkedeki Yeri 
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Afganistan’da genel olarak karasal iklim hüküm sürmektedir. Topografik yapısından kaynaklı lokal 
değişimler gözükse de ülkenin büyük bir bölümü kurak-yarı kurak iklim kuşağının etkisi altındadır. Proje 
sahasının içinde bulunduğu kesim de ülkeyle benzer özellikler taşımakta olup ortalama yıllık toplam yağış 
160 mm civarındadır. 
 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Tropik Yağmur Ölçme Misyonu Verileri (TRMM 3B42 v7) 
 
TRMM, NASA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı iş birliği ile gerçekleştirilen bir uzay misyonudur. Bu 
misyon tropik yağmurun araştırılması ve incelenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bugün gelinen noktada 
TRMM uydusu gözlemlerine dayanan birçok yağış ürünü elde edilmektedir (Huffman ve diğ., 2007). 
 
1998 yılından günümüze kadar 50°K ve 50°G enlemleri arasında küresel yağış verisi elde eden bu ürünün 
mekânsal çözünürlüğü 0.25°x0.25° olup zamansal çözünürlüğü ise 3 saattir. TRMM yağış ürünü mikrodalga 
ve kızılötesi bantlarındaki gözlemler birleştirilerek elde edilmektedir (Huffman ve diğ., 2007). Bu çalışma 
için 1998-2017 yılları arasında TRMM 3B42 v7 uydu kaynaklı 3 saatlik ham yağış verileri elde edilmiştir. 
Bu üç saatlik verileri her yıl için 24 saatlik bazda süperpoze edilmiştir ve her yıl için 24 saatlik maksimum 
yağış verileri oluşturulmuştur. 24 saatlik maksimum yağış verileri Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. 24 Saatlik Maksimum Yağış Serisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farklı yinelenme sürelerindeki yağışların hesabı için frekans analizi yapılmış olup uygun dağılım 
fonksiyonu Chi-Square testi yardımıyla seçilmiştir. Weibull dağılımı kullanılarak farklı tekerrür 
sürelerindeki yağışlar hesaplanmış olup Çizelge 2’de gösterilmiştir. Ayrıca hesaplanan değerler 1.13 
maksimizasyon faktörü ile çarpılarak hesaba esas yağış değerleri oluşturulmuştur. 
 

    Çizelge 2. Farklı Yinelenme Sürelerindeki Yağışlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yağışın zaman içindeki dağılımın belirlenebilmesi için Huff (1967) tarafından önerilen maksimum derinlik-
zaman eğrisi kullanılmış olup farklı yinelenme sürelerindeki 24 saatlik maksimum yağışların zaman içindeki 
dağılımı Şekil 2’de verilmiştir (WMO, 2009). TRMM uydusundan alınan yağış verileri alansal olduğu için 
yağış analizinde alan düzeltmesi yapılmamıştır. 
 

Yıl P (mm) Yıl P (mm) Yıl P (mm) Yıl P (mm) 
1998 23.70 2003 46.31 2008 61.24 2013 21.51 
1999 40.16 2004 37.67 2009 24.13 2014 60.98 
2000 36.95 2005 36.81 2010 17.31 2015 69.46 
2001 32.03 2006 31.38 2011 18.31 2016 43.33 
2002 37.44 2007 38.79 2012 14.50 2017 58.03 

Yinelenme 
Süreleri 

P2 
(mm) 

P5 
(mm) 

P10 
(mm) 

P25 
(mm) 

P50 
(mm) 

P100 
(mm) 

Yağış 35.16 49.10 56.59 64.63 69.82 74.48 

Yağış x 1.13 39.74 55.49 63.95 73.03 78.90 84.17 
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Şekil 2. 24 Saatlik Maksimum Yağışın Zaman İçindeki Dağılımı 
 
Musa Qala Barajı Havzası Fiziksel Özellikleri 
 
Musa Qala Barajı havzasına ait fiziksel özellikler hesaplanırken CBS’den faydalanılmıştır. Çalışmada ilk 
ve temel adım, proje sahasının içinde bulunduğu sayısal yükseklik verisinin elde edilmesidir. Bu çalışma 
kapsamında, Amerikan Jeoloji Araştırma Servisi (USGS) kaynaklı ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer) GDEM (Global Digital Elevation Model) topografik verisi 
kullanılmıştır. 30 m hassasiyete sahip ASTER GDEM topografik verisinin çözünürlüğü bu boyuttaki 
çalışmalar için yeterlidir. Söz konusu dijital yükseklik modeli kullanılarak CBS yardımıyla Musa Qala 
Barajı’nın havzası ve bu havzaya ait çeşitli fiziksel özellikler elde edilmiştir. Musa Qala Nehri’nin baraj aks 
yerindeki drenaj alanının topografik görünümü Şekil 3’de gösterilmiştir. 
 
Drenaj alanı büyüklüğü (A), havza çevresi (Per), en uzun akarsu boyu (L), havza alanı ağırlık merkezinin, 
havza en uzun kolu üzerindeki izdüşümü ile hesaplama noktası arasındaki mesafe (Lc), en uzun akarsuyun 
eğimi (i), havzanın ortalama eğimi (Y) ile havzanın maksimum, minimum ve ortalama kotları elde edilmiş 
olup Çizelge 3’te gösterilmiştir. 
 

Çizelge 3. Musa Qala Barajı Havzası Fiziksel Özellikleri  
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Şekil 3. Musa Qala Barajı Havzası Topografik Görünümü 
 
Hidrolojik Model 
 
Yağış-akış modeli temelde yağış hiyetografının akış hidrografına dönüştürülmesi sürecini simüle etmeye 
çalışır. Farklı hassasiyet ve karmaşıklıkta birçok hidrolojik model mevcuttur. Mekânsal çözünürlük göz 
önüne alındığında modeller, tümsel (lumped), yarı dağılımlı (semi-distributed) ve dağılımlı (distributed) 
olarak üç ana kısımda sınıflandırılmıştır (Gad, 2013). Tümsel modeller, çalışılan havza alanını ortalama 
mekânsal değerleri dikkate alarak küresel bağlamda ele almaktadır. Yarı dağılımlı modeller, ayrı alanların 
veya alt havzaların kendi içlerinde homojen olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Dağılımlı modeller 
ise tüm havzayı ağ yapısında (grid) temel birimlere ayırarak her bir birimden diğer birime mekânsal 
parametrelerde değişiklik yapılabilme olanağı sağlar (Garcia ve diğ., 2008). Bu çalışmada USACE (U.S 
Army Corps of Engineers) tarafından geliştirilen yarı-dağılımlı HEC-HMS programı kullanılmıştır. HEC-
HMS, havzalarda yağış-akış süreçlerini simüle etmek için tasarlanmıştır. Geniş bir kullanım alanına sahip 
olup farklı coğrafik alanlarda başarıyla uygulanabilmektedir (USACE, 2016). 
 
HEC-HMS’de yağış-akış modellemesi yapılırken, kayıp (loss), dönüşüm (transform) ve taban akışı 
(baseflow) metotları kullanılmaktadır. Kayıp metodu, yağış olayının görülmesinden sonra toprak tarafından 
tutulan suyu, sızma miktarını ve akışa geçen suyu kontrol eder (Gumindoga ve diğ., 2017). Bu çalışmada 
sızma miktarının belirlenebilmesi için SCS-CN (Soil Conservation Service – Curve Number) yöntemi 
kullanılmıştır. Bu metottaki en önemli girdi parametresi havzanın eğri numarasıdır (CN). CN, havzaya ait 
toprak tipi ve arazi kullanım haritaları kullanılarak belirlenmektedir. Çalışma kapsamında FAO tarafından 
Afganistan için 1993 yılında üretilmiş olan arazi örtüsü haritalarından yararlanılmıştır (Şekil 4). Genellikle 
C tipi hidrolojik toprak grubu olarak değerlendirilen havzanın büyük bir bölümü kısa çalılık, otlak ve 
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çayırlık kaplı alan olarak sınıflandırılmıştır. Havzanın topografik durumu da göz önüne alınarak CN değeri 
ortalama 81 olarak alınmıştır. SCS-CN yönteminde etkili yağış (1) eşitliği kullanılarak hesaplanmaktadır. 
(1) eşitliğindeki S potansiyel sızma miktarını ifade etmekte olup (2) eşitliği yardımıyla CN değerinin bir 
fonksiyonu olarak hesaplanmaktadır (NRCS, 2010). 
 

 
 

Şekil 4. Musa Qala Barajı Havzası Arazi Örtüsü (FAO, 1993) 
 

           (1) 
 

          (2) 
 
Pe: Etkili yağış (mm) 
P: Toplam yağış (mm) 
S: Potansiyel sızma (mm) 
CN: Eğri numarası 
 
Dönüşüm metodunda ise etkili yağıştan akışa dönüşüm için SCS sentetik birim hidrograf yöntemi 
kullanılmıştır. Birim hidrografın tanımlanması için gereken girdi parametresi gecikme süresidir. Gecikme 
süresi hesaplanırken (3) eşitliği yardımıyla havzanın fiziksel özellikleri kullanılarak toplanma süresi (tc) 
hesaplanmıştır ve ardından (4) eşitliği kullanılarak gecikme süresine (tL) geçilmiştir (NRCS, 2010). (3) 
eşitliği İngiliz birim sistemi ile verilmiştir. Aşağıdaki denklem seti kullanılarak toplanma süresi 14 saat ve 
gecikme süresi ise 8.4 saat olarak tayin edilmiştir.  
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          (3) 
 

           (4) 
 
L: En uzun akarsu boyu (ft) 
Y: Havzanın ortalama eğimi (%) 
tc: Toplanma süresi (saat) 
tL: Gecikme süresi (saat) 
 
Modellemede kullanılan son metot ise taban akış metodudur. Bu metot aslında taban akışını modellemek 
için kullanılmakta olup bu çalışma kapsamında nehir yatağında taşkın anında var olacağı kabul edilen sabit 
baz akımı temsil etmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu metot kullanılırken 1953-1979 yılları arasında proje 
kesitinde gözlem yapan AGİ’de gözlenen ortalama akımlardan faydalanılmıştır. Baz akım hesabı taşkın 
periyodu olarak değerlendirilen Mart ve Nisan aylarının 1953-2017 periyodundaki maksimum ortalamaları 
kullanılarak hesaplanmış olup 147.5 m³/s olarak bulunmuştur. 
 
Bulgular 
 
Hidrolojik modelleme sonucunda TRMM uydusun elde edilen yağış verileri ve CBS yardımıyla hesaplanan 
havzanın fiziksel özellikleri kullanılarak yağıştan akışa geçilmiş olup farklı yinelenme sürelerindeki taşkın 
hidrografları hesaplanmıştır (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 5. Farklı Yinelenme Sürelerindeki Taşkın Hidrografları 
 
Hidrolojik modelleme süreçlerinde kalibrasyon ve doğrulama işlemleri modelin güvenilirliği açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ancak proje alanı ve çevresinde kalibrasyon ve doğrulama işlemleri için 
kullanılabilecek herhangi bir ölçülmüş veri mevcut değildir. Bu sebeple eldeki tek veri olan ve Çizelge 5’te 
sunulan 1953-1979 tarihleri arasında proje kesitinde ölçüm yapan AGİ’nin maksimum akım gözlem 
değerlerine noktasal taşkın frekans analizi (NTFA) yöntemi uygulanmıştır.  
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Çizelge 5. Proje Kesitinde Ölçülen Maksimum Akımlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uygun dağılım fonksiyonu Chi-Square testi yardımıyla GEV fonksiyonu olarak seçilmiştir. Yağış-akış 
modeli ve NTFA yöntemi yardımıyla hesaplanan farklı yinelenme sürelerindeki taşkın hidrografı pikleri 
Çizelge 6’da verilmiştir. 
 

Çizelge 6. Farklı Yinelenme Sürelerindeki Taşkın Piklerinin Karşılaştırılması 
 
 
 
 
 
 
Çizelge 6’dan görülebileceği üzere artan yinelenme sürelerinde sonuçlar birbirine yaklaşmaktadır. Küçük 
yinelenme sürelerinde yağış-akış modeli sonuçlarıyla NTFA sonuçları arasında önemli farklar olmasına 
rağmen özellikle 100 yıllık yinelenme süresindeki uyum umut vericidir. 
 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Çalışma kapsamında güncel hidrometeorolojik ölçümü olmayan Musa Qala Barajı havzasında taşkın 
hidrolojisi çalınmalarında uydu tabanlı TRMM 3B42 v7 uydusundan elde edilen mekânsal çözünürlüğü 
0.25°x0.25° zamansal çözünürlüğü 3 saatlik yağış verileri kullanılmıştır. 1998-2017 periyodunda 24 saatlik 
maksimum yağış serisine dönüştürülen veri farklı yinelenme sürelerindeki yağışların hesaplanmasında 
kullanılmıştır. Bununla birlikte, CBS kullanılarak havzanın fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra 
HEC-HMS programı yardımıyla hidrolojik model kurulmuş olup farklı yinelenme sürelerindeki taşkın 
hidrografları hesaplanmıştır. Modelden elde edilen sonuçlar, proje kesitinde 1953-1979 periyodunda ölçüm 
yapan AGİ’nin maksimum akım değerlerine uygulanan NTFA sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Düşük 
yinelenme sürelerinde anlamlı bir uyum yakalanamazken artan yinelenme sürelerinde sonuçlar gitgide 
birbirine yaklaşmaktadır. 
 
TRMM uydusundan elde edilen verinin periyodu (1998-2017) ile AGİ’nin ölçüm yaptığı periyotlar (1953-
1979) birbirinden farklıdır. Dolayısıyla iki farklı periyot kullanarak elde edilen sonuçların 
karşılaştırılmasına ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. Tespit edilen uyumsuzluk ya da uyum bu durum göz önüne 
alınarak değerlendirilmelidir. Kuşkusuz aynı periyottaki veriler kullanılarak yapılacak hesap sonuçlarının 
karşılaştırılması, bu çalışmada uygulanan yaklaşımın performansının daha iyi analiz edilmesini 
sağlayacaktır. 
 
Özellikle dolgu barajların dolusavakları genel olarak olası en büyük taşkın hidrografına göre 
hesaplanmaktadır. Olası en büyük taşkın hidrografının hesabındaki girdi parametrelerinden bir tanesi yağış 

Yıl Qmax 
(m³/s) Yıl Qmax 

(m³/s) Yıl Qmax 
(m³/s) Yıl Qmax 

(m³/s) 
1953 187 1960 127 1967 220 1974 199 
1954 215 1961 248 1968 681 1975 222 
1955 1075 1962 16.4 1969 85.7 1976 400 
1956 458 1963 114 1970 30 1977 42 
1957 2009 1964 283 1971 10.8 1978 158 
1958 69.3 1965 246 1972 496 1979 66 
1959 99 1966 72.6 1973 142   

Yinelenme 
Süreleri 

Q2 
(m³/s) 

Q5 
(m³/s) 

Q10 
(m³/s) 

Q25 
(m³/s) 

Q50 
(m³/s) 

Q100 
(m³/s) 

Yağış-Akış Modeli 678 1284 1661 2098 2394 2667 
NTFA 159 371 596 1038 1537 2246 
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verisine dayanan olası en büyük yağış donesidir. AGİ’lerden farklı yinelenme sürelerindeki taşkın 
hidrografları elde edilebilirken olası en büyük taşkın hidrografı elde edilemez. Bu sebeple hiçbir güncel 
hidrometeorolojik ölçümü olmayan bölgelerde uydu tabanlı TRMM 3B42 v7’den elde edilen yağış verisi 
olası en büyük yağış hesabında kullanılmak için bir alternatif olabileceği düşünülmektedir. 
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BATI AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN HAVZA MORFOLOJİSİ VE DEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
Abdullah Cem KOÇ1 Mustafa DOĞMAZ2 

 
 

ÖZET 

Ortalama debi ve en büyük debi, su yapılarının tasarımında kullanılan önemli iki akım karakteristiğidir. Bu 
değerler akım gözlem istasyonlarındaki gözlemlerden elde edilebilir. Ancak bütün akarsularda akım gözlem 
istasyonu bulunmamaktadır, bu durumda debiler komşu havzalardaki gözlemler kullanılarak tahmin 
edilmelidir. Genellikle komşu havza ile debisi tahmin edilmek istenen havzanın alanlarının doğrusal 
olmayan basit bir modeli debi tahmininde kullanılır. Şüphesiz ki alan, havzanın tüm karakteristik 
özelliklerini temsil etmek için yeterli değildir. Bu çalışma Batı Akdeniz Bölgesi akarsuları için uzun dönem 
ortalama debi ve en büyük anlık debi değerlerini hesaplamaya yarayacak çoklu doğrusal ilişkileri bulmayı 
amaçlamaktadır. Doğrusal denklemler, Sayısal Yükseklik Modelinden (SYM) elde edilen havza fizyografik 
parametrelerini içermektedir. Çalışma için Batı Akdeniz Bölgesinden 30 adet havza seçilmiştir ve 1 açısal 
saniye çözünürlüğündeki SRTM SYM kullanılarak sınırları çizilmiştir. Çalışma kapsamında havzaların 
fizyografik parametreleri olarak alan, çevre, ortalama yükseklik, havza ağırlık merkezi ve havza çıkış 
noktası arası uzaklık, ortalama havza eğimi, Strahler çatallanma değeri, kot-rölyef oranı, havza dairesellik 
oranı, ortalama profil eğriliği, akarsu ana kol uzunluğu, akarsu ana kol kuş uçuşu uzunluk, akarsu 
kıvrımlılığı (sinüzoite), akarsu toplam kol uzunluğu ve engebelilik indeksi değerleri ile dört ana yön (kuzey, 
doğu, güney ve batı) için bakı değerlerinden elde edilen oranlar, Coğrafi Bilgi Sistemi programı yardımıyla 
hesaplanarak modellerde kullanılmıştır. Akım karakteristikleri ile fizyografik parametreler arasındaki 
ilişkiler çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Regresyon analizinde önce parametrelerin kendi 
değerleri kullanılmış daha sonra doğrusallaştırma için küp köklerinin tersleri ile analiz tekrar edilmiştir. 
Geriye Doğru Adım Adım Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi ile regresyon modelleri elde edilmiştir. En 
iyi çoklu doğrusal regresyon modeli, determinasyon katsayısı, düzeltilmiş determinasyon katsayısı ve 
tahminin standart hatası değerleri kullanılarak belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Batı Akdeniz, Havza Morfolojisi, Çoklu Doğrusal Regresyon 

 
 

ABSTRACT 

The average and the maximum flow rates are two important flow characteristics used in the design of water 
structures. These values can be obtained from observations at stream gauging stations. However, in all 
streams there is no stream gauging station, this case, stream flow characteristics should be estimated using 
the observations in neighboring basins. Generally, a nonlinear model based on the ratio of the areas is used 
transferring the flow rate information from one watershed to another.  There is no doubt that the area cannot 
represent all the characteristics of the basin alone. The aim of this study is to find the linear relationships 
that will calculate the values of long-term average flow rate and the maximum instantaneous flow rate for 
the Western Mediterranean streams. Linear equations include basin physiographic parameters obtained from 
the Digital Elevation Model (DEM). For the study, 30 basins from the Western Mediterranean Region were 
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selected and all were limited to 30 m (1 angular second) SRTM DEM.  Within the scope of the study, basin 
physiographic parameters calculated for all basins are taken as follows: area, environment, average altitude, 
distance between basin gravity center and basin exit point, average basin slope, Strahler bifurcation value, 
elevation-relief ratio, basin circularity ratio, average profile curvature, the length of the main stream, the 
straight length between the starting point of the main stream and pour point of the watershed, the sinuosity 
of the main stream, the total branch length of the stream, the Ruggedness index and the ratios obtained from 
the aspect values were used for the four main directions (north, east, south and west). The relations between 
stream characteristics and physiographic parameters were investigated by multiple linear regression 
analysis. In the regression analysis, the own values of the parameters were used first, and then the same 
analysis was repeated with the inverse of the cube roots of the data for linearization. The regression models 
were obtained by using the Backward Stepwise Multiple Linear Regression Method. The best multiple linear 
regression model was determined by using determination coefficient, adjusted determination coefficient and 
estimated standard error.  
Keywords: Western Mediterranean, Basin Morphology, Multiple Linear Regression 

 
 
GİRİŞ 
 
Bir akarsuyun ortalama debi ve anlık en büyük debi değerlerinin bilinmesi, inşa edilmesi planlanan su 
yapılarının tasarımı açısından önemlidir. Eğer akarsu üzerinde, yapılması planlanan su yapısına yakın, akım 
gözlem istasyonları varsa, ölçülen debi değerleri kullanılarak uygun bir istatistik dağılım ile ortalama debi 
ve belirli bir tekerrür süresine karşılık gelen pik debi hesaplanabilir. Ancak, akarsu üzerinde akım ölçümü 
yapılmıyorsa komşu akım gözlem istasyonlarının ölçümlerinden yararlanılması ilk akla gelen yol 
olmaktadır, alansal üs yöntemi ve alansal fark yöntemi gibi yöntemler ile ölçüm yapılan komşu havzaların 
debileri, havza alanlarının oranlarının bulunduğu bağıntılar yardımıyla taşınabilir. Şüphesiz alan, havzanın 
tüm karakteristik özelliklerini temsil etmek için yeterli değildir.  
 
Amaç ve Kapsam 
 
Bu çalışmada, üzerinde akım gözlemi yapılmayan Batı Akdeniz havzalarına özgü, ortalama ve anlık en 
büyük debi değerlerini hesaplayan denklemler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Batı Akdeniz 
Bölgesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) veya kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) tarafından işletilip 
kapatılmış veya halen işletmede olan 30 adet akım gözlem istasyonu (AGİ) incelenmiştir. Havza 
özelliklerini iyi temsil ettiği düşünülen ve literatürde de sıkça kullanılan 18 adet fizyografik parametre ve 
debiler arasında doğrusal ilişki kurularak üzerinde akım gözlem istasyonu olmayan benzer havzalar için 
kullanılabilecek denklemler geliştirilmiştir. 
 
Literatür 
 
Tek bir havzada veya bölgesel ölçekte çok sayıda havzada yapılan geomorfolojik çalışmalar sonucu elde 
edilen fizyografik parametrelerin havza modellemesinde kullanım alanları çok çeşitlidir. Litratürdeki 
çalışmaların bazılarında yağış-akış ilişkisini belirlemeye çalışan modellere havza fizyografik parametreleri 
de eklenmiştir. Berger ve Entekhabi, 2001’de yaptıkları çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli 
bölgelerinden 10 adet havzanın ortalama yüzey eğimi, rölyef oranı, drenaj yoğunluğu, ıslaklık indisi gibi 
fizyografik parametrelerinin akış oranı (akış/yağış) ile ilişkisini çoklu doğrusal regresyon ile 
belirlemişlerdir. Cheng vd. 2001’de Kanada Ontario’daki 322 akarsu havzasının Strahler çatallanma 
oranları ile alan, eğim, akarsu yoğunluğu vb. gibi 26 adet morfometrik parametre arasındaki ilişkiyi gösteren 
bir çalışma yapmışlardır. Sanborn ve Bledsoe 2006 yılındaki araştırmalarında A.B.D.’nin üç eyaletindeki 
akış karakteristiklerinin (kar erimesi, yağmur, karışık vb.) çoklu regresyon analiziyle belirlenmesi üzerinde 
çalışmışlardır. Bu çalışmada 150 adet akım gözlem istasyonunun ve onları besleyen havzaların akımla ilgili 
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çeşitli verilerinin yanı sıra iklim ve havza fizyografik karakteristikleri de hesaba katılmıştır. Ortalama ve 
minimum havza kotları, drenaj yoğunluğu, ortalama havza eğimi, alan, ortalama bakı gibi fizyografik 
parametreler dikkate alınmıştır. 
 
Viviroli vd. 2009’da İsviçre’deki ölçüm yapılmayan orta büyüklükteki havzalarda taşkın tahmininde havza 
fizyografik parametrelerinden yararlanmışlardır. 140 adet havzanın verisi bu çalışmada kullanılmıştır. 
Bunlar, havzanın farklı yönlere bakan yüzeylerinin yüzdeleri, maksimum ve minimum kot, ortalama eğim, 
eğimi %3’ten küçük ve %15’ten büyük olan alanların yüzdeleri vb.’dir. Çalışmada bölgeselleştirme, en 
yakın komşu, Kriging ve regresyon yöntemleri ile yapılmıştır. Benzer bir çalışma Avusturya için Merz ve 
Blöschl tarafından 2005 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada akım gözlem istasyonu bulunan 575 adet havza 
dikkate alınarak sayısal yükseklik modellerinden (SYM) elde edilen alan, kot ve akarsu ağı yoğunluğu gibi 
fizyografik parametreler kullanılarak Avusturya için taşkın frekans bölgelemesi yapılmıştır. Bölgeleme 
işleminde Kriging ve çoklu regresyon kullanılmıştır. Asfaha ve diğ. 2015’te Kuzey Etiyopya’da bulunan 11 
adet havzada pik debi ile havza fizyografik parametreleri ve arazi kullanımı arasındaki ilişkileri 
incelemişlerdir. Havza fizyografik parametreleri sadece taşkın araştırmalarında değil düşük akım 
çalışmalarında da kullanılmaktadır. Castiglioni vd. 2009’da yaptıkları çalışmada İtalya’daki 51 havzanın 
drenaj alanı, ana kot uzunluğu, maksimum, minimum ve ortalama kıtlar gibi fizyografik parametreleri 
kullanarak geoistatistik tekniklerle (Thiessen poligonları, ters mesafe ağırlıklı, Kriging) bölgeselleştirme 
çalışması yapmışlardır. 
 
Ülkemizde de akarsu akımlarına fizyografik faktörlerin etkisini araştıran çalışmalar da mevcuttur. 
Topaloğlu 2002 yılında yaptığı araştırmada Seyhan Havzası’ndaki 13 akım gözlem istasyonundaki pik 
debileri; havza alanı, akarsu uzunluğu, Benso eğimi, Akarsu frekansı, havza çevre uzunluğu, havza 
uzunluğu, çatallanma oranı ve maksimum havza rölyefi gibi fizyografik parametreleri kullanarak tahmin 
etmeye yönelik çoklu regresyon çalışması gerçekleştirmiştir. Meşe 2012 yılındaki tez çalışmasında Ege 
Bölgesindeki 47 adet havzanın 30 adet fizyografik parametresi ile ortalama ve maksimum debiler arasında 
çoklu doğrusal regresyon analizi yapmıştır. Dengiz ve Göl 2010 yılında yaptıkları bir çalışmada Çankırı 
Uludere havzası akımlarının karakteristiklerini havza fizyografik parametreleri ve zemin özelliklerine bağlı 
olarak araştırmışlardır. Çalışmada SYM’den Micro Image CBS programı yardımıyla havza alanı, 
maksimum, minimum ve ortalama kotlar, çatallanma oranı, akım yoğunluğu, akarsu eğimi ve drenaj 
yoğunluğu değerleri bulunmuştur. Reis vd. 2009’da CBS yardımıyla Kahramanmaraş yöresi Keklik Deresi 
yağış havzasında dere akımlarını etkileyen fizyografik etmenleri irdelemişlerdir. Bu amaçla arazi kullanma 
şekli, toprak tipi, yağış havzasının büyüklüğü ve şekli, ortalama yüksekliği, ortalama eğimi, genel bakısı ve 
drenaj durumu gibi faktörleri belirlemişlerdir. Günok ve Pınar 2009’da CBS ile oluşturulan “SYM” 
sayesinde inceledikleri havzanın, belirli bölümlerinin yükselti, eğim ve bakı özelliklerini ortaya 
koymuşlardır. Havza alanı ve karstik havza sınırı bu şekilde doğru biçimde belirlenmiştir. Ülkemizde taşkın 
araştırmalarında havza fizyografik parametrelerinden yararlanılan diğer bir çalışma da Akar ve Maktav 
tarafından 2008 yılında yapılmıştır. İstanbul Çiftlik Deresi havzası için yapılan taşkın haritalaması 
çalışmasında TIN sistemi ile verilen SYM kullanılmış eğim, bakı ve yükseklik ile ilgili fizyografik 
parametreler HEC-GeoRAS programı ArcGIS ile beraber çalıştırılarak bulunmuştur. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma kapsamında Amerikan Uzay Ajansı (NASA) ve Amerikan Jeoloji Servisi (USGS) tarafından 
üretilen 1 açısal saniyelik SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) Sayısal Yükseklik Modellerinden 
(SYM) yararlanılmıştır. Batı Akdeniz bölgesinin tamamını kapsamak amacıyla her biri 1 derece karelik 
alana sahip 8 adet sayısal yükseklik modeli paftası USGS’in “Earth Explorer” internet platformundan temin 
edilmiştir. 1 açısal saniyelik sayısal yükseklik modellerinin hücre (piksel) büyüklükleri Ekvator’da yaklaşık 
30 m kenar uzunluğunda kare şeklinde olup, Batı Akdeniz Bölgesi enleminde yüksekliği değişmemekte 
ancak genişliği yaklaşık 24.5 m’ye inmektedir. 
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Seçilen Havzalar 
 
Çalışma kapsamında gözönüne alınan havzalar; birçoğu kapanmış ve bir kısmı halen ölçüm yapan, 20 yıl 
veya daha fazla ölçüm yapmış akım gözlem istasyonlarını besleyen havzalar arasından seçilmiştir. En az 20 
yıllık gözlem süresinin ortalama debinin kararlı bir değere ulaşması için gerekli olduğu görülmektedir. 
Maksimum debi ise o akım gözlem istasyonunda gözlenmiş en büyük anlık debi değeridir. Çalışma 
kapsamında Batı Akdeniz Bölgesindeki DSİ ve EİE tarafından işletilmiş ve işletilmekte olan 30 adet akım 
gözlem istasyonu (AGI) incelenmiştir. Bu istasyonların modellemelerde kullanılmak üzere maksimum ve 
ortalama debileri de belirlenmiştir (Çizelge 1). Çalışma kapsamında incelenen havzaların akım gözlem 
istasyonları ile akarsuları içeren haritası Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çalışma Kapsamındaki Havzaların Akım Gözlem İstasyonları ve Akarsular 

 
Çizelge 19. Akım gözlem istasyonlarının DSİ ve EİE akım yıllıklarına göre bilgileri 

İstasyon 
No 

İstasyon 
Adı 

Akarsu 
Adı 

Koordinat Kot 
(m) 

Alan 
(km2) 

Qmaks 

(m3/s) 
Qort 

(m3/s) Doğu Kuzey 
802 Kemer Eşençay 29°21'42'' 36°38'50'' 125 1194.4 595 28.4 
803 Alcı Dalaman 29°11'17'' 37°08'50'' 721 3240.4 213.44 16.6 
809 Kavaklıdere Eşençay 29°33'43'' 36°49'31'' 1115 546.8 259 3.752 
811 Suçatı Dalaman 29°06'12'' 37°05'38'' 595 3890.6 483 13.911 
812 Akköprü Dalaman 28°56'04'' 36°55'05'' 128 4964.9 1050 48.1 
815 Kınık Eşençay 29°19'00'' 36°21'23'' 8 2448 1315 37.522 
818 Kayadibi Karaçay 29°24'12'' 36°28'24'' 110 234.1 361 14.22 

08-001 Dirmil Köprüsü Horzum 29°31'00'' 37°05'00'' 978 508 195 8.936 
08-009 Çakır Köprüsü Kireniş 29°20'00'' 37°19'00'' 815 2715 242 8.589 
08-013 Örenköy Seki 29°23'00'' 36°45'00'' 190 807 420 18.285 
08-018 Ballık Boğazı Ballık 29°39'59'' 37°12'57'' 1091 126.2 62 0.766 
08-019 Kocakavak Sarıçay 27°50'00'' 37°20'00'' 66 145 220 0.583 
08-028 Yapılar Eşençay 29°19'00'' 36°22'00'' 9 2461 730 42.3 
08-054 Osmankalfalar Kemer 29°52'47'' 37°06'09'' 1415 86.6 13 0.983 
08-055 Kızılcadağ Geren Deresi 29°56'21'' 37°00'27'' 1409 114.7 19.5 0.421 



 

 

Sa
yf

a8
29

 

İstasyon 
No 

İstasyon 
Adı 

Akarsu 
Adı 

Koordinat Kot 
(m) 

Alan 
(km2) 

Qmaks 

(m3/s) 
Qort 

(m3/s) Doğu Kuzey 
08-060 Gökçeler Hamzabey 27°45'00'' 37°12'00'' 45 245 330 1.044 
08-070 Yapraklı Horzum 29°27'31'' 37°02'21'' 988 459.2 190 3.751 
08-072 Meşebükü Dalaman 29°00'19'' 36°57'53'' 208 4301 580 31.2 
08-074 Sandalcık Dalaman 29°05'00'' 37°05'00'' 594 3932 490 11.554 
08-075 Hisarardı Değirmendere 29°36'29'' 37°05'57'' 960 20.56 18.1 0.306 
08-076 Gümece Kocaçay 27°58'00'' 37°03'00'' 100 370.6 200 1.33 
08-079 Çamköy Aksu 29°35'29'' 37°16'42'' 1020 117.4 100 0.522 
08-081 Sorkun  Aslanlı 29°35'18'' 37°09'03'' 956 840.3 55 1.516 
08-083 Lengüme Dargaz 29°29'34'' 36°24'00'' 815 93.6 136 0.902 
08-084 Sodaköy Değirmendere 28°27'21'' 37°10'46'' 665 17.13 43.4 0.092 
08-085 Döğüşbelen Namnam 28°34'00'' 36°59'00'' 25 580 556 9.65 
08-087 Karadam Değirmendere 27°48'38'' 37°09'49'' 115 141 190 0.618 
08-089 Yanıklar Kargı 29°04'04'' 36°44'41'' 97 194 270 4.488 
08-092 Gökçeburun Bayır Çayı 29°42'45'' 37°06'10'' 1045 626 30 0.677 
08-095 Yılmaz Mümür 29°48'27'' 36°48'00'' 1070 196.16 103 0.62 

 
 
Havza Morfolojik Parametreleri 
 

Havza sınırları çizildikten sonra havza fizyografik parametreleri belirlenmiştir. Literatürde çok sayıda havza 
fizyografik parametresi ve diğer havza özellikleri debi ile ilişkilendirilmekle birlikte bu çalışmada 18 adet 
fizyografi parametresi göz önüne alınmıştır (Çizelge 2). 
 
 

Çizelge 2. Havza fizyografik parametreleri 
Parametre Adı  Sembol Parametrenin Açıklaması 

Alan A Havzanın kilometrekare cinsinden alanı 
Çevre P Havzanın kilometre cinsinden kenar uzunluğu 

Ortalama Yükseklik ZMEAN Havzanın sayısal yükseklik modelinden elde edilen ortalama kot değeri 
Havza Ağırlık Merkezi ile 

Çıkış Noktası Arası Mesafe GL Havzanın ağırlık merkezi ile havza çıkış noktası arasındaki kuş uçuşu uzaklık 
(m) 

Eğim SLP Havzanın sayısal yükseklik modelinden elde edilen ortalama eğim değeri 

Kuzey Oranı KR Havzaya ait bakı haritasında 293°-67° arasında kalan hücre sayısının, tüm 
hücre sayısına bölünmesiyle bulunan oran 

Doğu Oranı DR Havzaya ait bakı haritasında 23°-157° arasında kalan hücre sayısının, tüm 
hücre sayısına bölünmesiyle bulunan oran 

Güney Oranı GR Havzaya ait bakı haritasında 113°-247° arasında kalan hücre sayısının, tüm 
hücre sayısına bölünmesiyle bulunan oran 

Batı Oranı BR Havzaya ait bakı haritasında 203°-337° arasında kalan hücre sayısının, tüm 
hücre sayısına bölünmesiyle bulunan oran 

Strahler Çatallanma Değeri STH Havzanın Strahler yöntemiyle hesaplanan çatallanma değeri 

Kot-Rölyef Oranı E 
Havzaya ait ortalama kot değerinden minimum kot değerinin çıkarılmasıyla 
elde edilen değerin, maksimum kot değerinden minimum kot değerinin 
çıkarılmasıyla elde edilen değere bölünmesiyle bulunan oran 

Akarsu Ana Kol Uzunluğu MAINL Havza ana kol uzunluğu, kilometre cinsinden havza çıkışından başlayarak 
membaya doğru en uzun olan akarsu 

Akarsu Ana Kol Kuş Uçuşu 
Uzunluğu STRL Havza çıkış noktası ile ana kolun başlangıç noktası düz bir çizgi ile 

birleştirilmesiyle elde edilen kilometre cinsinden uzunluk 

Sinüzoite SIN Sinüzoite akarsu, ana kol uzunluğunun akarsu ana kol kuş uçuşu uzunluğuna 
oranı 

Akarsu Toplam Kol 
Uzunluğu TOTL Havza çıkış noktasından başlayarak tüm kol uzunluklarının kilometre 

cinsinden toplamı 
Eğrilik PRFC Havza sayısal yükseklik modelinden elde edilen ortalama profil eğriliği değeri 

Havza Dairesellik Oranı Rc Havza alanının, çevre uzunluğu havza çevre uzunluğuna eşit olan dairenin 
alanına bölünmesiyle elde edilen değer 

Havza Engebelilik Göstergesi RGD Havzanın maksimum ve minimum kotları arasındaki farkın, havza alanının 
toplam kol uzunluğuna bölünmesiyle elde edilen değere oranı 
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Çizelge 3. Havza fizyografik parametrelerinin değerleri 
AGİ No A (km2) P (km) ZMEAN 

(m) 
GL (m) SLP (%) STH E Rc PRFC 

802 1183.07 228.698 1286.22 26453 13.08 4 0.4517 0.2842 1384.65 
803 3700.5 425.416 1296.35 30520 9.48 5 0.3076 0.2569 1036.43 
809 546.481 150.411 1538.45 13102 10.3 3 0.2583 0.3035 1185.06 
811 3899.22 459.682 1290.37 38929 9.74 5 0.3198 0.2319 1050.94 
812 4974.9 470.799 1261.57 50946 11.15 5 0.4625 0.282 1164.25 
815 2465.57 349.924 1081.71 38295 13.18 4 0.3568 0.253 1330.22 
818 242.725 82.204 1335.81 10349 14.11 3 0.415 0.4514 970.03 

08-001 505.455 128.622 1429.78 11933 12.42 3 0.3098 0.3839 1332.65 
08-009 3167.26 413.232 1295.86 20264 8.96 5 0.2715 0.2331 1028.54 
08-013 797.258 186.551 1481.29 24022 11.73 3 0.512 0.2879 1377.36 
08-018 129.709 65.015 1391.08 6596 7.49 2 0.256 0.3856 825.23 
08-019 155.796 69.134 578.42 10074 10.62 2 0.3928 0.4096 970.27 
08-028 2465.57 349.986 1081.71 38325 13.18 4 0.3568 0.2529 1330.22 
08-054 77.864 46.865 1699.52 6210 7.17 2 0.3925 0.4455 999.97 
08-055 115.736 58.688 1623.44 6824 7.98 2 0.1789 0.4223 791.58 
08-060 255.524 108.925 537.23 13676 13.18 3 0.3954 0.2706 1229.37 
08-070 461.688 131.223 1447.08 5274 12.49 3 0.2915 0.3369 1353.72 
08-072 4764.91 463.534 1273.9 45450 10.83 5 0.4436 0.2787 1141.73 
08-074 4390.96 435.48 1285.93 35242 10.22 5 0.3174 0.291 1113.84 
08-075 19.258 24.962 1417.95 4387 11.46 1 0.403 0.3884 625.59 
08-076 375.672 105.067 751.68 15540 12.05 3 0.5405 0.4276 1391.13 
08-079 117.759 52.96 1495.65 7946 12.46 2 0.5262 0.5276 1178.3 
08-081 710.297 187.53 1508.22 23601 7.99 3 0.3396 0.2538 985.37 
08-083 88.092 58.943 1352.41 5061 13.23 2 0.3516 0.3186 992.11 
08-084 18.461 20.282 872.24 1739 11.99 1 0.188 0.564 707.15 
08-085 496.467 163.312 679.48 9916 14.33 3 0.2862 0.2339 1572.88 
08-087 143.732 76.22 703.93 12929 15.96 2 0.4597 0.3109 1083 
08-089 195.382 71.544 861.58 7464 17.84 3 0.3686 0.4797 1775.64 
08-092 617.372 162.136 1547.98 15358 7.92 3 0.3281 0.2951 979.37 
08-095 217.812 88.09 1769.4 9667 14.01 3 0.4417 0.3527 913.94 

 
Çizelge 3. Havza fizyografik parametrelerinin değerleri (Devam) 

AGİ No MAINL 
(km) 

STRL (km) SIN TOTL (km) RGD KR DR GR BR 

802 82.458 50.894 1.6202 266.2807 0.5791 0.3452 0.3384 0.4112 0.376 
803 135.773 74.055 1.8334 814.5738 0.4075 0.3493 0.3425 0.3888 0.3452 
809 42.072 25.837 1.6283 120.1781 0.3435 0.4122 0.3157 0.3349 0.3985 
811 150.376 80.102 1.8773 859.8841 0.4175 0.3468 0.3422 0.3933 0.3455 
812 177.954 91.459 1.9457 1099.345 0.5412 0.3566 0.3387 0.3929 0.3509 
815 123.685 77.033 1.6056 573.4035 0.6921 0.3536 0.3061 0.4106 0.3996 
818 25.033 14.009 1.787 45.4587 0.5315 0.32 0.2625 0.453 0.409 

08-001 30.517 14.875 2.0515 96.458 0.2716 0.3775 0.3668 0.3848 0.3476 
08-009 109.769 70.33 1.5608 696.8201 0.3872 0.3465 0.3348 0.3845 0.348 
08-013 66.507 42.073 1.5807 169.8418 0.5307 0.3682 0.3338 0.374 0.3866 
08-018 18.82 13.951 1.349 26.9302 0.2433 0.3939 0.2999 0.3992 0.3826 
08-019 23.139 16.485 1.4036 28.6828 0.2397 0.3513 0.2693 0.4128 0.4469 
08-028 127.332 77.059 1.6524 573.4344 0.6921 0.3536 0.3061 0.4106 0.3996 
08-054 11.284 8.626 1.3082 15.48 0.1396 0.2967 0.2225 0.4076 0.4512 
08-055 12.963 11.352 1.1419 20.387 0.1964 0.4402 0.3479 0.2684 0.3661 
08-060 36.789 26.377 1.3947 61.8709 0.3039 0.4132 0.2582 0.4088 0.3791 
08-070 22.399 9.226 2.4278 86.8191 0.2561 0.3758 0.3575 0.3835 0.358 
08-072 169.098 85.944 1.9675 1054.9009 0.5189 0.355 0.3389 0.3923 0.3507 
08-074 151.636 79.436 1.9089 967.4503 0.4171 0.3522 0.3372 0.3922 0.3509 
08-075 4.866 4.328 1.1241 4.8658 0.2865 0.4899 0.4759 0.2381 0.3274 
08-076 37.905 18.017 2.1039 84.3994 0.3004 0.3494 0.3259 0.438 0.3251 
08-079 13.756 11.626 1.1832 17.7998 0.1363 0.2878 0.3635 0.4683 0.379 
08-081 55.91 41.764 1.3387 144.2356 0.329 0.3391 0.2681 0.3181 0.3562 
08-083 11.825 7.801 1.5159 13.9375 0.2058 0.379 0.2594 0.3933 0.4001 
08-084 1.176 1.176 1.0 1.1763 0.0573 0.3706 0.1687 0.4084 0.396 
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AGİ No MAINL 
(km) 

STRL (km) SIN TOTL (km) RGD KR DR GR BR 

08-085 45.131 23.57 1.9148 115.8663 0.5256 0.3856 0.3006 0.4058 0.3804 
08-087 27.008 21.115 1.2791 35.2943 0.3146 0.399 0.2115 0.441 0.403 
08-089 15.92 10.569 1.5063 40.9307 0.4345 0.3008 0.2551 0.5228 0.3784 
08-092 40.433 31.807 1.2712 117.9101 0.2928 0.3408 0.2811 0.2989 0.3339 
08-095 21.738 16.139 1.3469 41.9699 0.2829 0.3177 0.3663 0.4399 0.3294 

 
 
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ 
 
Bu çalışmada, havza fizyografik parametreleri ile debiler arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon modeli 
ile gösterilmiştir. Doğrusal model kurma yöntemlerinden biri olan Adım Adım Regresyon yöntemi, modelde 
bulunması anlamlı olan bağımsız değişkenleri, her adımda yeni bir değişken ekleyerek ve/veya daha önce 
seçilmiş bir değişkeni modelden atarak belirlemektedir. Yöntem uygulandığında, bağımlı değişkeni en çok 
etkileyen (modelde bulunması anlamlı) ve aynı zamanda aralarında kuvvetli ilişkiler bulunmayan bağımsız 
değişkenler belirlenmiş olmaktadır. Adım adım regresyon analizinde iki tür yaklaşım bulunmaktadır; bunlar 
ileri doğru adım adım regresyon ve geriye doğru adım adım regresyondur. Bu çalışmada geriye doğru adım 
adım regresyon modeli kullanılmıştır. Geriye doğru adım adım regresyonda başlangıçta bütün bağımsız 
değişkenleri içeren bir model kurulur. Bağımlı değişkenin gözlem değerleri ile modelden elde edilen 
değerleri arasındaki farkın kareleri toplamı (RSS2) bulunur (Eşitlik 1). Daha sonra bir bağımsız değişken 
çıkarılır ve geriye kalan parametreler için hata kareleri toplamı bulunur (RSS1). Bu bulunan değerler Eşitlik 
2’de yerine konulup çıkarılan parametrenin F değeri hesaplanır. Daha sonra bu çıkarılan parametre tekrar 
hesaba katılır ve başka bir parametre çıkarılıp aynı yöntemle bu durum için de F değeri hesaplanır. Bu 
şekilde tek tek bütün parametreler çıkarılır ve bulunan F değerleri karşılaştırılır; en küçük F değerine sahip 
parametre regresyondan analizinden çıkartılır. Bu parametre modelden çıkarıldıktan sonra aynı işleme 
baştan geriye kalan parametrelerle devam edilir. 
 

     (1) 
 

           (2) 

 
p1: Tüm bağımsız değişkenleri içeren modelin parametre sayısı 
p2: Bir bağımsız değişken çıktıktan sonraki modelin parametre sayısı 
n  : Veri sayısı 
 
Parametreler tahmin edildikten sonra bu modelin gözlem değerlerini ne kadar iyi tahmin ettiği bulunmalıdır. 
Yani gözlemlerin, regresyon modeli etrafındaki dağılmaları hesaplanmalıdır. Gözlemler modele ne kadar 
yakınsa, bağımlı değişkendeki (y) değişimin bağımsız değişkenlerdeki (x1, x2, …, xn) değişimleri izah 
etmesi de o kadar başarılıdır. Bu başarının bir ölçüsü, bağımlı değişkendeki toplam değişimin (varyansın) 
yüzde kaçının bağımsız değişken(ler) tarafından açıklanabildiğini gösteren determinasyon (belirlilik) 
katsayısı (R2)’dır. Eşitlik 3 yardımıyla belirlilik katsayısı hesaplanabilir. 
 

          (3) 

 
 : Gözlenen değerlerin ortalaması 

yi : Gözlenen değerler 
 : Modelden elde edilen sonuçlar 
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Çok parametreli modellerde, modele yeni bir bağımsız değişken ilave edildiğinde R2 değeri her zaman 
artmaktadır. Bu nedenle modelleri karşılaştırırken düzeltilmiş çoklu belirlilik (R2

adj) katsayısının 
kullanılması daha uygundur (Eşitlik 4). R2 ile R2

adj, 0 ile 1 arasında değerler alır. 1'e yakın değerler olması 
regresyon modelinin uygun olduğunu göstermektedir. 
 

         (4) 
   : Modeldeki değişken sayısı 

 
Diğer bir model performans göstergesi ise Tahminin Standart Hatası (SEE)’dır. Tahminin standart hatasını 
elde edebilmek için öncelikle hataların kareleri toplamı (SSE) hesaplanmalıdır. SSE bağımlı değişkenin 
gözlem noktaları ile regresyon modeli arasındaki farkların karelerinin toplamıdır (Eşitlik 5). SSE, 
Regresyon doğrusunun veriye ne kadar uyduğunu göstermekte bir ölçüt olarak kullanılır. Eğer hata 
değişkeninin standart sapması küçük ise hatalar da sıfıra yaklaşır yani model veriye uyar. Bu nedenle, hata 
değişkeninin standart sapması değeri doğrusal model kullanmanın uygunluğunun bir göstergesi olarak 
kullanılabilir. Hata değişkeninin standart sapmasının göstergesi SEE’dir (Eşitlik 6). 
  

          (5) 
 

           (6) 

 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Parametrelerin (bağımsız değişkenlerin), Qmaks ve Qort ile aralarındaki Pearson korelasyon katsayıları 
Çizelge 4’te verilmiştir. Parametrelerden bazıları ile maksimum ve ortalama debi arasındaki Pearson 
korelasyon katsayısı değerlerinin düşük olması ilişkinin çoğunlukla doğrusal olmadığını göstermektedir.  
 
Çizelge 4. Parametrelerin gözlem değerleri ve bu değerlerin küp köklerinin terslerinin Qmaks ve Qort ile aralarındaki 
doğrusal (Pearson) korelasyon katsayıları 

 
Parametre 

Gözlem Değerleri Küp Köklerin Tersleri 
Qmaks Qort Qmaks Qort 

A 0.62 0.712 0.687 0.873 
P 0.659 0.733 0.681 0.869 

ZMEAN -0.248 -0.0316 -0.341 0.126 
GL 0.77 0.849 0.603 0.811 
SLP 0.274 0.125 0.562 0.141 
STH 0.62 0.672 0.685 0.879 

E 0.204 0.219 0.315 0.303 
Rc -0.494 -0.467 -0.494 -0.63 

PRFC 0.461 0.335 0.686 0.688 
MAINL 0.719 0.795 0.607 0.863 
STRL 0.718 0.79 0.569 0.818 
SIN 0.43 0.417 0.686 0.81 

TOTL 0.635 0.723 0.611 0.885 
RGD 0.838 0.835 0.632 0.861 
KR -0.113 -0.151 -0.141 -0.216 
DR 0.0936 0.182 0.144 0.414 
GR 0.225 0.12 0.567 0.253 
BR 0.0603 -0.0219 0.00389 -0.0905 

QMAKS 1.00 0.889 1.00 0.711 
QORT 0.91 1.00 0.89 1.00 
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Çalışma kapsamında doğrusal regresyon analizi yapılacağı için parametrelerin değerlerini doğrusallaştırma 
işlemi yapılmıştır. Bu amaçla literatürde önerilen doğrusallaştırma işlemlerinden küp köklerin tersi 
kullanılmıştır. Böylece elde edilen değerler için hesaplanan Pearson korelasyon katsayıları da Çizelge 4’te 
verilmektedir. Değişkenlerin küp köklerinin tersleri ile hesaplanan Pearson korelasyon katsayılarının 
genellikle orijinal değerlerle hesaplanan korelasyon katsayılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. 
 
Parametrelerin orijinal değerleri kullanılarak yapılan geriye doğru adım adım regresyon analizinde 
başlangıçta tüm değişkenler model denkleme dâhil edilmiştir. Eleme işlemi sırasında parametreler Eşitlik 
2’de verilen F değerine göre silinerek bir parametreli modele kadar eleme işlemi devam ettirilmiştir. Bu 
çalışma kapsamında geriye doğru adım adım regresyon analizi ve model performans parametreleri 
SigmaPlot® programı kullanılarak elde edilmiştir. Parametrelerin orijinal değerleri kullanılarak yapılan 
regresyon analizinin sonuçları Çizelge 5’te verilmektedir, çizelgede hem Qmaks için hem de Qort için kurulan 
en iyi modellerin katsayıları verilmektedir. 
 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 
Şekil 2. Regresyon Modellerinin Performans Göstergeleri 

 
Performans analizinin göstergeleri olan (R2, R2

adj ve SEE) Geriye Doğru Adım Adım Regresyon işleminin 
her aşamasında hesaplanmıştır. Şekil 2.a’da parametrelerin orijinal değerleriyle Qmaks için yapılan regresyon 
modellerinin performans parametrelerinin modellere göre değişimi gösterilmiştir. Şekil 2.b’de ise 
parametrelerin orijinal değerleriyle Qort için yapılan regresyon modellerinin performans parametrelerinin 
modellere göre değişimi gösterilmiştir. Qmaks için 7 parametreli ve Qort için 9 parametreli olan modeller en 
iyi modeller olarak belirlenmiştir. Benzer işlemler parametrelerin küp köklerinin tersleri alınarak elde edilen 
değerler için de yapılmıştır. Şekil 2.c’de Qmaks için ve Şekil 2.d’de ise Qort için performans parametrelerinin 
modellere göre değişimi gösterilmiştir. Buna göre Qmaks için 11 parametreli ve Qort için 14 parametreli olan 
modeller en iyi modeller olarak seçilmiştir. 
 
Küp köklerin tersinin alınması doğrusallaştırma yönteminin regresyon modellerinin başarısını gözle görülür 
bir şekilde arttırdığı görülmüştür. En iyi modelin seçiminde determinasyon katsayısının (R2), düzeltilmiş 
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determinasyon katsayısı (R2
adj) ve tahminin standart hatasının (SEE) yanında daha az etkili olduğu 

görülmüştür. Çünkü parametre sayısı farklı modelleri birbiriyle karşılaştırırken düzeltilmiş determinasyon 
katsayıları kullanılmalıdır. İleriki çalışmalarda bunlar dışında başka karşılaştırma kriterlerinden de 
yararlanılabilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda doğrusal olmayan regresyon veya yapay sinir ağları gibi 
modelleme teknikleri de kullanılabilir. 
 
Çizelge 5. Parametrelerin gözlem değerleri ve bu değerlerin küp köklerinin terslerinin Qmaks ve Qort ile aralarındaki 
doğrusal (Pearson) korelasyon katsayıları 

 
Parametre 

Gözlem Değerleri Küp Köklerin Tersleri 
Qmaks Qort Qmaks Qort 

MODEL SABİTİ -820.727 -47.302 -2.063 -10.846 
A -2.074 -0.0411 2.036 -5.911 
P    5.107 

ZMEAN  0.00584 -0.714 8.189 
GL 0.0215 0.000581  16.450 
SLP   0.700 -1.578 
STH  -3.739  1.984 

E    -0.326 
Rc  29.609   

PRFC    16.739 
MAINL -8.594  1.136  
STRL   -0.383 -1.199 
SIN 178.804 6.137  1.954 

TOTL 10.142 0.194 -1.467  
RGD 824.103 43.527 0.102 0.750 
KR   0.387  
DR   0.217 0.555 
GR   0.417 0.737 
BR 1296.381 37.348 0.195 2.816 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK 
YERALTI SUYU POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI: ALAŞEHİR HAVZASI, MANİSA 

ÖRNEĞİ 

 
Ali Can DEMİRKESEN1       Seda BUDAK2 

 
 

ÖZET 

Yeraltı suyu hayatımızın her alanında kullandığımız aynı zamanda doğaya yapılan herhangi bir 
müdahaleden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen doğal bir kaynaktır. Bu anlamda, yeraltı suyu konusu 
pek çok meslek alanını ve araştırmayı ilgilendiren bir meseledir. Bu sebeple, bu çalışmanın odak noktası 
yeraltı suyu potansiyeli olan alanların belirlenmesidir. Bu yoldan hareketle, Gediz havzasının Alaşehir alt 
havzası yeraltı suyu potansiyeli, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile bütünleşik Uzaktan Algılama (UA) tabanlı, 
çok-kriterli karar-verme aşamaları ile bütünsel olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla kullanılan yöntem, 
yeraltı sularının niteliğini ve niceliğini etkileyebilecek 10 parametrenin belirlenmesini, bu parametrelerin 
dijital ortamda bir araya getirilip, sonuç çıktılarının oluşturulmasını ve görselleştirilmesini kapsamaktadır. 
Bu parametreler: Normalleştirilmiş Fark Bitki Endeksi (NDVI),  Değiştirilmiş Normal Fark Su Endeksi 
(MNDWI), arazi-kullanım arazi-örtüsü (LULC), çizgisellik, topografya, eğim, drenaj, litoloji, hidrolik 
iletkenlik ve toprak türleri olarak sıralanabilir. Çalışmanın ana veri kaynakları Landsat-8 OLI multi-spektral 
uydu görüntü bantları, kurumlardan ve alandaki araştırma çalışmalarından alınan CBS veri katmanları ve 
alanın Aster Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)’dir. Çalışmaya göre, yeraltı suyu potansiyel lokasyonları 
genellikle Salihli’nin kuzeydoğusu, Alaşehir’in güneydoğusu ve Dereköy civarında konumlanmıştır. Bu 
alanlar, yeraltı suyu kirlilik risk yönetimi açısından mekânsal stratejik planlama için önem taşır. 

 
Anahtar Kelimeler: Yeraltı Suyu, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Uzaktan Algılama (UA),  
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM). 

 
 

ABSTRACT 
 
Groundwater is a natural resource that is directly or indirectly affected by any intervention in nature that we 
use in all areas of our life. In this sense, the issue of the groundwater is a study-subject that interests many 
professions and researches. For this reason, the focus point of this study is the groundwater and 
determination of its spatial distribution. The aim of the study is to determine the groundwater potential 
(GWP) locations of the Alaşehir sub-basin by a multi-criteria method based on Geographic Information 
System (GIS) integrated with Remote Sensing (RS). The method used in this study includes 10 proxies as 
multi-criteria that play important roles on determination of the potential of the groundwater, combining 
these proxies in a digital media and illustrating output image maps of them. These proxies are: Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI), Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI), land-use 
land-cover (LULC), lineament, topography (Digital Elevation Model – DEM), slope, drainage, lithology, 
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hydraulic conductivity and soil types. The main data sources of the study are: Landsat-8 OLI multi-spectral 
satellite image bands, the Aster Digital Elevation Model (DEM) of the study area and the GIS data layers 
from the institutions and research studies. According to the study, the most GWP locations are seen in 
northeast of Salihli, in southeast of Alaşehir and around Dereköy. These findings are also important for the 
spatial strategic planning in terms of the groundwater pollution risk management. 
 
Keywords: Groundwater, Geographic Information System (GIS), Remote Sensing (RS), Digital Elevation 
Model (DEM) 
 
 
GİRİŞ 
 
Bu çalışmanın amacı, yeraltı suyu potansiyelini doğru bir şekilde belirlemek için alternatif bir yöntem 
sağlamaktır. Çalışma için seçilen alan Türkiye'nin batısındaki Gediz nehri Havzası’nın Alaşehir deresi alt-
havzasıdır. Bu bölgenin seçilmesinin en önemli nedeni, bölgenin havzadaki verimli tarımsal alüvyon 
topraklar altında zengin bir yeraltı su potansiyeline sahip olmasıdır.  
 
Yeraltı sularının potansiyelinin tespiti birden fazla parametreyle ilişkilidir. Bu durum çok kriterli bir karar 
verme yönteminin gerekliliğini doğurur. Bu durum göz önüne alındığında,  çalışma için değerlendirilmesi 
gereken temel problemlerin başında hangi kriterlerle karar verme metodunun çalışma konusu için uygun 
olduğuna karar verilmesi konusu gelir. Sonrasında, yeraltı suyu potansiyelinin tespiti için göz önüne 
alınması gereken kriterlerin belirlenmesi ve belirlenen kriterlerin analize etkisine bağlı olarak parametre 
(proksi) ağırlıklarının tespit edilmesi konusu gelir. Bir diğer problem ise, yapılan işlemlerin sonucunda, elde 
edilen verilerin verimli ve doğru sonuç verip vermediğinin tespitinin yapılmasıdır. Son olarak, elde edilen 
veriler ışığında, arazinin mevcut kullanımının değerlendirilmesi ve gelecek gelişmeler için doğayla dengeli 
ve sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi için fikir verici olması beklenir. 
 
Bu çalışmada kullanılan yöntem Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemine dayanmaktadır (ArcGIS 
2018; Idrisi Selva, 2018). Elde edilen jeomorfolojik, hidrojeolojik, hidrolojik ve arazi kullanım verileriyle 
10 adet parametre belirlenmiştir. Bu parametrelere gelecek bölümlerde daha detaylı bir şekilde 
değinilecektir. 
 
 
ÇALIŞMA ALANI 
 
Alaşehir havzası, Gediz Havzası’nın alt-havzasıdır. Gediz havzası Türkiye’nin batısında Ege bölgesinde 
bulunmaktadır. Alaşehir havzasına ismini veren Alaşehir çayının uzunluğu 115 km'dir. Alaşehir havzası 
2.680 km² su toplama havzasına sahiptir. Alaşehir çayı güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akarak Salihli 
yakınlarında Gediz nehri ile birleşmektedir (DSİ, 2016). Alaşehir havzasının konumu Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 
Gediz havzasının temeli, gnays, şist ve mermerden oluşur. Paleozoik yaşlı Menderes masifi metamorfikleri, 
çalışma alanındaki temel kayadır.  Alaşehir Ovası, Neojen tortul kayaçlar ile doludur (Baba ve Sözbilir, 
2012). Baba ve Sözbilir (2012) çalışma alanının jeolojik yapısını detaylı bir biçimde anlatmıştır. 
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Şekil 1. Alaşehir Havzası’nın Lokasyon Haritası 
 

 
MATERYAL VE METOT 
 
Bu çalışmada kullanılan veriler ve, veri işleme adımları Şekil 2’de şematik olarak özetlenmiştir. 
Çalışmanın aşamaları daha da detaylandırılmak istenirse aşağıdaki adımlarla sıralanabilir: 
 
1) Çalışma alanının belirlenmesi ve alana dair gerekli verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanması. 
2) Yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi çalışması için uygun parametrelerin  (proksilerin) seçilmesi. 
3) Her bir parametre için yeraltı suyu potansiyeli endeks haritasının üretilmesi; harita lejantının üretilmesi. 
4) Her parametrenin lejantı yeraltı suyu potansiyeline göre: endeks 1, en az yeraltı suyu potansiyelini ve 

endeks 5, en fazla yeraltı suyu potansiyelini ifade edecek şekilde puanlandırıldı. Bu durumda her 
parametre için, dijital haritanın bütün pikselleri 1 den 5 e kadar bir endeks değeri almış oldu.  

5) Puanlama işleminden sonra her parametre (proksi) haritasının önemine göre her bir parametreyle 
bulunan yeraltı suyu endeks haritası için 1 den 5 e kadar bir ağırlık katsayısı atandı ve her parametre 
kendi katsayısıyla çarpılarak belirlendi. 
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6) Katsayılarla hesaplanan 10 parametrenin ağırlıklı tematik haritaları birbirleriyle toplanarak final yeraltı 
suyu potansiyel tematik haritası üretildi ve önceki çalışmalardan belirlenmiş çalışma alanındaki 
ortalama yeraltı suyu seviyesi verileriyle (haritasıyla) karşılaştırılarak yorumlandı. 
 

 
 

Şekil 2. Veri Kaynakları ve Verilerin İşlenmesi Adımları 
 
Parametreler (proksiler): 
 
Seçilen değişkenlerin ağırlıklarını belirlemek için bu çalışmaya benzer değişkenlere sahip 2 çalışmadan 
esinlenilmiştir. Bunlardan birincisi Waikar ve Nilawar’ın Hindistan’da 2014 yılında yaptığı yeraltı suyu 
potansiyeli analizidir. İkincisi ise Ahmed vd. (2017) tarafından Suudi Arabistan’da yapılan yeraltı suyu 
kirlilik potansiyeli analizidir. Yeraltı suyu potansiyelini elde etmek için kullanılan yöntem formülle ifade 
edildiğinde: 
 

 
GWP → Yeraltı suyu potansiyeli 
n=10 → Parametre sayısı 
Pi → Parametreler  
Wi = Parametrelerin ağırlık değerleri (ağırlık katsayıları) 1-5 arasında değişmektedir  
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10 parametrenin yeraltı suyu potansiyelinin endeks değerlerine göre sınıflandırılmış haritaları Şekil 3’de 
gösterilmiştir. 
 
1. Drenaj Hiyerarşisi: Drenaj ağları su havzasını tanımlamaya yardımcı olur; yüzey özellikleri hakkında 

fikir verir; yüzey sularının akış yönünü ve yerini belirler (Waikar ve Nilawar, 2014). 
 

2. Hidrolik İletkenlik (metre/gün): Hidrolik iletkenlik, bölgede yeraltı sularının hareket hızını ve akifer 
materyalin su iletme kabiliyetini belirler (Ahmed vd., 2017). 
 

3. Eğim (derece): Toprak yüzeyinin fazla eğimli olması, suyun toprak tarafından hızlıca emilemeden akıp 
gitmesine ve böylelikle eğimli alanlarda yüzey suyunun fazla depolanamamasına sebep olmaktadır. Bu 
yüzden düz ve çukur alanlarda yeraltı suyu potansiyelinin fazla olması beklenir (Huajie vd., 2016). 
 

4. Topografya (Sayısal Yükseklik Modeli-SYM) (metre): Yağmur yağdığında su yüksekten aşağı 
kotlara doğru akar. Bu yüzden su düşük yüksekliklerdeki alanlarda toplanmaya eğilimlidir (Aster DEM, 
2018; Ghodratabadi ve Feizi, 2015) 
 

5. Litoloji: Litoloji yerin fiziksel özelliklerinin süzülme yeteneğini, yeraltı suyunun miktarını özelliğini 
ve hareketini tanımlar (Aneesh ve Deka, 2015). 
 

6. Normalleştirilmiş Fark Bitki Endeksi (NDVI): Alandaki yeraltı suyunun kalitesi veya miktarı 
fazlaysa bu durum o alandaki toprak üzerinde gelişimini sürdüren bitki örtüsü için olumlu etki 
yaratacaktır. Sağlıklı bitki örtüsü dinamiklerini uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak gözlemleme 
amacıyla kullanılan en yaygın yöntemlerden biri NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)’dır 
(Huajie vd., 2016). Bu çalışmada kullanılan NDVI değeri 21 Eylül 2017 tarihli uydu görüntüleri 
kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

7. Arazi Kullanımı: Arazinin mevcut yerleşim yeri, orman, tarım alanı ve çıplak çöl arazi gibi arazi 
örtüleri yüzey suların geçirgenliğini, alandaki toprak ve zemin yapısını etkiler (Mandal vd., 2016). 
 

8. Çizgisellik: Faylar, kırıklar, çukurlar, tepeler, vadiler, dağ sırtları gibi çizgisellikler, arazinin gözenekleri ve 
geçirgenlik özelliklerini göstermesi sebebiyle yeraltı suları için uygun akış ve süzülme alanlarını 
gösterir (Ndatuwong ve Yadav, 2014). Çizgisellikler, alanın Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) verileri 
ve uydu görüntü verileri kullanılarak belirlenmiştir. 
 

9. Arazi Kullanım Kabiliyeti (AKK): Farklı tür topraklar farklı geçirgenliklere, bünyeye ve drenaja 
sahiptirler. Bu durum da yeraltı suyu ve süzülme suyu seviyelerini etkiler (DSİ, 2016 ve 2018). 
 

10. Değiştirilmiş Normal Fark Su Endeksi (MNDWI): Bu uzaktan algılama endeksinin amacı su alanları 
ile yapılı alanların ayrımını sağlamaktır. En yüksek değerler maksimum yeraltı suyu potansiyelini ve en 
düşük değerler en düşük yeraltı suyu potansiyelini gösterir (Xu, 2006). 

 
Yukarda bütün parametrelere (proksilere) ait yeraltı suyu potansiyeli endeks haritaları Şekil 3’de 
gösterilmiştir. Parametrelere ait ağırlık değerleri ve sınıflandırma değer aralıkları Çizelge 1’de 
detaylandırılmıştır. 
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Şekil 3. Bütün Parametrelerin Her Birinin Yeraltı Suyu Potansiyeli Haritaları ve Endeks Değerleri 
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     Çizelge 1. Parametreler ve Yeraltı Suyu Potansiyeli Sınıflandırma Özeti 

 

 
  

Parametre 
(proksi) Birim Ağırlık Değer aralıkları 

Sınıf 
endeks 
değeri 

Parametre 
(proksi) Birim Ağırlık Değer aralıkları 

Sınıf 
endeks 
değeri 

Normal. 
Fark Bitki 
Endeksi 
(NDVI) 

(-1) - 
(+1) 
Arası 
değer 

2 

< 0 4 

Litology Akifer 
çeşidi 5 

Kaya (Paleozoik) 1 

0-0,17 1 Kaya (Neojen) 1 
0.18-0.24 2 Kırıklı kaya 2 

0.25-0.34 3 Karstik kaya 
(Paleozoik) 3 

0.35-0.44 5 Karstik kaya (Neojen) 3 

> 0.44 5 Granüllü birimler 4 

Değiş. 
Normal 
Fark Su 
Endeksi 

(MNDWI) 

(-0.7) - 
(+0.3) 
Arası 
değer 

2 

<-0.25 1 Su 5 
-0.25--0.21 2 

Hidrolik 
İletkenlik 

0 – 46 
(metre 
/ gün)  

4 

Veri yok 1 
-0.2--0.11 3 0 - 6 2 

-0.1--0.12 4 6-20 3 
> 0.12 5 20 - 35 4 

Arazi 
Kullanım 

Arazi 
kul. 

çeşidi 
2 

Yerleşim 1 35- 46 5 
Çıplak kaya 2 

Arazi 
Kullanım 
Kabiliyeti 

(AKK) 

AKK 
çeşidi 2 

Veri yok 1 
Tarımsal alan 3 8. sınıf arazi 5 
Tarımsal alan 3 7. sınıf arazi 2 
Ormanlar 4 6. sınıf arazi 3 
Su 5 5. sınıf arazi 5 

Çizgisellik Metre 
Mesafe 3 

>1500 1 4. sınıf arazi 3 
700 - 1500 2 3. sınıf arazi 4 
300 - 700 3 2. sınıf arazi 4 
100 - 300 4 1. sınıf arazi 5 
1 - 100 5 

Drenaj 
Hiyerarşisi 

Dren. 
düzeyi 3 

Diğer değerler 1 

Topografya 
Metre 

Yüksek
lik 

2 

> 1000 1 4. düzey drenaj 2 
500 - 1000 2 3. düzey drenaj 3 
200 - 500 3 2. düzey drenaj 4 
120 - 200 4 1. düzey drenaj 5 
52 - 120 5 TOPLAM  

(Yeraltı 
Suyu 

Potansiyeli 
Final 

Haritası) 

Sınıf 
değeri   

32-50 1 

Eğim Derece 4 

> 29 1 51-65 2 

20 - 29 2 66-80 3 

10 - 19 3 81-95 4 
5 - 9 4 >96 5 
< 5 5      
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bütün parametrelerin ağırlıklarına göre piksellerinin toplanmasıyla elde edilen sonuç haritadaki piksel 
değerleri 30 ile 121 aralığındadır. 30 değeri alan pikseller en düşük yeraltı suyu potansiyeli olan alanları, 
121 değeri alanlar ise en fazla yeraltı suyu potansiyeli olan alanları göstermektedir (Şekil 4 ve 5). 
 

 
 

Şekil 4. Yeraltı Suyu Potansiyeli Tematik Haritası 
 

 
 

Şekil 5. Yeraltı Suyu Potansiyeli Sınıflandırılmış Tematik Haritası  
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Bu çalışmanın final çıktısı (Şekil 5) TÜBİTAK 115Y065 No’lu Projeden (2018) alınan ortalama yeraltı suyu 
seviyesi tematik haritası (Şekil 6) ile karşılaştırıldığında; iki harita arasında büyük ölçüde bir benzerlikten 
söz etmek mümkündür. Yeraltı suyu potansiyelinin en yüksek olduğu alanlar her iki haritada da alüvyon 
sınır içinde kalan alanlar olarak görülüyor. Yeraltı suyu potansiyeli, özellikle Dereköy, Tepeköy, Yeşilyurt 
civarı, Salihli’nin kuzeyi ve Alaşehir çayıyla Gediz nehrinin birleştiği alanlarda çok yüksek olduğu 
gözükmektedir. Genel görüntüde, alüvyon sınırdan uzaklaşıldıkça yeraltı suyu potansiyeli değerinin 
azalmakta olduğu görülmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 6. Ortalama Yeraltı Suyu Seviyesi Tematik Haritası 
Kaynak: TÜBİTAK Projesi No:115Y065 (2018). 

 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada yeraltı su potansiyeli varlığını işaret eden birden fazla faktör (çoklu-kriter) ve CBS ile 
bütünleşik Uzaktan Algılama yöntemi kullanılarak, çok kriterli karar vermeyle Alaşehir havzası yeraltı suyu 
potansiyelinin mekânsal dağılım haritası üretildi. Çalışmaya göre, yeraltı suyu potansiyel lokasyonları 
önemli derecede genellikle Salihli’nin kuzeydoğusu, Alaşehir’in güneydoğusu ve Dereköy’ün etrafında 
konumlanmıştır. Bu alanlar: sanayi, yapılaşmış alanlar, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli nedenlerle çevre 
kirliliğinden dolayı yeraltı suyu kirlilik risk yönetimi açısından mekânsal stratejik planlama için önem taşır. 
Buna göre önlem alınması gerekir. 
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TARIMSAL DRENAJ ALANLARINDA MEYDANA GELEN TAŞKINLAR VE ETKİ 
ALANLARININ UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ: AŞAĞI SEYHAN OVASI ALT 

HAVZASINDA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 
 

Mehmet Ali AKGÜL1 Mahmut ÇETİN2 

 
 

ÖZET 

İklim değişikliği, düzensiz kentleşme vb. sebeplerden dolayı, taşkın olayları daha sık meydana gelmeye 
başlamıştır. Taşkınlar, şehirlerde altyapı ve üstyapılara tahrip etmekte, can kayıplarına yol açmakta; kırsal 
alanda ise, tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebep olmaktadır. Düz ve düze yakın olan sulu tarım 
havzalarının drenajı, suni drenaj kanalları yardımıyla sağlanmaktadır. Drenaj kanalları, proje ekonomisi ve 
işletme-bakım faaliyetleri göz önünde tutularak projelendirilirler. Bu nedenle, kanalların taşkın sularını 
tahliye kapasitesi sınırlı olup, ardışık ve şiddetli yağışlar sonucu oluşan yüzey akışlar geniş alanları 
etkilemekte ve önemli oranda tarımsal zararlara neden olabilmektedir. Bu araştırmada, tarımsal drenaj 
alanlarında meydana gelen taşkın olaylarının analiz edilmesi ve taşkınlardan etkilenen tarım alanlarının 
uzaktan algılama teknikleri ile coğrafi bilgi sistemleri ortamında saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, 
Aşağı Seyhan Ovası’nda (ASO) yer alan 9495 ha genişliğindeki Akarsu alt havzasında yürütülmüştür.  
15-19 Ocak 2019 tarihlerindeki ardışık yağış olayları ve meydana gelen taşkınlardan etkilenen tarım alanları 
incelenmiştir. Taşkın yayılım alanlarının belirlenmesinde Sentinel 1, Sentinel 2 ve Landsat 8 uydularına ait 
arşiv verileri kullanılmıştır. 17.01.2019 tarihli Landsat 8 uydusuna ait görüntüde, taşkın alanının havzada 
en büyük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki ana drenaj kanallarının 10, sekonder kanalların 5 ve 
tersiyer kanalların 2 yıl yinelenmeli 24 saat süreli maksimum yağışlar esas alınarak projelendirildiği 
saptanmıştır. Meydana gelen yağışların, 5 yıl<Tr<10 yıl yinelenmeli 24 saatlik maksimum yağışa karşılık 
geldiği belirlenmiştir. Yağışın zaman içindeki dağılımı, kanallardaki vejetasyon gelişimi ve sanat 
yapılarının hidrolik etkisi nedeniyle drenaj şebekesi taşkınları tahliye edememiş; tarım arazileri taşkına 
maruz kalmıştır. Landsat 8 uydusu kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Akarsu tarım havzasının 
%21.01’inin taşkın suları etkisi altında kaldığı saptanmıştır. Havzadaki 2018 yılı yazlık bitki deseni dikkate 
alındığında, taşkınların %3.68’inin narenciye ve %17.32’sinin tarla tarımı altındaki alanlarda etkili olduğu 
belirlenmiştir. Ana drenaj kanallarının proje kriteri, sanat yapıları ve vejetasyon gelişimi dikkate 
alındığında, meydana gelen yağışların oluşturduğu taşkın zararının kaçınılmaz olacağı ve taşkından 
etkilenen alanların güvenli bir şekilde uzaktan algılama teknikleriyle belirlenebileceği sonucuna varılmıştır. 
Ana drenaj kanalı çevresindeki depresyon alanlarında, tarla tarımına ağırlık verilmesi ve zorunlu olmadıkça 
narenciye plantasyonundan kaçınılması önerilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Landsat 8, taşkın yayılım alanı, Aşağı Seyhan Ovası (ASO) 
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FLOOD EVENTS IN THE AGRICULTURAL DRAINAGE CATCHMENTS AND 
DETERMINATION OF ITS SPATIAL EXTENT WITH REMOTELY SENSED DATA: A  CASE 

STUDY IN THE SUB-CATCHMENT OF THE LOWER SEYHAN PLAIN 
 

ABSTRACT 

Due to the effects of climate change, haphazard urbanization, and anthropogenic degradation of the 
environment to name but a few, flood events have recently begun to occur more frequently. Floods cause 
damage to the urban infrastructures as well as superstructures, loss of life and property; in rural areas, floods 
cause fertile agricultural lands to have problems of inundation and waterlogging. Drainage of irrigated 
agricultural basins, with no natural drainage network, which are flat or almost flat, is provided by man-made 
drainage channels. Artificial drainage channels have been designed by considering economic aspects of the 
projects, and operation and maintenance issues. Hence, flood discharge capacity of artificial drainage canals 
may not be large enough to evacuate notable floods induced by extreme rainfalls, and therefore, at times, 
floods affect large areas and cause rather significant damages to agricultural crops. The aims of this study 
are two-fold: a) to analyze flood events in an agricultural sub-catchment, and b) to delineate spatial extent 
of flood affected areas by using remotely sensed data in the geographical information systems media. To 
that end, the research was conducted in Akarsu sub-catchment, of 9495 ha, located in the Lower Seyhan 
Plain (ASO) in southern Turkey.  
Agricultural areas, affected by the floods originated from the successive heavy rainfalls occurred between 
15 to 19 January in 2019, were investigated in the current study. Archived data from satellites of Sentinel 
1, Sentinel 2 and Landsat 8 were utilized in order to determine the flood affected areas. Analyses of remote 
sensing data from Landsat 8 lead us to conclude that the extent of flood-affected areas, inundated fields, 
was the largest on 17th of January. It was determined that main, secondary and tertiary artificial drainage 
channel in in the study area were designed to discharge flood magnitudes due to the maximum 24-hour 
precipitations of 10-, 5- and 2-year return periods, respectively. Precipitation analysis showed that 
precipitation magnitude, caused inundation on 17th of January 2019, was of 5-year<Tr<10-year recurrence 
interval. Therefore, artificial drainage scheme, as might be expected, failed to discharge those surface 
runoffs, exposing agricultural areas to heavy flooding and/or inundation problems by virtue of trigger effect 
of temporal distribution of precipitation, excessive growths of aquatic weeds in artificial drainage canals, 
and backwater effects of bridges and culverst on drainage canals. Furthermore, Landsat 8 data analysis 
results revealed that 21.01% of agricultural catchment was affected by floods. Based on the cropping pattern 
data of 2018, 3.68% of inundated areas was under citrus plantation, and 17.32% under field crops. If the 
project design criteria of main drainage canals, aquatic weed growths in canals, and hydraulic engineering 
structures on drainage canals are considered, it might be concluded that inundation of agricultural areas was 
inevitable on that date, that flood affected areas might be determined with great accuracy through using 
remotely sensed data and geographical information systems. Based on the research findings and conclusions 
our recommendation was that areas, located in the depressions stretching along the main and secondary 
drainage canals should be reserved for field crops grooving rather than citrus-liked plantations, unless it is 
really necessary, in order to mitigate flood effects. 
 
Keywords: Remote sensing, Landsat 8, areal extent of flood-affected areas, Lower Seyhan Plain (ASO) 
 
 
GİRİŞ 
 
Taşkınlar, rastgele karakterli doğa olaylarındandır. Bu nedenle, ne zaman meydana gelecekleri kesin olarak 
kestirilemez. Bununla birlikte, iklim değişikliği, düzensiz kentleşme vb. sebeplerden dolayı, taşkın olayları 
daha sık meydana gelmeye başlamıştır. Taşkınlar, şehirlerde altyapı ve üstyapılara tahrip etmekte, can 
kayıplarına yol açmakta; kırsal alanda ise, tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebep olmaktadır. 
Taşkınlar, doğal yatağından suyun çıkarak çevreye yayılması nedeniyle zararlara yol açmaktadır. Eşik 
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alanlardan gelen dere yataklarının izleri, taban arazilere ulaşıldığında kaybolmaktadır. Bu nedenle, düz ve 
düze yakın olan sulu tarım havzalarının drenajı, suni drenaj kanalları yardımıyla sağlanmaktadır (Çetin vd., 
2012) Drenaj kanalları, proje ekonomisi ve işletme-bakım faaliyetleri göz önünde tutularak 
projelendirilirler. Bu nedenle, kanalların taşkın sularını tahliye kapasitesi sınırlı olup, ardışık ve şiddetli 
yağışlar sonucu oluşan yüzey akışlar geniş alanları etkilemekte ve önemli oranda tarımsal zararlara neden 
olabilmektedir. Taşkın yayılım alanlarının ve oluşan zararların belirlenmesinde, gerek yurt dışında gerekse 
yurt içindeki çalışmalarda uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.  
 
Edirne ili sınırları içinde 16 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen taşkın olayı, Batur ve Maktav (2012) 
tarafından incelenmiştir. Araştırıcılar; Meriç Nehrinde meydana gelen söz konusu taşkını, taşkın öncesi, 
taşkın dönemi ve taşkın sonrasına ait Landsat 5 TM uydusuna ait görüntüleri kullanarak kontrollü ve 
kontrolsüz sınıflama yöntemleri ile tespit etmeye çalışmışlardır. Taşkından etkilenen tarım alanlarının, 
kontrollü sınıflama yöntemiyle %91 oranında bir doğrulukla tespit edilebileceği sonucuna varmışlardır. 
Benzer şekilde, Hazır vd. (2016), 27 Ocak - 14 Mart 2012 tarihleri arasında, Hatay ilinde aşırı yağışlar ve 
ani kar erimeleri neticesinde meydana gelen taşkından etkilenen alanları belirlemek amacıyla Amik 
Ovasında bir çalışma yapmışlardır. Değinilen bu çalışmada, taşkından etkilenen alanı tespit etmek için 
Landsat 7 ETM+ uydusunun 16 Şubat 2012 ve 3 Mart 2012 tarihli görüntülerini kullanmışlardır. Çalışmaları 
sonucunda Amik Ovasında taşkın yayılım alanının 16 Şubat 2012 tarihinde 8312 ha ve 3 Mart 2012 tarihinde 
ise 12321 ha olduğunu bulmuşlardır.  
 
Taşkın çalışmalarında, Landsat uydu verileri yanında diğer uydu verilerinin de taşkın çalışmalarında 
kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; Notti vd. (2018), İspanya’da Ebro Nehri havzasında ve İtalya’da Po 
Nehri havzasında, verileri açık olan MODIS, Porba-V, Landsat, Sentinel-1 ve Sentinel-2 uydularını 
kullanarak taşkın haritaları üretmişlerdir. Araştırma sonucunda, ürettikleri jeomorfoloji tabanlı taşkın 
haritalarının, resmi taşkın haritaları ile %95’e varan oranda uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Ülkemizde 
de farklı uydu verileri kullanılarak taşkın yayılım alanlarının belirlendiği dikkati çekmektedir. Akgul 
(2018)’de belirtildiği gibi, bu konuda literatüre girmiş farklı ölçeklerde yapılan bazı çalışmalar vardır. 
Araştırmacılara ek olarak, taşkın çalışmalarında uydu verilerinin kullanılması konusunda uygulayıcı 
kuruluşların da ilerleme kaydetmeye başladığı dikkati çekmektedir. Akgul (2018) tarafından, Aralık 2016-
Ocak 2017 tarihleri arasında Mersin ilinde meydana gelen taşkında en çok etkilenen bölgelerden biri olan, 
Berdan ovasında araştırma yapılmıştır. Araştırıcı; Aynaz bataklığında yapmış olduğu çalışmada 
bulutluluktan etkilenmeyen Sentinel-1 SAR uydusuna ait 12 adet veriyi analiz etmiş, taşkın yayılımının en 
büyük olduğu tarihi 05.01.2017 olarak tespit etmiştir. Bu tarihte taşkın alanını 715.02  ha, sayısal arazi 
modeli yardımıyla taşkın hacmini 4.23 hm3 ve sayısal kadastro verileri yardımıyla taşkından etkilenen tarla 
nitelikli parsel sayısını ise 578 olarak bulmuştur. Anlaşılacağı üzere, taşkınların etki alanlarının 
belirlenmesinde uzaktan algılama ve CBS teknikleri bütünleşik bir şekilde kullanılmakta; elde edilen 
sonuçlar yer doğrulama verileri ile yüksek oranda uyumluluk göstermektedir.  
 
Bu araştırmada, tarımsal drenaj alanlarında meydana gelen taşkın olaylarının analiz edilmesi ve taşkınlardan 
etkilenen tarım alanlarının uzaktan algılama teknikleri ile coğrafi bilgi sistemleri ortamında saptanması 
amaçlanmıştır. 
 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Materyal 
 
Araştırma, Aşağı Seyhan Ovası (ASO) sol sahil sulama alanında yer alan Akarsu Sulama Birliği tarafından 
işletilmekte olan bir alanda yürütülmüştür (Şekil 1). Çalışma alanında, doğal bir dere yatağı bulunmamakta; 
havzanın drenajı insan eliyle sunu olarak inşa edilmiş olan açık drenaj kanalları ile sağlanmaktadır. YD1 
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olarak isimlendirilen drenaj kanalıdır; bu kanala mansaplanan bir çok yedek ve tersiyer kanalı vardır. 
Araştırma alanı; Çetin vd. (2012) tarafından belirtildiği üzere, doğu ve kuzeydoğuda Ceyhan Nehri sağ sahil 
taşkın seddesi, kuzeybatıda Çotlu tepesi ve YS4 ana sulama kanalı, batıda Camili ve Yukarı Çiçekli 
yerleşimleri arasında kalan tepelik alanlar ve kuzeyde YS2 ana sulama kanalı ile sınırlandırılmıştır olup, 
9 495 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. 
 
Bu araştırmada, 15-19 Ocak 2019 tarihlerindeki ardışık yağış olayları ve meydana gelen taşkınlardan 
etkilenen tarım alanları incelenmiştir. Taşkın yayılım alanlarının belirlenmesinde Sentinel 1, Sentinel 2 ve 
Landsat 8 uydularına ait arşiv verileri kullanılmıştır. Değinilen uyduların farklı tarihlerdeki görüntüleri 
incelenmiş; bu görüntülerden, 17.01.2019 tarihli Landsat 8 uydusuna ait görüntüde, taşkın alanının havzada 
ve çalışma alanı olan Akarsu alt havzasında en geniş yayılıma sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil  2). 
Dolayısıyla, Şekil 2’de verilen 17.01.2019 tarihli Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılmıştır.  
 
Araştırma alanı içerisinde yağış kayıtlarını yapan bir meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca, 
araştırma alanı merkezine 12 km uzaklıkta İncirlik, 20 km uzaklıkta Adana meteoroloji istasyonu vardır. 
İncirlik ve Adana meteoroloji istasyonları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilmektedir. 
Çalışmada, 15-19 Ocak 2019 tarihlerindeki ardışık yağış olayları ve meydana gelen taşkınlardan etkilenen 
tarım alanlarının tespiti amaçlandığından, Adana ilinin uzun yıllar standart süreli yağış verileri ile 
Ocak/2019 ayına ilişkin günlük ve standart süreli yağış kayıtları kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Çalışma Alanı (17.01.2019 tarihli Landsat 8 görüntüsü) 

 
Landsat 8 uydusu, 11.02.2013 tarihinde fırlatılmıştır. Bu uydu, LDCM (Landsat Data Continuity Mission) 
programının bir parçası olarak Landsat 7 uydusunun yörüngesine girmiştir. Landsat 8 uydusu OLI 
(Operational Land Imager) ve TIRS (Thermal Infrared Sensor) olmak üzere iki ayrı sensörle donatılmıştır. 
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Bu araştırmada, çalışmanın niteliği gereği, sadece OLI sensörüne ait “L1T düzeyinde” görüntüler 
kullanılmıştır. “L1T düzeyi”, radyometrik kalibrasyonu ve yer kontrol noktaları yardımıyla 
ortorektefikasyonu yapılmış, sayısal arazi modelleri kullanılarak topoğrafyadan kaynaklanan hataları 
düzeltilmiş (USGS, 2016) olan görüntü formatıdır.  
 
Landsat 8 uydusu tek başına 16 günde bir aynı noktadan görüntü almakta, bu görüntüler UTM koordinat 
sisteminde, WGS84 datumundadır. 12 bit radyometrik çözünürlüğe sahip Landsat 8 uydusunun bant 
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Sentinel 1, Sentinel 2 ve Landsat 8 Uydularına Ait Görüntüler 

 
Çizelge 1. Landsat 8 Uydusu Bant Özellikleri (USGS, 2016) 

Bant Numarası  Bant Genişliği (μm) Çözünürlük (m) Açıklaması 
Bant 1 0.43-0.45 30 Kıyı Aerosol 
Bant 2 0.45-0.51 30 Mavi 
Bant 3 0.53-0.59 30 Yeşil 
Bant 4  0.64-0.67 30 Kırmızı 
Bant 5 085.-0.88 30 Yakın Kızılötesi -NIR 
Bant 6 1.57-1.65  30 Orta Kızılötesi – SWIR 1 
Bant 7 2.11-2.29  30 Orta Kızılötesi – SWIR 2 
Bant 8  0.50-0.68 15 Pankromatik 
Bant 9 1.36 -1.38 30 Cirrus 
Bant 10 10.60 – 11.19 100 (30) Termal Kızılötesi – TIRS 1 
Bant 11 11.5-12.51 100 (30) Termal Kızılötesi – TIRS 2 

 
Yöntem 
 
Landsat 8 uydusuna ait ham görüntülerin çalışmalarda kullanılabilmesi için radyometrik ve atmosferik 
düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Çalışmamızda, bu düzeltmeler ENVI 5.3 yazılımı kullanılarak 
yapılmıştır. Radyometrik düzeltmeler Canty (2014)’e göre hesaplanmış olup atmosferik düzeltmeler ise 
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QUAC (Quick Atmospheric Correction) modülü kullanılarak yapılmıştır. Bernstein vd. (2005) tarafından 
bildirildiğine göre bu modül, ABD Hava Kuvvetleri araştırma laboratuvarı (U.S. Air Force Research 
Laboratory) işbirliği ile Spectral Sciences Inc. firması tarafından geliştirilmiştir. 
 
Uydu görüntülerinden farklı indeksler hesaplanarak amaca yönelik bilgiler çıkarılabilmektedir. Bu 
araştırmada, MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) indeksi kullanılmıştır (Eşitlik 1). Bu 
indeks, Şekil 3’ten de anlaşılacağı üzere, açık su yüzeylerini öne çıkartmaktadır. MNDWI, yerleşim 
alanlarından, bitki örtüsünden ve topraktan gelen gürültüyü maskelemektedir (Xu, 2006). 
 

          (1) 
 
Landsat 8 uydusu için Yeşil; bant 3’e ve SWIR ise bant 6’ya karşılık gelmektedir. 
 

 
Şekil 3. MNDWI Görüntüsü 

 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Yağış Analizleri 
 
Araştırma alanı merkezine 20 km uzaklıktaki Adana meteoroloji istasyonu yağış kayıtlarına göre, ocak ayı 
uzun yıllar yağış ortalaması 110 mm, Ocak/2019 ayında toplam yağış miktarı 246.4 mm’dir. Bu durumda 
yöre, Ocak/2019 ayında ortalamaların 2.24 katı daha fazla yağışlı geçmiştir. Adana meteoroloji 
istasyonunun plüviyograf kayıtlarına göre 24 saat süreli maksimum yağışlar 15 Ocak/2019 tarihinde 12.0 
mm, 16 Ocakta 82.6 mm ve 17 Ocakta 1.0 mm bulunmuştur. Araştırma alanı ve civarındaki 24 saat süreli 
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maksimum yağış, 22.09.2015 tarihinde 129.0 mm’dir (25 yıl<Tr<50 yıl). Ancak, 16 Ocakta taşkın oluşturan 
82.6 mm’lik yağış, 129.0 mm’lik yağıştan oldukça küçüktür. Bu yağışın yinelenme yılı Tr≈5 yıldır. 
Plüviyograf kayıtlarına göre yığışımlı yağış, 6. saatte 50.4 mm (2 yıl<Tr<5 yıl), 8. saate 66.4 mm 
(2 yıl<Tr<5 yıl), (5 yıl<Tr<10 yıl) ve 12. saatte 72.0 mm’ye (5 yıl<Tr<10 yıl) ulaşmıştır. Yağışın yinelenme 
yılları, ana drenaj kanalının projelenmesinde kullanılan yinelenme yılından (Tr=10 yıl) daha küçüktür. Ocak 
ayının sürekli yağışlı geçmesi, ölü mevsimde bulunulması, önceki rutubet koşullarının (ÖRD) yüzey akış 
lehine olması (ÖRDIII) ve 8. saatte meydana gelen yağışın süperpose etkisi nedeniyle ana drenaj kanalı 
çevresinde taşkın gözlenmiştir. Drenaj kanalı içindeki vejetasyon, akım hızını azaltarak taşkın alanlarının 
yayılımını arttırmıştır. Ana drenaj kanallarının 10, sekonder (yedek) kanalların 5 ve tersiyer kanalların 2 yıl 
yinelenmeli 24 saat süreli maksimum yağışlar esas alınarak projelendirildiği dikkate alındığında, meydana 
gelen yağışın yinelenme yılı 10 yıldan daha küçüktür. Buna karşın, yukarıda değinilen nedenlerle, drenaj 
kanalı yüzey akışları tahliye edememiş; tarım arazileri taşkına maruz kalmıştır. 
 
Çalışma Alanındaki Bitki Deseni 
 
Çalışmada kullanılan bitki deseni haritası “Yarı Kurak İklimli Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Tuzluluk 
Etkisini Azaltmak için Sulama Randımanlarının Analiz ve Optimizasyonu (MEDSALIN)” (Çetin vd., 2012) 
projesi kapsamında, Sentinel 2 uydu verisi kullanılarak kontrollü sınıflama yöntemi ile üretilmiştir (Şekil 
4). 

 

 
 

Şekil 4. 2018 Yazlık Bitki Deseni Haritası (Çetin vd.,2012) 
 
  

YD1 
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Uydu Görüntüsü Analiz Sonuçları 
 
Çalışma sahasının fotogrametrik yöntem ile yapılan hâlihazır haritaları kullanılarak, çalışma alanının sayısal 
arazi modeli Akgül (2015)’e göre üretilmiştir. Şekil 5’de gösterilen sayısal arazi modeli ve taşkından 
etkilenen alan kullanılarak, araştırma alanındaki taşkın hacmi hesaplanabilmiştir. Farklı tarihlerdeki 
görüntüler incelendiğinde, 15-19 Ocak 2019 tarihlerinde meydana gelen ardışık yağış olaylarının araştırma 
alanında taşkınlara neden olduğu saptanmıştır.  
 

 
 Şekil 5. Sayısal Arazi Modeli (Akgül, 2015) 

 
Taşkından etkilenen sahaların yayılımı incelendiğinde, en geniş yayılımın 17.01.2019 tarihinde meydana 
geldiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgu, plüviyograf kayıtları ile uyumlu olup, 17.01.2019 tarihinde, taşkın 
etkisine maruz kalan alanın 1994.54 ha ve taşkın hacminin ise 5.034 hm3 olduğu hesaplanmıştır. Taşkın 
etkisine maruz kalan alanların, daha çok YD1 ana drenaj kanalı boyunca (Şekil 1) meydana geldiği dikkat 
çekmektedir. Şekil 5’te verilen sayısal arazi modeli ile taşkın yayılım alanları oldukça örtüşmektedir. Taşkın 
yayılım alanlarının YD1 ana drenaj kanalınca olması şu şekilde açıklanabilir: a) Ana drenaj kanalı, işlevi 
gereği tarım havzasının en çukur yerinden geçirilmiştir. Bu nedenle, kanalın çevresi potansiyel taşkın maruz 
alanıdır. b) 15-19 Ocak 2019 tarihleri arasında ardışık yağışlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla, drenaj kanalı 
projelenirken kullanılan “Hidrolojik Şart 2, ÖRDII” varsayımı haricindedir. c) Proje ekonomisi ve 
agronomik koşullar gereği olarak, ana drenaj kanalları 10 yıl yinelenmeli yağışlardan kaynaklanan dolaysız 
yüzey akışları güvenle taşıyacak şekilde projelendirilirler. Ancak, ardışık yağışların süperpoze etkisi ve 
yinelenme yılının 5 yıl<Tr<10 yıl olması nedeniyle drenaj kanalı doğal olarak işlevini yerine getirememiş, 
mücavir alanlarda taşkın meydana gelmiştir. d) Drenaj kanalı üzerinde farklı lokasyonlarda köprüler 
bulunmaktadır (bk. Şekil 6). Bu köprüler ve kanal içindeki vejetasyon, drenaj kanalının kesitini olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle havzanın çıkışına yakın noktadaki iki adet köprü, drenaj kanalındaki taşkın 
sularının kabarmasına sebep olmaktadır.  
 
Landsat 8 uydusu kullanılarak, CBS ortamında yapılan analizler sonucunda, Akarsu tarım havzasının 
%21.01’nin taşkın suları etkisi altında kaldığı saptanmıştır (Şekil 6). Havzadaki bitki deseni bahçe ve tarla 
bitkilerinden oluşmaktadır (Şekil 4 ve Şekil 6). Bitki deseni haritası (Şekil 4) ile taşkına maruz alanlar (Şekil 
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6) birlikte değerlendirildiğinde, taşkınların %3.68’inin bahçe tarımı yapılan narenciye alanlarında; 
%17.32’sinin ise, tarla tarımının hakim olduğu alanlarda etkili olduğu belirlenmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Taşkından Etkilenen Parseller ve YD1 Ana Drenaj Kanalı Üzerindeki Köprüler (( ) 
 
Çalışma kapsamında, Akarsu alt havzasına ait ortofoto haritalar yardımıyla parsel sınırları 
sayısallaştırılmıştır. Böylece, taşkına maruz alanlarda parsellerin tamamının ya da kısmen taşkından 
etkilenip etkilenmediği ortaya konulabilme imkanı elde edilmiştir. Sayısallaştırılmış parselasyon haritasının 
taşkın haritası ile çakıştırılmasından, taşkın alanında 394 adet parselin tamamen veya kısmen taşkından 
etkilendiği saptanmıştır. 
 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Landsat 8 uydusuna ait görüntü kullanılarak, MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) 
indeksi hesaplanabilmiştir. Bu indeksten yararlanılarak, geniş tarım havzalarında yağışlardan kaynaklı 
taşkın yayılım alanlarının güvenli bir şekilde uzaktan algılama ve CBS teknikleriyle belirlenebileceği 
sonucuna varılmıştır. Taşkın yayılım alanları ile arazinin topoğrafyası ve drenaj kanalı üzerindeki köprü, 
menfez vb. sanat yapılarının hidrolik etkileri uyum içerisinde bulunmuştur. Kanal içerisindeki vejetasyon 
gelişimi, taşkın yayılım alanlarının artmasına katkı yapmıştır. Ana drenaj kanalları, Tr=10 yıl olan 24 saat 
süreli yağışlardan kaynaklanan dolaysız yüzey akışları güvenle tahliye edebilmektedir. Buna karşın, 10 
yıldan daha küçük bir yinelenmeli yağış meydana gelmiş olsa bile, kanal üzerindeki hidrolik yapılar ile 
kanal içi ve şevlerindeki vejetasyon gelişimi kanalın taşkın kapasitesini azalttığından beklenmeyen 
taşkınlara neden olmuştur. Hidrolojik şartlar ve yağışın zaman içindeki dağımı, taşkın oluşumunu 
tetiklemiştir. Meydana gelen taşkınların etkileyeceği alanın genişliğine, drenaj kanalı üzerindeki sanat 
yapıları direk etki etmiştir. Drenaj kanallarında sanat yapıları kesiti daraltmayacak şekilde planlanıp, 
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projelenmelidir. Taşkın riskine karşı, drenaj kanalları periyodik olarak temizlenmeli; kanal içindeki 
vejetasyon gelişimi önlenmelidir. Projede öngörülen yağışlardan daha büyük yağışlar meydana geldiğinde, 
bu taşkınlardan kaynaklanacak zararların kaçınılmaz olacağı aşikardır. Bu nedenle, taşkın zararlarının 
minimize edilebilmesi için drenaj kanalı çevresindeki depresyon alanlarında, tarla tarımına ağırlık verilmesi 
ve zorunlu olmadıkça narenciye plantasyonundan kaçınılması gerekmektedir.  
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FIRAT HAVZASI KARASU GÜNLÜK AKIMLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE 
MODELLENMESİ 

 
Aslı BOR TÜRKBEN1 Merve OKAN2 

 
 

ÖZET 

Su kaynaklarını korumak ve verimli bir biçimde kullanabilmek için mevcut su kaynaklarının gelecekteki 
miktarlarının iyi tahmin etmek gerekmektedir. Akarsuların akımlarının doğru tahmini, baraj haznelerinin 
kapasitesinin belirlenmesi, taşkın koruma yapılarının tasarımı, kuraklık ve havza yönetimi, doğal hayatın 
korunması gibi birçok toprak ve su kaynakları yönetimi projeleri için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ileri 
beslemeli geri yayılımlı yapay sinir ağı modeli geliştirerek, Fırat Havzası’nın başlıca su kaynaklarından olan 
Karasu Nehrine ait günlük akımlara uygulanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, DSİ tarafından işletilen 
D21A001 numaralı Karasu Karagöze akım gözlem istasyonuna ait 01 Ekim 2000 – 30 Eylül 2015 tarihleri 
arasında gözlenen 16 yıllık 5844 adet günlük akım verisi kullanılmıştır. Tahminler yapılırken 6 adet senaryo 
geliştirilmiş ve ağın eğitiminde sırasıyla Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmaları 
kullanılmış ve her iki yöntemden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Senaryolar değerlendirilirken 
determinasyon katsayısı (R2), Ortalama Karesel Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (RMSE) değerleri 
göz önünde bulundurulmuştur. Kurulan YSA modelinin Karasu Karagöze akımlarını başarıyla temsil ettiği 
ve bu çalışmanın taşkın ve su tutulması çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Debi Tahmini, Yapay Sinir Ağları, Fırat Havzası, Karasu. 

 
ABSTRACT 

In order to protect water resources and to use them efficiently, it is necessary to accurately estimate available 
water resources in the future. Accurate estimating of river flowrates is very important for many soil and 
water resource management projects such that determination of the capacity of the dam reservoirs, design 
of flood protection structures, drought and watershed management and conservation of natural life. In this 
study, a multi-layer perception Artificial Neural Network (ANN) trained with the backpropagation 
algorithm is adopted to make daily river flow forecasts on the Karasu River which is the one of main water 
resource for Fırat Basin. For this purpose, 5844 daily flow data which is observed between 01 October 2000 
and 30 September 2015 of D21A001 Karasu Karagöze gauging station operated by DSİ has been used. 
While the estimations were made, 6 scenarios were developed and Levenberg-Marquardt and Bayesian 
Regularization algorithms were used for training of the ANN respectively, and similar results were obtained 
for both methods. While evaluating the scenarios, the coefficient of determination (R2), the mean square 
error (MSE) and the mean absolute error (RMSE) values were taken into consideration. It is thought that 
the ANN model has successfully represented Karasu Karagöze flows and this study will be helpful to future 
studies in flood and water storage capacity. 
 

Keywords: Flow Rate Forecasting, Artificial Neural Network, Fırat Basin, Karasu. 
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GİRİŞ 
 
Su kaynakları yönetimi insan uygarlığının başlangıcı kadar eskidir. Antik çağlardan beri özellikle akarsular, 
su temini, taşkın kontrolü, sulama, turizm, balıkçılık ve enerji üretimi için kullanılmış, miktarı ve kalitesi 
genel bir plan çerçevesinde en verimli şekilde kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde, su kaynakları 
yönetimi birçok ülkenin karşılaştığı en ciddi çevre sorunlarından biridir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, endüstriyel faaliyetlerin artışı, şehirlere doğru artan göç ve bunun sonucunda oluşan nüfus 
değişimleri, doğal su kaynaklarının niteliği ve niceliğini hızla düşürmektedir. Kuraklık, küresel ısınma ve 
taşkın kontrolü tehlikelerinin gün geçtikçe gözle görülür derecede arttığı düşünülmektedir. Bu durumda, 
akarsulardaki su potansiyelinin belirlenmesi, ekonomik baraj haznesi kapasitesinin tayin edilebilmesi, enerji 
üretimi, taşkın ve kuraklık senaryolarını oluşturulabilmesi gibi konularda büyük önem taşımaktadır. 
Bununla beraber, su potansiyelinin tahmini, akarsulardaki akımlarda rol oynayan fiziksel parametrelerin 
karmaşıklığı sebebiyle zor bir konudur. Ayrıca akarsular çok seyrek bir hidrometrik veri toplama ağına 
sahiptir ve tüm bu karmaşık yapı ve mevcut hidrolojik bilgiler önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. 
 
Genel olarak tahmin teknikleri fiziksel tabanlı yayılı modeller, kavramsal modeller ve kapalı kutu modelleri 
olmak üzere sınıflandırılabilir (Gül ve Harmancıoğlu, 2003).  Fiziksel tabanlı yayılı modeller hidrolojik 
çevrimi yöneten fiziksel mekanizmaları matematiksel olarak simüle etmek için özel olarak tasarlanmıştır. 
Bütün fiziksel parametreleri elde etmek zor olduğu ve karmaşık bir yapıları bulunduğu için kullanım alanı 
oldukça sınırlıdır (Hsu ve diğerleri, 1995). Kavramsal modellerle ilgili problem, ampirik düzenliliklerin 
veya periyodikliklerin her zaman belirgin olmaması ve çoğu zaman gürültü dediğimiz saçılmalar ile 
maskelenmesidir. Kitanidis ve Bras (1980 a, b), kavramsal havza modellerinin hidrografın en önemli 
özelliklerini tahmin etmede güvenilir olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, böyle bir modelin uygulanması ve 
kalibrasyonu tipik olarak karmaşık matematiksel hesaplar gerektirdiği için çeşitli zorluklar gösterebilir 
(Duan ve diğerleri, 1992; Sorooshian ve diğerleri, 1993; Yapo ve diğerleri, 1996; Hsu ve diğerleri, 1995). 
Fiziksel tabanlı bu modellerin karmaşık yapılarından dolayı yağış akış ilişkisinin fiziksel yönünün dikkate 
alınmadığın kapalı kutu modeli geliştirilmiştir. Kapalı kutu modellerinde yağış ile akarsu çıkışında akımın 
görülmesi arasındaki gecikmeden yararlanılmakta ve genel olarak stokastik zaman serilerini kullanan 
çalışmalar (Raman and Sunilkumar, 1995; Karabörk ve Kahya, 1999; Keskin ve Taylan, 2007), klasik 
istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan AR, ARMA ve regresyon analizi çalışmaları (Alp ve Cığızoğlu, 
2005; Raman ve Sunilkumar, 1995) ve son yıllarda daha pratik uygulamalar sunan veriye dayalı bir teknik 
olan Yapay Sinir Ağları (YSA) çalışmaları (Shamseldin, 1997; Tokar ve Johnson, 1999; Chang ve Chen, 
2001; Öztopal ve diğerleri, 2001; Jayawardena ve Fernando, 2001; Sivakumar ve diğerleri, 2002; Kisi, 2004; 
Demirpençe, 2005; Yurdusev ve diğerleri, 2008; Okkan ve Mollamahmutoğlu, 2010; Okkan ve Dalkılıç, 
2012; Kızılaslan ve diğerleri, 2014; Altunkaynak ve Başakın, 2018) olarak belirtilebilir. 
 
YSA'lar, su kaynakları da dahil olmak üzere birçok farklı alanda başarıyla uygulanmıştır. Hidrolojik tahmin 
bağlamında, son deneyler, YSA'ların akım modellemesi için umut verici bir alternatif sunabileceğini 
göstermiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar da ileri beslemeli geriye yayılımlı YSA algoritmaları 
kullanılmaktadır. Coulibaly ve diğerleri (1999) son yıllarda hidrolojideki ANN bazlı modellemeyi gözden 
geçirmiş ve deneylerin yaklaşık % 90'ının standart geri beslemeli (BP) algoritması ile eğitilmiş çok katmanlı 
ileri beslemeli sinir ağlarını (FNN) kullandığını bildirmiştir. Minns ve Hall (1996) ileri beslemeli ve geriye 
yayılım YSA algoritması kullanarak sentetik olarak üretilmiş verilerden akım modelleme çalışmaları 
yapmışlardır. Demirpençe (2005) Köprüçay için elde edilmiş günlük akım verilerine ileri beslemeli geri 
yayılımlı YSA metodu ile 6 model oluşturarak gelecekteki akımı tahmin etmeye çalışmıştır. Okkan ve 
Mollamahmutoğlu (2010) Çoruh Nehri günlük akımlarını içsel bağımlı (otoregresif) stokastik yöntemler 
(AR) ve ileri beslemeli geri yayılımlı YSA ile ayrı ayrı modellemiş ve diğer akarsu havzalarının günlük 
akımlarının tahmininde de başarıyla kullanılabileceği vurgusunu yapmışlardır. Gümüş ve diğerleri (2018), 
Şanlıurfa istasyonunun kuraklığın tahmin edilmesinde İleri Beslemeli Geri Yayılımlı YSA modeli kullanmış 
ve kuraklık indislerinin tahmininde YSA yönteminin uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir. 
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Bu çalışmada, Yapay Sinir Ağları (YSA) modellerinden ileri beslemeli geri yayılımlı YSA modeli 
kullanılarak, Fırat Havzası’nın başlıca su kaynaklarından olan Karasu Nehri’nin gelecekteki akımları tahmin 
edilmiştir. Bu kapsamda, MATLAB ortamında Neural Network Toolbox Fitting Tool kullanarak DSİ’ den 
alınmış Fırat havzasında Karasu nehrine ait 1 Ekim 1999’ dan 30 Eylül 2015’ e kadar olan 16 yıllık 5844 
adet veri kullanılmıştır. Bu verilerin rastgele %80 i eğitim aşamasında %20 si ise test aşamasında 
denenmiştir. Tahminler yapılırken 6 adet senaryo geliştirilmiş ve bu senaryolardan en iyi tahmini hangi 
senaryonun verdiği belirlenmiştir. Senaryolar değerlendirilirken determinasyon katsayısı (R2), Ortalama 
Karesel Hata (MSE) ve Ortalama Mutlak Hata (RMSE) değerleri göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, 
ağın eğitiminde sırasıyla Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmaları kullanılmış, 
değerlendirilme yapıldığında en iyi test sonucu Levenberg-Marquardt eğitim algoritması için 1 gün geriye 
ötelenen senaryo olurken, Bayesian Regularization eğitim algoritmasına göre ise 3 gün geriye ötelenen 
senaryo olmuştur ve her iki yöntemden benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
 
 
ÇALIŞMA SAHASI VE VERİLER 
 
21 numara ile DSİ tarafından numaralandırılmış Fırat – Dicle havzası’ nın bir bölümü olan Fırat Alt Havzası, 
alansal büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük havzası olup Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %15,6’sını 
kapsamaktadır (DSİ 2017). Havzanın yukarı bölümünde ise alansal büyüklüğü ile Türkiye yüzölçümünün 
%8,1’ini kapsayan Yukarı Fırat Havzası bulunur. Yukarı Fırat Havzasında, kuzeydeki ovaların sularını 
Fırat’ın yukarı çığırığı olan ve Erzurum’un Dumlu Dağınından doğan Karasu, buradan Aşkale ilçesine 
akarak Karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine girer ve güneydeki kesimin sularını 
toplayan Keban yakınlarındaki Murat nehri ile birleşerek, Türkiye’nin en önemli su kaynaklarından olan 
Fırat nehrini oluşturur. Keban Barajı’na kadar uzunluğu 470 km, havza alanı ise 22.000 km2 dir. Bu 
çalışmada, DSİ tarafından işletilen D21A001 numaralı Karasu Karagöze akım gözlem istasyonuna ait 01 
Ekim 2000 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında gözlenen 16 yıllık 5844 adet günlük akım verisi kullanılmıştır. 
Şekil 1’de Fırat Dicle Havzası ve D21A001 gözlem istasyonunun havza üzerindeki konumu gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 1. Fırat – Dicle Havzası ve D21A001 Gözlem İstasyonunun Havza Üzerindeki Konumu  
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MATERYAL ve METOT 
 
Yapay Sinir Ağları (YSA) 
 
Yapay sinir ağları (YSA), 1940 yılında ortaya atılmış bir modelleme tekniğidir, ancak 1970 yılına kadar 
araştırmacılar tarafından çok kullanılmamakla beraber bu tarihten sonra çözülemeyeceği düşünülen birçok 
matematiksel problem çözülmüş ve böylece araştırmacıların yoğun ilgisini üzerine çekmiştir. Genellikle 
matematiksel modelleri oluşturulamayan veya çok zor tanımlanabilen problemlerin çözümü için kullanılır. 
Son on yılda birçok alanda uygulama imkânı bulmuştur (Öztemel, 2006). 
 
YSA, insan beyninden ve beyindeki biyolojik sinir ağları mantığından esinlenerek türetilmiş bilgisayar 
sistemleridir. İnsanlar tarafından gerçekleştirilmiş gerçek beyin fonksiyonlarının ürünü olan örnekleri 
kullanarak olayları öğrenebilir ve çevreden gelen olaylara karşı nasıl tepkiler üretileceğini belirler. İnsan 
beyninin çalışma prensibine benzer şekilde öğrenme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, özellik 
belirleme ve optimizasyon gibi konularda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Örneklerden elde ettikleri 
bilgiler ile kendi deneyimlerini çıkarır ve daha sonra, benzer konularda benzer kararları verirler. 
 
Su kaynakları çalışmaları fiziksel olarak lineer olmayan davranış sergilediklerinden problemlerin çözümleri 
oldukça karmaşıktır. Bu tür lineer olmayan problemlerin çözümünde ve YSA iyi sonuçlar vermektedir. 
İncelenen birçok YSA yapısı arasında, hidroloji alanında en yaygın kullanılan ağ yapısı çok katmanlı, ileri 
beslemeli ağdır.  
 
Çalışma prensibine bakıldığında bir YSA’nın asıl görevi, kendisine gösterilen bir girdi verilerine karşılık 
gelebilecek çıktı verileri belirlemektir. Girdi ve çıktı verilerinin doğrusal olması zorunlu değildir. Girdi 
verilerine karşılık gelebilecek çıktı verilerini belirlerken ağ, örnekler ile eğitilerek genelleme yapabilecek 
yeteneğe kavuşturulur. Bu genelleme ile benzer olaylara karşılık gelen çıktı verileri belirlenir. YSA 
parametreleri değişen probleme veya sisteme uygun çözümler sağlamak için tekrar tekrar eğitilebilir. YSA 
sadece nümerik bilgiler ile çalışmaktadır. Matematiksel modelleri oluşturulamayan veya doğrusal olmayan 
ilişkilerin çözmek için çok katmanlı YSA modeli geliştirilmiştir (Şekil 2). Bu model genel olarak 
sınıflandırma, tahmin etme, tanıma, yorumlama ve teşhis etme problemlerinde başarılı şekilde kullanılır. 
 

 
Şekil 2. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı Mimarisi (Öztemel, 2006). 

 
Şekil 2’de gösterilen çok katmanlı YSA modelinde ilk katman girdi katmanı; son katman ise çıkış 
katmanıdır. Aradaki diğer katmanlar ise gizli katman ya da ara katman olarak adlandırılmaktadır. Bir ağda 
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birden fazla ara katman olabilmektedir. Bir YSA ‘da kaç tane gizli katman kullanılacağı ve her bir gizli 
katmanda kaç sinir hücresi olacağı ise bugüne kadar kesin olarak belirlenememiş, probleme göre değişen 
bu duruma deneme-yanılma yoluyla çözüm getirilebilmiştir. Probleme uygun ağ mimarisinin belirlenmesi 
genellikle deneme yanılma yoluyla yapılmaktadır. Eğer problem için uygun ağ oluşturulamaz ise çözümü 
olan bir problemin çözülememesi veya performansı düşük çözümlerin elde edilmesi söz konusu olabilir. Bu 
aynı zamanda bulunan çözümün en iyi çözüm olduğunu da garanti etmez. Yani YSA kabul edilebilir 
çözümler üretebilir. En iyi çözümü garanti etmez (Öztemel, 2006). 
Girdi katmanındaki sinir hücreleri aldıkları verileri gizli katmana, gizli katmanda, girdi katmanından gelen 
bilgileri işleyerek çıktı katmanına gönderirler. Çıktı katmanındaki sinir hücreleri, gizli katmandan gelen 
bilgileri işleyerek ağın girdi katmanından sunulan girdi kümesi için üretmesi gereken çıktıyı üretirler. Girdi 
ve çıktı tabakalarındaki hücre sayıları problemlere göre değişiklik gösterir. Girdi tabakasındaki bilgilerin 
sistem içindeki etkileri ve önemi ağırlıklarla belirlenir. Bir hücreye gelen net girdiyi hesaplamak için ise 
toplama fonksiyonu kullanılır. Burada her gelen girdi değeri kendi ağırlığı ile çarpılarak toplanır. Bu 
toplama fonksiyonu (1) eşitliği ile gösterilmektedir. 
 

 

 
xi   : Sinir hücresinin girdi değeri ( i= 1,2, ….,n ) 
wij : Ağırlık katsayıları 
n   : Bir hücreye gelen toplam girdi sayısı 
bj  : Eşik değeri 
 
Hücrelere gelen net girdiler bir aktivasyon fonksiyonu yardımıyla çıktılara dönüştürülür ya da diğer ara 
hücrelere bağlanır. Aktivasyon fonksiyonu toplam fonksiyonundan elde edilen net girdiyi bir işlemden 
geçirerek hücre çıktısını belirleyen bir fonksiyondur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan çok katmanlı 
YSA modelinde genel olarak aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyonu kullanılmaktadır (Şekil 3). 
Sigmoid fonksiyonun kullanılması halinde hücre çıktısı (2) eşitliği ile gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 3. Sigmoid Aktivasyon Fonksiyonu (Öztemel, 2006). 

 

 
 
yi   : Çıktı değeri 
 
Çok katmanlı YSA modelinin öğrenmesi, öğretmeli öğrenme stratejisine göredir. Bu stratejiye göre eğitim 
aşamasında ağa hem girdiler hem de bu girdilerin çıktıları verilerek, girdi ve çıktı arasındaki ilişkiyi 
öğrenmesi ile ve ağırlık katsayılarının değiştirilmesi ile sağlanır. Yani; sunulan girdi kümesi için, sigmoid 
transfer fonksiyonu tarafından sağlanan değerlere cevap olarak, ağırlık katsayılarının tamamının veya bir 
kısmının, istenilen çıktı ile ağ çıktısı arasındaki farkın belirli bir değere düşünceye kadar değiştirilmesidir. 
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Ağırlıklardaki bu değişimler çeşitli öğrenme kuralları ile hesaplanmaktadır. Her bir eğitim sürecinin 
başında, ağırlık katsayıları rastgele değerler olarak atanmaktadırlar. Çıktı ile beklenen değerler arasındaki 
fark YSA modelinde hata olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme kuralın da her bir iterasyonda eğitim başarı 
ile tamamlanana kadar yani hata kabul edilebilir düzeye inene kadar ağın ağırlık ve eşik (bias) değerinin 
değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece iterasyon süreci boyunca başlangıçta rastgele atanan değer bir sonuca 
varasıya kadar güncellenir. Çok katmanlı YSA’nın bu öğrenme kuralı “Genelleştirilmiş Delta Kuralı” olarak 
tanımlanır. Genelleştirilmiş Delta Kuralı iki evreden oluşur. Bunlar sırasıyla ileri doğru hesaplama ve geriye 
doğru hesaplamadır. İleri doğru hesaplama evresinde ağın çıktısı hesaplanırken, geriye doğru hesaplama 
evresinde ağırlıklar değiştirilir. Geriye yayılma öğrenme algoritmasında, tabakalar arasında ileriye doğru 
bilgi akışı söz konusu iken, geriye doğru hata yayılmaktadır böylece toplam karesel hata en aza indirilir. 
İleri doğru hesaplama aşamasında, YSA’nın girdi değerlerini çıktılara dönüştüren denklem (3) eşitliği ile 
gösterilmektedir. 
 

 

 
yk   : Çok katmanlı ağ yapısı için çıktı değeri 
f1      : Girdi katmanı ile gizli katman arasındaki aktivasyon fonksiyonu 
f2   : Çıktı katmanı ile gizli katman arasındaki aktivasyon fonksiyonu 
k    : Çıktı katmanı hücre sayısı 
wjk : Çıktı katmanı ile gizli katman arasındaki ağırlıklar 

bk   : Çıktı katmanı ile gizli katman arasındaki eşik değeri 
 
Bu tip YSA modellerinde hata kareler toplamı veya ortalaması hesabına dayalı performans fonksiyonu 
yapılabilmektedir (Denklem (4)). 
    

 

                                                                                                                                  
E(w)   : Performans fonksiyonu 
ew       : Çıktı ile beklenen değerler arasındaki fark 
 
Bu kapsamda, belirlenen performans fonksiyonunu en küçükleyecek ileri beslemeli geri yayılımlı YSA 
algoritmaları geliştirilmiş ve literatürde kullanılmıştır. YSA’yı eğitirken en çok kullanılan algoritmalardan 
ikisi Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmalarıdır. Bu çalışmada, ileri beslemeli geri 
yayılımlı ağ algoratimalarının gelişmiş türlerinden Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization 
algoritmalarının her ikisi de kullanılmış ve performansları değerlendirilmiştir. 
 
Levenberg-Marquardt  
Levenberg-Marquardt algoritması çok katlı YSA modelinin eğitilmesinde kullanılan klasik Newton 
metodunun basitleştirilmiş halidir. Jakobien matrisi ağ hatalarının ağırlıklara göre birinci türevlerinden elde 
edilmektedir ve denklemde J ile gösterilir. Ağın hatasının geri yayılması aşamasında, öncelikle Jakobien 
matrisin transpozu ve ağ hataları kullanılarak ağın gradyeni, E(w) hesaplanmaktadır (Denklem (5)). 
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Ağın gradyeni hesaplandıktan sonra, ağın ağırlıklarındaki vektörel değişim, Hessian matrisinin tersi ile ağın 
gradyeninin çarpılmasıyla belirlenmekte ve ağ Levenberg-Marquardt algoritması ile eğitilirken ağın ağırlık 
değişimi Denklem (6) daki gibi hesaplanmakta ve ağın ağırlıkları Denklem (7)’de gösterildiği gibi 
güncellenmektedir. 
 
Δw = −[ J T (w) J (w) + μ I ]−1 E(w)                                                                                                           (6) 
μ  : Marquardt parametresi 
I   : Birim matris 
 
wyeni = weski + Δw                                                                                                                                         (7) 
 
Levenberg-Marquardt algoritmasında en önemli parametre, μ olup skaler bir sayı olarak tanımlanmaktadır. 
Eğer μ sıfıra yaklaşırsa, yöntem Newton algoritması gibi işleyişini sürdürmekte; μ büyük bir sayıyı temsil 
ettiğinde ise yöntem küçük adımlı gradyen azalması yöntemi haline gelmektedir (Hagan ve Menhaj, 1994; 
Cong ve diğerleri, 2003). 
 
Bayesian Regularization 
Otomatik olarak mükemmel genellemeyi gerçekleştirmek için mümkün olan en iyi performans 
fonksiyonunu ayarlayan Bayesian Regularization yaklaşımı MacKay (1991) tarafından ortaya atılmıştır. 
Büyük ağırlıklar çıktının aşırı değişmesine neden olabilir ve Regularization, büyük ağırlıkların olumsuz 
etkisini ele almak için geleneksel bir yöntemdir. Bayesian Regularization yaklaşımı ağ ağırlıklarının olasılık 
dağılımını içerir. Sonuç olarak, ağ için yapılan tahminler de bir olasılık dağılımıdır. Bayesian Regularization 
ortalama karesel hatalarının toplamı (MSE) gibi, genellikle kullanılan hedef fonksiyonun değiştirilmesini 
kapsar. Bu fonksiyon Denklem (8)’de gösterilmektedir. 
 

 

 
Yapılan değişiklik modelin genelleme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Denklemde ki hedef 
fonksiyon ağ ağırlıklarının karelerinin toplamı olan Ew terimi eklenerek genişletilir (Denklem (9) ve (10)): 
 

 

 
 

 
α  ve β  parametrelerinin tahmin edilmesi gerekir ve Bayesian Regularization algoritmasına göre uygun 
haline getirilir. Eğer a << b ise Bayesian Regularization eğitim algoritması hataları daha da küçültür. Eğer 
a >> b, eğitim ağırlık büyüklüğünün azaltılmasını vurgulayacaktır böylece daha düzgün ağ cevabı üretir. 
Bayesian Regularization kuralına göre YSA’nın ağırlıklarının sonsal dağılımı (posterior distribution) 
Denklem (11) kullanarak güncellenebilir: 
 

 

 
M : kullanılan belirli bir YSA mimarisi 
D : giriş ve hedef verilerinden oluşan eğitim seti 
 
  



 

 

Sa
yf

a8
64

 

MODELİN UYGULANMASI 
 
Bu çalışmada ileri beslemeli ve geri yayılımlı YSA kullanılarak rastgele alınmış akım verileri tahmin 
edilmiştir. MATLAB ortamında Neural Network Toolbox Fitting Tool kullanarak DSİ’ den alınmış Fırat 
havzasında Karasu nehrine ait 1 Ekim 1999’ dan 30 Eylül 2015’ e kadar olan 16 yıllık 5844 adet veri 
kullanılmıştır. Bu verilerin rastgele %80 i eğitim aşamasında %20 si ise test aşamasında denenmiştir. Bu 
çalışma için 6 farklı senaryo gerçekleştirilmiştir. Girdi parametreleri sırasıyla 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 
gün ve 6 gün geriye giderek oluşturulurken, çıktı parametresi mevcut günkü akımı temsil eder. Çizelge 1’de 
model senaryoları için girdi ve çıktı parametreleri gösterilmiştir. 
 

      Çizelge 1. Girdi ve Çıktı Parametreleri 
 

Senaryo Girdiler Çıktı 

1 Q(t-1)     Q(t) 

2 Q(t-1), Q(t-2)    Q(t) 

3 Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3)   Q(t) 

4 Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4)   Q(t) 

5 Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5)  Q(t) 

6 Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5), Q(t-6) Q(t) 

 
Ağın eğitiminde sırasıyla Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmaları kullanılmıştır. 
Senaryolar her iki algoritma içinde 2 ve 10 arasında gizli nöron sayısıyla 50 kez çalıştırılmıştır. 50 tane 
denemenin determinasyon katsayısı (R2), ortalama karesel hata (MSE) ve ortalama karesel hatanın karekökü 
(RMSE) sonuçlarının ortalaması alınmıştır ve bu ortalamalara göre en iyi gizli nöron sayıları belirlenmiştir. 
Bu değerlendirmede test sonuçlarının en yüksek determinasyon katsayısı (R2), ve en düşük ortalama karesel 
hata (MSE) ile en düşük ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) dikkate alınmıştır. 10’dan büyük gizli 
nöron sayıları her 50 kez denendiğinde ortalamaların az da olsa saptığı görülmüştür. Bu yüzden iki algoritma 
ile yapılan uygulama içinde 2 ile 10 arasında gizli nöron sayısı belirlenmiştir. Seçilen gizli nöron sayısılarına 
göre Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmaları kullanılarak 6 farklı senaryo için 
hesaplamalar yapılmış ve Çizelge 2 ile Çizelge 3’te sırasıyla sunulmuştur. 
 
2 ve 10 adet arası gizli nöron sayıları ile yapılan uygulamalarda ve tüm senaryolarda, MSE, ortalama karesel 
hata değerleri yaklaşık olarak 0.5-0.6 m6/s2 değerleri arasında değişirken, aynı şekilde, RMSE, ortalama 
karesel hatanın karekökü değerleri yaklaşık olarak 0.65-0.75 m3/s arasındadır. Ayrıca determinasyon 
katsayısı, R2, değerleri yapılan tüm uygulamalarda yaklaşık olarak 0.94 değerinden büyük çıktığı 
söylenebilir. MSE, ortalama karesel hata ile RMSE, ortalama karesel hatanın karekökü değerleri ne kadar 
0’a yakınsa ve determinasyon katsayısı, R2, 0-1 arasında değişen bir değer olmakla birlikte 1 e ne kadar 
yakınsa o kadar tahmin edilen değerlerin gerçek sonuçlara yakınsandığını gösterir. 
 
Her iki algoritmaya göre elde edilen sonuçlardan test sonuçları esas alınarak en düşük RMSE, ortalama 
karesel hatanın karekökü ve en yüksek R2, determinasyon katsayısı seçilmiştir. Levenberg-Marquardt eğitim 
algoritmasına göre yapılan uygulamada en iyi test sonucu 1 gün geriye ötelenen senaryo olurken, Bayesian 
Regularization eğitim algoritmasına göre yapılan uygulamada en iyi test sonucu 3 gün geriye ötelenen 
senaryo olmuştur. Levenberg-Marqurdt algoritmasının uygulamasında seçilen 1 numaralı senaryoda 2 gizli 
nöron sayısı ile RMSE, ortalama karesel hatanın karekökü 0.6111 m3/s ve R2, determinasyon katsayısı 
0.9620 çıkarken, Bayesian Regularization algoritmasının uygulamasında seçilen 3 numaralı senaryoda 3 
gizli nöron sayısı ile RMSE, ortalama karesel hatanın karekökü 0.6039 m3/s ve R2, determinasyon katsayısı 
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0.9617 çıkmıştır. Görüldüğü gibi her iki algoritmaya göre seçilen en iyi senaryoların RMSE, ortalama 
karesel hatanın karekökü ve R2, determinasyon katsayısı test sonuçları birbirine oldukça yakındır. 
 
Şekil 4 ve Şekil 5’te Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization algoritmaları yardımıyla bulunan 
saçılma diyagramları sırasıyla sunulmuştur. Saçılma diyagramları incelendiğinde verilerin mümkün 
olduğunca Y = T doğrusu etrafında dağıldığı görülmektedir. Bu da senaryoların tahmin ettiği günlük akım 
verilerinin ölçülmüş günlük akım verileriyle oldukça uyuştuğunu ve ileri beslemeli geri yayılımlı YSA ile 
gerçekleştirilen senaryoların başarılı olduğunu gösterir. Ayrıca aşağıda verilen Şekil 6 ve Şekil 7 ki 
grafiklerde 1 Ekim 1999-30 Eylül 2015 tarihleri arasındaki Levenberg-Marquardt algoritması ile uygulanan 
YSA modelinin tahmin ettiği akım değerleri ve ölçülmüş akım verilerinin oldukça örtüştüğü, aynı şekilde 
Bayesian Regularization algoritması ile uygulanan YSA modelinin tahmin ettiği akım değerleri ve ölçülmüş 
akım verilerinin birbiriyle oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. 
 
      Çizelge 2. Levenberg-Marquardt algoritmasına göre senaryoların sonuçları 
 

Eğitim Algoritması Levenberg-Marquardt 

Senaryo Girdileri 
Gizli 
nöron 
sayısı 

Eğitim Test 

RMSE 
m3/sn R2 RMSE 

m3/sn R2 

Q(t-1) 2 0.7603 0.9407 0.6111 0.9620 

Q(t-1), Q(t-2) 8 0.6666 0.9539 0.6655 0.9514 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3) 7 0.7214 0.9477 0.7394 0.9446 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4) 7 0.6907 0.9517 0.7286 0.9433 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5) 7 0.6709 0.9528 0.6953 0.9482 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5), Q(t-6) 8 0.6478 0.9572 0.7570 0.9436 

 
     Çizelge 3. Bayesian Regularization algoritmasına göre senaryoların sonuçları 
 

Eğitim Algoritması Bayesian Regularization 

Senaryo Girdileri 
Gizli 
nöron 
sayısı 

Eğitim Test 
RMSE 
m3/sn R2 RMSE 

m3/sn R2 

Q(t-1) 3 0.7191 0.9477 0.6965 0.9439 

Q(t-1), Q(t-2) 5 0.6681 0.9520 0.8045 0.9413 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3) 3 0.7136 0.9476 0.6039 0.9617 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4) 3 0.6635 0.9540 0.7994 0.9362 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5) 2 0.7119 0.9479 0.6413 0.9579 

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5), Q(t-6) 3 0.6910 0.9508 0.7167 0.9458 
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Şekil 4. Levenberg-Marquardt Algoritmasıyla 1. Senaryonun Saçılma Diyagramı 

 

 

Şekil 5. Bayesian Regularization Algoritmasiyla 3. Senaryonun Saçilma Diyagrami 
 

 

 
Şekil 6. 1 Ekim 1999 - 30 Eylül 2015 Tarihleri Arasindaki Levenberg-Marquardt Algoritmasi Ile Uygulanan YSA 

Modelinin Tahmin Ettiği Günlük Akimlar Ile Ölçülmüş Günlük Akımlar  
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Şekil 7. 1 Ekim 1999 - 30 Eylül 2015 Tarihleri Arasindaki Bayesian Regularization Algoritmasi Ile Uygulanan YSA 

Modelinin Tahmin Ettiği Günlük Akimlar Ile Ölçülmüş Günlük Akımlar 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, DSİ tarafından işletilen D21A001 numaralı Karasu Karagöze akım gözlem istasyonuna ait 
01 Ekim 2000 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında gözlenen 16 yıllık 5844 adet günlük akım verileri 
kullanılarak ileri beslemeli geri yayılımlı yapay sinir ağı modeli (YSA) geliştirilmiş, Karasu’ daki akımların 
tahmininin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada, girdi parametreleri sırasıyla 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 
gün ve 6 gün geriye giderek ve çıktı parametresi mevcut günkü akımı temsil ederek, 6 farklı şekilde senaryo 
oluşturulmuştur. YSA modelinin eğitimi için Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization 
algoritmaları kullanılmıştır. YSA modelinde kullanılan gizi nöron sayıları 2 den 10’ kadar sırasıyla 
denenmiş ve her bir gizli nöron için model 50 kez çalıştırılmıştır. 50 denemenin, determinasyon katsayıları 
(R2), ortalama karesel hata (MSE) ve ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) değerlerinin ortalaması 
alınıp, her bir nöron sayısı ve 6 farklı senaryo içi Levenberg-Marquardt ve Bayesian Regularization 
algoritmaları ayrı ayrı denenerek çizelgeler oluşturulmuştur (Çizelge 2 ve Çizelge3). Çizelgeler 
değerlendirilirken, test sonuçlarının en yüksek determinasyon katsayısı (R2), ve en düşük ortalama karesel 
hata (MSE) ile en düşük ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) dikkate alınmıştır. Levenberg-
Marquardt eğitim algoritmasına göre yapılan uygulamada en iyi test sonucu 1 gün geriye ötelenen senaryo 
olurken, Bayesian Regularization eğitim algoritmasına göre yapılan uygulamada en iyi test sonucu 3 gün 
geriye ötelenen senaryo olmuştur. Levenberg-Marqurdt algoritmasının uygulamasında seçilen 1 numaralı 
senaryoda 2 gizli nöron sayısı ile en iyi sonuç elde edilmişken, Bayesian Regularization algoritmasının 
uygulamasında seçilen 3 numaralı senaryoda 3 gizli nöron sayısı ile en iyi sonuç elde edilmiştir. Her iki 
algoritma karşılaştırıldığında, seçilen en iyi senaryoların RMSE, ortalama karesel hatanın karekökü ve R2, 
determinasyon katsayısı test sonuçları birbirine oldukça yakındır. Saçılma diyagramları incelendiğinde, 
senaryoların tahmin ettiği günlük akım verilerinin ölçülmüş günlük akım verileriyle oldukça uyuştuğunu ve 
ileri beslemeli geri yayılımlı YSA ile gerçekleştirilen senaryoların başarılı olduğunu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca 1 Ekim 1999 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasındaki Levenberg-Marquardt algoritması ve Bayesian 
Regularization algoritması ile uygulanan YSA modelinin tahmin ettiği akım değerleri ve ölçülmüş akım 
verilerinin oldukça uyumlu olduğu görülmektedir.
 
Sonuç olarak, üretilen senaryolar ve kullanılan eğitim algoritmaları çerçevesinde ileri beslemeli geri 
yayılımlı YSA modeli akarsudaki akımın tahmininde kullanılabileceği söylenebilir. 
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TÜRKİYE’NİN UZUN VADELİ AYLIK SICAKLIKLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE 
TAHMİN EDİLMESİ 

 

Aslı ÇUBUKÇU1    Vahdettin DEMİR2   Mehmet Faik SEVİMLİ3 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye'nin uzun vadeli aylık ortalama sıcaklıkları üç farklı Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemi 
kullanılarak tahmin edilmiştir. Sıcaklıklar komşu ölçüm istasyonlarına ait enlem, boylam, yükseklik, ayları 
ifade eden periyodiklik özellikleri ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları (ÇKYSA), Radyal Tabanlı Yapay 
Sinir Ağları (RTYSA) ve Genelleştirilmiş Yapay Sinir Ağları (GYSA) yöntemleri kullanılarak tahmin 
edilmiştir. Yöntemler Matlab 2017b yazılımı altında bir bilgisayar programı ile çalıştırılmıştır. Çalışmada 4 
farklı giriş seti kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla; enlem (1), enlem ve boylam (2), enlem, boylam, yükseklik 
(3) ve enlem, boylam, yükseklik, periyodiklik (4) şeklindedir. Veriler 1981-2010 yılları arasında olup 
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Çalışmada Türkiye’yi temsilen 81 adet 
vilayet ölçüm istasyonu kullanılmıştır. Toplamda 972 adet (81 istasyon x 12 ay) verinin %75’i eğitim 
aşamasında kullanılmıştır. En az hatayı veren eğitim yapısı verilerin %25’inde test edilmiştir. Kullanılan 
test istasyonları rastgele seçilmiştir. Test aşamasında elde edilen tahminler gözlemlenmiş verilerle 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda Kare Kök Ortalama Karesel Hata (KOKH), Ortalama Mutlak Hata 
(OMH) ve Determinasyon katsayısı (R2) kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; RTYSA yöntemi 
(KOKH:2.667, OMH:2.031, R2=0.912), ÇKYSA (KOKH:2.675, OMH:1.992, R2=0.909) ve GYSA 
(KOKH:3.066, OMH:2.025, R2=0.904) yöntemlerine göre daha iyi sonuç vermiştir. Giriş setlerine göre en 
iyi sonuç 4 giriş kullanılarak elde edilmiştir, ardından 3, 2 ve 1 giriş setleri gelmektedir. Sıcaklıkların, 
konum bilgilerinin yanında periyodiklik kullanılarak modellenmesi daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Tahmin, Türkiye, Yapay Sinir Ağları. 

 
PREDICTION OF LONG-TERM MONTHLY TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS 
 

ABSTRACT 

In this study, Turkey's long-term monthly average temperatures were estimated using three different 
artificial neural network method. The temperatures were estimated by using station latitude, longitude, 
altitude and month number data also the Multilayer Artificial Neural Networks (MANN), Radial Based 
Artificial Neural Networks (RBANN) and Generalized Artificial Neural Networks (GANN) metods. 
Methods were run with a computer program under the Matlab 2017b software. Four different input sets 
were used in the study. These are respectively; latitude (1), latitude and longitude (2), latitude, longitude, 
height (3) and latitude, longitude, height, periodicity (4). The data was between 1981-2010, that was 
obtained from the Turkey General Directorate of Meteorology. 81 provinces meteorology stations were used 
to represent Turkey in the study. In total, 972 data (81 stations x 12 months) were used and 75% of this data 
were used during the training. The training model with the least error was tested in 25% of the data.  The 
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test stations used were randomly selected.  Estimates obtained during the testing phase were compared with 
observed data. Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) and Coefficient of 
Determination (R2) were used in the comparisons. When the results are examined; RBANN method 
(RMSE:2.667, MAE:2.031, R2=0.912), was better than MANN (RMSE:2.675, MAE:1.992, R2=0.909) and 
GANN (RMSE:3.066, MAE:2.025, R2=0.904)  methods.  According to input sets, the best result is obtained 
using 4 inputs, followed by 3, 2 and 1 input sets. Also modeling of temperatures using periodicity rather 
than location information showed better results.  

Keywords: Artificial Neural Networks, Forecasting, Temperature, Turkey. 

 
GİRİŞ 
 
İnsan var olduğu ilk andan itibaren dünyanın doğal dengesini etkileyen bir varlık olmuştur. İlk zamanlar bu 
etki dünyanın dengesinde büyük değişimler göstermese de, yıllar geçtikçe, nüfus artışı ile yaşanan sanayi 
devrimi ve mekineleşme ile çevreye verilen zarar, dünyada sera gazları birikimlerini arttırmaktadır. Bu sera 
gazı birikimi ile atmosfer ısınarak küresel iklim değişikliği, küresel çevre etkileşimi ve Ultraviole  
radyasyonu yükselmekte, stratosferik ozon azalmaktadır. Birleşmiş Milletler, 1987 yılında (Anonim, 2019), 
bünyesindeki Dünya Meteoroloji Teşkilatı konu ile ilgili toplantılar düzenlesede küresel iklim değişikliği 
ve dağılımı tam olarak anlaşılamamıştır (Çelik ve ark., 2008). 1990 yılında Uluslararası İklim değişikliği 
konferansında hazırlanan raporlarda (Anonim, 2019) ülkelere küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili 
tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu tavsiyeler Dünyanın ortalama sıcaklığının 1990’ı takiben 40 yılda ortalama 
3°C yükseleceğinden, bu sıcaklık yükselmesinin kuzey yarım kürede daha yoğun yaşanacağından 
bahsetmektedir. İklim değişikliğinin başlıca nedenleri güneş enerjisi yansımaları, dünyanın yörüngesi, 
atmosferik bileşenler, atmosferin albedo özellikleri, volkanik küller, bulut örtüsü faktörleridir. Bu faktörler, 
birlikte veya tek başına sera etkisini artırmaktadır. Günümüzde bu değişme sonucunda iklim değişikliği 
süreci başlamıştır ve sıcaklık artışı uzun periyotta giderek yükselecektir. Ayrıca raporda sıcaklık 
yükselmesine bağlı olarak buzulların eriyerek deniz seviyesinin yükselirken, hava olaylarında ani ve 
ekstrem etkilerin (fırtınalar, taşkınlar) görüleceğine de yer verilmiştir (Çelik ve ark., 2008).  
 
Küresel iklim değişikliği, ülkemizde de benzer sonuçları doğurmaktadır. Ani ve şiddetli yağışlar ve 
sonucunda oluşan sel felaketleri, kentsel altyapının çökmesi, sıcak hava olaylarının gerçekleşme 
sıklığındaki artış günlük yaşamı etkiler hale gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 
2010 ve 2012 yılı ‘İklim Verilerinin Değerlendirilmesi Raporlarında’ Türkiye’nin de süreçten etkilendiğini 
göstermiştir (Algedik, 2013). 2010 yılının değerlendirildiği raporda, 2010 yılının, 1970-2000 yılı normalleri 
olan 12.81°C’den 2.38°C daha sıcak geçtiğini ortaya koymaktadır. Rapor, mevcut meteorolojik veriler 
çerçevesinde en sıcak 10 yılın tamamının 1998-2010 yılları arasında gerçekleştiği tespitini de yapmaktadır 
(Algedik, 2013). 
 
Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninin bilgi işleme tekniğinden esinlenerek geliştirilmiş bir bilgi işlem 
teknolojisidir. YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şekli taklit edilir. Taklit edilen sinir hücreleri 
nöronlar içerirler ve bu nöronlar çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanarak ağı oluştururlar. Bu ağlar öğrenme, 
hafızaya alma ve veriler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptirler (Erkaymaz ve Yaşar, 
2011). Diğer bir ifadeyle, YSA'lar, insanın düşünme ve gözlemlemeye yönelik doğal yeteneklerini 
gerektiren problemlere çözüm üretmektedir (Papik ve ark., 1998). Bir insanın, bu problemlere çözümler 
üretebilmesinin temel sebebi ise insan beyninin ve dolayısıyla insanın sahip olduğu yaşayarak, 
tecrübelenerek öğrenme yeteneğidir. YSA'lar, ağırlıklandırılmış şekilde birbirlerine bağlanmış birçok işlem 
biriminden (nöronlar) oluşan matematiksel sistemlerdir Tekkanat ve Sarış, 2015)  
 

Bu çalışmada Türkiye’nin uzun vadeli aylık sıcaklıkları YSA yöntemleri kullanılarak tahmin edilmiştir. 81 
adet ilin merkezlerinde bulunan ölçüm istasyonlarının 1981-2010 yılları arasındaki aylık ortalama sıcaklık 
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verileri kullanılarak, Türkiye'nin uzun vadeli aylık ortalama sıcaklıkları, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları 
(ÇKYSA), Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları (RTYSA), Genelleştirilmiş Regresyon Yapay Sinir Ağları 
(GRYSA) yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Giriş verisi olarak enlem, boylam, yükseklik ve periyodiklik 
kullanılmıştır.  

 
MATERYAL ve METOT 
 
Materyal  
 

Türkiye, 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. 3 tarafı denizlerle 
çevrili ülkemiz, Doğu Akdeniz Havzasında yer aldığı için, küresel iklim değişikliği ve ısınmadan yoğun 
şekilde etkilenecek, riskli ülkeler arasına girmektedir (Yıldırım ve  Gürkan, 2016). Uzun dönem aylık 
ortalama sıcaklık verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) gözlem istasyonları tarafından 
kaydedilmiştir. MGM’nin https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=H internet 
adresinden temin edilmiştir. Kullanılan istasyonların konumları, Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çalışma alanı ve istasyonlar 

Metot 

 
İnsan beyninde öğrenme, nöron hücrelerinin birbiriyle bir sistem dahilinde uyarılması ile olur. Bu şekilde 
insan, yaşayıp tecrübe ettikçe gerekli bağlantılar oluşur ve öğrenme gerçekleşir. Yapay Sinir Ağları (YSA), 
insan beyninin en temel özelliği olan öğrenme fonksiyonunu gerçekleştiren makina sistemleridir (Öztemel, 
2012). YSA’ da öğrenme, eğitim veri seti ile yapılmaktadır. YSA’nın yapısında bulunan bağlantılar giriş 
ve çıkış verisi arasındaki ilişkiyi öğrenme-tecrübe etme durumu gerçekleştikten sonra bağlantı ve fonksiyon 
şeklinde çözümler.  
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Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları 

 

En yaygın kullanılan YSA modellerinden biri olan ÇKYSA bir giriş katmanı, en az bir hücreli ara katman 
ve bir çıkış katmanından oluşmaktadır. Girdi katmanı çözülecek problemin YSA’ya girmesini sağlar. Çıktı 
katmanı ağ içerisinde işlenen bilginin dışarıya aktarıldığı katmandır. İki katman arasında yer alan gizli 
katman bulunabilir. Tüm girişler ve ağırlıklar çarpılarak toplanıp fonksiyondan geçirilerek o nöronun çıkış 
değeri hesaplanır. ÇKYSA modelinde bilgi akışı ileri yönde gerçekleştiğinden ileri beslemeli, hata 
minimum oluncaya kadar geriye doğru yayıldığından geri yayılımlı şekilde çalışır. Klasik eğitim 
algoritmalarının yanı sıra optimizasyon yöntemlerini kullanan ve çözümlemelerde hızlı yakınsama gösteren 
Levenberg-Marquardt algoritmaları da sıklıkla tercih edilmektedir (Okkan ve Mollamahmutoğlu, 2010). 
ÇKYSA modelinde Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz 
(Çavuşlu ve ark., 2012). Şekil 2’de b ve c tabakalarındaki her bir hücre, önceki tabakadan NET ağırlıklı 
toplam çıktılarını girdi olarak almaktadır. NET değerleri denklem 1 de eşitlikle bulunmaktadır.  

 

1

D

xb ab xa b
a

NET A Ç
          (1) 

 

θl taraflılık sabiti (bias), Aab a ve b tabakaları arasındaki ağırlıklar kümesi, D girdi vektörünün boyutu, Çxa x 
örneği için a tabakasının çıktı kümesidir. İkinci tabaka olan b ve üçüncü tabaka c’ den her bir hücre, NET 
değerini doğrusal olmayan bir tasnif fonksiyonundan geçirir. Bunun sonucunda denklem 2’de f(NET) çıktısı 
üretilir. 
 

          (2) 
 

 
 

Şekil 2. Üç Tabakalı/Katmanlı (a,b,c tabakaları) bir YSA yapısı. 
 

Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları 

Radyal tabanlı YSA kavramı literatüre  1988 yılında Broomhead ve Lave tarafından yerleştirilmiştir. Radyal 
tabanlı fonksiyonlar ve YSA modeli insanlarda görülen sinir sistemindeki nöron hücrelerinin etki-tepki 
durumları dikkate alınarak geliştirilmiştir (Okkan & Dalkılıç, 2012). RTYSA modellerinin eğitimini çok 
boyutlu uzayda eğri uydurma yaklaşımı olarak görmek mümkündür (Partal, ve ark., 2008; Poggio ve Girosi, 
1990). Böylelikle RTYSA örneğinin eğitim performansı, çıktı vektör uzayındaki verilere en yakın sonucu 
bulma ve dolayısıyla bir interpolasyon problemine dönüşmektedir (Okkan ve Dalkılıç, 2012). RTYSA 
yapısı genel olarak YSA yapısına benzer şekilde giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanından 

1( )
1 NETf NET

e
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oluşmaktadır. Fakat diğer YSA ’lardan farklı olarak girdi katmanından gizli katmana geçerken veriler radyal 
tabanlı aktivasyon fonksiyonlarına ve doğrusal olmayan bir küme analizine maruz kalmaktadır. Gizli 
katmanla çıktı katmanı arasındaki yapı diğer YSA tiplerinde olduğu gibi işler ve asıl eğitim bu katmanda 
gerçekleşir. Kullandığımız RTYSA modelinde purelin fonksiyonu ile problem çözümü yapılmıştır. 

 
Şekil 3. a = Purelin fonksiyonu. (Lineer Transfer Fonksiyonu) 

 
Genelleştirilmiş Yapay Sinir Ağları 

Genelleştirilmiş regresyon sinir ağı 1991 yılında Specht  tarafından önerilen, yöntem geriye yayınım 
metotlarında olduğu gibi herhangi bir iteratif süreci gerektirmemektedir (Sürel, 2006). GRYSA, bir 
fonksiyonu, eğitim verisini kullanarak girdi ve çıktı katmanları arasında tahmin etmektedir. Eğitim setinde 
yer alan veri sayısı arttıkça tahmin hatası sıfıra yaklaşır (Alp ve Cığızoğlu, 2004). Regresyon, x ve eğitim 
seti verildiğinde y bağımlı değişkeninin en muhtemel değerini bağımsız x değişkenine göre tahmin eder. 
Regresyon yöntemi ortak kare hatasını en aza indirecek şekilde y’yi tahmin etmektedir. Bir eğitim seti 
GRYSA’ya verildiğinde, yöntem x ve y’nin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonunu (OYF) tahmin eder. Ortak 
olasılık yoğunluk fonksiyonunun f(x,y) bilinmesi durumunda, x bağımsız değişkenine göre y bağımlı 
değişkeninin regresyonu denklem (3) yardımıyla hesaplanır. 

 

( , )

( , )

yf X y dy
E y X

f X y dy
           (3) 

 
BULGULAR 
 

Tahminler 3 farklı YSA yöntemi ile yapılmıştır. Bu yöntemler ÇKYSA, RTYSA, GRYSA yöntemleridir. 
Karşılaştırma kriteri olarak da  Karekök Ortalama Karesel Hata (KOKH), Ortalama Mutlak Hata (OMH) ve 
determinasyon katsayısı (R2 )kullanılmıştır. KOKH ve OMH ve R² formülleri şu şekilde ifade edilebilir: 

 

2

1

1 ( )
N

t g
i

KOKH C C
N

         (4) 

1

1 N

t g
i

OMH C C
N

          (5) 
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2

2

2 22 2

* * *

* * *

g t g t

g g t t

N C C C C
R

N C C N C C
      (6) 

 

Yukardaki eşitliklerde Ct ve Cg tahmin edilen ve gözlenen sıcaklık değerlerini, N ise veri sayısını 
göstermektedir. 
 

Materyal olarak Türkiye’deki 81 adet il merkezinin gözlem istasyonlarında kaydedilen 1981-2010 yılları 
arasındaki uzun dönem aylık ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır. Seçilen yılların 1981-2010 olmasının 
en büyük sebebi sadece o yılları kapsayan dönemde 81 istasyon için de tüm verilerin mevcut olmasıdır. 
Çeşitli sebeplerden dolayı 1981 yılından önce yada 2010 yılından sonra 81 istasyon için periyodik şekilde 
verilerin tamamı mevcut değildir. Eğitim aşamasında, 60 adet istasyon, test aşamasında ise kalan 21 
istasyonun verileri kullanılmıştır. Eğitim ve test aşamasında kullanılacak istasyonlar rastgele şekilde 
seçilmiştir. Herhangi bir duruma bağlı kalınmadan kullanılmıştır. Toplamda 972 (81*12) adet verinin, 252 
adeti test, 720 adeti eğitim aşamasında kullanılmıştır. Girişlere göre kullanılan parametreler Çizelge1’de 
verilmiştir. Çalışmada kullanılan test istasyonları ve bu istasyonlar için en iyi test sonucu veren RTYSA 
yönteminin modellemesi Ek-1’de yeralmaktadır. 
 

Çizelge 1. Giriş Verilerine Göre Kullanılan Parametreler 

Girişler Kullanılan Parametre Birim 

1 Giriş Enlem ° 
2 Giriş Enlem, Boylam °, ° 

3 Giriş Enlem, Boylam, Yükseklik °, °, m 
4 Giriş Enlem, Boylam, Yükseklik, Periyodiklik °, °, m, - 

 
Çizelge 2. Yöntemlere Göre Eğitim ve Test Sonuçları 

Karşılaştırma 
Kriteri 

(Eğitim) 
Yöntemler 

Girişler Karşılaştırma 
Kriteri (Test) 

Girişler 
1 

Giriş 
2 

Giriş 
3 

 Giriş 
4 

Giriş 
1 

 Giriş 
2  

Giriş 
3 

 Giriş 
4  

Giriş 

KOKH 
ÇKYSA 8.393 8.130 8.117 2.520 

KOKH 
8.765 8.596 8.859   2.675 

RTYSA 8.444 8.269 69.864 2.137 8.699 8.466 86.972 2.662 
GRYSA 8.282 8.282 8.179 1.352 8.691 8.584 8.540 3.066 

Ortalama   8.373 8.227 28.720 2.003 Ortalama 8.718 8.549 34.790 2.801 

OMH 
ÇKYSA 7.229 7.129 7.120 1.842 

OMH 
7.471 7.419 7.581 1.992 

RTYSA 7.254 7.184 50.511 1.625 7.439 7.342 63.487 2.031 
GRYSA 7.170 7.170 7.134 1.044 7.419 7.383 7.344 2.025 

Ortalama   7.218 7.161 21.588 1.504 Ortalama 7.443 7.382 26.137 2.016 

R² 
ÇKYSA 0.059 0.117 0.120 0.915 

R² 
0.040 0.085 0.098 0.909 

RTYSA 0.048 0.087 0.824 0.939 0.049 0.098 0.758 0.912 
GRYSA 0.050 0.096 0.111 0.988 0.052 0.073 0.089 0.904 

Ortalama   0.052 0.100 0.351 0.947 Ortalama 0.047 0.085 0.315 0.909 
 

Yöntemlerin eğitim ve test sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı gibi her iki aşamada 
da 4. Girişler kullanılmadan yeterli doğruluk seviyesine ulaşılamamıştır. Eğitim aşamasında en iyi sonucu 
GRYSA (4 Giriş) (KOKH=1.352, OMH=1.044, R²=0.988) sağlarken test aşamasında en iyi sonucu RTYSA 
(4 Giriş) (KOKH=2.662, OMH=2.031, R²=0.912) yöntemi sağlamıştır. 
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SONUÇLAR 
 
Küresel iklim değişikliği, dünyada ve ülkemizde benzer sonuçları doğurmaktadır. Bu nedenle iklim 
değişikliği yalnızca bir çevre problemi olarak değil; bir kalkınma problemi olarak değerlendirilmektedir. 
Ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası’nda yer almaktadır. Bu 
nedenle, yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Bu durumda, iklim, iklimdeki değişiklik ve 
değişebilirliklerin izlenmesi ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yürütülecek olan uyum 
konularında çalışmalara gereksinim duyulmaktadır (Yıldırım ve Gürkan, 2016). Aşırı ve anlık yağışlar ve 
sonucunda oluşan sel felaketleri, kentsel altyapının çökmesi, sıcak hava olayları, aşırı hava olaylarının 
gerçekleşme sıklığındaki artış günlük yaşamı etkiler hale gelmiştir. Bu nedenle uzun vadede 
gerçekleştirilecek yatırımlar ve alt yapı sistemleri için uzun vadeli ortalama sıcaklık tahminleri önemli rol 
oynamaktadır.  
Bu çalışmada 1981-2010 yılları arasında ortalama  aylık sıcaklıklar kullanılarak 3 farklı YSA ile 
modellenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde;  

 Çizelge 2’den görüldüğü gibi 1 ve 2 girişli analizlerde yani sadece enlem ve boylam 
parametrelerinin kullanıldığı girişlerde sonuçlar oldukça düşükken yükseklik parametresi ile sadece 
RTYSA problem çözüm bulmaya başlamıştır. Ancak periyodiklik parametresinin  kullanıldığı 
analizlerde tahminlerdeki R² 0.900’lara kadar ulaşmıştır. 

 Test sonuçlarında 4 Girişli analizler karşılaştırıldığında hem R²’ler hem de hata oranlarının birbirine 
oldukça yakın olduğu gözlemlenmektedir. 

 Eğitim aşamasında en iyi sonucu GRYSA (4 Giriş) (KOKH=1.352, OMH=1.044, R²=0.988) 
sağlarken test aşamasında en iyi sonucu RTYSA (4 Giriş) (KOKH=2.662, OMH=2.031, R²=0.912) 
yöntemi sağlamıştır. 
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YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK TUZ KALİTESİNİN ÖNGÖRÜLMESİ  
 

Ozan ATILGAN1  Eda GÖZ2 Erdal KARADURMUŞ1     Mehmet YÜCEER3 

 
 

ÖZET 

Tuz, insanlığın var oluşundan bu yana kullanılan, canlıların yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesinde 
önemli bir yere sahip olan besin maddelerinden biridir. Kimya sanayinde de tuzdan pek çok farklı ürün ve 
yan ürün elde edilmektedir. İçeriğinde bulundurduğu sodyum ve klorür iyonları nedeniyle üretim 
proseslerinin olmazsa olmazları arasında yer alan tuz, farklı kaynaklardan değişik prosesler ile 
üretilebilmektedir. Ancak, kimya sanayinde üretilen ham tuzlar içerdikleri safsızlıklar nedeniyle doğrudan 
kullanılamamaktadır. Dolayısıyla tuz kalitesini tespit etmek oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında 
yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak havuz suyu tuz kalitesi öngörülmüştür. Bu kapsamda havuz suyu 
verilerinden Alman sertliği derecesi ve kalsiyum iyonu konsantrasyonu öngörüsü yapılmıştır. Modellere ait 
performans değerleri istatistiksel hesaplama yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Korelasyon 
katsayısı (R) ve mutlak ortalama hata yüzdesi (% MAPE) değerleri hesaplanmıştır. Havuz suyundan Alman 
sertliği öngörüsü çalışmasında test verilerine ait R:0.9910, MAPE: % 6.2657 olarak bulunmuştur. İkinci 
çalışma olan havuz suyundan kalsiyum öngörüsünde ise test verilerine ait korelasyon katsayısı ve MAPE 
değerleri sırasıyla 0.9614 ve % 8.3267 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre havuz suyu verilerinin 
öngörüldüğü çalışmalarda geliştirilen yapay sinir ağı modellerinin başarılı sonuçlar ürettiği görülmüştür.   
  
Anahtar Kelimeler: Tuz kalitesi, Alman sertliği öngörüsü, Kalsiyum öngörüsü, Yapay sinir ağları  

 
 

ABSTRACT 

Salt is one of the nutrients that has been used since the existence of humanity, which has an important place 
in maintaining the vital functions of living things. In chemical industries, various products and by-products 
can be obtained from salt. Salt is the most important products in the process due to the fact that it contains 
sodium and chloride ions. Salt can be produced with different processes from various sources. However, 
crude salts produced in the chemical industry cannot be used directly due to the impurities they contain. For 
this reason, detection of salt quality is inevitable. In this study, artificial neural network (ANN) design was 
carried out to obtain pool water salt quality. Within this context, water hardness in German degrees and 
calcium ion concentrations in the water were estimated from pool water. Model performances were 
evaluated with some statistical indices such as correlation coefficients (R) and mean absolute percentage 
error (MAPE%).  In the Water hardness in German degrees prediction study of the pool water, R: 0.9910, 
MAPE (%): 6.2657 of the test data were found. In the second study, the correlation coefficients and MAPE 
values of the test data were calculated as 0.9614 and 8.3267, respectively. According to the results, artificial 
neural network design was successful for prediction of the pool water salt quality.  

Keywords: Salt quality, German Hardness prediction, Calcium prediction, Artificial Neural Networks 
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GİRİŞ 
 

Dünya’da tuz kaynakları, başta okyanuslar olmak üzere, kayaçlarda bulunan kaya tuzu kaynaklarından 
oluşmaktadır. Tuzlu su kaynakları; okyanus suları, deniz suları, yer altı suları, akarsular ve tuzlu göller 
olarak sıralanabilir. Ülkemizde tuz, deniz tuzu, kaya tuzu ve göl tuzu olarak ilgili kaynaklardan elde 
edilmektedir. Dünya’da tuz üretimi yapan ülkeler incelendiğinde ilk sıraları Çin ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) almaktadır. Türkiye ortalama olarak yılda 3.6 milyon tuz üretmektedir. Tuz üretimi 
kapsamında doğal sulardan, çözelti madenciliği ve klasik madencilik yöntemleri ile tuz üretilmesi söz 
konusudur. Tuz üretim verimliliğini, eğimi az düz bir buharlaşma alanı, rüzgar hızının yüksek ve sürekli 
olması, rüzgar yönünün değişken olması yaz mevsimlerinin uzun ve sıcak olması ve bölgenin az yağış alan 
bölge seçilmesi gibi faktörler etkilemektedir. Doğal sulardan buharlaşma yönteminde tuzlu su 
moleküllerinden buharlaşma gerçekleşir ve bu buharlaşma hızı tuz kristallerinin fiziksel özelliklerini etkiler. 
Buharlaşma hızı azaldıkça tuz kristallerinin mukavemeti artar ve daha yüksek boyutlu kristaller oluşur. 
Çözelti madenciliği yönteminde ise yer altında bulunan katı ya da sıvı formdaki tuz kaynaklarına sondaj 
yapılır. Katı tuz kaynakları bir çözücü yardımıyla çözülür. Elde edilen tuzlu su numunesi yeryüzünde 
buharlaştırılır ve tuz kristalleri elde edilir. Bilinen klasik madencilik yöntemlerinde ise kaya tuzları fiziksel 
kuvvetler yardımıyla katı şekilde elde edilir ancak içinde barındırdığı safsızlıktan dolayı pek çok sektörde 
direk kullanılamaz.  
 
Dünya üzerinde tuz üretiminin %50’si göl tuzu, %40’ı kaya tuzu ve %10’u da deniz tuzundan oluşmaktadır. 
Farklı kaynaklardan üretimi yapılan ham tuzların içerisinde bulundurdukları NaCl ve safsızlık miktarları 
değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple üretilen tuzların üretim şekli ve rafinasyon aşamaları farklılık 
göstermektedir. Kimya sanayinde tuzdan birçok ürün ve yan ürün elde edilmektedir. Yapısında 
bulundurduğu sodyum ve klorür iyonlarından dolayı birçok üretim proseslerinin vazgeçilmezlerindendir. 
Kimya sanayinde üretilen ham tuzlar, içerisinde barındırdığı safsızlıklardan dolayı direkt olarak 
kullanılamamaktadır. Safsızlıkların giderilmesi amacıyla öğütme, yıkama kurutma işlemleri, açık kaplarda 
buharlaştırma, yeniden kristallendirme gibi yöntemler kullanılmaktadır.  Kimya sanayinde genellikle 
yüksek saflıkta düşük sertlikte tuzlar tercih edilmektedir. 
 
Sistemde tuzdan gelen safsızlıkların bulunması prosesin içerisinde farklı ürünlerin oluşması, proseste 
kullanılan ekipmanların korozyona uğraması, proseste kireç oluşumuna sebep olup sistemin tıkanması gibi 
problemler yaratmaktadır. Bu tarz problemlerin önüne geçilmesi için üretilen ham tuz bir veya iki yıkama 
işlemine tabi tutularak, safsızlıklarından arındırılmalıdır. Ancak, yıkama işlemi zaman kaybına ve maliyetin 
artmasına neden olmaktadır. Zaman kaybı ve maliyeti azaltmak için tuz kalitesini öngörmek için uygun 
modellerin kullanılması yararlı olacaktır.  
 
Bu çalışmada, tuz kalitesinin öngörülmesi amacıyla iki farklı yapay sinir ağı modeli geliştirilmiştir. Bu 
kapsamda havuz suyu verilerinden Alman sertliği ve kalsiyum derişimi öngörüsü gerçekleştirilmiştir. Havuz 
suyu verilerinden Alman sertliğinin öngörüldüğü çalışmada kalsiyum, BOME, pH, toplam katı madde 
(TKM) ve SO4 iyonu konsantrasyonu giriş değişkenleri olarak belirlenmiştir. Havuz suyundan kalsiyum 
derişimi öngörüsünün yapıldığı diğer çalışmada ise girdiler BOME, pH, TKM, SO4 iyonu konsantrasyonu 
ve Alman sertliğidir. Bunlara ek olarak modeller geliştirilirken saklı katman nöron sayıları deneme yanılma 
ile bulunmuştur. Havuz suyu verilerinin öngörüldüğü ilk ve ikinci çalışmada saklı katmanda 20 nöron 
kullanılmıştır. İstatistiksel performans değerleri incelendiğinde havuz suyu verilerine ait safsızlıkların 
öngörüldüğü çalışmalarda yapay sinir ağı modelleme yöntemi oldukça başarılı sonuçlar üretmiştir.  
 
Yapay Sinir Ağları  
 
Yapay sinir ağları bir yapay zeka yöntemi olmakla birlikte insan beyninin davranışlarından esinlenerek 
ortaya atılmış bir veri odaklı öğrenme algoritmasıdır (Haykin, 1999). Diğer taraftan öğrenme, ilişkilendirme, 
sınıflandırma gibi insan beyninin fonksiyonlarını uygulayabilen bilgisayarlı bilim dalı olarak da 
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tanımlanabilir. Aslında yapay sinir ağının en önemli görevi bir girdi setine karşılık gelen çıktı setini 
oluşturmaktır.   Yapay sinir ağlarının temel bileşenleri nöronlardır. Yapay sinir ağında bu nöronlar rastgele 
olarak yerleşemezler ve yapıda girdi, gizli ve çıkış katmanlarında yer alırlar. Girdi katmanı verilerin ağ 
yapısına alındığı katmandır ve bu katmanda öngörülecek parametre için ne kadar giriş değişkeni varsa o 
sayıda nöron bulunur. Girdi katmanından çıkan veriler saklı katmana gönderilir. Bu katmandaki nöron 
sayıları daha çok deneme yanılma ile belirlenir ve problemin karmaşıklığına göre farklılık gösterebilir. Çıkış 
katmanı saklı katmandan verileri alıp ağa verilen giriş değişkenlerine karşılık çıkış değişkenlerinin 
oluşturduğu katman olarak tanımlanır. Buradaki nöron sayısı da girdi katmanına benzer şekilde öngörülecek 
parametre sayısı kadardır. Yapay sinir ağına ait katmanlar Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 1. Yapay Sinir Ağı Yapısı 

 
Bu katmanlarda nöronların birbiri ile iletişimi sinapslar aracılığıyla yapılır ve her bir nöron belli ağırlık 
değerine sahiptir. Yapay sinir ağı tasarımında sinyaller nöronlardan geçer ve eş anlı olarak ağırlık ve transfer 
fonksiyonları modifiye edilir ve bu durum istenilen çıkış değeri elde edilene kadar tekrarlanır (Doğan, 
2009). Bu işleme ağın eğitilmesi adı verilir. Yapay sinir ağları nöronların birbirine bağlanma şekillerine 
göre ileri ve geri beslemeli ağ yapısına sahip olabilmektedir. Bu yapılardan daha yaygın olarak kullanılanı 
ileri beslemeli ağ yapısıdır. Diğer taraftan yapay sinir ağları öğrenme algoritmalarına göre de 
sınıflandırılabilir. Bunlar; danışmanlı, danışmansız ve takviyeli öğrenme olarak bilinmektedir. Yapay sinir 
ağlarının eğitilmesinde kullanılan verilerin tümüne eğitim seti adı verilir. Ağın eğitilmesinde bu veriler 
%70-%30 ya da %60-%40 gibi oranlarda eğitim ve test verisi olarak bölünür. Bu çalışmada da toplam veri 
seti %70 eğitim ve %30 test olacak şekilde gelişigüzel bölünmüştür. Yapay sinir ağı tasarımında diğer 
önemli bir nokta aktivasyon fonksiyonunun seçimidir. Çünkü ağ yapısında girdi ve çıktı değişkenleri 
arasındaki ilişkiyi aktivasyon fonksiyonları tanımlar. Aslında bu durum proses elemanına gelen girdileri 
işleyerek karşılık gelen çıktıları belirlemesi olarak da açıklanabilir.  Yapay sinir ağlarında en çok doğrusal, 
logaritmik ve hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonları kullanılmaktadır (Bouabaz, 2008, Karadurmus, 
2012). Bu çalışmada da hiperbolik tanjant sigmoid transfer fonksiyonu seçilmiştir. 
 

 
 
 
Sonuçlar ve Tartışma 
 
Çalışmada iki farklı yapay sinir ağı modeli önerilmiştir. Modeller havuz suyuna ait safsızlıklar olan Alman 
sertliği ve kalsiyum derişimi öngörüsünde kullanılmıştır. Modellere ait performans değerleri olarak 
korelasyon katsayısı ve ortalama mutlak hata yüzdesi değerleri hesaplanmıştır. Geliştirilen yapay sinir 
ağlarına ilişkin performans değerleri Çizelge 1’de sunulmuştur.  
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Çizelge 1. Yapay Sinir Ağı Sonuçları 

Model Test Sonuçları 
R                 MAPE (%) 

Eğitim sonuçları 
R                      MAPE  (%) 

Havuz suyunda alman sertliği öngörüsü 0.9910 6.2657 0.9650 8.4156 
Havuz suyunda kalsiyum öngörüsü 0.9614 8.3267 0.9763 6.1851 

 
Çizelge 1 incelendiğinde elde edilen performans değerlerine göre havuz suyunda Alman sertliği ve kalsiyum 
öngörüsü sonuçlarında yapay sinir ağı modelleri oldukça iyi bir performans sergilemiştir. Geliştirilen 
modellerin eğitim ve test verilerine ait grafiksel gösterimler Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Havuz suyunda Alman sertliği öngörüsüne ait test (a) ve eğitim sonuçları (b) 

 

 
Şekil 3. Havuz suyunda kalsiyum öngörüsüne ait test (a) ve eğitim sonuçları (b) 

 
 Çalışmanın ilerleyen aşamalarında farklı yapay zeka teknikleri kullanılarak tuz kalitesinin öngörülmesi 
amaçlanmaktadır. 
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YETERLİ GÖZLEM OLMAYAN BÖLGELERDE UYDU-TABANLI ENERJİ DENGE MODELİ 
YARDIMIYLA BİTKİ SU İHTİYACININ BELİRLENMESİ: SUDAN ÖRNEĞİ 

 
M.Deniz İTİBAR 

 
 

ÖZET 

Su kaynakları planlama çalışmalarında, suyun tahsisinde ve sulama suyu yönetiminde, bitki su ihtiyacının 
güvenilir olarak elde edilmesi büyük önem arz etmektedir. Su bütçesi çalışmalarındaki en önemli bilgilerden 
bir tanesi olan, bitki su tüketimi (ET) değerinin hesaplanmasında yaklaşık 30 yıldır referans (kıyas) bitki su 
tüketimi (ETo) ve bitki katsayısı (Kc) eğrilerinden yararlanılmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) tarafından önerilen, FAO-56 yada FAO Penman-Monteith modeli olarak bilinen bu yaklaşım, 
en sık kullanılan model olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu modelde, referans bitki su tüketim 
değerinin hesaplanması için gözlemsel meteorolojik verilerden (maksimum ve minimum sıcaklık, bağıl 
nem, rüzgar hızı) yararlanılmaktadır. Güncel uzaktan algılama teknolojileri yardımıyla, farklı uydulara ait 
yüzey sıcaklığı, yağış yüksekliği, albedo, parlaklık değişim oranı, normalize bitki vejetasyon indeksi 
(NDVI) vb. datalara erişim mümkün hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, Sudan’ın Kabushiya 
bölgesinde yeralan pivot sulamaların olduğu bir bölge seçilmiştir. Yüksek çözünürlüklü Landsat-8 verisi 
kullanılmış, SSEBop (Simplified Surface Energy Balance) algoritması yardımıyla çalışma sahasında 
yüzeyden olan gerçek ET değerleri hesaplanmıştır. Uydu görüntüleri açık kaynak kodlu QGIS yazılımı 
yardımı ile işlenmiştir. Çalışma sahasındaki farklı ürünlere ait ET değerleri FAO-56 modelini kullanan 
CropWAT yazılımı yardımı ile de elde edilmiş ve SSEBop model sonuçları ile kıyaslanmıştır. SSEBop 
modeli, özellikle Sudan gibi meteorolojik verinin kısıtlı olduğu bölgelerde kullanışlı bir yöntem olarak ön 
plana çıkmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Bitki su tüketimi, Penman-Monteith, Uzaktan Algılama, SSEBop, CropWAT. 

 
ABSTRACT 

The availability of the water needs of agricultural crops is considered as a key factor for water resources 
planning, water allocation and irrigation water management. For more than 30 years, the major method for 
estimating evapotranspiration (ET) has been from reference ET and crop coefficient (Kc) curves. The FAO-
56 or FAO Penman-Monteith model has become a common practice since its publication. FAO-56 model 
estimates the reference evapotranspiration by using auxiliary meteorological data (maximum and minimum 
temperature, relative humidity, wind speed) as inputs. Latest remote sensing technologies accompanied by 
satellite datasets can support such analyses by finding out some of the parameters such as land surface 
temperature, normalized difference vegetation index (NDVI), albedo, emissivity, etc. The Kabushiya region 
in Sudan is selected as the study area for this research work. High resolution Landsat 8 data were used to 
derive actual evapotranspiration of  study area by using "SSEBop method". QGIS software were used for 
image processing. Comparison was also done with the ET results obtained from CropWAT for different 
crops. The estimation of ET by SSEBop model is a useful and important tool to determine ET in regions as 
Sudan where there is a problem of scarcity in meteorological data availability.  

Keywords: Evapotranspiration, Penman-Monteith, Remote Sensing, SSEBop, CropWAT.   
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GİRİŞ 
 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda insan faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarındaki artışın iklim 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmekte olup, sonuçlarının global ölçekte sıcaklık artışı, yağış 
paterninde dramatik değişimler, tarımsal kuraklık, bitki üretimi ve yiyeceğe erişimin kısıtlanması olarak 
ortaya çıkabileceği öngörülmektedir (Allen ve diğerleri, 2009; McKersie, 2015; Avramova ve diğerleri, 
2016). Tarımsal üretim söz konusu olduğunda suya erişimdeki yetersizliğin sebep olacağı risk ve potansiyel 
etkileri şiddetli olacaktır. Nitekim, tarımsal üretimde kullanılan su, global ölçekte kullanılmakta olan 
miktarın 70%’ine karşılık gelmektedir (WWAP, 2015). Bu bahsi geçen konular ışığında, teknolojik 
gelişmelerden daha çok faydalanmaya imkan veren “Hassas Tarım” konsepti acil bir gereklilik olarak ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle kurak ve yarı-kurak coğrafyalar söz konusu olduğunda, suyun etkin ve 
sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.  
 
Buharlaşma-Terleme (Evapotranspirasyon, ET) hidrolojik döngüde çok önemli bir süreçtir. Su bütçesi 
bileşenleri arasında yer alan ET, gaz fazında bulunduğundan yağış ve akış bileşenlerine nazaran direkt 
olarak ölçülmesi zor bir bileşendir. Buharlaşma-Terleme özet olarak, yüzeyden olan buharlaşma ile bitkiden 
olan terlemenin toplamıdır. Yukarıdaki paragrafta bahsi geçen “Hassas Tarım” konseptinin hayata 
geçirilebilmesi için, buharlaşma-terleme değeri ile bitki su ihtiyacı değerinin güvenilir bir şekilde ve istenen 
zamanda elde edilebiliyor olması gereklidir. Tarımsal sulamanın zamanlamasının planlanmasında, ET 
değeri anahtar rol oynamaktadır (Porter ve diğerleri, 2012). ET değeri genel olarak hava durumu 
parametreleri ile bitki durumu yardımı ile tahmin edilmekte olup, bu süreç zamansal ve mekansal olarak 
öngörülemezlik ihtiva etmektedir. ET değerine etki eden sıcaklık değişimleri, Penman-Monteith, lizimetre, 
Bowen Enerji Dengesi Oranı, Eddy Kovaryansı gibi yaklaşımlarla ölçülmektedir. Söz konusu yaklaşımların 
hepsi, noktasal değişimleri tariflemekte olup, yüzeydeki ve atmosferdeki mekânsal heterojenliği temsil 
edememektedirler.  
 
Günümüzde, gelişmiş uydu teknolojileri yardımı ile büyük alanları tekrarlayan şekilde sürekli olarak 
gözlemek mümkün hale gelmiştir. Farklı uyduların verilerine global ölçekte ulaşılabilmekte ve bu veriler 
karar verme aşamalarında kullabilmektedir. Uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak ET değerinin tahmin 
edilmesini sağlayan birkaç yöntem bulunmaktadır. Söz konusu yöntemler arasında, Yüzey Enerji Dengesi 
İndeksi (SEBI) (Menenti ve Choudhury, 1993), İki Kaynaklı Model (TSM) (Norman ve diğerleri, 1995), 
Yüzey Enerji Dengesi Algoritması (SEBAL) (Bastiaanssen ve diğerleri, 1998),  Basitleştirilmiş Yüzey 
Enerji Dengesi İndeksi (S-SEBI) (Roerink ve diğerleri, 2000), Atmosfer-Yüzey Değişim İnversi (ALEXI) 
(Anderson ve diğerleri, 2007), Basitleştirilmiş Yüzey Enerji Dengesi (SSEB) (Senay ve diğerleri, 2007), 
İçsel Kalibrasyon ile ET Haritalanması (METRIC) (Allen ve diğerleri, 2007) bulunmaktadır.  
 
Karmaşık hidro-klimatik şartlar altında buharlaşma-terlemenin haritalandırılması, enerji dengesi 
denklemlerinin çözümünün zorluğu ve gerekli model parametrelerinin belirsizliği arttırması gibi nedenlerle 
oldukça zahmetli bir süreçtir. Söz konusu model tahminlerinin basitleştirilmesi amacıyla Senay, mevcut 
yüzey enerjisi denge modeline ampirik parametreler ekleyerek Operasyonel Basitleştirilmiş Yüzey Enerji 
Dengesi (SSEBop) yaklaşımını ortaya koymuştur (Senay ve diğerleri, 2013). Bu yeni yaklaşım, Amerika 
Birleşik Devletleri’de yeralan 60 adet FLUXNET istasyon verisi yardımı ile doğrulanmıştır (Singh ve 
diğerleri, 2014).  
 
Bu çalışmanın ana amacı, Landsat-8 uydu görüntüleri ve SSEBop yaklaşımı kullanılarak Sudan’da seçilmiş 
bir çalışma sahası için ET değerlerinin üretilmesidir. Ayrıca, elde edilen ET değerleri, Dünya Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) tarafından geliştirilmiş yöntem sonuçları ile de kıyaslanmıştır. 
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ÇALIŞMA ALANI 
 
Çalışma, Sudan’ın Kabushiya Bölgesi’nde yeralan pivot sulama alanları için gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu alanlarda ağırlıklı olarak alfalfa (yonca) yetiştirilmekte olup çalışma sahasının çok yakınında verisi 
temin edilebilmiş bir meteoroloji gözlem istasyonu da yeralmaktadır (Hudeiba Gözlem İstasyonu). 
Aşağıdaki şekilde gösterilmekte olan pivot sulamalar, Nil Nehri’nin yan kollarından bir tanesi olan Atbara 
Nehri civarında konumlanmıştır (Şekil 1). 
 

Şekil 1. Çalışma sahası (Başkent Hartum’un yaklaşık 190 km kuzeyinde bulunan Kabushiya Bölgesi’nde). 
            
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışmada kullanılmak üzere tercih edilen yaklaşım olan SSEBop, enerji denklemlerinin tamamının 
çözülmesini gerektirmemekte olup, net radyasyon dengesi prensiplerini kullanarak sınır şartlarını 
tariflemektedir. SSEBop yaklaşımı, her bir piksel için “sıcak/kuru” ve “soğuk/ıslak” referans değerlerini 
kullanır.  SSEBop yönteminin ihtiyaç duyacağı veriler, yüzey sıcaklığı (Ts), hava sıcaklığı (Ta) ve bitki 
referans buharlaşma-terleme değeridir (ETo). Senay tarafından SSEB yöntemine getirilen en önemli 
sadeleştirme, yüzey enerji dengesinin net radyasyon (Rn) tarafından kontrol ediliyor olduğu bilgisidir. 
Sadeleştirme sonucunda, gerçek ET (ETa) değeri (1) eşitliği ile hesaplanmaktadır; 
 

                                        (1) 
 
ETo   : Bitki referans ET değeri (mm) 
k   : ET0 değerini ölçekleyen katsayı (Bu çalışmada 1.25 olarak alınmıştır) 
ETa   : Gerçek ET değeri (mm) 
ETf   : ET fraksiyon değeri (mm) 
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Yukarıdaki (1) nolu eşitlikte yeralan ETf değeri, (2) nolu eşitlik ile hesaplanmaktadır. 
 

                                        (2) 
 
Ts   : Uydu aracılığıyla gözlenmiş yüzey sıcaklık değeri (K) 
Th   : Idealize edilmiş sıcak/kurak piksel şartında tahmin edilen yüzey sıcaklık değeri (K) 
Tc   : Idealize edilmiş soğuk/ıslak piksel şartında tahmin edilen yüzey sıcaklık değeri (K) 
dT : Sıcak/kurak ve soğuk/ıslak piksel şartları arasındaki fark (K) 
 
Senay ve diğerlerinin 2013 tarihli çalışmasında,  dT değeri önceden tanımlanmakta olup aşağıda yeralan (3) 
nolu eşitlik ile tariflenmiştir (Senay ve diğerleri, 2013). 
 

                                                               (3) 
 
Rn   : Açık-hava net radyasyon değeri (Wm-2) 
rah   : Sıcak hava akışına karşı olan aerodinamik direnç değeri (Bu çalışmada 110 sm-1 olarak kullanıldı) 
ρa   : Havanın yoğunluğu (kgm-3) 
Cp   : Sabit basınç altında havanın spesifik sıcaklığı (1.013kJkg-1oC-1) 
 
Yukarıda yeralan (1) ve (3) nolu eşitlikler matematiksel olarak tekrar düzenlendiklerinde, ETa değeri (4) 
nolu eşitlik ile tariflenebilir. 
 

                           (4) 
 
SSEBOP yönteminin uygulanması aşamasında gerekli olan en önemli veri seti; Ts, Ta ve ETo değerleridir. 
Aşağıda söz konusu veri seti ile ilgili özet bilgi verilmiştir.  
 
Bitki Referans Değeri ET (ETo) :  
 
Bu değerin tespit edilmesi amacıyla çalışma sahası yakınında bulunan gözlem istasyonuna (Hudeiba 
Gözlem İstasyonu) ait saatlik veriden yararlanılmıştır. Bu veriler yardımı ile günlük ETo değerleri elde 
edilmiştir.  
 
Hava Sıcaklığı (Ta) :  
 
Soğuk referans değeri (Tc) elde edilmesinde günlük maksimum sıcaklık değerlerinden yararlanılmıştır. 
Statik düzeltme katsayısı c’nin elde edilmesinde 1 km çözünürlüklü günlük maksimum sıcaklık verisi 
kullanılmıştır (http://daymet.ornl.gov/overview).  
 
Yüzey Sıcaklığı (Ts) :  
 
Arazi yüzey sıcaklığının elde edilmesinde (Ts) Landsat termal verisinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, 
SSEBOP yaklaşımı basit bir algoritma ile ilişkilendirilmiş ve kalibrasyon adımları ile atmosferik düzeltme 
teknikleri oluşturulmuştur. Ts yüzey haritası elde edilirken (5) nolu eşitlik ile tariflenen modifiye edilmiş 
denklemden yararlanılmıştır.  
 

                                                                                                                                   (5) 
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Eşitlikte yeralan K1 ve K2 kalibrasyon sabitleri,  NDVI Eşik Yöntemi’nin modifikasyonu ile elde edilmiş 
dar bant yayılımı, Rc ise düzeltilmiş termal radyans değeridir.  
Yayılım değerleri, Sobrino ve diğerleri tarafından geliştirilmiş NDVI tabanlı bir algoritma yardımı ile 
hesaplanmıştır (Sobrino ve diğerleri, 2004). Düzeltilmiş termal radyans değeri ise Wukelic ve diğerleri 
tarafından geliştirilmiş algoritma yardımı ile elde edilmiştir (Wukelic ve diğerleri, 1989).     
 
Penman-Monteith Denklemi : 
 
Söz konusu denklem, bitkilere ait ET değerinin hesaplanmasında en tutarlı yöntem olarak kabul görmekte 
olup, yöntemin detayları Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 56 nolu yanınında tarif edilmektedir 
(Allen ve diğerleri, 1998). FAO Penman-Monteith denkleminde, referans buharlaşma-terleme değeri olan 
ETo, (6) eşitliği ile hesaplanmaktadır. 
 

                                                                                       (6) 
 
Eşitlikte yeralan Rn bitki yüzeyindeki net radyasyon (MJm-2gün-1), G yüzey sıcaklık akış yoğunluğu (MJm-

2gün-1), T günlük ortalama sıcaklık (oC), u2 rüzgar hızı (ms-1), es doygun buhar basıncı (kPa),  buhar basınç 
eğrisinin eğimi (kPaoC-1) ve  sabit değerdir.  
 
Model çalışmaları esnasında kullanılan veri seti ile ilgili detaylar aşağıda gösterilmektedir (Çizelge 1).  
 
          Çizelge 20 Çalışmada Yararlanılan Veri Seti 

No Veri seti 
 

Sembol 
 

Kaynak Çözünürlük 

1 Yükseklik z DEM 30 m 

2 Yüzey Sıcaklığı Ts Landsat 120 m 

3 Normalleştirilmiş Bitki İndeksi - Landsat 30 m 

4 Albedo  Landsat 30 m 

5 Momentum pürüzlülük 
mesafesi Zom NDVI 30 m 

6 Sıcaklık Farkı dT Model 1 km 

7 Flux ET - Eddy Kov. - 

8 Solar Radyasyon Ra Model - 

9 Alfalfa Referans ET ETr Gözlem - 

10 Bitki Referans ET ETo GDAS 10 km 

 
 
UYGULAMA 
 
SSEBOP yönteminin Landsat 8 uydu verileri ile uygulanması için, Sudan’ın Kabushiya Bölgesi’nde yeralan 
sulama sahası seçilmiştir. Çalışma alanının konumu Şekil 1’de gösterilmektedir. Uygulama neticesinde elde 
edilen sonucun tutarlılığının yorumlanabilmesi için çalışma sahasında yeralan alfalfa bitkisine (yonca) ait 
ETo değeri elde edilmiştir. Çalışmada Landsat 8 uydusunun 25 Nisan 2019 tarihindeki görüntüsü ve verileri 
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kullanılmıştır. ETo değeri, proje sahasının yakınında yeralan Hudeiba gözlem istasyonu verileri ve FAO 
Penman-Monteith tekniği kullanılarak hesaplanmış; ETo=5.69 mm/gün olarak bulunmuştur.  
Bu teknikte kullanılan bitki katsayısı değeri FAO tarafından hazırlanan klavuzdan alınmıştır. 25 Nisan 2019 
tarihli uydu görüntüsünün kullanıldığı uygulamada model sonucu, FAO yöntemi ile elde edilen değer ile 
kıyaslanmıştır.  
 
Bölgeye 2018 yılı sonunda gerçekleştirilmiş ziyaret esnasında, Hartum Üniversitesi’nde görevli olan 
akademisyenler ile tanışma ve bilgi alışverişi yapma imkanı olmuştur (Şekil 2).  
 

  
Şekil 2. Sulama alanı saha gezisine ait görüntüler. 

 
Söz konusu ziyarette, alfalfa bitkisi için yapılacak hesaplarda kullanılması uygun değerler belirlenmiştir. 
FAO tarafından kullanıma sunulmuş olan CropWAT adlı yazılımda kullanılan bu değerler, aşağıdaki ekran 
görüntüsünde gösterilmektedir (Şekil 3). 
 

 

Şekil 3. Alfalfa bitkisi için kabul edilen değerler. 
 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Aşağıda verilmekte olan şekillerde, Phyton ve Arcpy yardımı ile elde edilen tematik haritalar sunulmaktadır. 
Verilmekte olan ilk şekilde, 25 Nisan 2019 tarihindeki Landsat 8 görüntüsünün işlenmesi ile elde edilmiş 
yüzey sıcaklığı tematik haritası gösterilmektedir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Çalışma sahasındaki yüzey sıcaklığı (25 Nisan 2019). 

 
 

Çalışma kapsamında elde edilen bir diğer tematik harita NDVI haritası olup, Landsat 8 veri setindeki ilgili 
dalga boyları kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 5). Normalleştirilmiş Fark Bitki İndeks (NDVI) değeri 
yüksek olan piksellerde, ETa değerinin de göreceli olarak yüksek olması beklenmektedir.  
 

 
Şekil 5. Çalışma sahasına ait NDVI haritası (25 Nisan 2019).  
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Aşağıda verilmekte olan son şekilde ise, 25 Nisan 2019 tarihi için elde edilmiş olan ETa tematik haritası 
gösterilmektedir (Şekil 6). Bir önceki şekilde gösterilmekte olan NDVI haritası ile karşılaştırıldığında, bitki 
örtüsünün yoğun olduğu kısımlarda ETa değerinin de büyük olduğu açıkça izlenebilir.  
 

 
Şekil 6. Çalışma sahasına ait ETa haritası (25 Nisan 2019). 

 
Çalışma kapsamında, SSEBOP tekniği yardımı ile Sudan’ın Kabushiya Bölgesi’nde seçilen bir sulama 
sahasına ait gerçek buharlaşma-terleme haritalaması yapılmıştır. Landsat 8 uydu verisinin bu amaçla 
kullanılabilirliği irdelenmiş ve ortaya konmuştur. Gerçekleştirilen uygulamada bitki katsayısı yöntemi 
(FAO-56) ve SSEBOP tekniği arasındaki farkın oldukça az olduğu gözlenmiştir. FAO-56 tekniği 
kullanılarak elde edilen ETa değeri 5.69 mm/gün’dür. Uydu verisi yardımı ile söz konusu bölge için yapılan 
analizde, yonca ekili alanlarda ETa değeri ortalama olarak 5.97 mm/gün olarak tespit edilmiştir. İki yöntem 
sonuçları arasında yaklaşık %5 mertebesinde bir fark söz konusudur. Daha çok veri seti kullanılarak 
yapılacak bir çalışma ile, hesaplanan değerler ve gözlenen değerler arasındaki hata değeri istatistiksel olarak 
elde edilerek daha kesin bir kanıya varılabilir. Gözlemsel verinin olmadığı bölgelerde, Landsat 8 verisi ve 
benzeri uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak dönemsel ETa haritaları oluşturulabileceği ve karar 
vericilerin hizmetine sunulabileceği düşünülmektedir.    
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SU KALİTESİ MODELLEMELERİNDE BİRİKME VE YIKAMA FONKSİYONLARININ ROLÜ 
 

Kebir Emre SARAÇOĞLU1 Cevza Melek KAZEZYILMAZ-ALHAN2 

 
 

ÖZET 

Hızlı kentleşmeden dolayı arazi kullanımında meydana gelen değişimler, geçirimsiz yüzeylerin artmasına 
ve yağışın hızla akışa dönüşmesine neden olmaktadır. Böylelikle, kuru havada havza yüzeyinde biriken 
kirleticiler yağış sırasında daha fazla yıkanmakta ve su kaynaklarına daha büyük miktarlarda ulaşmaktadır. 
Yüzeysel akış, hayati öneme sahip su kaynakları açısından en önemli kirlilik kaynakları arasında 
görülmektedir. Kentsel bölgelerin artmasıyla birlikte ağır metaller, hidrokarbonlar, nütrientler ve askıda katı 
madde gibi kirleticilerin de miktarlarında önemli artışlar olmaktadır. Bu tip kirleticilerin olumsuz etkilerinin 
ortaya konması ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla kirleticilerin kuru havada havza yüzeyinde ne 
kadar biriktiği ve yağış esnasında da havza yüzeyinden ne kadarının yıkanarak taşındığının belirlenmesi 
gerekmektedir. Havza üzerinde kuru havada biriken ve yüzeyden yıkanarak taşınan kirletici miktarlarının 
hesaplanabilmesi için literatürdeki birikme ve yıkama fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, 
birikme ve yıkama fonksiyonlarının su kalitesi modellemelerindeki rolü ve karakteristikleri incelenmiştir. 
Daha sonra, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yurt 
Binalarını içeren alanın A.B.D. Çevre Koruma Kuruluşu Yağmur Suyu Yönetim Modeli (EPA SWMM) 
programı kullanılarak hidrolojik-hidrolik ve su kalitesi modelleri oluşturulmuştur. Havza çıkışındaki askıda 
katı madde konsantrasyonu değerlerini hesaplamak için Üssel Birikme ve Üssel Yıkama Fonksiyonları 
seçilmiştir. Su kalitesi modeli sonuçları, yıkama katsayısı  ve yıkama kuvveti  değerlerinin pik 
konsantrasyon ve konsantrasyon eğrilerinin biçimleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Su Kalitesi, Birikme Fonksiyonu, Yıkama Fonksiyonu, EPA SWMM 

 
 THE ROLE OF THE BUILD-UP AND WASH-OFF FUNCTIONS ON  

WATER QUALITY MODELLING 

 
ABSTRACT 

Changes in land use due to rapid urbanization result in an increase in impermeable surfaces and surface 
runoff. Thus, contaminants accumulated on the catchment surface during dry days are washed off and reach 
water resources in large quantities. Surface runoff is considered as one of the most significant contamination 
source in terms of the vital water resources.  Urbanization causes substantial increases in both types and 
quantities of contaminants such as heavy metals, hydrocarbons, nutrients and suspended solids. Therefore, 
it is important to understand the negative effects of these contaminants and take precautions. For this 
purpose, accumulation of contaminants on the catchment surface during dry days and washing-off of them 
with surface runoff need to be determined. In order to calculate quantities of contaminants which are 
accumulated on catchment surface during dry days and washed off during rainfall, the build-up and wash-
off functions have been employed in the literature. In this study, the role and characteristics of build-up and 
wash-off functions on water quality modeling are investigated. Next, a hydrologic-hydraulic and water 
quality model of a portion of İstanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, which includes Civil 
Engineering Department and dormitory buildings, is developed by using U.S.Environmental Protection 
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Agency Storm Water Management Model (EPA SWMM). The Exponential build-up and wash-off functions 
are chosen to calculate suspended solids concentration at the outlet of the study area. The results of the water 
quality models show that both the wash-off coefficient  and the wash-off power  values are 
effective on peak concentrations and shapes of the concentration curves. 
 

Keywords: Water Quality, Build-up Function, Wash-off Function, EPA SWMM 

 
 
GİRİŞ 
 
Kentleşme ile birlikte arazi kullanımında meydana gelen değişimler yüzeysel akış hacimlerinde ve kirletici 
yüklerinde artışlara neden olmaktadır. Özellikle kentsel bölgelerdeki trafik yükleri göz önünde 
bulundurulduğunda, kuru hava şartlarında yollar ve park alanlarında askıda katı madde, ağır metaller gibi 
kirleticilerin birikme oranları yüksek olmaktadır. Yağışlı havalarda meydana gelen yüzeysel akışla birlikte 
daha önceden biriken bu kirleticilerin yeraltı ve içme suyu kaynaklarına iletilmesi ekolojik dengenin 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.  Yeraltı ve içme suyu kaynaklarına iletilen bu kirleticiler hem 
insan sağlığı hem de yaşam alanı içerisindeki diğer canlı türleri açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
Bu olumsuz etkilerin önüne geçebilmek amacıyla kuru hava şartlarında biriken ve yağışlı havalarda taşınan 
kirletici miktarlarının doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar, alınabilecek 
önlemler için ilk adımdır. Bunun için literatürde kabul görmüş birikme ve yıkama fonksiyonlarından 
yararlanılmaktadır. Havza yüzeyinde biriken kirleticilerin birikme ve yıkama davranışlarını ortaya koyan 
bu fonksiyonların kullanımı su yönetimi ve planlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Literatürde 
kirleticilerin birikme ve yıkama süreçlerini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Wicke ve diğ., kentsel 
bölgelerde yaygın olarak kullanılan farklı kaplama malzemelerinin (asfalt ve beton), askıda katı madde, 
çinko, bakır ve kurşun ağır metallerinin birikme dinamiklerini incelemiştir (Wicke, 2012). Ali ve diğ., 
yıkama süreçlerini daha iyi anlayabilmek için geliştirdikleri taşınabilir yağış simülatörünü kullanarak 
deneysel bir çalışma yürütmüştür (Ali, 2017). 
 
Günümüzde kirleticilerin birikme ve yıkanma davranışlarını belirlemek amacıyla modelleme 
çalışmalarından yararlanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kuruluşu (U.S. 
Environmental Protection Agency) tarafından geliştirilmiş olan Yağmur Suyu Yönetim Modeli (Storm 
Water Management Model) (EPA SWMM) yağış-akış ve su kalitesi modellemelerinde yaygın olarak tercih 
edilen bir programdır. Literatürde EPA SWMM programı kullanılarak oluşturulan su kalitesi modelleri yer 
almaktadır. Ouyang ve diğ., Pekin’de (Çin) belirlenen 1 hektarlık havza alanı için EPA SWMM programı 
kullanarak hidrolojik ve su kalitesi modellerini oluşturmuştur. Havza çıkışında toplanan su numuneleri için 
kimyasal oksijen gereksinimi, askıda katı madde ve toplam fosfor konsantrasyonlarındaki değişimleri 
modellemiştir (Ouyang, 2012). Chen ve diğ., EPA SWMM, SWAT (Soil and Water Assessment Tool) ve 
MIKE 11 programlarını kullanarak karmaşık havza sistemleri için bütünleşik modelleme yaklaşımı 
geliştirmiştir. Bu yaklaşım ile kaynağı noktasal olmayan kirliliğin davranışını ortaya koymuştur (Chen, 
2018). 
 
Bu çalışmada, öncelikle kirletici maddelerin birikimini ve yıkanımını temsil eden birikme (build-up) ve 
yıkama (wash-off) fonksiyonlarının davranışları incelenmiştir. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yurt Binalarını içeren bölgenin EPA SWMM programı 
kullanılarak hidrolojik-hidrolik ve su kalitesi modelleri oluşturulmuştur. Su kalitesi modeli, Birikme ve 
Yıkama Fonksiyonları kullanılarak hazırlanmış ve bu fonksiyonların su kalitesi modellemelerindeki rolleri 
araştırılmıştır. Birikme ve yıkama fonksiyonları arasında, literatürde özellikle tercih edilen Üssel Birikme 
ve Üssel Yıkama fonksiyonları modellemede kullanılmıştır. Bu fonksiyonlarda yer alan katsayılardaki 
değişimler göz önünde tutularak bahsi geçen fonksiyonların su kalitesi modellemelerindeki etkileri ortaya 
konmuştur.  
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MALZEME ve YÖNTEM 
 
EPA SWMM  

 
EPA SWMM modeli, hidrolojik, hidrolik ve su kalitesi modellemelerinde yaygın olarak tercih edilen bir 
modeldir. Bu model, dinamik bir yağış-akış modeli olmakla birlikte tekil yağış olaylarının yanı sıra uzun 
dönemli yağış olaylarını da modelleyebilmektedir. EPA SWMM modelinin akış bileşeni her bir alt havzada 
meydana gelen yüzeysel akış ve bu yüzeysel akışın taşıdığı kirlilik yüklerinin toplanarak havza çıkış 
noktasına iletilmesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte su kalitesi bileşeni ise yüzeysel akıştaki kirlilik 
konsantrasyonlarının belirlenmesinde etkindir (Rossman, 2015).  
 
EPA SWMM modeli, havza yüzeyinde meydana gelen yüzeysel akışın su kalitesini hesaplarken yaygın 
olarak kullanılan birikme ve yıkama fonksiyonlardan yararlanmaktadır. Havza yüzeyindeki geçirimsiz 
alanlarda meydana gelecek kirleticilerin birikimi; Güç (Power), Üssel Birikme (Exponential Build-up ) ve 
Doygunluk (Saturation) Fonksiyonlarıyla hesaplanmaktadır. Güç, Üssel Birikme ve Doygunluk 
Fonksiyonları sırasıyla Denklem 1’den Denklem 3’e kadar verilmiştir. 
 

                                                                                                                           (1) 
 
 

                                                                                                                            (2) 
 
 

                     (3) 
 
 
Yukarıdaki denklemlerde yer alan ; birikme oranını ( , ; maksimum birikme miktarını ( ), 

; birikme zaman kuvvetini (boyutsuz), ; Güç Fonksiyonunda birikme oran sabitini ( ), Üssel 
Fonksiyonda birikme oran sabitini ( ), Doygunluk Fonksiyonunda ise yarı doygunluk sabitini ( ) ifade 
etmektedir. Bu denklemlerdeki  ise gün olarak zamanı (T) belirtmektedir. 
 
Kirleticilerin yıkanma miktarları ise Üssel Yıkama (Exponential Wash-off), Anahtar Eğrisi  (Rating Curve) 
ile Olay Ortalama Konsantrasyonu (Event Mean Concentration) fonksiyonlarıyla belirlenmektedir. Bu 
fonksiyonlar sırasıyla Denklem 4 ile Denklem 6 arasında sunulmuştur. 
 
 

                                                                                                                                      (4) 
 
Denklem 4’deki Üssel Yıkama Fonksiyonunda ; yıkama miktarını ( ), ; yıkama katsayısını 

, yüzeysel akış miktarını , ; yıkama kuvvetini,  ise havza yüzeyinde 
yıkanan kirletici miktarını  ifade etmektedir. 
 
 

                                                                                                                                              (5) 
 
Anahtar Eğrisi Fonksiyonunda (Bkz. Denklem 5)  yıkama miktarını ( ), ; yıkama katsayısını 
(( , yüzeysel akış miktarını , ; yıkama kuvvetini belirtmektedir. 
 

                                                                                                                                      (6) 
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Denklem 6’daki  yıkama miktarını ( ), ; yıkama katsayısını ( ), yüzeysel akış miktarını 
, ; havza üzerindeki arazi kullanımı temsil eden bir katsayıyı,  havza alanını ( ) temsil 

etmektedir. 
 
Literatürdeki çalışmalar, havza yüzeyinde meydana gelen birikme süreçlerinin karmaşık olduğunu 
belirtmektedir. Bu süreçleri etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır (Liu, (2016), Wicke (2012), Ziyath, 
(2016)). Bu faktörleri; iç, dış ve iklimsel faktörler olarak sınıflandırdığımızda; trafik karakteristikleri, arazi 
kullanımı ve geçirimsiz yüzey özelliklerinin dış faktörler olarak tanımlanabileceği görülmektedir. Bununla 
birlikte, kirletici türü ve tane çapı gibi özellikler ise iç faktörler olarak tanımlanabilmektedir. İklimsel 
faktörler de yağış öncesindeki kuru hava koşullarını ifade etmektedir (Liu, 2018). Su kalitesi 
modellemelerinde kullanılan birikme fonksiyonlarında yer alan katsayılar yukarıda tanımlanan iç, dış ve 
iklimsel faktörleri temsil etmektedir.  
 
 
Çalışma Alanı 
 
Burada, çalışma alanı olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yurt 
Binalarını içeren havza alanı seçilmiştir. Havza alanının yüz ölçümü 2.5 hektardır. Çalışma alanı içerisinde 
farklı arazi kullanımlarını temsilen binalar (çatılar), asfalt yol ve park alanları ile yeşil alanlar 
bulunmaktadır. Çalışma alanına ilişkin uydu görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü Çalışma Alanı (Kaynak:Google Earth) 
 

 
Çalışma Alanına ait EPA SWMM Hidrolojik ve Su Kalitesi Modeli 
 
Çalışma alanının EPA SWMM programı kullanılarak su kalitesi modelinin oluşturulabilmesi için öncelikle 
su kalitesi modelinin girdisi ve altlığını oluşturan hidrolojik-hidrolik modelin teşkil edilmesi gerekmektedir. 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı İşleri Daire Başkanlığından temin edilen yerleşim planları 
kullanılarak 2.5 hektarlık çalışma alanı 5 adet alt havzaya bölünüp modelleme çalışmaları yapılmıştır. Her 
bir alt havza için gerekli olan yüzey alanı, eğim ve genişlik değerleri programa girilmiştir. Modelin 
simülasyonunun yapılabilmesi için yağış verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Ayamama Deresi 
Havzası’nda 09 Eylül 2009 tarihinde kaydedilen yağış verileri kullanılmıştır. Bu tarihte, Ayamama Deresi 
Havzasına sabah saatlerinde metrekareye 90 mm yağış düşmüştür. Bu yağışın neden olduğu taşkın 
neticesinde 31 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmış ve önemli ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir 
(Bahçeci, 2014). Buna ilaveten, oluşturulan hidrolojik-hidrolik model 7 adet birleşim noktası, birleşim 
noktaları arasındaki iletimi sağlamak için 7 adet boru ve 1 adet çıkış noktası içermektedir. Sızma hesabı için 



 

 

Sa
yf

a9
01

 

Horton Yöntemi, hidrolik öteleme için ise Kinematik Dalga Yöntemi seçilmiştir. EPA SWMM programında 
oluşturulan model alanı Şekil 2’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. EPA SWMM Programında Oluşturulan Hidrolojik-Hidrolik Model  
 

Çalışma alanına ait su kalitesi modellemesinde kirletici olarak Askıda Katı Madde seçilmiştir. Havza 
alanındaki geçirimsiz yüzeylerde birikecek olan kirletici miktarının hesaplanmasında Üssel Birikme 
Fonksiyonu, yıkama miktarının hesaplanmasında ise Üssel Yıkama Fonksiyonu kullanılmıştır. 
 
Birikme miktarının hesaplanmasında kullanılacak olan Üssel Fonksiyondaki maksimum birikme  
ve birikme oranı sabiti  değerleri literatürde yer alan çalışmalar göz önünde tutularak Askıda Katı 
Madde için sırasıyla 12.6 kg/ha ve 0.04 (1/gün) olarak belirlenmiştir (Liu, 2010). 
 
Su kalitesi modelinde, havza yüzeyinde kuru hava şartlarında biriken askıda katı maddenin yüzeysel akış 
ile birlikte yıkanan miktarının hesaplanmasında kullanılan Üssel Yıkama Fonksiyonunda yer alan yıkama 
katsayısı (  ile yıkama kuvveti ( ) için seçilen değerler Çizelge 1’de yer almaktadır. Bu değerler 
belirlenirken, Askıda Katı Madde için literatürdeki aralıklar dikkate alınmıştır. Kentsel bölgelerde havza 
yüzeyinden yıkanan Askıda Katı Madde için yıkama katsayısı aralığı 0-10, yıkama kuvveti aralığı ise 0-5 
arasında değişmektedir (Baek, 2015).  
 
 
 

Çizelge 1. Yıkama Değerlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Katsayı Değerleri 

Yıkama Katsayısı Değerleri 
 

Yıkama Kuvveti Değerleri 
(-) 

Kw1 Kw2 Nw1 Nw2 
1.25 1.75 1.10 1.40 

 
  

Yağış Ölçer 

Boru Sistemi 

Birleşim Noktası 

Çıkış Noktası 

Lejant 
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BULGULAR 
 
Birikme ve Yıkama Fonksiyonları için Kavramsal Modeller 
 
Havza yüzeyinde meydana gelen hem birikme hem de yıkama süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için su 
kalitesi hesaplamalarında kullanılan fonksiyonların davranışlarının ayrıntılı bir şekilde ortaya konması 
gerekmektedir. Bunun için havza alanının 4 hektar olduğu kavramsal modeller oluşturulmuştur. Bu 
modellerde, 14 gün içerisinde kuru hava şartlarında oluşacak maksimum birikme miktarının 2 kg/ha olduğu 
kabul edilmiştir. Kavramsal modellerde birikme ve yıkama değerleri yukarıda verilen tüm fonksiyonlar 
kullanılarak hesaplanmıştır. Birikme ve yıkama mekanizmaları için elde edilen grafikler sırasıyla Şekil 3 ve 
Şekil 4’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Birikme Fonksiyonları Kullanılarak Elde Edilen Birikme Eğrileri 
 

Şekil 3’de yer alan kirletici birikme eğrileri incelendiğinde, Güç Fonksiyonu kullanılarak hesaplanan 
birikme miktarının başlangıçtaki kısa süreli zaman aralığında doğrusal davrandığı, ardından yine doğrusala 
yakın ancak daha düşük bir eğim değeriyle maksimum birikme miktarına ulaştığı görülmektedir. Üssel ve 
Doygunluk Fonksiyonları kullanılarak yapılan hesaplamalar ise birbirlerine daha yakın bir profil 
izlemektedirler. Her iki fonksiyon da maksimum birikme miktarına Güç Fonksiyonundan çok daha önce 
ulaşmaktadır. Dolayısıyla yüzeyde hızlı birikme potansiyeli olan kirlilik maddeleri için Üssel ve Doygunluk 
fonksiyonlarının kullanılabileceği anlaşılırken birikme hızı yavaş ve zamana yayılı bir şekilde oluşan kirlilik 
maddeleri için Güç fonksiyonunun kullanılabileceği görülmektedir.   
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Şekil 4.  Yıkama Fonksiyonları Kullanılarak Elde Edilen Konsantrasyon Eğrileri 
 
Kavramsal modeller için yıkama fonksiyonları ile elde edilen konsantrasyon eğrileri incelendiğinde (Bkz. 
Şekil 4), Olay Ortalama Konsantrasyonunun öncelikli olarak doğrusal bir şekilde arttığı ardından sabit bir 
değerde seyrettikten sonra yine doğrusal olarak düşüşe geçtiği görülmektedir. Diğer fonksiyonlarla yapılan 
hesaplamalarda yıkama değerleri birbirlerine yakın elde edilirken, fonksiyonların şekilleri yüzeysel akışın 
zamanla değişimine benzemektedir. Üssel fonksiyon, pik konsantrasyon değerine en hızlı ulaşan eğriyi 
oluşturmuştur. Yüzeyden yıkanan kirlilik maddeleri, yüzeysel akış miktarına da bağlı olarak değişmektedir. 
Pik konsantrasyon değerlerinin, yüzeysel akışın oluşmaya başlamasıyla birlikte oluştuğu görülmektedir. Bu 
durum ilk yıkanım (first flush) olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra gelen pik debi ile birlikte 
konsantrasyon değerleri düşüşe geçmektedir. 
 
Çalışma Alanına ait Bulgular 
 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yurt Binalarını kapsayan havza alanı için 
EPA SWMM programı kullanılarak oluşturulan hidrolojik-hidrolik modelin simülasyon sonuçları Şekil 
5’de yer almaktadır. 09.09.2009 tarihinde kaydedilen yağış verileri kullanılarak çalıştırılan model ile 
hesaplanmış olan havza çıkışındaki yüzeysel akış değerleri ve yağış şiddetinin zamanla değişimi Şekil 5’ de 
görülmektedir. 
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Şekil 5. EPA SWMM modeline ait Hiyetograf ve Hidrograf 
 
Seçilen çalışma alanı için EPA SWMM ile oluşturulan su kalitesi modeli simülasyon sonuçları Şekil 6’da 
sunulmuştur. 09.09.2009 tarihli yağış olayında havza yüzeyinden yıkanan Askıda Katı Maddenin havza 
çıkışındaki konsantrasyon değerleri hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Havza Çıkışında Hesaplanan Askıda Katı Madde Konsantrasyonları  
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Şekil 6’da yer alan askıda katı madde konsantrasyon değerleri hesaplanırken Üssel Yıkama 
Fonksiyonundaki yıkama katsayısı  için 1.25 ile 1.75 değerleri; yıkama kuvveti 
( )için ise 1.10 ile 1.40 değerleri seçilerek 4 farklı su kalitesi modeli oluşturulmuştur. Bu dört su kalitesi 
modeli ile, bahsi geçen katsayı ve kuvvetlerdeki değişimin konsantrasyon değerleri üzerine etkileri ortaya 
konmaktadır. Şekil 6’da yer alan Model 1 ile Model 3 sonuçları kıyaslandığında; yapılan hesaplamalar için 
yıkama kuvvetinin  etkisi görülmektedir. Yıkama kuvveti değerinin 1.10’dan 1.40’a çıkartılması 
durumunda pik konsantrasyon değeri 643.62 mg/L’den 719.87 mg/L değerine çıkmıştır. Bu durumda 
yıkama kuvveti değerindeki artış, havza yüzeyinde biriken kirleticinin yüzeysel akış etkisiyle daha yüksek 
konsantrasyonla yıkanmasını temsil etmektedir. Model 3 ile Model 4 değerleri kıyaslandığında ise yıkama 
katsayısındaki değişimin etkileri ortaya konmaktadır. Bu iki model sonucu dikkate alındığında, yıkama 
katsayısı değerinin 1.25 ’den 1.75 ’e çıkması durumunda havza 
çıkışındaki askıda katı madde konsantrasyon değeri 719.87 mg/L’den 960.21 mg/L değerine çıkmıştır. Bu 
durumda da yıkama katsayısındaki artış, havza çıkışındaki konsantrasyon değerinde artışa neden 
olmaktadır. Model 1 ile Model 2 sonuçları kıyaslandığında; konsantrasyon eğrilerinin biçimlerinde herhangi 
bir farklılık görülmezken, pik konsantrasyon değerinde artış oluşmuştur. Model 3 ile Model 4’de, diğer 
model sonuçlarına göre pik konsantrasyon değerlerine daha geç ulaşılmıştır. Buna göre yıkama katsayısı 
pik konsantrasyon değerini artırmakta, yıkama kuvveti ise konsantrasyon eğrisini biçimlendirmektedir.  
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışma kapsamında, su kalitesi modellemelerinde kullanılan Birikme (build-up) ve Yıkama (wash-off) 
fonksiyonlarının karakteristikleri ve davranışları incelenmiştir. Birikme fonksiyonu, kuru havada kirlilik 
maddesinin yüzeyde birikme sürecini, yıkama fonksiyonu ise yağış sırasında yüzeysel akışa karışan kirlilik 
maddesinin yüzeysel akışla taşınma sürecini temsil eder. Bu süreçler farklı arazi kullanımı ve farklı 
kirleticiler için farklı denklemler ve denklemlerdeki katsayıların farklı değerler almasıyla ifade 
edilmektedir.  Bu fonksiyonların davranışlarını örneklemek amacıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Avcılar Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yurt Binalarını içeren bölgenin hidrolojik-hidrolik ve su 
kalitesi modellemeleri EPA SWMM programı kullanılarak oluşturulmuştur. Yağış verileri olarak Ayamama 
Deresi Havza alanı içerisinde taşkın felaketine neden olan ve 09.09.2009 tarihinde kaydedilen yağış verileri 
kullanılmıştır. Su kalitesi modellemelerinde birikme ve yıkama fonksiyonları olarak Üssel Birikme ve Üssel 
Yıkama fonksiyonları seçilmiştir. Üssel Birikme Fonksiyonunda yer alan maksimum birikme  ve 
birikme oranı sabiti  değerleri kentsel bölgelerdeki askıda katı madde için literatürdeki değerler göz 
önünde tutularak belirlenmiştir. Üssel Yıkama Fonksiyonundaki Yıkama Katsayısı ( ) ve Yıkama Kuvveti 
( ) değerleri için ise yine literatürde yer alan değerler dikkate alınarak seçim yapılmıştır. Oluşturulan su 
kalitesi modellemeleri sonucunda yukarıda belirtilen katsayılardaki değişimlerin birikme ve yıkama 
süreçlerine etkileri ortaya konmuştur.  Birikme ve yıkama süreçlerinin daha iyi anlaşılması ve Su Kalitesi 
Yönetim Planlarının oluşum süreçlerine dahil edilmeleri hayati öneme sahip su kaynaklarının korunmasında 
etkin bir yöntem olacaktır. 
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DEĞİŞKEN AKIM HİDROGRAFI ALTINDA DAİRESEL KESİTLİ BİR KÖPRU AYAĞI 
ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ 

 

V. Ş. Özgür KIRCA1 Mehrnoush KOHANDEL GARGARİ2  Umut DOLAMAN3  Oral YAĞCI4 

 
 

ÖZET 

Bu çalışmada değişken akım hidrografına maruz bırakılan dairesel kesitli bir köprü ayağı etrafındaki akım 
laboratuvar deneyleri kullanılarak incelenmektedir. Referans olarak seçilen bir permanan (kararlı) akım 
koşulu ile birlikte bir dizi farklı hidrografın geçişi sırasında bu dairesel kesitli kazığın etrafındaki Reynolds-
ortalama akım hızlarının ve türbülans karakteristiklerinin alansal değişimleri elde edilmiştir. Deneyler 30 m 
uzunluğunda ve 1 m genişliğindeki değişken akım üretilebilen bir kanalda gerçekleştirilmiş, deneyler sabit 
taban üzerinde (kanalda katı madde bulunmadan) yapılmıştır. Hızlanan ve yavaşlayan akım koşullarının 
değişiminin anlaşılabilmesi için farklı değişkenlik derecelerine sahip üç tip değişken debili hidrograf 
uygulanmıştır. Değişken akım koşullarındaki deneylerin yanında, karşılaştırma amacıyla referans olarak 
seçilen bir permanan akım koşulu ile de deneyler gerçekleştirilmiştir. Silindirin etrafındaki akım koşulları 
incelenmeden önce, kanal kesitinde silindir yokken kontrol deneyleri yapılmış, değişken akım 
hidrograflarının yapısı ve akımın nasıl geliştiği incelenmiştir. Daha sonra model köprü ayağı olarak 9 cm 
çapında pürüzsüz yüzeyli bir silindir seçilerek kanal kesitinin ortasına düşey biçimde yerleştirilmiş ve hem 
düşey düzlemde hem de yatay düzlemde bu silindir yapının etrafındaki akım alanı 200’ün üzerinde noktasal 
hız ölçümü yapılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular permanan (kararlı) akım koşulları ile bir 
hidrografın geçişi sırasındaki değişken (kararsız) akım koşuları arasında belirgin farklılıklar olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar özellikle silindirin arkasında re-sirkülasyon bölgesinde ve silindirin iki 
tarafındaki yanal akım daralması bölgelerinde daha bariz olarak ortaya çıkarken, değişkenlik derecesi 
azaldıkça beklendiği üzere farklılıklar azalmaktadır. Çalışmanın sonuçları, değişken akım koşullarının 
özellikle silindirin art iz bölgesinde daha fazla türbülans ortaya çıkardığını, daha geniş bir bölgenin ikincil 
akım yapılarından etkilendiğini ve dolayısıyla köprü ayağı etrafında beklenecek taban oyulmasının bir 
hidrografın geçişi sırasında permanan akım koşullarına göre daha agresif gerçekleşebileceğini işaret 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Değişken akım hidrografı; Değişkenlik derecesi; Akım-kazık etkileşimi; Türbülans. 

 
ABSTRACT 

In this study, the flow field around a circular bridge pier exposed to an unsteady flow hydrograph is 
investigated by means of laboratory experiments. The spatial variation of Reynolds-averaged velocity and 
turbulence characteristics around the cylindrical structure is studied during the passage of a series of 
unsteady flow hydrographs as well as a steady flow condition as a reference case. Experiments were 
conducted in a 30-m long and 1-m wide recirculating flume equipped with a variable discharge pump, during 
which the bed conditions are rigid (no sediments). Three unsteady hydrographs with different unsteadiness 
degrees were tested for understanding the influence of accelerating and decelerating flow conditions. A 
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steady flow case was also tested to make a comprehensive comparison of steady and unsteady flow 
interactions with a pile. Before studying the pile, control tests were conducted without placing any structure 
in the flume so as to reveal the structure of the applied unsteady flow hydrographs and how the flow 
develops. Then, a 9-cm diameter smooth surface cylinder was vertically mounted in the flume as a model 
pile. Pointwise velocity measurements at more than 200 points over the vertical and horizontal planes around 
the bridge pier were conducted. Findings show that there are significant differences between the steady flow 
and unsteady flow during the passage of a hydrograph. The differences are more pronounced at the 
recirculation region at the downstream of the pile, and also at the lateral contraction regions at both sides of 
the pile, while they tend to disappear as the unsteadiness degree gets smaller, as expected. Results of the 
study indicate that the unsteady flow conditions generate more turbulence especially at the cylinder wake 
and a larger region is affected from the secondary flow structures, which would potentially lead to a more 
aggressive scour around the bridge pier. 

Keywords: Unsteady flow hydrograph; Unsteadiness degree; Flow-pile interaction; Turbulence. 

 
GİRİŞ 
 
Bir akarsuda akım ortamına yerleştirilen bir engel (örneğin düşey bir silindir) akım yapısı üzerinde çok 
keskin değişikliklere sebep olacaktır. Bu şekilde tabana oturan bir yapı önünde oluşacak ters basınç 
gradyanından ötürü, gelen akımın sınır tabakası ayrılmaya maruz kalacak ve silindirin arkasındaki iz bölgesi 
akımında güçlü salınımlar ve türbülans ortaya çıkacaktır. Silindirin hemen önündeki ters basınç gradyanının 
etkisiyle gerçekleşen ayrılma ve aşağı yönlü akım, bu bölgede at-nalı çevrisi adıyla bilinen karakteristik bir 
çevri oluşturacaktır. Yapı-akım etkileşimi dolayısıyla silindirin mansabında art-iz çevrileri ve yan 
taraflarında akım büzülmesi gibi diğer ikincil akım yapıları da oluşarak hem yapıyı hem de tabanı etkileyen 
tipik bir tablo ortaya çıkacaktır (Sumer ve Fredsøe, 2002). Bu tablonun çok önemli bir sonucu, yapı etrafında 
artan taban kayma gerilmesi ve türbülans etkisiyle taban malzemesi hareketliliğinin de artması ve yapı 
civarında yerel oyulmalar meydana gelmesidir. Hidrolik yapılar etrafında ortaya çıkan yerel oyulma bu 
yapıların stabilitesini önemli ölçüde azaltabildiği için hem akarsu hem de deniz yapıları açısından önlem 
alınması gereken potansiyel bir problemdir. Bu sebeple akım-yapı-taban etkileşiminin iyi anlaşılması 
hidrolik ve su kaynakları mühendisliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
Akım-yapı-taban etkileşimi konusu birçok pratik mühendislik uygulamasında göz önüne alınması 
gerekliliği dolayısıyla üzerinde çokça çalışılmış ve günümüzde artık olgunlaşmış başlı başına bir disiplin 
haline gelmiştir (Sumer ve Fredsøe, 1997; Whitehouse, 1998; Mellville ve Coleman, 2000; Sumer ve 
Fredsøe, 2002). Ancak yine de bu disiplinde halen çalışılması ve ışık tutulması gereken çok farklı 
problemler bulunmaktadır (Sumer, 2014). 
 
Akım ortamına yerleştirilen bir yapının (örneğin düşey bir kazığın) etrafındaki akımın incelendiği 
problemler, literatürde özellikle şu üç akım tipi üzerinde yoğunlaşmıştır: (1) permanan (kararlı) akım, (2) 
salınımlı akım, ve (3) bu iki tür akımın kombinasyonu. Buna karşın bir taşkın hidrografı gibi tedrici değişken 
bir akımın düşey kazıklar ile nasıl etkileşeceği konusu araştırmacılardan (özellikle akımın hidrodinamiği 
açısından) yukarıda bahsedilen üç akım tipi kadar ilgi görmemiştir. Bunun muhtemel sebebi, 
uygulamacıların genellikle bu tip akımları “permanan akım kabulü” ile ele alma eğilimidir. Halbuki tedrici 
değişken akımların bazı durumlarda yapılar etrafında permanan akımlardan belirgin biçimde daha fazla 
yerel oyulmaya sebep olduğu tecrübe edilmiştir (Lai ve diğ., 2009; Whitehouse ve diğ., 2011). 
 
Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğunda kazıklar etrafındaki kararlı veya kararsız akımları 
incelemek için sayısal ve/veya deneysel yöntemler kullanılmıştır. Hjorth (1975), Melville (1975) ve Dargahi 
(1987) tarafından yapılan öncü çalışmalardan sonra, Sumer ve Fredsøe (1997, 2002) kararlı veya salınımlı 
akım ortamına yerleştirilen kazıkların etrafındaki akım yapılarını ayrıntılı biçimde ortaya koymuşlardır. Bu 
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alanda yapılmış pek çok bilimsel çalışma bulunsa da, değişken akımlar söz konusu olduğunda aydınlatılması 
gereken birçok konu bulunmaktadır. 
 
Schlichting (1968, s. 408) tedrici değişken bir akımın iki boyutlu olarak bir silindir ile etkileşimini ve 
laminar sınır tabakasının nasıl geliştiğini açıkça ortaya koymuştur. Daha sonra Nair ve Sengupta (1997) 
yaptıkları deneyler ile dairesel ve eliptik enkesitli silindirlerin tedrici değişken akım altında permanan akıma 
kıyasla ne gibi farklı etkiler ortaya çıkardıklarını iki boyutlu incelemişlerdir. Literatürde değişken akım ve 
silindir etkileşimi ile ilgili araştırmaların neredeyse tamamı iki boyutlu durumu ele almış, tabana düşey 
olarak yerleştirilmiş bir kazığın tedrici değişken akım ile etkileşimi incelenmemiştir. Halbuki bu tipte bir 
kazık veya köprü ayağının akımla etkileşimi iki boyutlu duruma göre şu üç açıdan belirgin farklılıklar 
gösterecektir: (1) gelen akımdaki hız gradyanı, (2) gelen akımdaki taban kaynaklı türbülans, ve (3) kazığın 
taban ile etkileşimi. 
 
Tedrici değişken akım altındaki kazık ile taban etkileşimi problemlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için 
öncelikle olayın hidrodinamik açıdan çok iyi anlaşılması şarttır. Bu tip bir kazığın maruz kalacağı permanan 
akım durumu ile tedrici değişken akım durumu arasındaki farklılıklar nelerdir? Kazık etrafındaki akım 
büzülmesi değişken akımdan nasıl etkilenmektedir? Kazığın art-iz bölgesindeki akım yapıları (çevri 
kopması, türbülanstaki artış, iz bölgesi uzunluğu, vb.) akımın artan veya azalan ivmesinden dolayı hangi 
değişikliklere uğrayacaktır? Problemin anlaşılabilmesi için bu ve benzeri kritik soruların cevaplanması 
gereklidir. 
 
Bu çalışmanın ana amacı, bir hidrografın geçişi esnasındaki gibi tedrici değişken akım koşuluna maruz kalan 
dairesel kesitli bir köprü ayağının etrafındaki akım yapılarının incelenmesidir. Bu amaçla oluşturulmuş bir 
deney düzeneği ile hidrografın yükselme eğrisi (hızlanan akım), pik noktası ve çekilme eğrisi (yavaşlayan 
akım) aşamalarında ortaya çıkan akım yapılarının permanan akım durumu ile farklılıkları ve benzerlikleri 
üç farklı değişkenlik derecesine sahip hidrograf ile yapılan deneyler ile araştırılmıştır. Bu bildiri ilgili 
çalışmanın ilk sonuçlarını içermektedir. 
 
DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Deney Düzeneği 
 
Deneyler İstanbul teknik Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı’nda bulunan 30 m x 1 m x 1.25 m 
boyutlarındaki cam cidarlı ve beton tabanlı akım kanalında gerçekleştirilmiştir. Kanal tabanı pürüzlülük 
yüksekliği 0.5 mm’den küçük olup, giriş kesitinde akım düzenleyiciler bulunmaktadır. Akım kanalı 
değişken debi üretebilen bir pompa ile donatılmış olup, bir akım sürücü vasıtası ile akımın debisi pompanın 
gücü ile orantılı olarak zamanın fonksiyonu şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu şekilde kanalda farklı 
değişken debili hidrograflar oluşturulabilmektedir.  Köprü ayağı modeli olarak D = 9 cm çapında pürüzsüz 
yüzeyli plastik bir boru kullanılmıştır. Şekil 1’de deneyler sırasında kanalın genel görünümü verilmektedir. 
 
Noktasal hız ölçümleri için üç boyutlu hız verisi kaydedebilen Nortek Vectrino II model akustik Doppler 
hızölçer (ADV) kullanılmış olup, hareketli bir taşıyıcı sistem sayesinde hız ölçümü yapılacak noktanın yeri 
milimetre hassasiyetinde ayarlanabilmektedir (Şekil 1). 
 
Köprü ayağının 2.5 m membaında ve 2.5 m mansabında su seviyesinin (dolaylı olarak da hidrolik eğimin) 
ölçülebilmesi için direnç tipi su seviyesi sensörleri kullanılmıştır. Bu sensörlerden gelen veriler HR 
Wallingford üretimi bir dalgaölçer ile doğrusallaştırılarak bir A/D dönüştürücü kart ile bilgisayara 
aktarılmaktadır. Hem hız ölçümleri hem de seviye ölçümleri 100 Hz sıklıkla dijital olarak kaydedilmiş ve 1 
ms’den küçük bir hassasiyetle senkroni edilmiştir. 
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Şekil 1. Deney kanalının deneyler sırasındaki görünümü. 
 
Deney Yordamı ve Veri Analizi 
 
Üç farklı değişken akım hidrografı ve bir permanan (akım) durumu olmak üzere toplam dört akım koşulunda 
deneyler gerçekleştirilmiştir. Kanalın kendi içinde su çevrimi yapması esas alındığı için su bütçesi kontrol 
altında tutulmuş, bu şekilde köprü ayağının yerleştirildiği kesitteki su yüksekliği deneyler boyunca h = 30 
cm’de sabit tutulmuştur. Bu sayede seviye farklılıklarının etkisi (histeri etkisi) bertaraf edilmiş, yalnızca 
tedrici değişken akımın lokal ve konvektif ivmelerinin etkisi izole biçimde incelenebilmiştir. Noktasal hız 
ölçümlerinin yapıldığı lokasyonlar Şekil 2’de gösterilmektedir. Hem akım doğrultusundaki düşey düzlemde 
hem de yatay düzlemde toplam 200’den fazla noktada hız ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerin 
yapıldığı yatay düzlem tabandan z = 16.4 cm yükseklikte yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Hız ölçümünün yapıldığı noktalar, a) Düşey (xz) düzlem, ve b) Yatay (xy) düzlem. 
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Kullanılan üç farklı hidrografın değişkenlik dereceleri bir  değişkenlik parametresi kullanılarak ifade 
edilmektedir: 
 

          (1) 
 

     : Değişkenlik parametresi 
   : Baz akım ve pik akım arasındaki birim genişlik debisi farkı (m3/s/m) 
    : Hidrografın toplam süresi (s) 

 : Baz akımın kesitsel ortalama hızı (m/s) 
 
Deneylerde kullanılan akım koşulları ile ilgili parametreler Çizelge 1’de verilmiştir. Burada  ve 

 hidrografın pik noktasındaki kesitsel ortalama hızı ifade etmektedir. Kanala köprü ayağı 
yerleştirilmeden önce kontrol deneyleri yapılarak hidrografların yapısı ve akımın zamana göre gelişimi 
izlenmiştir. Kanaldaki pompayı kontrol eden inverter programlanarak Şekil 2’de verilen noktaların her 
birinde yapılan hız ölçümlerinde özdeş bir hidrograf üretilmiştir. Hız ölçümlerinin senkronizasyonu için, 
seviye ölçümlerinden elde edilen hidrolik eğim sinyali örtüştürülmüştür. Ham veriler elde edildikten sonra, 
Reynolds-ortalama akım ile türbülans çalkantı bileşeninin ayrıştırılabilmesi için birinci derece Savitsky-
Golay filtresi uygulanmıştır (Savitzky ve Golay, 1964). Bu tekniğin sonuçlarının doğrulanması için ise, 40 
deney tekrarlı ensemble ortalama ölçümler yapılmış, uygulanan Savitsky-Golay filtresinde 5 ilâ 10 s 
uzunluğunda bir zaman penceresi kullanıldığında filtre tekniğin çok uyumlu bir sonuç verdiği görülmüştür. 
Şekil 3’te örnek bir filtre uygulaması gösterilmiştir. 
 

Çizelge 1. Deneylerde kullanılan akım özellikleri 
 

Akım Koşulu Deney 
Adı  (cm)  

(cm/s) 
 

(cm/s) 
 

(cm/s)  (s)  

Permanan S 30 16 16 0 -- 0 

Değişken 
U1 30 23 4 19 90 0.4 
U2 30 24 4 20 120 0.3 
U3 30 21 4 17 150 0.2 

 

 
Şekil 3. Hız ölçümlerinde Reynolds ortalama hız ile türbülans çalkantısının ayrılması. U3 deneyi, köprü ayağı 

yokken sırasıyla kesitsel ortalama hız, taban yakınlarındaki hız ve yüzeye yakın hız. 
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BULGULAR 
 
Değişken Akımda Köprü Ayağı Bulunmayan Durum 
 
Çizelge 1’de U1, U2 ve U3 olarak adlandırılan akım koşulları için elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 4, 5 
ve 6’da verilmektedir. Görüldüğü üzere U1 ve U2 hidrografları belirgin biçimde bimodal (iki pikli) özellik 
taşımakta, U3 hidrografı ise tek pikli bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu şekillerde verilen hız profilleri 
incelendiğinde, hidrografın yükselme eğrisi (akımın hızlanması) sırasında logaritmik profilin tam olarak 
husule gelmediği, dolayısıyla akımın tam olarak gelişmediği görülebilir. Ölçülen Türbülans Kinetik Enerjisi 
(TKE) profilleri yer darlığından dolayı yalnızca U3 akımı için Şekil 6’da sunulmuştur. Bu şekilden açıkça 
görülebileceği üzere taban yakınındaki TKE yükselme eğrisi boyunca artmakta, akımın ana bölgesindeki 
TKE ise bu artışı gecikmeli olarak izlemektedir (Şekil 6, A-D TKE profilleri). Ancak çekilme eğrisi boyunca 
taban yakınındaki TKE azalan türbülans üretimi dolayısıyla azalmakta ve yukarı bölgelerdeki TKE değerleri 
bu eğilimi takip etmektedir. Dolayısıyla çekilme eğrisi boyunca en yüksek TKE değeri permanan akımdan 
farklı olarak taban civarında değil akımın ana bölgesinde oluşmaktadır. 
 

 

 
Şekil 4. U1 akımı ve köprü ayağı yokken kesitsel ortalama akım (V) ve Reynolds ortalama hız profilleri. 

 

 
Şekil 5. U2 akımı ve köprü ayağı yokken kesitsel ortalama akım (V) ve Reynolds ortalama hız profilleri. 
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Şekil 6. U3 akımı ve köprü ayağı yokken kesitsel ortalama akım (V), Reynolds ortalama hız ve TKE profilleri. 

 
Permanan Akımda Köprü Ayağı Etrafındaki Durum 
 
Permanan akıma maruz kalan köprü ayağı etrafındaki akım durumu için (Çizelge 1’de S deneyleri) Reynolds 
ortalama akım hızı vektörleri ve TKE değerlerinin alansal dağılımı Şekil 7 ve 8’de sunulmaktadır. Silindirin 
yanlarında gelen akım hızı yaklaşık 1.5 katına çıkmakta, köprü ayağının ardında akımın tam olarak gelen 
akım hızı değerine ulaşabilmesi ise ancak 12D mesafede gerçekleşebilmektedir. Şekil 7’de verilen beyaz 
kontur ise silindirin ardındaki re-sirkülasyon bölgesini (ters hız bölgesini) göstermekte olup, silindirin 2D 
kadar mansabına uzanan bu bölgenin genişliği tabana yaklaştıkça 1D’ye düşmektedir. Şekil 8’e göre köprü 
ayağının ardında yarattığı türbülans yaklaşık 2D mesafede maksimum değerine çıkmakta, ancak taban 
yakınında çevri kopmasının baskılanmasından ötürü varlık gösterememektedir (Kitsikoudis ve diğ., 2017). 

 
Şekil 7. S akımı durumu. Reynolds ortalama hızın ( ) alansal dağılımı. Beyaz kontur re-sirkülasyon bölgesidir. 
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Şekil 8. S akımı durumu. Türbülans kinetik enerjisinin ( ) alansal dağılımı. 

 
Yer darlığından ötürü, değişken akım durumu sonuçlarından burada yalnızca U3 hidrografı için düşey 
düzlemde elde edilen sonuçlar verilecektir. Şekil 9 ve 10’da sırasıyla Reynolds ortalama akım vektörleri ve 
TKE değerlerinin alansal dağılımı Şekil 6’ya referansla farklı anlar için (A-H) sunulmaktadır. Şekil 9’da 
görüldüğü üzere akım hızlarının hem değerleri hem de yapısı hidrografın farklı zamanları için büyük 
farklılıklar içermektedir. Bu şekillerde kırmızı kontur re-sirkülasyon bölgesini betimlemek için kullanılmış 
olup, hidrografın başında (A ve B anları) bu bölge oldukça dar iken, hidrografın çekilme eğrisi boyunca (F, 
G ve H) düşük akım hızlarına rağmen bölge belirgin biçimde genişlemektedir. Ayrıca silindir etrafında 
tabana yakın bölgenin değişen akım koşularına daha çabuk reaksiyon gösterdiği, ana akımın ise bu 
reaksiyonu takip ettiği gözlemlenmektedir. 

 
Şekil 9. U3 akımı durumu. Reynolds ortalama hızın ( ) düşey düzlemde alansal dağılımı. 
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Şekil 10. U3 akımı durumu Türbülans kinetik enerjisinin ( ) düşey düzlemde alansal dağılımı. 

 
Şekil 10 ile Şekil 8 karşılaştırıldığında silindir mansabında TKE’nin maksimum olduğu noktanın değişken 
akım durumunda (özellikle yükselme eğrisi boyunca) çok daha geriye kaydığı görülmektedir. Buradaki 
türbülansın kaynağının art-iz çevrileri olduğu düşünüldüğünde, çevri kopması mekanizmasının değişken 
akımda durumunda belirgin biçimde etkilendiği sonucuna varılabilir. Diğer bir ilginç sonuç da hidrografın 
C anında hızı D anından daha düşük olmasına rağmen, C anındaki TKE değeri D anına göre çok daha yüksek 
olmasıdır. Bu da Song ve Graf (1996) ve Erdog’un (2014) gözlemleri ile örtüşmektedir. 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride tedrici değişken akım özelliği taşıyan farklı hidrografların bir köprü ayağı ile etkileşiminin 
incelendiği deneysel bir çalışmanın ilk sonuçları sunulmaktadır. Değişken akım ile bu akım alanında 
bulunan bir köprü ayağı arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması, özellikle taşkın sırasında ortaya çıkan köprü 
ayağı-taban etkileşimi problemlerinin çözümü için elzemdir. Bu doğrultuda iki önemli hidrodinamik 
büyüklük olan Reynolds ortalama akım hızı ve türbülans kinetik enerjisinin (TKE) zamansal ve alansal 
dağılımları üç farklı tipte hidrografın geçişi sırasında ölçülmüş ve permanan (kararlı) akım durumu ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 

 Köprü ayağının iki yanındaki akım büzülmesi, karakteristik olarak hem permanan akım hem de değişken 
akım durumunda ortaya çıkmaktadır. Yükselme eğrisinde daha belirgin hissedilen akım büzülmesi, 
çekilme eğrisi boyunca daha az etkin olmaktadır. Ayrıca köprü ayağının art-iz bölgesinde akım 
bozulmasının etkisi permanan akımda daha uzun mesafelerde hissedilirken, değişken akımda bu etki 
daha sınırlı olmaktadır. 

 
 Köprü ayağı ardındaki, re-sirkülasyon (ters akım) bölgesi hidrografın yükselme eğrisi boyunca 
daralırken çekilme eğrisinde belirgin biçime genişlemektedir. 

 
 Köprü ayağı civarında tabandaki akım değişen akım koşularına daha çabuk uyum sağlarken, tabandan 
uzaktaki akım koşulu değişen akıma daha geç reaksiyon vermektedir. 
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 Permanan akım koşulunda TKE’nin maksimum değer ulaştığı bölge köprü ayağının yaklaşık 2D kadar 
mansabı iken, değişken akım koşulunda bu bölge çok daha gerilere kadar uzanmaktadır. BU durum çeviri 
kopma mekanizmasının değişken akımdan etkilendiğini işaret etmektedir. 

 
Çalışmanın sonraki aşamalarında Reynolds gerilmelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, Langrangian ölçüm 
teknikleri ve akım görselleştirilmesi kullanılarak değişken akım ile köprü ayağının etkileşiminin daha fazla 
derinlemesine incelenmesi planlanmaktadır. 
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BARAJ İNŞAATI ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE AKARSU YATAĞI MANSAP 
GÜZERGÂHINDA OLUŞAN MORFOLOJİK DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 

Murat CAN1 Doç. Dr.Adem AKPINAR2  Prof. Dr. Emrah DOĞAN3 

 
ÖZET 

Bu çalışma, Marmara Denizi kıyı şeridine yakın bölgede yapımı devam eden Büyükkumla Barajı İnşaatı 
çalışmalarının, Akarsu yatağı mansap kısmında ve bu akarsuyun döküldüğü Marmara denizi giriş ağzında 
meydana getirmiş olduğu morfolojik değişimi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; Marmara 
Bölgesi Gemlik İlçesi sınırlarında bulunan Büyükkumla deresi üzerinde 2014 yılında fiili olarak yapım 
çalışmalarına başlanılan Büyükkumla Barajı İnşaatı süresince Büyükkumla deresinde 2014, 2016, 2017 ve 
2018 yıllarında dere yatağı güzergahı ve deniz giriş ağzında GPS ile topoğrafik saha ölçümleri yapılmıştır. 
Yapılan her ölçüm arasında değişimler ortaya konulmuş ve yıllara sari değişimler tespit edilmiştir. Ayrıca, 
bu değişimler neticesinde denize doğru taşınan sediment miktarları da hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar 
sediment taşınımı sebebiyle; dere yatağının deniz kıyısındaki giriş noktasında ve toplam 2.313 metrelik dere 
güzergahı boyunca talveg ile dere yatağı şevlerinde değişimlerin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, baraj 
gövdesi ile deniz arasındaki akış güzergahı 3 kısma bölünmüş, 1. Kısım Km: 0+000 ile 0+976,039 arası, 2. 
Kısım 0+976,039 ile 1+680,000 arası ve 3. Kısım Km:1+680,00 ile 2+313,495 arası olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan hesaplamalara göre; 2016 ile 2018 yılları arasında baraj gövdesine yakın alanda 1. kısımda 2.945,07 
m3 yığılma, 2. kısımda 2 078,70 m3 oyulma gerçekleşmiştir. Ancak deniz giriş ağzı bölgesi olan 3. Kısımda 
dere yatağı güzergahı boyunca 1 152,40 m3 oyulma olmakla birlikte deniz giriş ağzında biriken 2 143,378 
m3 sediment DSİ iş makinaları tarafından yapılan kazılar ile ortamdan uzaklaştırılmıştır. Bu kazı işlemi de 
dikkate alındığında akarsu yatağı boyunca toplamda 1 857,35 m3 sediment taşınımı ve morfolojik değişim 
yaşandığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile; bir baraj inşaatı neticesinde mansap tarafında oluşan 
morfolojik değişimlerin genel eğilimini tahmin etmek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükkumla Barajı, Morfolojik Değişim, Topoğrafik Saha Ölçümleri. 

 
ABSTRACT 

This study aims to reveal the morphological change of Büyükkumla Dam Construction which effect of 
Marmara sea coastline and downstream of Büyükkumla river. Fort this purpose; during the construction of 
Büyükkumla Dam that was started the topographic measurements along downstream of Büyükkumla river 
and sea estuarine in 2014, 2016, 2017,2018. We try to observe changing of bed of river between each 
measurement. These changing results give us that the sediment anmounts carried to sea and along 2.313 m. 
river bed. In this study, the flow route between the dam and the Marmara sea is divided into 3 parts, 1. Part 
Km: 0 + 000 to 0 + 976,039, Part 2 0 + 976,039 to 1 + 680,000 and Part 3 Km: 1 + 680,00 and 2 + 313,495. 
According to the calculations give us that amount of sediment transport 2 945,07 m3 in the first part and 2 
078,70 m3 in the second part. But in the 3rd section zone, 1 152,40 m3 carving along the stream bed. On the 
other hand DSI machinery excavated 2.143,378 m3  in estuary. All these calculations were taken into 
consideration that total sediment transport and morphological changes amount is 1 857,35 m3 along the river 
bed. With this study; It is possible to estimate the general tendency of morphological changes on the 
downstream side as a result of the construction of a dam. 

Keywords: Büyükkumla Dam, Morphologic Changing, Topographical Measurements.  
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GİRİŞ 
 
Büyükkumla Barajı, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sınırlarında olup Bursa İli Gemlik İlçesi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Söz konusu barajın oturduğu alan Büyükkumla deresi üzerindedir. Büyükkumla 
deresi, 800 m kotlarındaki tepelerden doğmakta ve Büyükkumla ovasını geçerek iskele mevkiinde Gemlik 
körfezine dökülmektedir (Şekil 1). Çalışma alanı olarak Büyükkumla Barajı dolusavak çıkışından itibaren 
Marmara Denizi’ne kadar olan dere yatağı kesimi seçilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Büyükkumla Barajı, Deresi ve Kumla Plajı genel yerleşim planı 

 
Büyükkumla Barajı inşaatının yapıldığı süreçte, Büyükkumla dere yatağında boy kesit ve enkesitlerin 
ölçümü; baraj mansap batardosundan başlayıp Gemlik Körfezine deniz kıyısı ve denize giriş ağzına kadar 
olan akarsu kesitinde farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiştir. DSİ tarafından gerçekleştirilmiş mevcut 
2014 yılı Mart ayı ölçümünün dışında bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen 2016 Haziran, 2016 Ekim, 
2017 Mart, 2017 Kasım ve 2018 yılı Nisan aylarında aynı noktalarda topoğrafik ölçümler yapılarak 
güzergâh boyunca en kesit ve boy kesitlerde morfolojik açıdan nasıl bir değişimin oluştuğu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 
 
Büyükkumla Barajı ile Marmara Denizi arasında kalan dere yatağında, tarafımızca 2014 yılı itibarı ile belli 
aralıklarla dere güzergâhı boyunca yapılan topoğrafik ölçümlerin değerlendirilmesi için dere yatağı 
güzargahı üç kısma ayrılmıştır. Topoğrafik ölçümler, barajın hemen çıkışında dip savak ve dolu savak 
tahliye kanallarının kesiştiği noktadan itibaren derenin Marmara Denizi’ne boşaldığı noktaya kadar dere 
güzergâhı boyunca alınmıştır. Yapılan ölçümlerde, başlıca dere yatağının talveg çizgisi olmak üzere akışa 
göre sağ ve sol sahilde 25 metreye kadar her 20 metrede ve gerekli görülen kesit değişimlerinin bulunduğu 
ara noktalarda dâhil olmak üzere tüm dere boyunca ölçümlemeler yapılmıştır. 
 
Materyal ve Yöntem 
 
Dere yatağı güzergahı km: 0+000 ile 0+976,039 (95. en kesit) arası 1. Kısım (barajın hemen mansabı), km: 
0+976,039 ile 1+680,000 (153. en kesit) 2. Kısım (orta bölge) ve km: 1+680.000 ile 2+313,495 (199. en 
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kesit) 3. ve son Kısım olarak (denize dökülen kısım) üç farklı bölgeye ayrılmış ve değerlendirmeler bu üç 
bölge için ayrı ayrı yapılmıştır. Her bir kısım için yıllara sari arazide elde edilen topoğrafik verilere ait 
değişimleri gösterir toplam 199 adet en kesit üst üste çakıştırılmış ve bu en kesitlerde oluşan değişimi 
hesaplayan kübaj cetvelleri hazırlanarak dere boyunca ve alınan her en kesit noktasında alansal değişimi 
veren hacim hesapları yapılmıştır. 
 
Yapılan ölçümlerde iki farklı ölçüm metodu uygulanmıştır. Arazinin açık bitki örtüsünün az olduğu yerlerde 
Uydu teknolojisi GNSS (Global Navigation Satallite System) ve sık ağaçlık alanlarda ise yersel yöntemlerle 
ölçümler yapılmıştır. GNSS; piyasada bilinen adı ile GPS (Global Positioning System) yöntemi ile yapılan 
ölçümlerde Topcon marka GR-5 model GNSS anteni kullanılmıştır. GPS ile RTK (Real Time Kinematik) 
ölçü sistemi ile ölçülmüş, sık ağaçlık bölgelerde ise yine Topcon marka ES-107 model Total station 
(elektronik takeometre) ile ölçümler yapılmıştır (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Büyükkumla Deresinde topoğrafik okumalar 

 
Elde Edilen Ölçümler 
 
Baraj Gövdesi ve baraja bağlı diğer ünitelerin yapım dönemi olan 2013 yılı sonları ile 2018 yılı sonuna 
kadar 5 yıl içerisinde toplam 4.728.906,35 m3 kazı ve dolgu hareketi gerçekleşmiştir. Çizelge 1, baraj inşaatı 
ünitelerinin kazı dolgu miktarlarının ölçüm aralıklarındaki değişimlerini göstermektedir. 
 
Çizelge 1. Baraj inşaatı kazı dolgu miktarları 
 

Ölçüm Dönemi Ünite Kazı Miktarı (m3) Dolgu Miktarı (m3) 
2014 Mart – 
2016 Haziran Gövde Sıyırma ve Temel Kazıları 1.841.676,4 0,00 

 Ulaşım Yolları Yapımı 242.196,77 0,00 
 Dolusavak ve Palyeleri 89.762,58 0,00 
 Tünel ve Portal Yapıları 21.463,31 0,00 
 Su Alma Yapısı 65.931,72 0,00 
 Memba ve Mansap Batardoları 0,00 13.601,49 
 Kaya Ocağı Sıyırma Kazıları 6.461,00 0,00 
 Gövde Dolgusu 0,00 0,00 
 Ara Toplam 2.267.491,78 13.601,49 
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2016 Haziran –  
2016 Ekim Gövde Sıyırma ve Temel Kazıları 7590,04 0,00 

 Ulaşım Yolları Yapımı 0,00 0,00 
 Dolusavak ve Palyeleri 0,00 0,00 
 Tünel ve Portal Yapıları 0,00 0,00 
 Su Alma Yapısı 27,00 0,00 
 Memba ve Mansap Batardoları 0,00 0,00 
 Kaya Ocağı Sıyırma Kazıları 45.160,92 0,00 
 Gövde Dolgusu 0,00 263.588,82 
 Ara Toplam 52.777,96 263.588,82 

2016 Ekim –  
2017  Mart Gövde Sıyırma ve Temel Kazıları 2.211,96 0,00 

 Ulaşım Yolları Yapımı 9.000,00 0,00 
 Dolusavak ve Palyeleri 0,00 0,00 
 Tünel ve Portal Yapıları 0,00 0,00 
 Su Alma Yapısı 0,00 0,00 
 Memba ve Mansap Batardoları 0,00 0,00 
 Kaya Ocağı Sıyırma Kazıları 0,00 0,00 
 Gövde Dolgusu 0,00 588.910,94 
 Ara Toplam 11.211,96 588.910,94 

2017 Mart –  
2017 Kasım Gövde Sıyırma ve Temel Kazıları 0,00 0,00 

 Ulaşım Yolları Yapımı 0,00 0,00 
 Dolusavak ve Palyeleri 35.678,40 0,00 
 Tünel ve Portal Yapıları 0,00 0,00 
 Su Alma Yapısı 0,00 0,00 
 Memba ve Mansap Batardoları 0,00 0,00 
 Kaya Ocağı Sıyırma Kazıları 0,00 0,00 
 Gövde Dolgusu 0,00 710.985,42 
 Ara Toplam 35.678,40 710.985,42 

2017 Kasım  -  
2018 Nisan Gövde Sıyırma ve Temel Kazıları 96.520,37 0,00 

 Ulaşım Yolları Yapımı 3.451,43 0,00 
 Dolusavak ve Palyeleri 0,00 0,00 
 Tünel ve Portal Yapıları 0,00 0,00 
 Su Alma Yapısı 1.124,49 0,00 
 Memba ve Mansap Batardoları 0,00 0,00 
 Kaya Ocağı Sıyırma Kazıları 0,00 0,00 
 Gövde Dolgusu 0,00 683.563,29 
 Ara Toplam 101.096,29 683.563,29 
 GENEL TOPLAM 2.468.256,39 2.260.649,96 
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Topoğrafik ölçümler şantiye çalışmaları süresince farklı aralıklarda gerçekleşmiştir. gerçekleştirilen bu 
ölçümlere ait örnek olarak 54 nolu enkesit Şekil 3’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Büyükkumla deresi 1. Kısımda 54 No.lu En Kesitte 2014 yılı ile 2018 yılı arasındaki topoğrafik 
değişimi gösterir enkesit. 
 
 
Barajda kazı ve dolgu hareketini fiili olarak başladığı 2014 yılı başlangıcı ile baraj temel kazılarının 
tamamlanma aşamasına geldiği 2016 yılı sonu ve baraj gövde dolgularının tamamlandığı 2018 yılı ilk 6 
ayına kadar dere yatağındaki topoğrafik ölçümlerin yapılmasına belirli aralıklarla devam edilmiştir. Yapılan 
ölçümler neticesinde kesitlerdeki değişim alansal olarak hesaplanmış, bu hesaplamalar her dönem yapılan 
ölçümler birbirleriyle mukayese edilmiştir 
 
. Bu ölçümlerin ilki olan 2014 yılı Mart ayında başlamak üzere 2016 Haziran, 2016 Ekim, 2017 Mart, 2017 
Kasım ve 2018 yılı Nisan ayları arasında ve ayrıca ilk ölçümler ile son ölçümler arasında değişimi ortaya 
koymak için mukayeseli hesaplar yapılmıştır. Güzergâh boyunca en kesit ve boy kesitlerde oyulma ve 
yığılma noktaları tespit edilmiş hesaplanan hacimsel miktarlar bize morfolojik açıdan nasıl bir değişimin 
olduğunu göstermiştir. İlk ölçüm ile son ölçüm yapıldığı dönemlere ait en kesitler karşılaştırıldığında dere 
yatağı 1. Kısmı için baraj inşaatı sebebiyle dere yatağında birikim oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Büyükkumla Barajı dolusavak çıkışından sonraki 1. Kısımda Boy Kesitte 2014 yılı ile 2018 yılı 
arasındaki topoğrafik değişim 
 
 
Aynı çalışma dere yatağı 2. Kısım (orta bölge) ve 1+680.000 ile 2+313,495 km arası içinde yapılmıştır. Elde 
edilen bu grafik Şekil 5’de verilmiştir. Ancak, bu kısımda Şekil 7’de görüldüğü üzere dere yatağında oyulma 
gerçekleştiği hesaplanmıştır.  
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Şekil 5. 1.Kısımda 2014 ile 2018 yıllar arasında biriken sediment miktarı 
 
 
2014 ile 2018 yılları arasında baraj gövdesine yakın alanda 1. Kısımda toplamda net olarak 8.342,61 m3 
yığılma meydana geldiği hesap edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. 1.Kısımda 2016 ile 2018 yıllar arasında biriken sediment miktarı 
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Şekil 7. 2.Kısımda 2016 ile 2018 yıllar arasında biriken sediment miktarı 
 
Büyükkumla deresinin 3. ve son Kısım olarak (denize dökülen kısım) belirlenen 1+680.000 ile 2+313,495 
km (199. en kesit) arasındaki değişim Şekil 8’de verilmiştir. Bu bölgede de Çizelge 4.’ten anlaşılacağı üzere 
oyulma olduğu görülse de km:2+200’den sonra derenin deniz giriş ağzında biriken toplam 2.143,378 m3 
dere yatağı malzemesini DSİ iş makinaları tarafından yapılan kazılar ile dere yatağı yan şevine stok edilerek 
dere yatağından uzaklaştırıldığı tespit edilmiştir. Buna göre, 3. Kısımda hesap edilen 1.1152,41 m3’lük net 
oyulma miktarına, dere yatağından kazılarak alınan toplam 2.143,378 m3 malzeme ilave edildiğinde 
gerçekte 3. Kısım için 1.152,41 m3 yığılma oluştuğu hesaplanmaktadır. 
 
 

 
 

Şekil 8. 3.Kısımda 2016 ile 2018 yıllar arasında biriken sediment miktarı 
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Sonuç ve Değerlendirme 
 
Büyükkumla Barajı inşaatının aktif olarak sürdüğü 2014 yılı ile 2018 yılları arasında kazı ve dolgu 
hareketleri nedeniyle dere yatağı mansap tarafında ve denize giriş ağzında morfolojik değişimler olduğu 
tespit edilmiştir. Bu değişimlerin yıllar içerisinde sırasıyla dere yatağında yapılan ölçümler ile belirlenmiştir. 
Yapılan ölçümlerin başlangıcı olan 2014 ile son ölçümün yapıldığı 2018 yılı arasında dere yatağında 
özellikle 1. Kısım olan Km:0+000 ile 0+976,039 (95. en kesit) barajın hemen çıkışında çalışmalardan 
kaynaklı olarak bir yığılım olduğu görülmektedir. Dere yatağının 2. Kısmı olan km: 0+976,039 ile 
1+680,000 (153. en kesit) orta bölge de ise oyulmanın başladığı ve bu eğilimin 3. Kısım olan km: 1+680.000 
ile 2+313,495 (199. en kesit) devam ettiği ancak derenin denize giriş ağzına doğru ve tam giriş noktasında 
üst kotlardan gelen malzeme ile birikme olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Dere yatağı boyunca 2016 
ile 2018 yılları arasında her 3 kısımda oluşan oyulma ve yığılma miktarları dikkate alındığında boy 
profilinin tamamında toplamda 7.245,878 m3 malzemenin dere yatağına baraj inşaatı sebebiyle akımlar 
vasıtasıyla taşındığı tespit edilmiştir. 
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TÜRKİYE’NİN DAĞLIK DOĞU BÖLGESİ İÇİN KAR DERİNLİĞİNDEN KAR SU 
EŞDEĞERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Mustafa Cansaran ERTAŞ1 Ali Arda ŞORMAN2 

 
 

ÖZET 

Kar derinliği (KD), kar yoğunluğu (ρkar) ve kar suyu eşdeğeri (KSE), arazi üzerindeki kar örtüsünün 
hidrolojik önemini temsil etmektedir. Bununla birlikte özellikle ρkar ve KSE ölçümleri oldukça değişken, 
sayısı az ve belirsizdir. Bu nedenle, yalnızca kar derinliği verilerinin mevcut olduğu hidrolojik çalışmalar 
için kar yoğunluğu veya kar su eşdeğerinin basit bir model ile belirlenmesi faydalı olabilir. Literatürdeki 
birçok kar örtüsü modeli en az girdi olarak sıcaklık, yağış, rüzgâr ve tane büyüklüğü bilgisi gerektirirken, 
kar derinliğini kar su eşdeğerine dönüştüren direkt veya dolaylı modeller giderek artmaktadır.  
 
Bu çalışma, istatistiksel bir model kullanarak kar derinliğinin (KD) kar su eşdeğerine (KSE) dönüştürülmesi 
için bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin dağlık doğu kesiminde uzun dönem sistematik 
olarak toplanan kar verileri incelendiğinde; 1660-2400 m yükseklik aralığında bulunan kar gözlem 
istasyonlarının 1964-2017 yılları arasındaki gözlenen KD, KSE ve ρkar ortalama değerleri sırasıyla 56 cm, 
16 cm, 280 kg/m3 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel öncül çalışmalara göre; Pearson Korelasyon 
Katsayısına göre (R2) KD’den KSE’ye Yılın Günü (YG) ve Kar Derinliği (KD) girdi faktörleri kullanılan 
model kalibrasyon sonucu 0.911, test sonucu ise 0.954 olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kar Derinliği, Kar Su Eşdeğeri, Kar Yoğunluğu, Regresyon Modeli, Türkiye 

 
 

ABSTRACT 

The snow height (HS), snow density (ρsnow) and snow water equivalent (SWE) characterize the hydrological 
significance of snowpack in field. Nevertheless, especially determination of ρsnow and SWE is quite 
uncertain, scarce and variable. Thus, a simple model of snow densities or snow water equivalent may be 
useful for hydrological studies, when only snow height data are available. Many snowpack models in the 
literature require at least temperature, precipitation, wind and grain size information as input, while less 
demanding models would be desirable to convert the increasingly available mass of snow height data from 
several direct and indirect techniques into SWE. 
 
This study aims to develop a methodology for converting snow height (HS) to snow water equivalent (SWE) 
using a statistical model. When long-term systematic collected snow sample data are examined in the 
mountainous eastern part of Turkey, with 1660-2400 m elevation range and 1964-2017 observation period, 
the average values of HS, SWE and ρsnow are found as 56 cm, 16 cm and 280 kg/m3, respectively. According 
to the preliminary statistical model results, HS to SWE model used Day of Year (DOY) and Height of Snow 
(HS) calibration is 0.911 and test is 0.954 based on Pearson Correlation Coefficient (R2).   

Keywords: Snow Height, Snow Water Equivalent, Snow Density, Regression Modeling, Turkey 
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GİRİŞ 
 
Kar kütlesi yerde birikmeye başladığı andan itibaren bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yaşamı ve 
hidrolojik olaylar üzerinde değişik boyutlarda etkili olabilmektedir. Ülkemizde kar yağışı yoğun olarak Orta 
ve Doğu Anadolu bölgelerinde ve etkili olarak Aralık-Mayıs ayları arasında görülmektedir. Bu dönem 
içerisinde karın ilk yağdığı andan itibaren tamamen eriyene kadar geçen sürede kar kütlesinde, atmosferik 
koşullara bağlı olarak bir takım yapısal değişiklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle kar örtüsünün 
yapısal özelliklerini teşkil eden bileşenlerinin (kar derinliği [KD-cm], kar su eşdeğeri [KSE-cm], kar 
yoğunluğu [ρkar-kg/m3] vb.)  zamana bağlı olarak doğru bir şekilde takip edilmesi büyük öneme sahiptir. 
 
Karın sezon içerisinde aralıklı olarak yağması, kar örtüsünün katmanlı bir yapıya sahip olmasına neden olur. 
Kar yağışı sırasındaki hava sıcaklığı, rüzgar ve nem oranı gibi meteorolojik değişkenler yağan karın 
yoğunluk ve derinliğini etkileyip, kar örtüsünün başkalaşım (metamorfoz) geçirmesinin başlıca 
sebeplerindendir. Bu nedenlerden dolayı kar örtüsünü teşkil eden kar katmanları zamana (mevsime) ve yere 
(yüksekliğe, bölgeye vb.) göre farklı fiziksel özellikler gösterebilmektedirler. Kar örtüsünün bu değişkenlik 
durumu ve arazi şartlarının zorlu koşulları, ölçüm yöntemlerinin çeşitlenmesine neden olarak gösterilebilir. 
 
Kar hidrolojisinin en önemli kısımlardan biri olan arazi üzerinde kar ölçümlerinin alınması işi, erişilmesi 
güç ve yüksek kotlarda yürütülmektedir. Bu nedenle, ölçümlerden elde edilen veriler ve yapılan 
uygulamalardan oluşan kar ölçüm teknikleri ile ilgili bilimsel çalışmalar son derece kıymetlidir. Son 
dönemde; özellikle kar profil ölçümleri yapan ve kar sınıflandırmasını yapan kurumlar için yönlendirici 
ilkeler yayınlanmıştır (Fierz ve diğ.. 2009 and NOAA, 2013). Yapılan çalışmalar ise kar bileşenlerinin ve 
fiziksel özelliklerinin (derinlik, yoğunluk su eşdeğeri, kristal tip ve büyüklüğü vb.) farklı ekipmanlar ile 
ölçümü üzerine yoğunlaşmıştır (Kinar ve Pomeroy, 2015; Krajci ve diğ., 2016; Proksch ve diğ., 2016; Fayad 
ve diğ., 2017).  
 
Özellikle son on yılda; literatürde farklı ülkeler için çeşitli yükseklik, mevsim ve bölge özellikleri kullanarak 
kar yüksekliğinden kar su eşdeğerinin tahmin edilmesiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Jonas ve diğ. 
(2009) uzun vadeli kar verilerini kullanan İsviçre için doğrusal regresyon denklemlerinden oluşan deneysel 
bir model oluşturmuştur. Benzer bir şekilde; Sturm ve diğ. (2010), bölgesel iklim koşullarına ve Kanada, 
ABD ve İsviçre için kar sınıflarına bağlı parametrelerle, kar yüksekliğine ve yılın gününe göre yoğunluğu 
tahmin eden bir model önermiştir. McCreight ve Small (2014), KSE-KD ilişkisini tahmin etmek için 
ABD'den çok sayıda SNOTEL verisini kullanmışlarıdır. Pistocchi (2016), Tyrol, İtalya için kendi başına 
yeni bir model bulmak için Jonas ve diğ. (2009) ve Sturm ve diğ. (2010) basit deneysel kar yoğunluğu 
modellerini uygulamıştır. Son olarak, Fayad ve ark. (2017), iki yıllık sınırlı kar verisi ile Lübnan dağları 
için bir KSE-KD modeli geliştirmeye çalışmıştır. 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki manuel kar istasyonlarından toplanan verileri analiz ederek ve 
Türkiye’nin doğu bölgesi için son yıllarda ölçülen kayıtlara dayanan ampirik bir ρkar modeliyle KD’den 
KSE’yi tahmin etmektir. Model, performansı test edilerek ve modelin bağımsız verilere aktarılabilirliğini 
analiz edilerek değerlendirilmiştir. 
 
ÇALIŞMA ALANI VE KAR VERİSİ 
 
Ülkemizde 1960’lı yıllarda Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından başlatılan manuel kar ölçümleri 
günümüzde halen Devlet Su İşleri (DSİ) kurumu tarafından devam ettirilmektedir. Uzun yıllar yapılan bu 
ölçüm arşivi Türkiye’nin sahip olduğu kar potansiyelinin tespiti konusunda önemli bir yere sahiptir. Bugün 
itibariyle DSİ Kurumu tarafından 22 adet havza içerisinde 137 farklı noktada bulunan manuel Kar Gözlem 
İstasyonu’nda (KGİ) ölçümler yapılmaktadır (Şekil 1). Kar gözlem istasyonlarının konumları seçilirken, 
iklim ve topoğrafya bakımından alan temsiliyetinin yüksek ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat 
edilmektedir.    
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Şekil 1. Türkiye’ deki elle ölçüm yapılan kar gözlem istasyonları (yeşil aktif, kırmızı ise kapalı istasyonlar -

http://rasatlar.dsi.gov.tr/#) 
 
İstasyonlarda uzun yıllar gözlem yapıldığından dolayı belirli bir standarttın yakalanması önem arz 
etmektedir.  Yapılan kar ölçümlerinde uluslararası standartlara uygun olan Kar Numune Alma Tüpü 
(Federal - Mount Rose) kullanılmakta olup (Şekil 2); gözlem sırasında kar derinliği ile kar su eşdeğeri 
ölçülmekte, kar yoğunluğu ise hesaplanmaktadır. Her bölgeden alınan örnek sayısı, alanın koşullarına göre 
değişebilir ve herhangi bir aykırı değer ölçümü için belirli istatistiksel testler uygulanır. 
 

 
a) 

 
b) 

Şekil 2. Kar örtüsünden örnek bir numune alınması (a) ve KSE ölçümü (b) 
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Bu çalışmada ilgili kurumlardan temin edilen 1660 m - 2400 m arasında farklı yükseklik seviyelerinde 
bulunan 27 adet KGİ istasyonunun (Şekil 3) verileri kullanılmıştır.   
 

 
Şekil 3. Türkiye’ deki havzalar ve kar gözlem istasyonlarının dağılımı  

 
Uzun yıllar verileri işlenmiş ham veri, kalite kontrolünden geçirildikten sonra analiz edilmiş ve sonuç olarak 
ortalama 35 yıllık 3445 gözlem çifti (KD-KSE- ρkar) elde edilmiştir (Çizelge 1). 
 
Düzenli şekilde kar ölçümü alınan bu istasyonların verileri incelendiği zaman, her bir istasyonda kış sezonu 
içerisinde yine ortalama olarak 3.6 defa (Ocak, Şubat, Mart ve Nisan) ölçüm alındığı söylenebilir. Bu 
bağlamda 27 tane istasyonun 14 tanesi (~%52) 2017 yılına kadar verisi bulunmakta, geriye kalan 
istasyonların verileri ise manuel kar ölçümlerinden sorumlu olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) kurumun 
kapanma tarihi olan 2011 yılı ve öncesine kadardır. Söz konusu bölge için, ortalama olarak 280.7 kg/m3 kar 
yoğunluğuna ve 56 cm derinliğe sahip kar kütlesinin ortalama 16 cm su potansiyeli olduğu belirlenmiştir. 
 
Ayrıca 3445 adet gözlem çifti değerleri (KD-KSE-ρkar) incelenmiş ve kar yoğunluk verisinin normal 
dağılıma, derinlik ve kar su eşdeğerinin ise normal dağılıma uygun olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).  
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan ve yüksekliklerine göre sınıflandırılmış kar gözlem istasyonları 

 
İstasyon İsmi Yükseklik (m) Ölçüm Aralığı (yıl) Grup 
DOGANGUN 1660 81-17 / 37 yıl 

Grup I 

BUGLAN 1746 67-93 / 27 yıl 
ELESKIRT 1780 90-11 / 22 yıl 
KURUCA-I 1854 66-11 / 40 yıl 
KURUCA-II 1864 70-05 / 36 yıl 
KOP KAHVELER 1865 75-17 / 43 yıl 
HACIOMER 1865 76-17 / 42 yıl 
PULUMUR VADI (test) 1865 70-92 / 23 yıl 
YESILDERE 1935 74-05 / 32 yıl 

Grup II 

HACIMAHMUT (test) 1945 00-17 / 18 yıl 
PULUMUR DAGI 1950 64-93 / 30 yıl 
TEKMAN 1965 67-10 / 34 yıl 
GUZELYAYLA 2070 76-17 / 42 yıl 
SAKALTUTAN 2080 71-11 / 42 yıl 
CUMACAY 2080 81-17 / 37 yıl 
KIZILDAG 2085 73-11 / 40 yıl 
LALELI 2100 81-17 / 37 yıl 

Grup III 

PALANDOKEN 2100 64-11 / 48 yıl 
CATAK 2155 76-17 / 42 yıl 
SAC 2165 70-94 / 25 yıl 
KOP ARABAKIMEVI 2200 75-11 / 37 yıl 
TAHIR (test) 2225 64-77 / 14 yıl 
SENYURT 2250 97-17 / 21 yıl 
ISPIR 2300 80-17 / 38 yıl 

Grup IV 
CAT 2300 68-17 / 50 yıl 
KIRECLI (test) 2300 91-17 / 25 yıl 
KOP DAGI VADI 2400 64-17 / 54 yıl 
Ortalama 2041 35 yıl 

 
 
KD, KSE ve ρkar bileşenlerinin kendi aralarında (1) eşitliği ile ilişkilidirler. Bunların kendi aralarındaki ikili 
ilişkileri Şekil 5’ te sunulduğu gibidir. Beklendiği gibi; KD ile KSE yaklaşık olarak doğrusal gibi güçlü bir 
ilişki sergilerken, KD ile ρkar arasında belirli bir ilişki bulunmamaktadır. Bu davranışın bir nedeni; sezon 
başında kar birikme döneminde (Kasım-Ocak) derinliği az ve düşük yoğunluklu yeni kar bulunurken,  erime 
döneminde (Mart-Mayıs) derinliği az ve yüksek yoğunluklu kar bulunmasıdır. Bu nedenle, kar 
yoğunluğunun sezon içerisinde zaman ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 
 

                        (1) 
 
Buna ek olarak, kar sezonu boyunca ρkar ve KD’in değişimini gösteren Şekil 6 incelendiği zaman özellikle 
kar yoğunluğunun kış mevsimi boyunca kademeli olarak arttığını görülür. Kar derinliği de kış mevsiminde 
artar ve mart ile nisan ayları arasında maksimum seviyesine ulaşır. Şekil 5 ve Şekil 6 birlikte incelendiği 
zaman, ρkar’un mevsimsel değişimi (Yılın Günü- YG) ve KD ile olan ilişkisinin kullanılarak bir model 
yapılması KSE hesaplamasında alternatif bir yöntem olacağı sonucunu ortaya koymaktadır. Elle ölçüm 
alınan kar gözlemleri esnasında kar bileşeni dışında herhangi bir meteorolojik değişkenin (sıcaklık, yağış, 
nemlilik vb.) ölçülmemesi, kurulan modelde YG ve KD kullanımını ön plana çıkarmaktadır.  
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a) Kar Derinliği – KD (cm) b) Kar Su Eşdeğeri – KSE (cm) 

 
c) Kar Yoğunluğu – ρkar (kg/m3) 

Şekil 4.  27 istasyondan elde edilen KD, KSE ve ρkar dağılımları (n = 3445) 
 
 
 

 
a) KD- KSE 

 
b) KD- ρkar 

Şekil 5. Tüm veri seti sonucu bulunan a) KD- KSE ve b) KD- ρkar ilişkileri 
 
 
 
 

210180150120906030

300

250

200

150

100

50

0

Kar Derinliği (cm)

Fr
ek

an
s

Histogram Kar Derinliği (cm)

847260483624120

400

300

200

100

0

 Kar Su Eşdeğeri (cm)

Fr
ek

an
s

Histogram Kar Su Eşdeğeri (cm)

540480420360300240180120

250

200

150

100

50

0

Kar Yoğunluğu (kg/m3)

Fr
ek

an
s

Histogram Kar Yoğunluğu (kg/m3)

200150100500

600

500

400

300

200

100

Snow Height (cm)

Sn
ow

 D
en

sit
y 

(k
g/

m
3)

400

300

Ka
r Y

oğ
un

lu
ğu

 (k
g/

m
3 ) 

Ka
r S

u 
Eş

de
ğe

ri 
(c

m
) 

Kar Derinliği (cm) Kar Derinliği (cm) 



 

 

Sa
yf

a9
33

 

 
 

  

Şekil 6. Sezon içerisinde KD ve ρkar değişimi 
 
 
KAR SU EŞDEĞERİNİN FORMÜLİZE EDİLMESİ 
 
Kar su eşdeğeri, su potansiyelini belirlemek için kar hidrolojisinde önemli bir role sahiptir. Ancak, arazideki 
KSE ölçümleri oldukça zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, KSE’nin hesaplanmasında kavramsal veya 
fiziksel modeller, uydu görüntüleri ve istatistiksel modeller gibi alternatif yöntemler tercih edilmektedir. 
Arazide kar derinliğinin ölçülmesi, bir KSE gözlemine kıyasla daha hızlı ve kolay olduğundan KD verilerine 
özellikle geniş topoğrafyada daha çok denk gelinebilir. Ek olarak, Şekil 5-a'da gösterildiği gibi; KD ile KSE 
birbirleri ile güçlü bir ilişki içerisindedirler. Sonuç olarak; KD'yi ρkar 'ye dönüştürmek dağlık bölgelerde 
KSE'yi belirlemek için kapsamlı bir çözüm olabilir. 
 
YG ve KD'nin yanı sıra, ρkar tahminlerinin doğruluğunu artırabilecek birçok başka faktör olabilir. Ancak, 
bu çalışmanın amacına uygun kalabilmek için, fazladan çaba sarf etmeden erişilebilecek faktörlere 
odaklanılmıştır. Buna göre regresyon model için genel model denklemi (2) eşitliğinde sunulmuştur. Bu 
formül içerisinde Yılın Günü (YG) ve Kar Derinliği (KD) girdi faktörleri kullanılarak ρkar hesaplanır. 
Bundan sonra ise Denklem (1) kullanılarak KSE elde edilir. 
 

                                                                                                                  (2) 

 
SONUÇLAR 
 
ρkar modelinin temel amacı, Türkiye’nin doğu bölgesinde KD ölçümlerinin olup KSE ölçümlerinin olmadığı 
bölgeler için KSE belirlenmesi kolaylaştırmak ve model performansını bağımsız verilerle doğrulamaktır. 
Bunun için, uzun yıllar ölçüm alınan 27 adet kar gözlem istasyonunun verileri işlenmiş ve kalite 
kontrolünden geçirildikten sonra analiz edilmiştir. İlk adımda, veri kümesi 4 yükseklik sınıfına göre alt 
gruplara ayrılmıştır (Çizelge 1). Daha sonra, her bir grubun KD ve YG değerleri doğrusal regresyonda 
kullanılarak ρkar modeli için formüller elde edilmiştir. Formüller bir başlangıç değeri ve iki katsayıdan (KD 
ve YG için) oluşmaktadır (Çizelge 2). Kalibrasyon verilerinden elde edilen formüller her gruptaki en az 
gözlem çiftine sahip ve olan test istasyonları ile ayrı ayrı doğrulanmıştır. 
 
 
 
 

MayAprMarFebJanDecNov

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Sn
ow

 H
ei

gh
t (

cm
)

MayAprMarFebJanDecNov

500

400

300

200

100

Sn
ow

 D
en

sit
y 

(k
g/

m
3)

Ka
r D

er
in

liğ
i (

cm
) 

Ka
r Y

oğ
un

lu
ğu

 (k
g/

m
3 ) 

Kasım           Aralık             Ocak               Şubat             Mart              Nisan              Mayıs        Kasım            Aralık             Ocak              Şubat              Mart             Nisan              Mayıs 



 

 

Sa
yf

a9
34

 

 
Çizelge 2. Tüm gruplar için regresyon katsayıları ve model formülleri 
 

 Yük. Aralığı Kalibrasyon # Test # Başlangıç YG HS Formül 

Grup-I 1600-1900 839 54 198.46 1.35 0.10 198.46+ 1.35(YG)+0.10(HS) 

Grup-II 1900-2100 1023 95 183.06 1.31 0.61 183.06+ 1.31(YG)+0.61(HS) 

Grup-III 2100-2300 694 48 195.15 1.24 0.13 195.15+ 1.24(YG)+0.13(HS) 

Grup-IV 2300-2500 607 85 224.47 1.13 0.12 224.47+ 1.13(YG)+0.12(HS) 

Tüm Veri 1600-2500 3163 282 192.88 1.25 0.39 192.88+ 1.25(YG)+0.39(HS) 

  
Model, aşağıdaki denklemlerde gösterildiği gibi üç farklı performans kriteri olan Pearson Korelasyon 
Katsayısı (R2), Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE) ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) ile değerlendirilmiştir. 
KSE model kalibrasyon/test sonuç grafiği (tüm veri) ve model performansları sırasıyla Şekil 7 ve Çizelge 
3’te sunulmuştur. 
 

 

 

 

 
 

 

 
(3) 

 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 

(5) 
 
Çizelge 3. KSE için model kalibrasyon/test performansı 
 

 Kalibrasyon performansı Test performansı 

 R2 RMSE (mm) MAE 
(mm) R2 RMSE 

(mm) 
MAE 
(mm) 

Group-I 0.914 25.20 18.49 0.906 80.80 65.19 

Group-II 0.918 34.21 24.96 0.860 15.84 11.87 

Group-III 0.898 22.39 16.60 0.916 26.77 19.94 

Group-IV 0.904 30.57 23.87 0.874 22.51 17.11 

All Data 0.911 30.57 21.96 0.954 31.74 21.15 
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a) Kalibrasyon (n= 3163) 

 

 
b) Test (n= 282) 

 
Şekil 7. KSE model sonuçları (a) kalibrasyon ve (b) test 

 
 
YORUMLAR 
 
Hidrolojik uygulamalar için kar derinliği, kar suyu eşdeğeri ve kar yoğunluğunun alansal dağılımının doğru 
temsiliyeti oldukça önemlidir. Arazi üzerinde bir sensör veya ölçüm çubuğu (eşel) ile derinlik kolayca 
ölçülürken; bazı özel aletlerle ölçülen kar yoğunluğu ve su eşdeğeri daha zaman alıcı ve zordur. Bu nedenle, 
daha sık ölçülen kar derinliği verilerinden yararlanıp, bölgesel faktörler de göz önüne alınarak basit ve 
kullanışlı kar su eşdeğeri formülleri geliştirmek faydalı olmaktadır.
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin dağlık doğu bölgesi için istatistiksel bir model kullanarak kar derinliklerini (KD) 
kar suyu eşdeğerlerine (KSE) dönüştüren bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kullanılan veri seti, 
1660-2400 m arasında değişen yükseklik sınıfına göre dört farklı gruba ayrılmıştır (Çizelge 1). Model ilk 
önce gözlenmiş KD- ρkar- KSE veri çiftleri ile kalibre edilmiş ve daha sonra her grup için daha kısa bağımsız 
veri seti üzerinde test edilmiştir.  
 
Bulgular basit bir regresyon modeli için umut verici performanslar göstermektedir. Sonuç olarak, bu model 
bir kış sezonunda kar suyu potansiyelini hesaplamak için kar verilerini toplayan devlet kurumları (sadece 
modelin geliştirildiği Türkiye'nin dağlık doğu kısmı için) tarafından kolayca kullanılabilir. İlerleyen 
zamanlarda, çalışma Türkiye'deki diğer bölgelerden daha fazla kar verisi eklenerek detaylandırılır ve 
böylece modeldeki bölgesel faktörlerde göz önünde bulundurabilir. Ayrıca; son yıllarda kullanımı giderek 
artan otomatik kar gözlem istasyon ölçümlerinin de bu veri seti içinde kullanılmasıyla, bu regresyon kar 
modelinin kar sezonunu ve değişen özelliklerini daha iyi yansıtması sağlanabilir.  
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FFGS KAR ÜRÜNLERİ İLE (SWE-06, MELT-24,SCA-24) KAR SUYU POTANSİYELİNİN 
HAVZA BAZLI ANALİZİ 

 
Ertan TURGU1     Osman ESKİOĞLU2      Ekrem GÜLSOY3   Ali Ümran  KÖMÜŞCÜ4     Bahattin AYDIN5   

    
ÖZET 

 
Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile işbirliği kapsamında, küresel ani taşkın erken uyarı sisteminin bir parçası 
olarak oluşturulan Karadeniz ve Ortadoğu bölgesi ani taşkın uyarı projesi (BSME-FFGS), 2013 yılından 
beri operasyonel olarak kullanılmaktadır. Bu sistem kar hidrolojisi kapsamında önemli ürünler sunmaktadır. 
Bunlardan sabit ve polar yörüngeli uydulardan her gün 00UTC’de elde edilen son 24 saatlik karla kaplı 
alanlar (SCA-24) ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı Küresel Haberleşme Sistemi (WMO-GTS) üzerinden 
Türkiye’deki 867 meteoroloji istasyondan gelen gözlem verileri, projenin alt bileşeni olan SNOW-17 
modeline girdi oluşturmaktadır. SNOW-17 modelinin çıktıları ise Karla Kaplı Alanlar(SCA-24), Kar Su 
Eşdeğeri (SWE-06) ve Kar Erimesi (MELT-24)’dir. MGM’de geliştirilen ERTSNOW programı, bu bilgileri 
kullanarak her bir büyük havza için karın meydana geldiği döneme ait su yılı ve günlük kar su potansiyeline 
ait bilgileri internet ortamında anlık takip etme imkânı vermektedir. Bu çalışmada su yılında (Ekim’den 
başlayıp Mayıs sonuna kadarki dönem) 25 adet DSİ nehir havzası için BSME-FFG sisteminin hesapladığı 
kar erimesi hesaplanmıştır. Çalışmada ayrıca, Fırat-Dicle Havzasına ait 2017-2018 su yılına için BSME-
FFG sisteminin hesapladığı kar su eşdeğeri, karla kaplı alanlar ve kar erimesinin sıcaklık gözlem değerlerine 
bağlı olarak karşılaştırması ve değişimleri analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ani taşkın erken uyarı sistemi (FFGS), SNOW-17, kar su eşdeğeri, karla kaplı alanlar, 

kar erimesi 
 

ABSTRACT 

The WMO Commission for Hydrology (CHy) jointly with the WMO Commission for Basic Systems (CBS) 
and in collaboration with the US National Weather Service, Hydrologic Research Center (HRC), and 
USAID/OFDA have developed the concept of the Flash Flood Guidance System (FFGS) with global 
coverage.Turkey has become an operational regional center to host FFGS servers to provide products and 
data to the participating countries since 2013. This system offers important products within the scope of 
snow hydrology. Snow cover data are based on the daily 4 km resolution snow cover product for the northern 
hemisphere from the Interactive Multi-sensor Snow and Ice Mapping System (IMS) from NOAA-NESDIS. 
The outputs of the SNOW-17 model are Snow Cover Area (SCA-24), Snow Water Equivalent (SWE-06) 
and Snow Melt (MELT-24). The ERTSNOW program developed in the MGM provides the opportunity to 
follow the information about the water year and daily snow water potential of the period when the snow 
occurs for each large basin by using this information. In this study, the snow melting calculated by the 
BSME-FFG system for 25 DSI river basins (from October to the end of May) was calculated. In the study, 
the comparison and changes of the snow water equivalent, snow-covered areas and snow melts calculated 
by BSME-FFG system for the 2017-2018 water year of the Euphrates-Tigris Basin were investigated. 
 
Keywords: Flash Flood Guidance System,(FFGS), SNOW-17, SWE, SCA, Melt.  
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1.GİRİŞ 
 
Kar, ekosistemin vazgeçilmez bir parçası ve canlılar için yaşam kaynağıdır. Toprak tarafından yavaşça 
emilen kar suları, bitki su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağlamakta olup yeryüzü ve yeraltı su 
rezervlerinin önemli kaynağıdır. Türkiye’de 25 DSİ nehir havzasından 14’ü nehir havzası, 7’si irili ufaklı 
nehirlerden oluşan havza ve 4’ü ise denize boşalımı olmayan kapalı havzalardan oluşmaktadır. Bu 
havzaların bazılarında hidroelektrik üretimi oldukça önemlidir. Bilindiği üzere, hidroelektrik enerji üretimi 
yağışlara bağlı olarak değişmekte, kuraklık döneminde üretim azalmaktadır. Dolayısıyla, hidrolik enerji, 
iklim şartlarındaki değişimlere karşı hassas bir enerji türüdür (Yılmaz,2018). Sıcaklık artışlarına bağlı olarak 
eriyen karın erimesi ile barajlar dolmakta ve bu su potansiyeli çeşitli amaçlarla (içme suyu, tarımsal sulama, 
enerji üretimi, vb) kullanılmaktadır.  
 

 

 
 

Şekil 1. Türkiye’nin 25 Drenaj Havzasını Gösteren Harita (Kaynak: dsi.gov.tr) 
 
Karadeniz ve Ortadoğu bölgesi ani taşkın uyarı sistemi (BSME-FFGS) kapsamında Kar birikimi ve Erime 
modeli (SNOW-17) yer almaktadır (Anderson,1973). Bu model, alansal sıcaklık (GMAT-06), Birleştirilmiş 
Ortalama Alansal Yağış (MergedMAP) ve her bir alt havza için (Türkiye için 11800 adet) uydudan IR ve 
mikro dalga elektromanyetik dalgalar ve termodinamik denklemleri kullanarak günlük karla kaplı alanlar 
(SCA-24), kar-su eşdeğeri (SWE-06), günlük ve dört günlük kar erime (MELT_24, MELT-94) miktarlarını 
hesaplamaktadır (HRC,2012). Alt Havza Büyüklüğü Türkiye için ortalama 50 km² ve diğer katılımcı ülkeler 
için yaklaşık 200 km² dir. Bu bilgiler su kaynaklarının planlanmasında, ani taşkın durumunda dereleri 
doldurup taşacak miktarların hesaplanmasında gereklidir.  
 
Kar suyu eşdeğeri (SWE-06), kar kütlesi tamamen eridiğinde oluşacak sıvı su miktarını tanımlar 
(HRC,2012).  SWE, nehirlere yüzey akışı ve yeraltı suyu seviyelerindeki değişimlerle ilgili olduğu için su 
kaynağının kullanılabilir su hesabında önemli bir parametredir..  
 
SCA-24 ürünü, 4*4 km çözünürlükte Amerikan Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne bağlı Ulusal Çevre Uydu, 
Veri ve Bilgi Servisi’nin (NOAA-NESDIS) ürettiği interaktif sensörlü kar ve buz haritalama Sistemi (The 
Interactive Multi-sensor Snow and Ice Mapping System-IMS) kar örtüsüdür (https://nsidc.org/data/g02156 
ve HRC,2015). Karla kaplı alanlar kutupsal (örn:MODIS, AVHRR, SSM/I senssörlü) ve sabit (örn:GOES-
I-M sensorlü) yörüngeli meteorolojik uydulardan elde edilen veriler her gün 00:00UTC de güncellenen 24 
saatlik verilerdir (Shamir,E.,2018). 
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Şekil 2. Soldaki:BSMEFFG Sistemi Genel Konsepti  Sağdaki: FFG Alt Havzası Tanımı (Kaynak: BSME-FFGS) 
 
FFGS yaklaşımı temelde tahminciye herhangi bir alt havzada hemen ulaşılabilir gözlem verileri, tahmin 
verileri ve diğer bilgileri temin etmek; her bir havza çıkışında ani taşkın olabilirliğini hesaplamak ve buna 
göre uyarı ürünleri elde etmeye dayanmaktadır (WMO,2016). Sistemde değişik modeller birbirleriyle 
bütünleşik çalışmaktadır. Burada Sacramento toprak nemi (SAC-SMA) modeli, evapotranspirasyon, toprak 
nem açığı ve yüzey akışı hesaplar. Yüzey akış eşik Modeli (Threshold Runoff), banket seviyesi akış miktarı 
bir kez hesaplanır ve dinamik olarak bulunan miktar yüzey akış eşik değeriyle karşılaştırılır. Taşkın Erken 
Uyarı Modeli, ise FFG ve FFT ürünlerini üretir (Konstantine,G.P.,2005). Her bir alt havza için hesaplanan 
Birleştirilmiş Ortalama Alansal Yağış (Merged MAP) değerleri, SNOW-17, Sacramento Toprak Nem 
modeline (SAC-SMA), yüzey akış eşik modeline ve FFG modeline yağış verisi olarak girdi sağlar 
(Carpenter,1999). Bu ürün grid bazlı elde edilirken, elde mevcut kullanılabilir en iyi veriden öncelikli olarak 
radar verisi; radar verisi olmaması durumunda mikro dalgayla düzeltilmiş uydu verisi (MWGHE); ve uydu 
verisine ulaşılamaması durumunda ise kızıl ötesi dalgalarla ölçülen uydu verisi (GHE) veya yer gözlemi 
enterpolasyonu ile elde edilen veriden hesaplanır. (Konstantine,G.P.,2002) 
 
Bu çalışmada su yılında (Ekim’den başlayıp Mayıs sonuna kadarki dönem) 25 adet DSİ nehir havzası için 
BSME-FFG sisteminin hesapladığı kar erimesi hesaplanmıştır. Çalışmada ayrıca, Fırat-Dicle Havzasına ait 
2017-2018 su yılına için BSME-FFG sisteminin hesapladığı kar su eşdeğeri, karla kaplı alanlar ve kar 
erimesinin sıcaklık gözlem değerlerine bağlı olarak karşılaştırması ve değişimleri analiz edilmiştir. 
 

 
2.MATERYAL ve METOT 
 
2.1.Çalışma Alanı 
 

Çalışma alanı olarak Türkiye’deki DSİ nehir havzaları seçilmiştir. SNOW-17 Model çıktısı değerlerine 
Fırat-Dicle havzası örnek olarak verilmiştir. Metot olarak Kar birikimi ve Erime modeli (SNOW-17) 
ürünlerinden elde edilen değerler üzerinde analizler yapılmıştır.  
 
2.2.SNOW-17 Model Konsepti 
 

Şekil 3’de solda yer alan akış şeması gösterilen kar birikimi ve Erime modeli (SNOW-17), operasyonel 
kullanıma uygun, kavramsal, enerji ve kütle denge modelidir. SNOW-17 model durum değişkenleri devamlı 
olarak SWE, ısı açığı, kar örtüsü sıcaklığı ve erimiş su miktarını hesaplayıp günceller Hava sıcaklığı, 
meydana gelen yağışın kar örtüsü ile zemin arasında ısı transferi hesaplanmasında yağmur veya kar olarak 
ayrılmasında bir indeks olarak kullanılır. Yağış meydana geldiğinde ortam sıcaklığına bağlı olarak yağmur 
mu yoksa kar mı olduğu belirlenir. Eğer kar yağışı olduğu belirlenirse kar örtüsüne ilave edilir. Varsa kar 
örtüsünde alansal genişleme göz önüne alınarak kar örtüsü ile zemin ara yüzü arasında ısı transferi 
hesaplanır.   
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Qn + Qh + Qe + Qg + Qm = ∆Q 

 
Şekil 3. Solda:SNOW-17 Model Akış Şeması Sağda:Kar Ötüsü için Enerji Denge Denklemi(Kaynak:Anderson,2006) 
 
Kar örtüsü ısı açığı (heat deficit) hesaplanır.(https://gsshawiki.com/Heat_Deficits) Isı açığı tanım olarak 0 
ºC nin altındaki kar örtüsü sıcaklığını izotermal 0 ºC ye getirmek için ilave edilmesi gereken ısı miktarıdır. 
İki çeşit ısı açığı vardır. Birincisi sıcaklık nedeniyle oluşan, ikincisi ise yağış nedeniyle oluşan ısı açığıdır. 
Isı açığı 0 ºC ye ulaşıncaya kadar kardan erime ve yağmur kar örtüsü içinde yeniden donar. Isı açığı sıfır ise 
fazla su zemine erime olarak iletilir.  Kar erimesi 3 farklı durum için hesaplanır. Bunlar kar üzerine yağmur 
yağması, yağmur yokken kar erimesi ve kar erimesi yokken ısı hesabı yapılması durumudur. 
 
Şekil 3’de sağda kar örtüsü için enerji denge denklemi verilmiştir. Burada;  
Qn:  Net ışınım (Yani, güneşten gelen kısa dalga boylu ışın – yansıtılan uzun dalga boylu ışın). 
Qh:  Hissedilir (Sensible) ısı transferidir. Tanım olarak, yeryüzünden atmosfere doğru olan ısı akısını 
belirtmek için kullanılan terimdir. Hissedilir ısı, maddenin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı 
miktarıdır. Maddenin sıcaklığında farklıllık yaratır, ama halini değiştirmez. Gizli ısı ise, maddenin fiziksel 
halini değiştirmesine rağmen, sıcaklığında fark oluşturmaz.   
Qe:  Gizli (Latent) ısı transferidir. Tanım olarak ortamın sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmaksızın, bir 
maddenin sıvı halden gaz haline veya katı halden sıvı haline geçmesi sırasında emdiği veya dışarıya verdiği 
ısı miktarına verilen isimdir. Bir gram maddede kalori veya jul olarak birimlendirilir. Meteorolojide yağış 
cinsleri için önemlidir. Yağmur damlası su buharına dönüşürken ısı emer. Su buharı yağmur damlası, 
yağmur damlası ise buz parçası haline gelirken ise dışarıya ısı yayınlar. Gizil ısı değeri ortamın sıcaklığı ile 
doğrudan ilişkilidir. Örnek olarak buzun erimesinin gizli ısısı bir gram buzu sıcaklık değişikliği olmaksızın 
su haline getirmekte kullanılan ısıdır ve 80 kaloriye eşittir. 
 
Qm: Kar kütlesi değişiminde ısı transferi, 
Qg:  Kar örtüsü ile zemin ara yüzü arasında ısı transferi, 
∆Q: Kar örtüsü ısı depolamasındaki değişimdir. 
 
 
3.KARADENİZ VE ORTADOĞU BÖLGESİ ANİ TAŞKIN UYARI SİSTEMİ KAR ÜRÜNLERİ 
 
3.1.Alansal Sıcaklık Ürünü (Gauge Mean Areal Temperature, GMAT-06)  
 
Küresel Telekomünikasyon Sistemi (GTS) istasyon verilerinden her bir alt havza alanı için, alansal ortalama 
sıcaklık değerlerinin hesaplanması sonucu elde edilen değerlerin gösterildiği haritadır. 00, 06, 12 ve 18 UTC 
zaman adımlarında altı saatlik ortalama sıcaklık verileri hesaplanmaktadır. SNOW-17 modeli yağmur ve 
kar yağışını birbirinden ayırd etmek amacıyla GMAT değerlerini kullanır. 
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Şekil 4. Alansal Sıcaklık (GMAT) Haritası (Kaynak: BSME-FFGS) 

 
3.2.Karla Kaplı Alanlar Ürünü (Snow Cover Area, SCA)  
 
Şekil 5’de Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Bölgelerinin büyük bölümü karla kaplı olarak 
görülmektedir. Şekil 5 ün sağındaki dikey renk skalasında karla kaplı alt havzanın ondalıklı gösterimi 
bulunmaktadır. Alt havzanın tamamı karla kaplı ise 1.00 (yüzde 100) olarak ifade edilmektedir. 
 

 
Şekil 5 Karla Kaplı Alan (SCA-24) Haritası (Kaynak: BSME-FFGS) 

 
3.3.Kar Su Eşdeğeri (Snow Water Equivalent, SWE)  
 
Şekil 6’de SWE-06 ürünü, her bir alt havzada son 6 saatlik veriler ile hesaplanmış ortalama kar su eşdeğeri 
(mm) değeridir. Değerler  ̀̀̀̀̀Snow 17́ modelinden elde edilmektedir. Kar Su Eşdeğeri (SWE) ürünü mevcut 
karın toplam su potansiyelini göstermektedir. 00, 06, 12 ve 18 UTC zaman adımlarında son 6 saatlik toplam 
kar su eşdeğeri hesaplanmaktadır. 
 

 
Şekil 6 Kar Su Eşdeğeri (SWE-06) Haritası Kaynak: (Kaynak: BSME-FFGS) 
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3.4.Kar Erimesi (MELT-24 ve MELT-96)  
 
Şekil 7’de Melt-24 ve Melt-96 ürünleri, her bir alt havzada son 24 ve 96 saatlik kümülatif kar erime (mm) 
miktarıdır. 00, 06, 12 ve 18 UTC zaman adımlarında son 24 veya 96 saatlik toplam kar erimesi 
hesaplanmaktadır. 
 

 
Şekil 7 Kar Erimesi Haritası (Melt-24) ve (Melt-96) (Kaynak: BSME-FFGS) 

 
 
4.DSİ NEHİR HAVZALARINDA TOPLAM KAR ERİMESİ MAKSİMUMLARININ TARİHLERİ 
 

  

  
Şekil 8 DSİ Nehir Havzaları Su Yılı Maksimum Toplam Kar Erimesi (Mm3) (Kaynak: BSME-FFGS) 
 
SNOW-17 kar modeli ortam sıcaklıklarına bağlı olarak elde edilen erime sonucuna göre en fazla kar erimesi 
06:00UTC’de sırasıyla 2014-2015 su yılında 1257 Mm3, 2015-2016 su yılında 1018 Mm3, 2016-2017 su 
yılında 970 Mm3 ve 2017-2018 su yılında 472 Mm3 olarak bulunmuştur.  
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5.KAR ERİMESİ 
 
5.1.DSİ Nehir Havzalarında Su Yılına Göre Toplam Kar Erimesi 
 

 
Şekil 9 DSİ Nehir Havzaları Su Yılı Kar Erimesi (Kaynak: BSME-FFGS) 

 
Şekil 9’da DSİ nehir havzaları su yılına göre kar erimesi olarak en yüksek değerler Fırat-Dicle havzası için 
24830 Mm3 2018-2019 su yılı için görülmektedir. Fırat-Dicle’den sonra Doğu Karadeniz için 10769 Mm3 
2016-2017 su yılı için maksimum kar erimesi görülmektedir.  
 
 
5.2.DSİ Nehir Havzalarında Kar Erimesi (TABLO) 
 

 
Şekil 10 DSİ Nehir Havzalarında Son 24 Saatlik Kümülatif Kar Erimesi Tablosu, Tarih:5 Mart 2018 ve 00:00UTC 

(Kaynak: https://212.175.180.79/ERTSNOW)  
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Şekil 10’da tablo olarak DSİ nehir havzalarında uydu verisine dayalı 24 saatlik kar erimesi miktarları Mm3 
olarak gösterilmektedir. Fırat-Dicle havzasında 5 Mart 2018 tarihinde 00:00UTC için 448.31 Mm3 kar 
erimesi hesaplanmıştır. 
 
5.3.Fırat-Dicle Havzasında Su Yılına Göre Kar Erimesi 
 

 
Şekil 11 Dicle-Fırat Havzası 2017-2018 Su Yılına Göre Kar Erimesi (Kaynak: https://212.175.180.79/ERTSNOW) 

 
Şekil 11’de Fırat-Dicle havzası su yılı son 24 saatlik kar erimesi 5 Mart 2018 tarihinde 448.31 Mm3 olarak 
gösterilmektedir, Şekil 10’da verilen tabloda aynı tarihte Fırat-Dicle havzası için aynı değer görülmektedir.   
 
6.KARLA KAPLI ALANLAR 
 
6.1.DSİ Nehir Havzalarında Karlı Kaplı Alanlar (TABLO) 
 

 
Şekil 12 DSİ Nehir Havzalarında Uydudan Son 24 Saatlik Karla Kaplı Alan Tablosu, Tarih:21 Ocak 2018 ve 

00:00UTC (Kaynak: https://212.175.180.79/ERTSNOW) 
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Şekil 12’da tablo olarak DSİ nehir havzalarında uydudan son 24 saatlik karla kaplı alanlar km2 ve yüzde 
olarak gösterilmektedir. 21 Ocak 2018 tarihinde Fırat-Dicle’nin DSİ tarafından belirlenen havza alanı 
170426.8 km2 olup bunun 98090.9 km2 si karla kaplı olduğu uydudan gözlemlendiği için %57.6 sı karla 
kaplı olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin DSİ nehir havzaları toplamı 741980.8 km2 olup aynı tarihte bunun 
382894.9 km2 si karla kaplı ve bu da %51.6 ya karşılık gelmektedir.  
 
6.2.Fırat-Dicle Havzasında Su Yılına Göre Karlı Kaplı Alanlar 
 

 
Şekil 13 Dicle-Fırat Havzası 2017-2018 Su Yılına Göre Karla Kaplı Alanlar 

(Kaynak: https://212.175.180.79/ERTSNOW)
 
Şekil 13’de 21 Ocak 2018 tarihinde Fırat-Dicle havzası su yılına göre son 24 saatlik karla kaplı alan %57.8 
olarak gösterilmektedir. Şekil 12’da verilen tabloda aynı tarihte Fırat-Dicle havzası için aynı değer (%58) 
olarak görülmektedir.   
 

 
7.DİCLE-FIRAT HAVZASINDA 2017-2018 SU YILINA GÖRE KAR SU EŞDEĞERİ, ERİME VE KARLA 
KAPLI ALAN KARŞILAŞTIRMASI 
 

 
Şekil 14 Dicle-Fırat Havzası 2017-2018 Su Yılına Göre Karla Kaplı Alan, Kar Su Eşdeğeri ve Kar Erimesi  

(Kaynak: BSME-FFGS)  
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Şekil 14’de SNOW-17 modeli Fırat-Dicle havzasında 2017-2018 su yılında kar yağışı ile birlikte karla kaplı 
alanda artış 29 Ekim 2017 de başlamıştır. Karla kaplı alan 21 Ocak 2018’de % 58 ile maksimuma ulaşmış 
ve 10 Mayıs 2018’de % 3’e düşmüştür. Sıcaklık değerleri 21 Ocak 2018 tarihine kadar azalan seyir 
izlediğinden kar yoğunluğu da azalacağından (taze kar) kar su eşdeğeri nispeten düşüktür. Ancak sıcaklık 
değerleri 21 Ocak 2018 tarihinden sonra artan seyir izlediğinden kar yoğunluğu da artacağından (eski kar) 
kar su eşdeğeri nispeten yüksektir. Sıcaklık değerleri 21 Ocak 2018 tarihinden sonra artmasına paralel olarak 
kar erimesinde artışlar gözlenmektedir. Örnek olarak 21 Ocak 2018 tarihinde karla kaplı alan maksimum 
değerine (%58) ulaştığında kar su eşdeğeri 14036 Mm3, kar erimesi 207 Mm3 ve sıcaklık 3 ºC’ dir. Benzer 
şekilde 28 Ocak 2018 tarihinde kar su eşdeğeri maksimum değerine (18935 Mm3) ulaştığında karla kaplı 
alan % 56 ya düşmüş, kar erimesi 307 Mm3 e yükselmiş ve sıcaklık 4 ºC’e yükselmiştir. Günlük sıcaklık 
değerleri elde edilirken Dicle-Fırat havzası içinde yer alan FFG alt havzalarına ait sıcaklıklar havza alanı ile 
çarpılmış ve elde edilen değer toplam havza alanına bölünerek günlük ağırlıklı ortalama sıcaklıklar 
hesaplanmıştır. 
 
 
8.SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada su yılında (Ekim’den başlayıp Mayıs sonuna kadarki dönem) 25 adet DSİ nehir havzası için 
BSME-FFG sisteminin hesapladığı kar erimesi hesaplanmıştır. Çalışmada ayrıca, Fırat-Dicle Havzasına ait 
2017-2018 su yılına için BSME-FFG sisteminin hesapladığı kar su eşdeğeri, karla kaplı alanlar ve kar 
erimesinin sıcaklık gözlem değerlerine bağlı olarak karşılaştırması ve değişimleri analiz edilmiştir. 
 
Karadeniz ve Ortadoğu bölgesi ani taşkın uyarı sistemi (BSME-FFGS) 2013 yılından beri operasyonel 
olarak kullanıldığından SNOW-17 kar modelinin verdiği değerler ile gerçekleşen değerler arasında 
doğrulama henüz yapılmamıştır. Ülkemizde 25 DSİ nehir havzası üzerinde inşa edilen barajlar ve HES’lere 
kar erimesi nedeniyle gelecek ilave su, sulama, ani taşkınlar ve HES’lerin sağlıklı çalışması için izlenmesi 
gereken önemli parametredir. Kar su potansiyelinin izlenmesinde en önemli meteorolojik parametreler kar 
su eşdeğeri, kar erimesi ve karlı kaplı alanlardır.  
 
Enerji sektörü açısından yapılan bu analizler, Türkiye’de faaliyet gösteren Hidroelektrik Santralleri (HES) 
içinde ayrı ayrı yapılabilir. Her bir HES için günlük olarak rezervuara gelen yağmur sularına ek olarak kar 
erimesinden kaynaklanan sular hesaplanarak HES’lerin sorunsuz çalışmaları ve su kaynaklarının 
planlanmasında günlük olarak bu bilgilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden online sağlanması 
mümkündür. MGM’de bu konuda çalışmalar yürütülmektedir.  
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DAĞLIK BİR HAVZA İÇİN HİDROLOJİK MODELLEME İLE ELDE EDİLEN AKIM 
TAHMİNLERİNİN ENSEMBLE KALMAN FİLTRESİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
Gökçen UYSAL1 Rodolfo ALVARADO-MONTERO2 Ali Arda ŞORMAN3 Aynur ŞENSOY4 

 
 

ÖZET 

Dağlık alanlarda kar erimesinden gelen akımların tahmin edilmesi mansap bölgesinde yer alan barajların 
verimli bir şekilde işletilmesi için büyük önem arz etmektedir. Kar örtüsünün ve katmanının dinamik yapısı 
nedeniyle havza tepkisinin değiştiği kar biriktirme ve erime dönemlerinde akım tahminleri zorlayıcı bir 
problem haline gelmektedir. Ayrıca, dağlık alanlarda görece olarak hidro-meteorolojik ölçümlerin sıklığının 
azlığı ve ölçüm kalitesi de havzadaki meteorolojik değişkenlerin temsiliyetini düşürebilmektedir. Bu gibi 
zorlukların üstesinden gelmek için veri asimilasyon tekniklerinin hidrolojide kullanımı operasyonel tahmin 
sistemlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışmada, yıllık akım hacminin % 60-70’nin kar 
erimesi döneminde gözlemlendiği, yükselti aralığı 1125-3487 m olan ve 10275 km2 alana sahip dağlık Fırat 
Havzası membaında bulunan Karasu Havzası pilot havza olarak çalışılmıştır. Akımların simülasyonu için 
kavramsal HBV hidrolojik modeli 10 alt-yükseklik bölgesine ayırılarak model parametreleri 2002-2008 su 
yılları için kalibre edilmiştir. Çalışmanın ana amacı günlük akımların tahmin edilmesi ve bu değerlerin 
asimilasyon yöntemi ile iyileştirilmesidir. Bunun için akım gözlemleri ve MODIS uydu verisi kar gözlemleri 
kullanılarak 2009-2012 su yılları için başlangıç koşullarının iyileştirildiği çeşitli veri asimilasyon 
denemeleri yapılmıştır. Asimilasyon yöntemi olarak Ardışık Veri Asimilasyon tekniklerinden, hesaplama 
hızı ve belirsizlik temsiliyeti yüksek olan Ensemble Kalman Filtresi (EnKF) seçilmiştir. EnKF uygulaması 
için model girdisi yağış ve sıcaklık verileri Gauss dağılımına uygun şekilde çeşitli belirsizlik denemeleri ile 
pertürbe edilmiş ve farklı üyeler için kovaryans matrisleri elde edilmiştir. Model geçmişe dönük tahmin 
sisteminde ileriye dönük 10 gün tahmin periyodunda çalıştırılarak, asimilasyon uygulanmış ve 
uygulanmamış akım ve karla kaplı alan model sonuçları, ortalama sürekli sıralı olasılık skoru gibi çeşitli 
performans kriterleri ile karşılaştırılmıştır. Öncül sonuçlar incelendiğinde asimilasyon uygulanmamış 
tahmin sonuçlarına göre asimilasyon uygulanmış akım ve kar çıktılarında iyileşme gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolojik modelleme, Kar hidrolojisi, Veri asimilasyonu, Uydu görüntüsü. 

 
ABSTRACT 

Estimation of snowmelt runoff in mountainous regions is of great importance for the efficient operation of 
the dams in the downstream region. Streamflow forecasting is a challenging problem where the basin 
response changes during snow accumulation and melting period due to dynamic character of snow pack and 
cover. Relative scarcity and measurement quality of hydro-meteorological measurements in mountainous 
areas also reduce the representation meteorologic variables in the basin. To overcome such challenges the 
use of data assimilation techniques has become an important part of operational forecasting systems in 
hydrology. In this study, Karasu River Basin, where 60-70% of annual flows are observed during snow 
melting period, with the elevation range of 1125-3487 m and an area of 10275 km2 located in the upstream 
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of the mountainous Euphrates basin is studied as a pilot basin. The conceptual HBV hydrological model is 
divided into 10 sub-elevation zones and the model parameters are calibrated for the years 2000-2008 in 
order to simulate streamflows. The main aim of the study is to forecast streamflows and improve them with 
data assimilation techniques. To that end, various data assimilation experiments are carried out by using 
streamflow observations and MODIS satellite data snow observations to improve the initial conditions for 
2009-2012 water years. Ensemble Kalman Filter (EnKF) method, which has high calculation speed and 
uncertainty representation, is applied from Sequential Data Assimilation techniques. For EnKF application, 
model input precipitation and temperature data are perturbed with various uncertainty experiments in 
accordance with Gaussian distribution and, covariance matrices are obtained for different members. The 
experiments are carried out in hindcasting mode within 10 days forecasting horizon and model outputs of 
simulated streamflows and snow cover extents are compared for both assimilated and not assimilated results. 
The results are tested with various statistical techniques such as continuous rank probability scores etc. The 
initial results showed that the assimilation approach improves the streamflow and snow model outputs 
compared to no assimilation case. 

Keywords: Hydrological modeling, Snow hydrology, Data assimilation, Satellite image. 

 
 
GİRİŞ 
 
Artan dünya nüfusu ve buna paralel artmakta olan su taleplerinin yanı sıra hala bir milyar insan içme suyuna 
erişim sağlayamamaktadır. Bu bakımdan su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına duyulan 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye değişken topoğrafya ile farklı iklimlerin aynı anda yaşanabildiği 
bir karaktere sahiptir. Özellikle doğu bölgelerinde yükselti değişimi fazla olmakta ve kış yağışlarının büyük 
bir kısmı kar olarak düşerek uzun süre yerde kalmaktadır. Bu açıdan Türkiye’deki dağlık alanlar kar erimesi 
ile su potansiyeli yüksek memba havzalarıdır. Kar örtüsü erimesinden gelecek akımların tahminleri özellikle 
akış aşağısında büyük barajların yer aldığı Fırat Nehri membası için oldukça önemlidir (Şorman vd., 2019). 
 
Kış döneminde birikme, bahar döneminde ise erime halinde görülen karın miktarsal ve zamansal değişimi 
sürekli izlenmelidir. Kar kaplı alanlar üzerine gerçekleşebilecek yağmur olayları ya da havadaki ani sıcaklık 
artışları ise ani erimeler yaratarak taşkınlara neden olabilmektedir. Öte yandan dağlık alanlardaki kar 
parametrelerinin zorlu kış koşullarında takibi kolay olmamaktadır. Bu amaçla, uzaktan algılama ve coğrafi 
bilgi sistemleri modelleme çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Hidrolojik modelleme çalışmalarında 
üç temel belirsizlik mevcuttur. Bunlar, model durum değişkenlerine ait başlangıç koşulları,  model 
parametre ve yapısına ait model belirsizliği ve girdi değişkenlerinin getirmiş olduğu tahmin belirsizliğidir 
(Fatichi vd., 2016). Bir başka açıdan gözlemlenebilir değişkenler yani akım ya da kar verisine ait ölçüm ve 
model çıktıları her zaman bir miktar hata yani belirsizlik içerirler. Bu noktada veri asimilasyon teknikleri, 
tahmin modelleme sistemlerine dâhil edilerek başlangıç koşullarının iyileştirilmesinde (belirsizliğinin 
azaltılmasında) kullanılabilirler (Alvarado-Montero vd., 2016). Hem gözlem hem de model çıktılarının 
belirsizlik kabulleri yapılarak çeşitli filtreleme teknikleri uygulanmaktadır. Bunların arasında Ardışık Veri 
Asimilasyon tekniklerinden hesaplama hızı ve belirsizlik temsiliyeti yüksek olan Ensemble Kalman Filtresi 
(EnKF) yöntemi güncel ve sıklıkla uygulanan bir filtreleme yöntemidir. EnKF uygulaması için gözlem 
verilerine belirsizlik tanımları yapılmasının yanı sıra model girdisi yağış ve sıcaklık verileri Gauss 
dağılımına uygun şekilde pertürbe edilmektedir. Bu sayede çoklu farklı üyeler için kovaryans matrisleri elde 
edilerek sistemin optimum durumu hesaplanabilir. 
 
Bahsedilen yöntemleri uygulamak amacıyla Türkiye’nin kar potansiyeli yüksek doğu bölgesinde bir çalışma 
alanı seçilmiştir. Fırat nehri membaında yer alan Karasu nehri üzerindeki seçilen pilot havza çıkışından 
sonra taşkın, sulama, enerji gibi amaçlarla işletilen Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı gibi büyük barajların 
yer alması, havzadan kar erimesiyle meydana gelen akımların tutarlı tahmin edilmesi için önemlidir. 
Bölgenin coğrafi yükseltisinin yüksek olması nedeniyle meteorolojik ölçüm istasyonları genellikle şehir 
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merkezlerinde ya da bu merkezlere yakın yerlerde ve düşük kotlarda yer almaktadır. Bu durum ise 
modelleme çalışması için gerekli olan ve havzayı temsil etmesi düşünülen verilerin üst kotlarda yetersiz 
olmasına yol açmaktadır. Çalışmada, 10 günlük tahminleme sistemi geliştirilerek 4 yıl boyunca ardışık 
çalıştırılmış ve asimilasyon yapılmadan performansı izlenmiştir. Ardından, sadece akım verisi ve hem akım 
hem de kar verisi asimilasyonları ile başlangıç koşulları iyileştirilerek performans değişimleri gözlenmiştir. 
Girdi olarak gözlenen yağış ve sıcaklık kullanılarak tahmin verisi belirsizliği, aynı model kullanılarak da 
model belirsizliği sabit tutulmuştur. Çalışma sonuçları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 
 
 
YÖNTEM 
 
Çalışma genel olarak hidrolojik modelleme ve modele entegre veri asimilasyon tekniklerini içermektedir. 
Temel olarak, kalibre edilmiş ve doğrulanmış bir hidrolojik modelin geçmiş döneme ait bir süreçte 
tahminleme (hindcast) performansı asimilasyonlu ve asimilasyonsuz olarak iki şekilde değerlendirilmiştir. 
 
 
Hidrolojik Modelleme 
 
Çalışmada yağış-akış ilişkisini temsil etmek için yükselti aralıkları göre yarı dağılımlı kavramsal HBV 
modeli kullanılmıştır. Model yağış, hava sıcaklığı ve potansiyel evapotranspirasyon (buharlaşma-terleme) 
verileri kullanarak akım benzetimi gerçekleştirmektedir. Model farklı modüllerden oluşarak kar birikmesi, 
kar erimesi, gerçek evapotranspirasyon, toprak nemi, yeraltı suyundaki depolama ve akım hesaplamaktadır. 
Şekil 1’de bu modüller arası ilişki sunulmuştur. Model yapısı hakkında detaylı bilgi Lindström vd. (1997) 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. HBV-96 modelinin şematik gösterimi (Lindström vd., 1997). 
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P              : Yağış 
T              : Sıcaklık 
SF            : Kar yağışı 
RF           : Yağmur 
Z              : Yükselti 
PCALTL : Kot düzeltme için sınır değeri 
TTI          : Sınır sıcaklık aralığı 
IN            : İnfiltrasyon (sızma) 
EP            : Potansiyel buharlaşma-terleme 
EA           : Gerçek buharlaşma-terleme 
EI             : Bitki tarafından tutulmadan buharlaşma 
SM           : Toprak nemi deposu 
FC            : Maksimum toprak nemi deposu 
LP            : Potansiyel buharlaşma-terleme limiti 
BETA      : Toprak parametresi 
R              : Yeraltı suyu besleme 
CFLUX   : Kapilar taşınım 
UZ           : Üst zon depolama 
LZ            : Alt zon depolama 
PERC       : Süzülme 
K, K4        : Çekilme parametreleri 
ALFA      : Çekilme parametresi 
Q0, Q1      : Akım bileşenleri 
HQ           : Yüksek akım parametresi 
KHQ        : HQ’da çekilme 
HQUZ       : HQ’da UZ seviyesi 
 
Veri asimilasyon çalışmasında kullanılan hidrolojik model Schwanenberg ve Bernhard (2013) tarafından 
uyarlanan ve Bergström (1995) ve Lindström et al. (1997) tarafından geliştirilen HBV modelidir. Uygulanan 
HBV modeli uyarlanması eşitlik (1) ve (2)’ye göre yapılmıştır: 
 

        (1) 
         (2) 

 
x    : Durum değişken vektörü 
z    : Çıktı vektörü 
δ    : Model girdi vektörü 
~    : Simule edilmiş değişken 
μ    : Model girdisi ya da doğrudan model durum değişkenine tanımlanmış hata terimi  
η    : Q kovaryansa sahip model hatası   
ε     : R kovaryasa sahip gözlem hatası 
M(): Hidrolojik model  
H() : Gözlem operatörü 
k     : Zaman aralığı indeksi 
 
 
Ensemble Kalman Filtresi (EnKF) 
 
Ensemble Kalman Filtresi (EnKF) öncelikle model girdilerine, (3) eşitliğinde gösterildiği şekliyle (sınırlı) 
pertürbasyon eklenerek gerçekleştirilir: 
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  iken        (3) 
 
Uk : δk’nın kovaryansı 
 
Daha sonra eşitlik (4) ile hidrolojik modelden durum değişkenleri hesaplanır: 
 

          (4) 
 
Sonrasında EnKF’ın uygulaması ile durum değişkenleri güncellenmesi eşitlik (5) ile gösterilmiştir: 
 

          (5) 
 
Burada; dk ve Kk eşitlik (6) ve eşitlik (7) ile hesaplanır: 
 

          (6) 
 

        (7) 
 
dk : Gözlem ve simule edilmiş değişken arası fark 
Kk : k zaman adımında Kalman kazancı 
 
 
ÇALIŞMA ALANI VE MODEL GİRDİLERİ 
 
Bu çalışmada, Keban Barajı’nı besleyen ana kollardan birisi olan Karasu Nehri, memba havzası çalışılmıştır. 
Yukarı Fırat Havzası olarak tanımlanan Karasu Havzası (SGS 2119 akım gözlem istasyonu, Şekil 2) 
Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık 10275 km2’lik bir alana sahiptir ve 
yükseklik değişimi 1125-3487 m arasındadır. Havza, çıkışındaki 2119 numaralı akım gözlem istasyonu 
verilerinin uzun yıllar analizi, yıllık ortalama akımların % 60-70’nin bahar ve ilkyaz aylarındaki kar 
erimesinden meydana geldiğini göstermektedir. Arazi örtüsü çayır, mera ve büyük ölçüde çıplak alanlardan 
oluşmaktadır ve hipsometrik ortalama yüksekliği 1977 m’dir. 

 
Şekil 2. Karasu Havzası konumu 
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Uygulama aşamasında, HBV modeli yükselti aralığını eşit 10 yükselti bölgesine ayırarak çalıştırılmıştır. 
Model her bir yükselti aralığı alt bölgesinden gelen akımları toplayarak havza çıkışındaki akımların günlük 
zaman ölçeğinde modellenmesini sağlar. Model girdileri olarak alansal dağıtılmış günlük toplam yağış, 
günlük ortalama sıcaklık ve potansiyel buharlaşma değerlerini kullanmaktadır. Çalışmada, havza ve 
civarındaki 18 adet klima ve AWOS istasyonundan elde edilen veriler Detrended Kriging (Garen and Marks, 
2005) yöntemi ile alansal olarak dağıtılarak her bir yükselti aralığına uygun alansal ortalama veriler 
sağlanmıştır. HBV model parametreleri 2002-2008 su yılları için 0.84 Nash-Sutcliffe (NSE) model 
performansı ile kalibre edilmiş, 2009-2012 su yılları validasyon dönemi seçilerek 0.70 NSE performans ile 
de doğrulanmıştır. 
 
EnKF çalışması için gözlenmiş kar verisine ihtiyaç vardır. Bu amaçla,  Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) uydu gözlemleri havza için elde edilerek kullanılmıştır. MODIS Karla Kaplı 
Alan (KKA) algoritması “Normalleştirilmiş Kar Farkı İndeksi” (Normalized Difference Snow Index, 
NDSI)’nı temel almaktadır (Hall et al., 2002). Çalışmada kullanılan görüntülerde optik uydularda (özellikle 
kış ve erime döneminde) ortaya çıkan bulut kaplı alanlar bulunmaktadır. Bu ise bazı günlerde veri kaybına 
yol açmakta ve bulut altında kalan KKA’nın hesaplanmasına engel olmaktadır. Bu amaçla, bulut kaplı 
alanlar çeşitli filtreleme yöntemleri ile arındırılarak temizlenmiş ve bulutsuz görüntüler elde edilmiştir 
(Şorman ve Yamakurt, 2011). Havza ve zon bazında her bir güne ait KKA yüzdesi hesaplanarak hem KKA 
doğrulamasında hem de EnKF’de kullanılmıştır. Öte yandan, HBV modeli Kar Su Eşdeğeri (KSE) 
hesaplamaktadır. Model çıktısı KSE’den doğrusal interpolasyon yöntemi ile KKA verileri elde edilmiştir. 
 
 
UYGULAMA 
 
EnKF hidrolojik modellemeye entegre bir şekilde kurgulanmaktadır. Hindcasting uygulama dönemi olarak 
validasyon aralığı (2009-2012 su yılları) seçilmiştir. Model aşamasında ısıtma (warm-up) dönemine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu model test başlangıcından 180 gün (6 ay seçilerek) geriye giderek başlangıç koşullarının 
(T0) etkisinin model sonuçları üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaktadır. Performans değerlendirmede bu 
dönem istatistiklerden ayrı tutulmuştur. Uygulamada hem model girdilerine (yağış ve sıcaklık) hem de 
gözlem verilerine (akım ve KKA) farklı aralıklarda çeşitli belirsizlik yani pertürbasyon (μ) tanımlanarak 
çeşitli denemeler yapılmıştır.  
 
Çalışmada farklı gözlemlerdeki belirsizliklerin modelleme (akım tahmin) çalışmasına katkısı incelenmiştir. 
Bu amaçla, Çizelge-1’de gösterildiği gibi bu kısımda asimilasyonsuz sonuçlar (Model-1) ile sadece akımın 
asimile edildiği (Model-2) ve hem akım hem de kar verisinin asimile edildiği (Model-3) kurguları 
tartışılmıştır. Her 3 kurguda da girdilerdeki yağış ve sıcaklık belirsizlik tanımları sabit tutulmuştur. Girdi 
vektörü belirsizliği çoklu üye (ensemble) çıktı üretmek ve uygun kovaryansı oluşturmak için 
kullanılmaktadır. Ayrıca, çeşitli ensemble üye sayılarının deneme-yanılma yaklaşımı ile karşılaştırılması 
sonucu 100 ensemble’ın belirsizliği ifade etmede yeterli olduğu görülmüş ve kurgularda sabit tutulmuştur. 
 

Çizelge 1. EnKF model gözlem belirsizlik değişkenliği 
 
 
 
 
 
 
 
Çalışmanın, hidrolojik tahmin modelleme kısmı RTC-Tools ve EnKF uyarlaması ise Python programları ile 
gerçekleştirilmiştir. Model performansları eşitlik (8)’de verilen ortalama Sürekli Sıralı Olasılık Skoru 

Model Adı Akım  
Belirsizliği 

KKA 
Belirsizliği 

MODEL-1 - - 
MODEL-2 %1 - 
MODEL-3 %1 %1 
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(Continuous Ranked Probability Skill Score, CRPS) ile karşılaştırılmıştır. CRPS yüksek ise model hatası 
artmaktadır. Aynı zamanda hem akım hem de KKA için CRPS ölçüm biriminde sunulmaktadır.  
  

     (8) 
 
yk,L: L tahmin ufkundaki k tahmini 
k   : Tahmin indikatörü 
n   : Grup tahmin üye (ensemble) sayısı 
F   : Kümülatif dağılım fonksiyonu 
Г   : Gözlemden daha yüksek veya ona eşit değerler için olasılığı 1 olan, aksi takdirde 0 olan bir fonksiyon 
 
 
BULGULAR 
 
Çalışma sonuçları, akım ve kar verisi için ortalama-CRPS hata istatistikleri olarak 10 günlük tahmin 
ufkunda incelenmiştir. Şekil 3’te akım verisi tutarlılığının her 3 durum: asimilasyonsuz (Model-1), sadece 
akım asimilasyonlu (EnKF Model-2) ve hem akım hem de KKA’nın asimile edildiği (Model-3) sonuçları 
karşılaştırılması sunulmuştur.  
 

 
Şekil 3. 10 Günlük tahmin ufkunda asimilasyonlu ve asimilasyonsuz akım ortalama-CRPS, 2009-2012 su yılı dönemi 

 
Sonuçlara göre, asimilasyon gerçekleşmeyen durumda her zaman ufku için sabit bir hatadan söz edilebilir. 
Bu model, tahmin belirsizliğinin olmadığı (mükemmel tahmin) gözlem girdileri ile çalıştırılarak model 
belirsizliğinin sabit olduğu (modeller arası kıyaslama açısından) durumdaki başlangıç koşullarına bağlı 
hatayı temsil ederek iyileştirme için de referans bir çıktı sunmaktadır. Model-2 sonuçları incelendiğinde 
EnKF uygulamasının sonuçlarda ciddi oranda iyileşme sağladığı dikkat çekmektedir. Bu başlangıç 
koşullarının daha iyi temsil edildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca artan tahmin ufkunda model 
performansının düşmesi ise tahmin sistemi açısından beklenilen bir durumdur. Model-3 ise hem akım hem 
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de kar verisi asimilasyonu için EnKF akım performansını sunmaktadır. Burada beklenilen ve elde edilen 
Model-2’ye yakın bir akım performansıdır. Model-3 için iyileştirme beklenilen sonuçlar kar verisi (KKA) 
sonuçlarının benzer şekilde karşılaştırması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun için Şekil-4’te sunulan KKA 
performansı için her 3 modele ait karşılaştırmalı KKA hata grafiğidir. Model-3 sonuçları KKA 
performansından diğer iki modele göre gözle görülür bir iyileştirme sergilemektedir. Burada da beklenildiği 
gibi düşük tahmin ufkunda performanslar daha yüksektir. Sonuç olarak, Model-3 ile hem akım hem de KKA 
verilerinin tahmin edilmesinde asimilasyon olmayan duruma göre iyileştirme gerçekleştiği söylenebilir. 

 

 
Şekil 4. 10 Günlük tahmin ufkunda asimilasyonlu ve asimilasyonsuz KKA ortalama-CRPS, 2009-2012 su yılı dönemi 
 
 
SONUÇLAR 
 
Akım tahminleri için hidrolojik modelleme ve uzaktan algılama verileri sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. 
Fakat modele mükemmel tahmin girdisi (gözlenen yağış ve sıcaklık) sağlanmasında bile model çıktıları 
birçok belirsizlik içermektedir. Akım tahminlerinin gözlemlerle tutarlılıklarını iyileştirmek için geliştirilen 
bu çalışmada, dağlık alanlardaki kar erimesinden meydana gelen akımlara veri asimilasyon teknikleri 
uygulanmıştır. Tahminlerde akım gözlem belirsizliğinin yanı sıra kar modelleme kısmında kar verisinden 
gelen belirsizliklerin de dikkate alınması gözetilmiştir. Uygulanan asimilasyon yöntemi ardışık Ensemble 
Kalman Filtresi sonuçlarına göre, modellenen akım ve kar verisi performanslarında asimilasyon yapılmayan 
model tahmin sonuçlarına kıyasla dikkate değer iyileşme olmuştur. Model performansları başlangıç 
koşullarının doğası gereği tahmin ufku ilerledikçe azalmaktadır. Bu çalışma, EnKF yöntemi çoklu üye sayısı 
ile belirsizliğin daha iyi temsil edilmesine ve model tutarlılığının arttırılmasına imkân tanımaktadır. 
İlerleyen çalışmalarda farklı asimilasyon teknikleri ve sayısal hava tahmin verisi ile model 
performanslarının gerçek zamanlı olarak sınanması planlanmaktadır. 
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KEBAN BARAJ HAVZASINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KAR ERİMELERİNE VE AKIMLARA 
ETKİSİ 

 
Tansel TEMUR1   Ayşe YILDIRIM COŞGUN1   Maruf ARAS1 

 

 
ÖZET 

İklim değişikliğinin karla beslenen nehirlerdeki akımları etkileyeceği; taşkın ve kuraklık risklerinin yanısıra 
tatlı su deposu olarak da bilinen kar rezervlerinde azalmaya neden olacağı iklim değişikliği projeksiyonları 
ile ortaya konulmuştur. Toplam akım hacminin büyük kısmı kar erimelerinden oluşan Fırat-Dicle Havzası, 
ülkemizde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek havzalardan biridir. Bu havzada, iklim değişikliğinin 
özellikle dağlık bölgelerdeki kar erimelerine ve bu erimelerin akımlarda meydana getireceği değişimlerin 
tespit edilmesi, daha etkin su yönetimi için oldukça önemlidir. Ülkemizde bu amaçla, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından Keban Barajı membasında İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına 
Etkisinin Belirlenmesi Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında, çalışma alanı 9 alt havzaya ayrılmış ve 
her bir alt havza HBV, HEC-HMS ve Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılarak modellenmiştir. 1970-2011 
referans dönemi için elde edilen hidrometeorolojik veriler kullanılarak kullanılarak hidrolojik modellerin 
kalibrasyon ve doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, modellerden elde edilen kar ile ilgili 
çıktıların doğrulama çalışmaları için MODIS ve IMS uydularının kar ürünleri kullanılmıştır. Modellerin 
performans analizi için NSE değerleri irdelenmiştir. Kurulan hidrolojik modeller, 2016 yılında mülga 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tamamlanmış olan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 
Projesi kapsamında MPI-ESM-MR küresel iklim modelinin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için üretilen 
projeksiyon verileri kullanılarak elde edilen iklim projeksiyonları verileri ile çalıştırılarak 2020-2100 
dönemi için karla kaplı alan, kar-su eşdeğeri, kar erimesinden kaynaklı azami debinin dönemi ve 
miktarındaki değişimler elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Keban, Kar Erimeleri, MPI-ESM-MR 

 
 

ABSTRACT 

Climate change projection studies indicate that climate change will affect flows in snow-fed rivers, will 
increase in flood and drought risks and will cause a decrease in snow reserves, also known as freshwater 
reservoirs. Euphrates-Tigris Basin, where most of the total annual runoff is constituted from snowmelt, is 
one of the most vulnerable basin to climate change in Turkey. In this basin, especially in mountainous 
regions, the determination of changes caused by climate change in snowmelts, and in flows is very important 
for more effective water management. For this purpose, the Project of Assessment of Climate Change 
Impacts on Snowmelt and Streamflows is carried out by the Ministry of Agriculture and Forestry in the 
Keban Dam basin. Within the scope of the project, the study area was divided into 9 sub-basins, and each 
sub-basin was modeled using HBV, HEC-HMS and Artificial Neural Networks. Calibration and validation 
studies of hydrological models were carried out using the hydrometeorological data obtained for the 
reference period of 1970-2016. In addition, snow products of MODIS and IMS satellites were used for 
validation studies of snow outputs of hydrological models. The performance of the models was determined 
using the NSE value for both calibration and validation periods. MPI-ESM-MR general circulation model 
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outputs for RCP4.5 and RCP8.5 scenarios obtained by the Impact of Climate Change on Water Resources 
Project completed in 2016 by the Ministry of Forestry and Water Affairs were used as input to hydrological 
models in order to obtain future snow-covered area, snow-water equivalent and changes in the period and 
amount of the maximum flow caused by snow melting for the period of 2020-2100. 

Keywords: Climate Change, Keban, Snowmelt, MPI-ESM-MR 

 
 
GİRİŞ 
 
İklim değişikliği hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki en önemli 
sorunlarından biridir. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte gıda, su ve enerji ihtiyacı artacak, doğal 
kaynaklar azalacaktır. İklim değişikliği ise bu etkiyi daha da artırarak kaynak sıkıntısının artmasına sebep 
olacak ve böylece sosyo-ekolojik sistemler üzerinde ilave bir baskı unsuru oluşturacaktır (Özdemir ve 
Yazıcı, 2013). 
Dünyada gerçekleştirilen iklim değişikliği modellemesi ve projeksiyon çalışmaları sonucunda küresel 
ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin; kar örtüsünün azalması, kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz 
seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin 
daha sık oluşması ve etkilerinin kuvvetlenmesi, kuraklık, erozyon, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım 
zararlıları gibi insan yaşamını ve sağlığını, sosyoekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkileyebilecek önemli sonuçlarının olabileceği öngörülmektedir (IPCC, 2001). 
İklim değişikliği; uzun süreli hava olaylarında meydana gelen ani, şiddetli ve önemli değişimlerdir ve insan 
kaynaklı faaliyetlerdeki artışa bağlı olarak, günümüzde daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir.  
Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme Raporuna göre 20. yüzyılın 
ortalarından itibaren atmosferde meydana gelen ısınmanın büyük bir bölümü insan faaliyetlerine dayalı 
olarak sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıştan kaynaklanmıştır (IPCC, 2014).  
Bunun neticesi olarak küresel sıcaklık son 150 yıl içerisinde yaklaşık 0,89°C yükselmiş ve yükselmeye de 
devam etmektedir. Artan sera gazı emisyonları sebebiyle küresel ısınma dünyanın pek çok bölgesinde su 
kaynaklarının dağılımında değişikliklere yol açmış, küresel ve bölgesel hidrolojik döngüler iklim 
değişikliğinden büyük ölçüde etkilenmiştir (Brutsaert ve Parlange, 1998; Solomon ve diğ. 2007; Hagemann 
ve diğ. 2013; Dufresne ve diğ. 2013). 
İklim değişiminden dolayı havzalardaki kar miktarının belirlenmesi ve zaman içindeki değişimleri yüzeysel 
akım tahmini için hayati önem taşır. Gelecekteki sıcaklık artışları sadece havzalardaki kar miktarının 
erimesine ve azalmasına neden olmaz; aynı zamanda taşkınların oluşum zamanlarını da değiştirir. Bu 
yüzden kar yağışı, kar kalınlığı, kar su eşdeğeri, karla örtülü alan ve süre serilerindeki değişimler dünyada 
dikkatle izlenmektedir ve iklim değişimi ve hava sıcaklığının kar üzerine etkileri konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca dağlık bölgelerdeki havzalarda yüzeysel akımların büyük kısmı kar erimelerinden 
oluşmaktadır. Bu yüzden kar derinliği kar yoğunluğu, karın havzadaki yersel ve zamansal dağılımı 
parametreleri, yağış-akış modelleme çalışmalarında, havza planlama çalışmalarında ve mühendislik 
yapılarının gerçek zamanlı işletme çalışmalarında önemli bir role sahiptir (Özkaya ve Kaya, 2004).  
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve 
Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi” ile, büyük barajların yer aldığı Fırat Kolu Havzası içinde yer 
alan ve akımlarının büyük bölümünü kar yağışı oluşturan Keban Barajı Havzası’nda iklim değişikliğinin 
kar erimelerine ve bu erimelerin akarsu akımlarında meydana getireceği değişimlerin tespit edilmesi 
hedeflenmiştir.  
 
ÇALIŞMA ALANI  
 
İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi yıllık akışın büyük kısmı 
kar erimelerinden kaynaklanan Keban Barajı’nın membasında yürütülmüştür.  
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Çalışma alanı 63.118,0 km2 olup, yüksekliği 814 m – 4.050 m arasında değişmektedir. Ağrı, Bingöl, Bitlis, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas ve Tunceli illerinin tamamını ve/veya bir kısmını 
kapsamaktadır (Şekil 1) 
 

 
Şekil 36. Keban Barajı Havzası 

 
Murat Çayı Alt Havzası 
 
Murat Çayı Alt Havzası 25,779,0 km2 lik drenaj alanına sahip olup en uzun nehir boyu 607,4 km’dir. Ağrı 
İli sınırında 3.267 m kotundaki Göltepe civarından doğan Murat Çayı, Keban Baraj Gölü’ne dökülmektedir. 
Yukarı Fırat-Murat Çayı Alt Havzası Master Plan Nihai Raporu kapsamında 1980-2013 periyoduna göre 
Murat Çayı Alt Havzası’nın mevcut durumda doğal akımı 7.907,09 hm³/yıl, yıllık ortalama akımı ise 
7.433,02 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında havzadaki su tüketimi 474,07 hm³/yıl 
olarak bulunmuştur. 
 
Karasu Çayı Alt Havzası 
 
Karasu Çayı Alt Havzası 37,339,0 km2 lik yağış alanına sahip olup nehir boyu 527 km’dir. Karasu, Erzurum 
İli sınırları içindeki Karga Pazarı Dağları’nın uzantısı olan 3.103 m kotundaki Ziyaret Tepe’den doğmakta 
ve Keban Baraj Gölü’ne dökülmektedir. 
Yukarı Fırat-Karasu Çayı Alt Havzası Master Plan Nihai Raporu kapsamında 1980-2013 periyoduna göre 
Karasu Çayı Alt Havzası’nın mevcut durumda doğal akımı 20.315,91 hm³/yıl, yıllık ortalama akımı ise 
18.135,38 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında havzadaki su tüketimi 2.180,53 
hm³/yıl olarak bulunmuştur. 
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ÇALIŞMA ALANININ ALT HAVZALARA AYRILMASI 
 
 Proje kapsamında öncelikle modelleme çalışmalarının yapılacağı alt havzalar belirlenmiştir. Yukarı Fırat 
Havzası’nı temsil edecek şekilde uzun yıllar akım gözlemi yapan istasyonlar alt havzaların çıkış noktaları 
olacak şekilde belirlenmiş olup, toplamda 10 alt havza olarak belirlenmiştir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 37.Yukarı Fırat Havzası Sayısal Yükseklik Modeli ve Alt Havzalar 

 
VERİ SETİ  
 
Hidrometeorolojik Veri 
 
Proje kapsamında, hidrolojik modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere, 1970-2017 periyodu için 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) temin edilen sıcaklık ve yağış zaman serileri kullanılmıştır. 
Yukarı Fırat Havzası’nın alt havzaları olan Murat Çayı ile Karasu Çayı Alt Havzaları için 109 adet havza 
içi (42 adet Murat Çayı Alt Havzası, 67 adet Karasu Çayı Alt Havzası) ve 45 adet çevre meteoroloji gözlem 
istasyonu olmak üzere toplamda 154 meteoroloji gözlem istasyonundan yararlanılmıştır. Ayrıca, Murat Çayı 
ile Karasu Çayı Alt Havzaları için toplam 54 adet akım gözlem istasyonu (AGİ) verileri Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) temin edilerek değerlendirilmiştir. 
 
Kar karakterizasyonu çalışmaları için, Yukarı Fırat Havzası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mülga EİE İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından işletilen kar gözlemleri 
istasyonlarının 1970-2017 döneminde gerçekleştirilmiş olan ölçümler kullanılmıştır. Toplam 111 adet havza 
içi (24 adet Murat Çayı Alt Havzası, 62 adet Karasu Çayı Alt Havzası) ve çevre (8 adet Murat Çayı Alt 
Havzası, 17 adet Karasu Çayı Alt Havzası) kar gözlem istasyonundan yararlanılmıştır. 
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Uydu Verisi 
 
Proje kapsamında karla kaplı alanların ve zamansal değişimlerinin belirlenmesi amacıyla 1997 yılından 
itibaren kullanıma sunulan ve farklı çözünürlüklerde üretilen (4km ve 24 km) IMS görüntüleri ile 2000 ve 
2002 yıllarında başlayarak veri sağlayan 500km çözünürlüklü sırasıyla MODIS/Terra ve MODIS/Aqua 
günlük kar uydu görüntüleri kullanılmıştır. İki farklı ürünün kullanılmasının sebebi bulutsuz olan günlerde 
mekansal çözünürlüğü daha başarılı MODIS optik uydu görüntülerinden kullanılabilirken, bulutlu günlerde 
daha kaba çözünürlikteki pasif mikrodalga kullanan IMS görüntülerinden faydalanmaktır.  
 
 
DOĞALLAŞTIRILMIŞ AKIMLARIN ELDE EDİLMESİ 
 
Proje kapsamında yürütülmüş olan hidrolojik modelleme çalışmaları kapsamında kalibrasyon ve doğrulama 
işlemleri için doğallaştırılmış günlük akımlar kullanılmıştır. Günlük akımların doğallaştırma işlemi 
kapsamında AGİ membasında müdahale bulunmayan günlük akımlar doğal olarak kabul edilmiştir. 
Membada müdahele varsa müdahalenin olduğu tarihten itibaren mevcut olan günlük verilerden toplanarak 
doğrulanmış aylık doğal akımlar temel alınarak membadaki depolama değişiminin, tüketimlerin ve 
kayıpların günlük oranları müdahaleli günlük akımlara eklenerek günlük doğal akımlar elde edilmiştir. 
Ayrıca, günlük doğal akımları bulunmuş istasyonların eksik verileri regresyon analizi ve alan oranı 
yöntemleri ile tamamlanarak referans periyodu için kesintisiz veri seti elde edilmiştir. 
 
Doğallaştırılmış akımlar elde edilirken, membadaki tüm tüketim verileri (sulama, içme-kullanma, endüstri 
suyu ve buharlaşma), derive edilen (sulama, içmesuyu, enerji, atıksu deşarjları vb.) sular ve rezervuarların 
depolamasındaki değişim değerleri ve dönen sular hesaba dahil edilmiştir.  
 
Bu kapsamda,  modelleme çalışmasında kullanılan alt havza çıkışlarındaki AGİ’lerin eksik verilerinin 
tamamlanması amacıyla toplamda 34 adet AGİ’nin günlük akımları doğallaştırılmıştır.  
 
HİDROLOJİK MODELLERİN KURULMASI VE GELECEK DÖNEM PROJEKSİYONLARI   
 
Proje kapsamında, ihtiyaç duyulan model çıktısının model tarafından sağlanıyor olması, istenen çıktıları 
sağlayabilmek için gerekli hidrolojik işlemlerin modellenebilmesi, girdi verilerinin mevcudiyeti, ücret 
politikası kriterleri göz önüne alınarak, ikisi fiziksel tabanlı kavramsal modeller olmak üzere üç modelin 
kullanılması gündeme gelmiştir. Bunlar HBV ve HEC-HMS modelleri ile kapalı kutu modeli olan ve 
istatistiksel bir yaklaşım içeren YSA modelidir.  
 
Kullanılan Hidrolojik Modeller 
 
HBV (Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning) modeli İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü’nde 
(SMHI) Dr. Sten Bergström ve arkadaşları tarafından 1972 yılında, rezervuara giren akım tahmini ve sel 
uyarısı ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir. Günümüzde birçok farklı versiyonla kullanılmaktadır (Bergström, 
1995; Bergström, 2002; Bergström, 2015). HBV modelinin bu çalışma için seçilmesinin nedenlerinden biri, 
kanıtlanmış bir model olması ve uzun süredir farklı bölgelerdeki çalışmalarda kullanımının sağlanmasıdır. 
Geliştirilmesinden bu yana HBV-96 modeliyle birlikte birçok düzeltme ve revizyonlar yapılmıştır 
(Lindström ve diğ., 1997). HBV modeli farklı amaçlar için birçok havzada uygulanmıştır (Harlin ve Kung, 
1992; Lindström ve diğ., 1997; Seibert, 1997 ve 2000; Uhlenbrook ve diğ., 1999; Bergström, 2002 ve 2015; 
Parajka ve diğ., 2007; Doğan, 2018) ve çoğu uygulamada iyi sonuçlar elde edilmiştir. 
 
HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) US Army Corps of Engineers 
tarafından geliştirilmiş, dünyada yaygın olarak kullanılan ve akarsu havzalarında olay bazlı ya da sürekli 
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yağış-akım simülasyonu yapmak için geliştirilen bilgisayar simülasyon programlarından birisidir. Bu 
programın geniş bir kesim tarafından kabul görmesinin sebeplerinden ilki yağış, süzülme, yüzey akışı, 
yeraltı akışı ve rezervuar simülasyonlarını bir araya getirerek sağladığı kapsamlı hidrolojik döngü tanımıdır. 
Programın tercih edilme sebeplerinden ikincisi ise sağladığı ayrıntılı dökümantasyonu ile süregelen 
geliştirilme işlemidir. Üçüncüsü, metotları çok hızlı ve otomatik olarak deneme fırsatı verdiğinden 
hidrolojik işleyişe odaklanma fırsatı sunmuştur. Programın ücretsiz olarak kullanıma sunulması ise diğer 
bir avantajıdır.   
 
Yapay sinir ağlarının temel mantığı, biyolojik sinir hücresi yapısından yola çıkarak problemin girdi ve 
çıktıları arasındaki ağırlık katsayılarının bulunması ve her girdi-çıktı için bu işlemin öğrenen bir sistem ile 
yapılması üzerine dayanmaktadır (Tokar ve Johnson, 1999). YSA tabanlı hidrolojik modelleme çalışmaları 
iki temel aşamadan oluşur. Bunlardan ilk aşamada eğitim (kavramsal modeldeki kalibrasyona benzer 
şekilde) yapılırken, ikincisi aşamada ise model test (doğrulama) edilmektedir. 
 
Yapılacak çalışma kapsamında kurulan hidrolojik modellerin kalibrasyonu, referans dönemin ilk 30 yılına 
(1970-1999) ait doğallaştırılmış akım verileri ile yapılmıştır. Modelin kalibrasyonu ve doğrulanması için 
günlük doğallaştırılmış akım verileri kullanılmıştır. 
 
Kalibre edilen kar erimesi modellerinin doğrulaması, ilk doğrulama döneminin 12 yılına (2000-2011) ve 
ikinci doğrulama döneminin ise 5 yılına (2012-2016) ait akış verileri ve uydu gözlemleri ile elde edilen 
karla kaplı alan ürünleri kullanılarak yapılmıştır. 
 
Yapılan modelleme çalışması kapsamında; geliştirilen modellerin performansı, literatürde yaygın olarak 
kullanılan Nash–Sutcliffe Etkinlik Katsayısı (NSE) yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Modellerin 
performans kriterleri kalibrasyon dönemi için NSE değeri 0,7’den büyük; doğrulama dönemi için ise NSE 
değeri 0,65 ten büyük olarak belirlenmiştir. 
 
Performans kriteri olarak belirlenen NSE değerlerini sağlayan hidrolojik modeller, 2016 yılında mülga 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tamamlanmış olan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 
Projesi kapsamında MPI-ESM-MR iklim modeli RCP 4.5 ve RCP 8.5 senaryoları için üretilmiş olan yağış 
ve sıcaklık projeksiyonları ile tekrar çalıştırılarak gelecek dönem tahminleri elde edilmiştir. 
 
Projeksiyon dönemi 2020-2100 yılları arası olup çalışmada kar kaplı alanların, kar-su eşdeğerinin, kar 
erimelerinden kaynaklanan yüzeysel akışın (akımlar) miktarı ve zamansal değişimi ile ortalama akımlar ve 
düşük akım dönemi debilerin miktarı ve zamansal değişimlerini gösteren projeksiyonlar elde edilmiştir. Bu 
bildiri kapsamında Karasu 1 ve Karasu 3 olmak üzere iki alt havzaya ilişkin sonuçlar gösterilmektedir. 
 
KALİBRASYON VE DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI 
 
Yapılan hidrolojik modelleme çalışmaları kapsamında geliştirilen modelin performansı NSE yaklaşımı 
kullanılarak ve belirlenen uygunluk kriterleri kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmada 
modellerin kalibrasyonu ve doğrulaması dönemleri için beklenen başarı kriterleri kalibrasyon dönemi için 
NSE değeri 0,7’den büyük; doğrulama dönemi için ise NSE değeri 0,65 ten büyük olarak belirlenmiştir. 
Çizelge 1-3’den görüleceği üzere 3 farklı hidrolojik modelleme yaklaşımı ile NSE değerine göre yüksek 
performans sağlayan yağış-akış ilişkileri kurulmuştur. 
 
Çizelge 1. HBV Modeli Kalibrasyon ve Doğrulama Dönemi NSE Değerleri 

Althavza 
Kalibrasyon 
(1970-1999) 

Validasyon 1 
(2000-2011)  

Validasyon 2 
(2012-2016) 

Karasu 1 0,77 0,72 0,53 
Karasu 3 0,70 0,70 0,51 
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Çizelge 2. HEC-HMS Modeli Kalibrasyon ve Doğrulama Dönemi NSE Değerleri 

Althavza 
Kalibrasyon 
(1970-1999) 

Validasyon 1 
(2000-2011)  

Validasyon 2 
(2012-2016) 

Karasu 1 0,75 0,73 0,59 
Karasu 3 0,75 0,74 0,53 

 
 
 
Çizelge 3. Yapay Sinir Ağları Kalibrasyon ve Doğrulama Dönemi NSE Değerleri 

Althavza 
Kalibrasyon 
(1970-1999) 

Validasyon 1 
(2000-2011)  

Validasyon 2 
(2012-2016) 

Karasu 1 0,79 0,76 0,58 
Karasu 3 0,78 0,75 0,58 

 
 
GELECEK DÖNEM PROJEKSİYONLARI 
 
Çalışma kapsamında iklim değişikliği projeksiyonları kullanılarak her bir alt havza için HBV, HEC-HMS, 
ve YSA modelleri ile gelecek dönem projeksiyonları üretilmiştir. HBV modeli ile kar kaplı alan, kar su 
eşdeğeri ve yüzeysel akış, HEC-HMS modeli ile kar su eşdeğeri ve yüzeysel akış ve YSA modeli ile yalnızca 
yüzeysel akış projeksiyonları üretilmiştir. Karasu 1 ve Karasu 3 alt havzaları için RCP8.5 senaryosuna göre 
elde edilmiş olan sonuçlar bu bölümde sunulmaktadır. 
 
Karasu 1 Alt Havzası 
 
Karasu Çayı Alt Havzası’nın memba havzalarından biri olan Karasu 1 alt havzası, 2811 km2 alana sahiptir 
ve ortalama yüksekliği 2148 m’dir. Yukarı Fırat Havzası’ndaki ortalama akımlara katkısı %3’tür ve yıllık 
akımların %68,6’sı Mart-Haziran aylarında gerçekleşmektedir. Karasu 1 alt havzası için elde edilmiş olan 
gelecek dönem projeksiyonları Çizelge 4 ve 5 ile verilmektedir. 
 
MPI-ESM-MR yer sistem modelinin RCP8.5 senaryosuna göre; yıllık ortalama sıcaklığın 2041-2070 ve 
2071-2100 dönemlerinde sırasıyla 2,7°C ve 4,4°C artması, yıllık toplam yağışın ise aynı dönemlerde 
sırasıyla %-2,3 ve %1,2 oranında değişmesi beklenmektedir. 
 
HBV modelinden elde edilmiş olan sonuçlara göre, kar kaplı alan değerinin, RCP8.5 senaryosunda 2041-
2070 ve 2071-2100 dönemleri için sırasıyla %13,3 - %22,6 oranlarında azalması beklenmektedir. Ayrıca, 
Karasu 1 alt havzasının %50’sinin karla kaplı gün sayısının 2071-2100 döneminde 28 gün azalarak 121 
güne düşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, kar kaplı alan değişiminin en fazla Mart-Nisan ve Kasım 
olması beklenmektedr. Bu aylar baz alındığında, 2071-2100 döneminde bu azalmanın %23,3-27,9 
aralığında olması beklenmektedir. 
 
HBV ve HEC-HMS model sonucuna göre, kar su eşdeğerinin (KSE), RCP8.5 senaryosu 2041-2070 dönemi 
için %21,0-%28,5 ve 2071-2100 dönemi için %30,0-%43,4 oranında azalması beklenmektedir. Günlük KSE 
pik değerinin 2041-2070 dönemi için %15,5-%22,6 ve 2071-2100 dönemi için %21,0-%30,4 oranında 
azalacağı görülmektedir.  
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HBV, HEC-HMS ve YSA ile elde edilmiş olan sonuçlara göre; yüzey akımının 2041-2070 döneminde 
%1,4-%5,7 ve 2071-2100 döneminde %0,2-%7,9 aralığında ve azalma yönünde değiştiği görülmektedir. 
Beklenen akımların, 2041-2070 döneminde 20,9-21,9 m3/s, 2071-2100 döneminde ise 20,4-22,2 m3/s 
aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
Çizelge 4. Karasu 1 Alt Havzası RCP4.5 Senaryosu Gelecek Dönem Projeksiyonları 
 

 Ortalama 
Sıcaklık 
Değişimi 

(oC) 

Toplam 
Yağış 

Değişimi 
(%) 

Karla Kaplı 
Alan 

Değişimi 
(%) 

Kar-su Eşdeğeri 
Değişimi (%) Akım Değişimi (%) 

Periyot HBV HEC-
HMS HBV HEC-

HMS YSA 

2020-2040 1,2 2,9% -7,3% -10,4% -8,4% 3,2% 0,1% -7,7% 
2041-2070 1,8 2,0% -9,8% -21,2% -13,0% 4,5% 1,8% -7,3% 
2071-2100 2,3 -4,7% -13,2% -34,0% -26,3% -7,1% -3,1% -9,0% 

 
 
Çizelge 5. Karasu 1 Alt Havzası RCP8.5 Senaryosu Gelecek Dönem Projeksiyonları 
 

 Ortalama 
Sıcaklık 
Değişimi 

(oC) 

Toplam 
Yağış 

Değişimi 
(%) 

Karla Kaplı 
Alan 

Değişimi 
(%) 

Kar-su Eşdeğeri 
Değişimi (%) Akım Değişimi (%) 

Periyot HBV HEC-
HMS HBV HEC-

HMS YSA 

2020-2040 1,1 3,2% -5,3% -9,6% -4,8% 4,1% 3,7% -2,2% 
2041-2070 2,7 -2,3% -13,3% -28,5% -21,0% -1,4% -1,4% -5,7% 
2071-2100 4,4 1,2% -22,6% -43,4% -30,0% -0,4% 0,2% -7,9% 

 
 
 
Karasu 3 Alt Havzası 
 
Karasu Çayı Alt Havzası’nın havzalarından biri olan Karasu 3 alt havzası, 7291 km2 alana sahiptir ve 
ortalama yüksekliği 1810 m’dir. Yukarı Fırat Havzası’ndaki ortalama akımlara katkısı %14’tür ve yıllık 
akımların %47,1’sı Mart-Haziran aylarında gerçekleşmektedir. Karasu 3 alt havzası için elde edilmiş olan 
gelecek dönem projeksiyonları Çizelge 6 ve 7 ile verilmektedir. 
 
RCP8.5 senaryosu için elde edilmiş olan iklim modeli sonuçlarına göre yıllık ortalama sıcaklığın 2041-2070 
ve 2071-2100 dönemlerinde 2,6°C ve 4,3°C artması, yıllık toplam yağışın aynı dönemlerde sırasıyla %1,5 
ve %4,3 oranında artması beklenmektedir.  
 
HBV modelinden elde edilmiş olan sonuçlara göre, kar kaplı alanın, RCP8.5 senaryosunda 2041-2070 ve 
2071-2100 dönemleri için sırasıyla %19,5 - %32,1 oranlarında azalması beklenmektedir. Ayrıca, havzanın 
%50 oranında karla kaplı olduğu gün sayısının 2071-2100 döneminde 43 gün azalıp 82 güne düşeceği 
öngörülmektedir. En yüksek kar kaplı alan değişiminin beklendiği aylar Şubat-Mart ve Aralık aylarıdır. Söz 
konusu aylar temel alındığında, 2071-2100 döneminde bu azalmanın %23,4-%27,8 arasında olması 
öngörülmektedir.  
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HBV ve HEC-HMS model sonuçlarına göre, kar su eşdeğerinin, 2041-2070 dönemi için %26,5-32,0 ve 
2071-2100 dönemi için %45,1-53,2 anomalisi ile azalması beklenmektedir. Günlük KSE pik değerinin 
2041-2070 dönemi için %23,4-%30,5 ve 2071-2100 dönemi için %36,0-%45,6 oranında azalacağı 
görülmektedir. Bu değişimin en fazla ilkbahar ve kış mevsiminde gerçekleşmesi (2041-2070 için 23,8-27,8 
mm ve 2071-2100 için 34,3-40,9 mm oranında) öngörülmektedir.   
 
HBV, HEC-HMS ve YSA ile elde edilmiş olan sonuçlara göre; yüzey akımının 2041-2070 döneminde %-
1,4-%2,4 ve 2071-2100 döneminde %-2,0-%3,5 arasında değişeceği görülmektedir. Beklenen akımların, 
2041-2070 döneminde 95,0-98,6 m3/s, 2071-2100 döneminde ise 94,4-99,7 m3/s aralığında gerçekleşmesi 
beklenmektedir.  
 
Çizelge 6. Karasu 3 Alt Havzası RCP4.5 Senaryosu Gelecek Dönem Projeksiyonları 
 

  
Ortalama 
Sıcaklık 
Değişimi 

(oC) 

Toplam 
Yağış 

Değişimi 
(%) 

Karla Kaplı 
Alan 

Değişimi 
(%) 

Kar-su Eşdeğeri 
Değişimi (%) Akım Değişimi (%) 

Periyot HBV 
HEC-
HMS HBV 

HEC-
HMS YSA 

2020-2040 1,2 3,8% -9,7% -15,5% -13,2% 4,4% 0,3% -2,4% 
2041-2070 1,7 4,8% -13,6% -20,6% -21,2% 5,5% -1,4% -2,1% 
2071-2100 2,2 0,9% -19,7% -35,4 -30,0% -0,2% -2,8% -2,4% 

 
 
Çizelge 7. Karasu 3 Alt Havzası RCP8.5 Senaryosu Gelecek Dönem Projeksiyonları 
 

  
Ortalama 
Sıcaklık 
Değişimi 

(oC) 

Toplam 
Yağış 

Değişimi 
(%) 

Karla Kaplı 
Alan 

Değişimi 
(%) 

Kar-su Eşdeğeri 
Değişimi (%) Akım Değişimi (%) 

Periyot HBV 
HEC-
HMS HBV 

HEC-
HMS YSA 

2020-2040   1,1  8,3%  -7,7%  -11,6% -9,9%   7,2%  2,0%  -0,3% 
2041-2070  2,6  1,5%  -19,5%  -30,5%  -23,4%  2,4%  -0,7%  -1,4% 
2071-2100   4,3  4,3%  -32,1%  -45,6%  -36,0%  3,5%  -1,5%  -2,0% 

 
 
SONUÇ 
 
Çalışma kapsamında HBV, HEC-HMS ve Yapay Sinir Ağları olmak üzere 3 farklı hidrolojik modelleme 
yaklaşımı ile NSE değerine göre yüksek performans sağlayan yağış-akış ilişkileri kurulmuştur. Bu modeller 
iklim projeksiyonları ile çalıştırılarak gelecek dönemde iklim değişikliğinin kar yüküne ve akımlara etkisi 
tahmin edilmiştir.  
 
Elde edilen sonuçlara göre her iki alt havza için de artan sıcaklıklara paralel olarak yıllık ortalama karla 
kaplı alan miktarında azalışların yaşanması beklenmektedir. Ayrıca, ortalama yükseklik azaldıkça KKA 
değişiminin daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, ortalama %50 karla kaplı alan miktarındaki 
azalmanın sıcaklık artışları ile birlikte karın birikme ve erime dönemleri arasındaki süreyi azaltacağı sonucu 
çıkarılabilir.  
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Karlı kaplı alan değişimine benzer olarak, kar-su eşdeğeri değişimlerinin ortalama yükseklik ile ters orantılı 
olduğu görülmektedir. Diğer yandan, sıcaklık artışları ile beraber yağış rejiminin daha çok yağmura dönmesi 
de kar-su eşdeğeri miktarındaki azalmanın bir diğer sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Akım projeksiyonları incelendiğinde, hem Karasu 1 hem de Karasu 3 alt havzası için de önemli bir değişim 
beklenmediği görülmektedir. Her ne kadar kar-su eşdeğeri ve karla kaplı alanlarda azalmalar beklense de 
yağış miktarındaki artış ile yıllık ortalama akım miktarının dengelendiği görülmektedir. 
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YER RADARI (GPR) İLE KARSU EŞDEĞERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Semih YILDIZ1, Zuhal AKYÜREK2, Andrew BINLEY3, Mustafa ÖZKAYA4 

 
ÖZET 

İlkbahar akımları enerji üretimi, içme suyu temini ve tarımsal sulama gibi suya bağlı faaliyetlere önemli bir 
su kaynağı olarak katkı sunmaktadırlar. Bu akımlarının önemli bir kısmı mevsimsel karın erimesi ile ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle kar parametrelerini izlenmesi ve ölçülmesi erime sezonundaki akım tahmini için 
önem taşımaktadır. Kar kaplı alan ve karsu eşdeğeri kar erimesi ile oluşacak akımın belirlenmesinde önemli 
iki parametredir. Karsu eşdeğeri kar kütlesinin tutabildiği su miktarını göstermekte ve kar katman bilgisi ile 
doğrudan ilişkilidir. Uydu görüntüleri ile kar kaplı alanların belirlenmesi izlenebilmektedir. Ancak bu 
yöntemin düşük mekânsal çözünürlük ve hava koşullarına bağlılık gibi kısıtları mevcuttur. Geleneksel 
yöntemler ile nokta bazında elde edilen kar derinliği ve karsu eşdeğeri ölçümleri karın katmanlaşmasından 
ve zorlu arazi koşullarından dolayı zaman alıcı ve kısıtlayıcı olmaktadır.  Yer radarı jeofizik alanında sıkça 
kullanılan bir ölçüm yöntemidir. Farklı dalga boyunda oluşturulan sinyalin çevredeki objeler ile etkileşme 
girmesi ve yansıması sonucu ölçüm yapılan obje ile ilgili dolaylı olarak bilgi elde etmek mümkün 
olmaktadır. Bu çalışmada MALA GX450 HDR yer radarı kar parametrelerinin belirlenmesinde Türkiye’de 
ilk kez kullanılmıştır. 5 ve 6 Şubat 2019 tarihlerinde Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde DSİ’ye ait kar 
derinliği ölçüm alanında arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. GPR ile elde edilen kar su eşdeğeri geleneksel 
yöntemlerden olan kar tüpü ile yapılan ölçümler ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada gerçekleştirilen arazi 
çalışmasında elde edilen sonuçlar paylaşılmakta ve yeni tekniklerin de kurumlar tarafından kullanılabilmesi 
üzerine öneriler de bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Karsu Eşdeğeri, Yer Radarı, GPR, Kar Kütlesi 

 
ABSTRACT 

 
Spring flows have important contributions to water-related activities such as energy production, drinking 
water and irrigation. A significant portion of these flows occurs with the melting of seasonal snow. Thus, 
monitoring and measurement of snow parameters are important in spring runoff estimations. Snow covered 
area and snow water equivalent are two important parameters in determining the flows that will due to snow 
melting. Snow water equivalent (SWE) shows the amount of water that snowpack can hold and is directly 
related to the structure of snowpack. Snow covered areas can be observed and determined from satellites. 
However, this method has some limitations such as low spatial resolution and dependency on whether 
conditions. The snow depth and SWE values obtained from point observations using traditional methods 
are time-consuming and restrictive due to snow stratification and difficult terrain. Ground Penetrating Radar 
(GPR) is a well-known measurement method that is frequently used in the field of geophysics. GPR works 
by emitting a pulse into the ground and recording the echoes that result from subsurface objects. In this 
study, MALA GX450 HDR model GPR is used to determine snow parameters for the first time in Turkey. 
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The study was conducted on 5-6 February in 2019 in the region of Ilgaz Mountains National Park. The 
results obtained from GPR surveys were compared with manuel snow sampler measurements. The results 
of this field work is shared and some recommendations on the use of GPR in measuring SWE is presented. 

Keywords: GPR, Hydrology, Snow Depth, SWE 

 

GİRİŞ 
 
Kar, orta enlemlerde kış yağışlarının geçici olarak depolandığı ve ilkbaharda yükselen sıcaklıklar ile 
erimeye başlayan önemli bir su kaynağıdır. Kar erimesinin nehir akımlarına (Jost vd., 2012), havza 
ekolojisine  (Walker vd., 2018), su kimyasına  (Ahmad ve Hasnain, 2001), ve yamaç erozyonuna (Wu vd., 
2018) etkisi oldukça fazladır. Kar erimesi sonucu oluşan akım içmesuyu, enerji üretimi ve tarımsal sulama 
amaçlı kullanılan barajlar için önemli bir su kaynağıdır (Smyth vd., 2019,  Suzuki vd., 2006). Bu nedenle 
kar kaplı alanların izlenmesi ve karsu eşdeğerinin belirlenmesi su kaynaklarının en uygun şekilde 
yönetilmesi açısından önemlidir.  Dağlık alanlarda kar kaplı alanlar rüzgar, sıcaklık, topoğrafya ve bitki 
örtüsü farklılıkları nedeniyle heterojen bir yapı göstermektedir (Wetlaufer vd., 2016, Grünewald vd., 2010). 
Kar parametrelerinin havza ölçeğinde belirlenebilmesi akım değerlerinin bahar aylarında kestirilmesi 
açısından önemlidir. Kar parametreleri kar derinliği (KD (cm) veya karsu eşdeğeri (KSE (mm)) olarak ifade 
edilmektedir (Avanzi vd., 2017). Hidroloji uygulamalarında genellikle KSE, kar kütlesinin içindeki su 
miktarını göstermesi açısından daha fazla kullanılmaktadır. KSE’nin mekânsal değişimi kar derinliğinin 
değişimine daha çok bağlıdır, nitekim kar yoğunluğunun mekânsal değişimi kar derinliğinden daha az 
olmaktadır. Kar yoğunluğu karın metamorfozu ile zamana bağlı olarak değişim göstermektedir (Lettenmaier 
vd., 2015, López-Moreno vd., 2013).  Kar parametreleri yersel ölçümlerden elde edilmekle birlikte uzaktan 
algılama yöntemleri ile de elde edilebilmektedir. Yer ölçümleri geleneksel olarak zahmetli bir şekilde kar 
tüpleri veya kar çukurları ile yapılabilmektedir. Bu yöntemler kullanılarak ölçüm noktasındaki kar derinliği, 
karsu eşdeğeri, kar yoğunluğu, kar sıcaklığı, kar sertliği ve diğer özellikler elde edilebilmektedir. Bu ölçüm 
yöntemleri oldukça güvenilir ve uygulanabilir olmakla birlikte, geniş alanlar için oldukça pahalı ve zaman 
alıcıdır. KSE’nin genel ölçüm yöntemi kar tüpleri (ağırlık metodu), kar yastığı ve uzaktan algılama 
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir (Pomeroy and Gray, 1995). Kar örtüsünün önemli başka bir bileşeni 
de kar yoğunluğudur. Kar yoğunluğu birim hacmin sahip olduğu kar kütlesini (g/cm3) ifade etmekte olup 
kar derinliğinin KSE’ne çevrilmesinde bir çarpan olarak kullanılmaktadır (De Michele vd., 2013). Kar 
yoğunluğunun ölçülmesi kar derinliğinin ölçülmesine kıyasla daha karmaşık ve daha zahmetli bir süreç 
gerektirmektedir. (Jonas vd., 2009, Egli vd., 2009). Kar yoğunluğu geleneksel olarak mikro penetrometre 
(Hagenmuller vd.,  2016), kar çukuru açma (Leppänen vd, 2016), kar yatağı (Serreze vd., 1999) ve kar 
kazığı (Kendra vd., 1994) gibi hantal, zaman alıcı ve sadece belli yerlerde uygulanabilen yöntemler  
kullanılarak doğrudan noktasal olarak ölçülmektedir. Uzaydan veya havadan uzaktan algılama platformları 
kullanılarak yapılan kar yoğunluğu ölçmeleri istenilen düzeyde değildirler. Pasif-mikrodalga özellikli 
uydular kar yoğunluğunu belli bir düzeye kadar ölçebilmektedir ancak bu yöntem düşük konumsal 
çözünürlüğe sahip olup dağlık alanlarda etkili değildir. (Koike and Suhama, 1993). Ülkemizde de uzaktan 
algılama yöntemleri kullanılarak farklı uydu görüntülerinden kar kaplı alan izlenimi (Akyurek ve Şorman, 
2003; Tekeli vd, 2005; Surer vd., 2014; Kuter vd., 2018, Piazzi vd., 2019) ve kar erime modelleme 
çalışmaları uzun yıllardır sürdürülmektedir (Tekeli vd., 2006; Sorman vd., 2009;  Sensoy vd., 2015). 
 
Yer radarı (GPR) kar derinliğinin belirlenmesinde kullanılan jeofizik yöntemlerdendir. Kar yoğunluğunun 
belirlenmesinde GPR ölçümlerinin faydalı olduğu bilinmektedir. Kuru kar ve radar hızı arasındaki ilişki 
nedeniyle kütle yoğunluğu radar hızından direk olarak elde edilebilmektedir (Tiuri vd., 1984). GPR 
ölçümlerinde iki farklı ölçüm tekniği kullanılabilmektedir. Ortak orta nokta (CMP) yönteminde verici ve 
alıcı antenler arasındaki mesafe düzgün olarak arttırılmaktadır. Bu yöntem ile oldukça hassas ölçümler 
alınabilmektedir. Diğer bir ölçüm yöntemi ise ortak uzaklık (CO) yöntemidir, verici ve alıcı antenler belli 
bir mesafede sabitlenmiştir. Verici antenden gönderilen elektro manyetik dalga çevredeki yansıtıcı özellik 
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gösteren maddelerden etkilenerek geri döner ve alıcı anten tarafından geri dönen sinyal kaydedilir. Kar 
kütlesinin özelliklerinin belirlenmesinde GPR ölçümünün CO yöntemi ile uygulanması sonucu oldukça iyi 
sonuçlar elde edilmiştir (Holbrook vd., 2016). EM dalganın gidiş ve dönüş için harcadığı zamanın kar 
derinliğine çevrilebilmesi için EM dalganın kar katmanı içindeki hızının belirlenmesi gerekmektedir. 
Yansıtıcı objelerden yansıyan dalga ile oluşan hiperbolik eğrilerden radar hızı belirlenebilmektedir (St. Clair 
and Holbrook, 2017). Eğer hiperbolik yansımalar gözlenmez ise farklı yöntemler denenmelidir.      
 
Bu çalışmada, kar parametrelerinin belirlenmesinde Türkiye’de ilk kez GPR ölçümlerinin kullanılması 
anlatılmaktadır. Ilgaz Dağı Milli Park alanında 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen arazı çalışması 
sonucu elde edilen bulgular tartışılmaktadır.  
 
ÇALIŞMA ALANI VE METODOLOJİ 
 
Çalışma Alanı 
 
Çalışma, Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde yer alan 45 km2 alana sahip havzada gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 
Havzanın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1800 metredir. Ortalama sıcaklığı 5.7 °C’dir. Toprak 
genellikle şistler ve volkanik kayalardan oluşmuştur. Anadolu'nun en uzun ve en dinamik kırılma çizgisi 
olan kuzey fay hattı Ilgaz Dağı'nın güney eteklerinden geçmektedir. Milli Park içinde farklı özelliklere sahip 
vadiler, sırtlar ve tepeler vardır. Jeomorfolojik olarak, hafif dalgalı yayla düzlüğü veya zirve düzlüğü olarak 
ifade edilebilecek bir yapıya sahiptir. Arazi, genel olarak başta saf Göknar ve Sarıçam meşcereleri olmak 
üzere orman ile orman içi açıklık niteliğindeki alanlardan oluşmaktadır. Ilgaz Dağı Milli Parkının dağlık ve 
engebeli bir yapıya ve farklı arazi örtüsüne sahip olması, bu test alanını konuma bağlı uygulamalar açısından 
önemli kılmaktadır. Çalışma alanında bulunan ve DSI tarafından işletilen kar derinlik sensörü bu alandaki 
kar derinliğini ölçmektedir (Şekil 1). Havzada kar derinliği 2019 su yılı için ortalama 0.83 m olarak 
ölçülmüştür.  Çalışma alanına ait 2019 su yılı aylık ortalama kar derinlikleri Şekil 2’de gösterilmektedir. 
 
Ölçüm Yöntemleri ve Elde Edilen Veri 
 
Kar Tüpü 
 
Karsu eşdeğerinin ölçülmesinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri kar tüpüdür. Mountain Rose tipi 
örnekleme kar tüpü alüminyum tüpten yapılmıştır ve 30-cm2 kesit alanına sahiptir. 1.2 m uzunluğundaki tüp 
6.67 cm çapındadır. Kar derinliği üzerinde işaretli olan metrik sistem ölçümleme ile okunabilmektedir. 
Karsu eşdeğeri için de tüp üzerinde metrik birimde eşdeğer ölçüm skalası bulunmaktadır.  Kar tüpü yöntemi 
ulaşımı zor alanlarda mümkün olmamakla birlikte oldukça sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Kar kütlesinin 
durumuna ve ölçümü yapan kişinin tecrübesine bağlı olarak hata içermektedir (Goodison, 1978). Şekil 3’te 
DSI tarafından işletilen ultrasonik kar derinlik sensörü (Campbell SR50A), kar tüpü (Mountain Rose) ve bu 
kar tüpü ile KSE ölçme anı gösterilmektedir.  
 
GPR 
 
Çalışmada MALA GX HDR model CO GPR kullanılmıştır. Ölçümler 450 MHz anten ile iki şekilde 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak belirlenen iki hat boyunca kızak sitemi üstüne monte edilmiş GPR anteni ve 
operator boynuna asılı kontrol ünitesi ile beraber insan gücü ile çekilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Daha 
geniş alanının taranmasında GPR anteni kar motosikletine yandan bağlanmış olarak motor tarafından  
çekilerek ölçme gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Mobil GPR uygulamasında kar motosiklet hızının 5 km/saat’i 
geçmemesine dikkat edilmiştir.  
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Şekil 1. Çalışma Alanı yeri ve çalışma alanının kar kaplı ve karsız görüntüleri 
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Şekil 2. Ilgaz Dağı Milli Parkı için DSI tarafından ölçülen 2019 Su Yılı Aylık Ortalama Kar Derinlikleri. 

 
 

 

  
 

Şekil 3. Kar tüpü (üst) ile KSE ölçümü (sol alt) ve kar derinlik ölçüm istasyonu (sağ alt) 
 
 

  
 

Şekil 4. Operator tarafından çekilen (sol) ve kar motorunca çekilen (sağ) GPR ölçme yöntemleri 



 

 

Sa
yf

a9
74

 

Metodoloji 
 
Hat Boyunca Ölçüm 
Arazide belirlenen iki hat üzerinde GPR ile ölçümler alınmıştır. Aynı hat üzerinde kar tüpü ile de eşit 
aralıklarda kar derinlik, karsu eşdeğeri ölçümleri yapılmıştır. İlk hattta 14 ikinci hatta 13 noktada manuel 
ölçümler gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). GPR ölçümlerinden elde edilen dalga hızını kar derinliğine 
dönüştürmek için gerekli hiperbolik eğrinin elde edilebilmesi için karsız sezonda belirlenen bu hatlar 
üzerine metal plakalar yerleştirilmiştir. Metal plakalardan elde edilen geri yansıma ile elektro manyetik 
dalganın hızı belirlenebilmiştir. GPR’dan elde edilen ham veri, veri üzerinde gerçekleştirilen ön analizler 
ile elde edilen kar kütlesi ve yer arasındaki ayrım, ve radar dalgasının hızının belirlendiği hiperbolik eğri 
Şekil 6’da verilmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 5. GPR hattı ve manuel ölçüm noktaları 
 

 

 
Şekil 6. GPR ham veri, filtrelenmiş radar verisi ve yere gömülü metal levhalardan elde edilen  hiperbolik eğri 
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Şekil 6’da sunulan grafikte gösterilen parabol kestiriminden kar kütlesinde EM dalganın hızı 0.232 m/ns 
olarak elde edilmiştir. EM hız ve dielektrik sabit arasındaki ilişki denklem 1’de verilmektedir.  
 
                                                                                                                          (1) 

 
 : kar katmanı içindeki radar dalga hızı 

 dielektrik sabitin gerçek kısmı 
c : boşluktaki ışık hızı (~300.000 km / s) (Bradford et al., 2009).   
 
Aşağıda verilen denklem ile de kar yoğunluğu hesaplanabilmektedir (Tiuri et al., 1984): 
 
                                = 1 + 1.7  + 0.7 2                                                                                           (2) 
 

    :kar yoğunluğu  (gr/cm3) 
  :dielektrik sabitin gerçek kısmı.   
 
GPR ölçmelerinin yapılmış olduğu 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde çalışma alanına ait kar derinliği DSİ Kar 
Derinlik Sensörü ile ortalama 124 cm olarak ölçülmüştür.  
 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Her iki hat boyunca kar tüpü ile manuel ölçümler de gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 2’de elde edilen 
değerler sunulmaktadır. Aynı zamanda örneklemenin yapıldığı noktalarda GPR ile elde edilen kar derinliği 
ve hesaplanan karsu eşdeğeri sunulmaktadır. Manuel ölçüm değerleri doğru değerler olarak kabul edilmiş 
ve ölçüm hatasının olmadığı var sayılmıştır.   
 
 
Çizelge 1. Hat 1 için elde edilen kar parametreleri 
 

Hat-1  
Ölçüm Ö çü
noktası 

KD 
(cm) 

 
(gr/cm3) 

KSE 
(mm) 

Sd__GPR 
(cm) 

_GPR 
(gr/cm3)

R
m3) 

KSE_E_GPRPRP  
(mm) 

Fark_ 
KD
rk__

KDKD 
(cm) 

Fark_k KS
E

rkk SKS_
EE 

(mm)m)m)m  

1 74 0.392 290 76 0.356 269 -2 21 
2 86 0.326 280 79 0.356 282 7 -2 
3 88 0.352 310 86 0.356 308 2 2 
4 94 0.383 360 94 0.356 333 0 27 
5 84 0.417 350 90 0.356 320 -6 30 
6 91 0.385 350 93 0.356 333 -3 17 
7 99 0.404 400 104 0.356 372 -5 28 
8 92 0.359 330 94 0.356 333 -2 -3 
9 105 0.324 340 108 0.356 384 -3 -44 

10 114 0.368 420 112 0.356 397 2 23 
11 112 0.339 380 104 0.356 372 8 8 
12 108 0.352 380 112 0.356 397 -4 -17 
13 119 0.353 420 119 0.356 423 0 -03 
14 102 0.373 380 108 0.356 384 -6 -04 

Ortalama 98 0.366 356 99 0.356 351 -1 6 
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Çizelge 2. Hat 2 için elde edilen kar parametreleri 
 

Hat-1  
Ölçüm ç
noktası 

KD 
(cm) 

 
(gr/cm3) 

KSE (mm) KD_D_GPR 
(cm) 

_GPR 
(gr/cm3)

R
m3) 

KSE_E_GPRPRP  
(mm) 

Fark_ _ KDDKD 
(cm) 

Fark_ 
KSE
rk__
SESE 

(mm)
E
m)m)m) 

1 120 0.350 420 115 0.356 409 5 11 
2 111 0.324 360 119 0.356 424 -8 -64 
3 114 0.298 340 115 0.356 409 -1 -69 
4 110 0.355 390 108 0.356 384 2 6 
5 101 0.347 350 108 0.356 384 -7 -34 
6 92 0.348 320 94 0.356 335 -2 -15 
7 104 0.337 350 108 0.356 384 -4 -34 
8 118 0.339 400 126 0.356 449 -8 -49 
9 100 0.350 350 104 0.356 370 -4 -20 

10 114 0.360 410 119 0.356 424 -5 -14 
11 116 0.293 340 130 0.356 463 -14 -123 
12 116 0.362 420 119 0.356 424 -3 -4 
13 120 0.308 370 122 0.356 434 -2 -64 

Ortalama 110 0.338 371 114 0.356 39 -4 -36 
 
Her iki hat boyunca elde edilen değerler karşılaştırıldığında GPR ile elde edilen kar derinliklerinin manuel 
ölçüm ile elde edilen değerlere oldukça yakın olduğu görülmektedir. Sadece bir noktada GPR ile elde edilen 
kar derinliğinin manuel ölçüm ile elde edilen değerden 14 cm daha fazla olduğu belirlenmiştir. Karsu 
eşdeğeri ortalama fark ilk hat için 6 mm, ikinci hat için 36 mm olarak elde edilmiştir. İkinci hat boyunca 
kar derinliği ve kar yoğunluğunun daha fazla değişim gösterdiği görülmektedir. Bu hat kuzey güney 
doğrultusunda olup arazi eğimi güney yönündedir. Arazi çalışması tarihlerinde kar derinlik sensöründen 
elde edilen ortalama kar derinliği 124 cm’dir. Kar derinlik sensörü Hat 2’de  9 ve 10 nolu  noktalara yakın 
yerdedir. 10 nolu noktada manuel ölçüm ile 114 cm, GPR ile 119 cm kar derinliği belirlenmiştir. GPR ile 
elde edilen kar derinliğinin ultrasonik sensör ile elde edilen değere daha yakın olduğu görülmektedir. 
 
Alansal Ölçüm 
Kar motosikletine bağlanan GPR ile arazide ölçümler elde edilmiştir. Hiperbolik denklem ile elde edilen 
kar yoğunluk değeri kullanılarak GPR ile elde edilen kar derinliklerinden karsu eşdeğeri elde edilmiştir. 
Elde edilen alansal KSE Şekil 7’de gösterilmektedir. Ağaç ve çalılık alanlar maskelenmiştir. 
 
Mobil GPR ile elde edilen kar derinlikleri ve ortalama kar yoğunluk değeri kullanılarak kar su eşdeğerinin 
alansal değişimi elde edilmiştir. Arazinin bazı bölgelerinde karsu eşdeğerinin 500 mm ve üstü olduğu 
görülmektedir. Eğimin arttığı güney yönüne doğru KSE’nin de artış gösterdiği görülmektedir.  
 
SONUÇLAR 
 
Türkiye’de ilk kez GPR ölçümleri ile kar parametrelerinin elde edilmesi gereçekleştirilmiştir. Kar 
parametrelerinin elde edilmesinde yeni tekniklerin kullanımı ve bu parametrelerin daha güvenilir olarak 
elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle GPR yönteminin gerek kızaklı gerekse mobil olarak uygulanması 
sonucu kar derinliği ve karsu eşdeğerinin güvenilir bir şekilde manuel yöntemlere göre daha kısa zamanda 
elde edilebildiği belirlenmiştir.  
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Kar derinliğinin kar yoğunluğuna göre daha hetorejen olduğu bilinmektedir, fakat manuel ölçümlerden de 
görüldüğü üzere kar yoğunluğunun da hat boyunca değişim gösterdiği görülmektedir. Kar derinliğinin 
insansız hava aracı ile elde edilerek kar yoğunluğunun alansal değişimi belirlenecektir.  
 
Nehir akımlarının %60-70 oranında kar erimesinden kaynaklandığı ülkemizde, GPR tekniği ile daha kısa 
sürede güvenilir kar derinliği ve karsu eşdeğerinin elde edilmesi önerilmektedir. Bu tip çalışmaların 
yürütülmesinde üniversite ve kurum işbirliğinin önemli olduğu ve bu tip birlikte çalışmaların sayısının 
artmasının gerektiği düşünülmektedir.  
 

 
 

Şekil 7. GPR ile elde edilen alansal KSE (mm)  
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ÖZET 

Su yolu anlamına gelen Kehriz, hem yeraltı sularının hem de yüzeysel suların kaynağından yerleşim 
yerlerine iletilmesini sağlayan kanallardır. Kehrizler, başta İran olmak üzere Türkiye, Fas, İspanya, Mısır 
ve Çin gibi birçok ülkede binlerce yıldan beri insanların tarım ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 
En eski kehrizin M.Ö. 2000 yılında İran’ın İlam Bölgesi’nde yapıldığı iddia edilmektedir. Kehriz yapımı 
insanoğlunun yüzeysel kanallarda suyun kuruduğunu fakat aynı zamanda madenlerdeki suyun kurumadığını 
fark etmesi ile tarihte ilk olarak İran’da ortaya çıkmıştır. İran’da mevcut durumda toplamda 217800 km 
uzunlukta 36300 adet aktif kehriz bulunmaktadır. Kehrizler bir veya birden fazla sağlam yan duvarlı yatay 
kanallardan oluşmaktadır. Belirli bir eğimi olan bu kanalların hassas bir eğime sahip olması gerekmektedir. 
Az eğim suyun birikmesine, fazla eğim ise kanalların tahrip olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, kehrizlerde 
dikey kuyular da yapılmaktadır. Bu kuyular hem yapım hem de işletme sırasında toprak ve sediment gibi 
iletilmesi istenmeyen malzemelerin toplanmasında ve kehrizin havalandırılmasında kullanılmaktadır. 
Kehriz inşası sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise dışarıdan malzeme getirilmemesi ve at 
nalı şeklinde inşa edilmesidir. Kehrizlerin belli aralıklarla bakımı yani temizliği ve duvarların 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Kehrizler, suyu iletmenin yanı sıra suyu depolamak için de kullanılmıştır. 
Bu amaçla, yeraltı suyunun yüzeye çıkış yaptığı noktalara yakın bölgelerde yeraltı barajlarına benzer yapılar 
inşa edilmiştir. Böylelikle suyun kullanımı da zamansal olarak planlanarak aşamalı olarak kullanılmış 
böylece yaz aylarında da su temini mümkün olmuştur. Bu çalışmada kehrizlerin tarihi, yapısı, yapımı, 
bakımı, işletmesi ve dünyadaki mevcut uygulamaları incelenmiştir. Ayrıca, yeraltı suyundan nasıl 
faydalanıldığı, kehrizlerin sorunları ve kuraklığa çözüm olarak sağladıkları faydalar, ünlü ve tarihi 
kehrizlerden örnekler verilerek açıklanmıştır. Böylece kehrizlerin günümüzde de kuraklığa çare olabilecek 
bir yapı oldukları gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kehriz, Kuraklık, Yeraltı suyu, Tarihi Su Yapıları. 

 
ABSTRACT 

 
Kareez or Qanat, which means waterway, is the channels that provide the transmission of both groundwater 
and surface water to the urbanized areas. Qanats supply drinking water and water for agriculture since 
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thousands of years in many countries such as Iran, Turkey, Morocco, Spain, Egypt and China. To the best 
knowledge, the oldest qanat was built in B.C. 2000 in Ilam, Iran. Constructions of Qanats started when the 
miners realized that water does not dry in the subsurface as opposed to the surface. There are currently 
36300 active qanats in Iran which have a total length of 217800 km. The qanats are composed of horizontal 
channels with strong side walls. These channels should have a precise slope. Mild slope causes accumulation 
of water and steep slope causes destruction of the channels. In addition, vertical wells are made in qanat. 
These wells are used during both construction and operation of qanat to collect undesirable materials such 
as sediment and to ventilate the qanat. Another point to be taken into consideration during the construction 
of the qanat is the inability to bring material from outside, and the construction as a shape of horseshoe. 
Maintenance of the qanats, i.e. cleaning and strengthening of the walls need to be done regularly. The qanats 
are used to store water as well as transmitting water. To this end, structures similar to underground dams 
have been constructed in areas close to the ground where groundwater flows to the surface. Thus, water use 
was planned in time and water supply had become possible in summer. In this study, the history, structure, 
construction, maintenance, operation and current applications of qanat were examined. In addition, 
utilization of groundwater, the problems of the qanats and their benefits as a solution to the drought are 
explained with examples of famous and historical qanats. 

Keywords: Kareez, Drought, Ground water, Historic water structures. 

 

GİRİŞ 
 
Su, yaşamın devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir, buna rağmen her yerde suya rahatlıkla erişim 
sağlanamamaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde ihtiyaç duyulan suyun sağlanması için yeterli kaynak 
olmaması nedeniyle su temini ciddi sorun teşkil etmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış miktarının 
az olması ve sıcaklığın yüksek olması sebebiyle su temini yer üstü sularından sağlanamamaktadır. Örneğin 
Afrika ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerde yıllık ortalama yağış yüksekliği 50 mm’nin altındadır. Bu durumda 
kurak-yarı kurak bölgelerde genellikle tek su kaynağı yeraltı suyu olmaktadır (Taghavi-Jeloudar ve ark., 
2013). Bu bölgelerde yeraltı tünelleri (kehrizler) su ihtiyacının karşılanması için büyük öneme sahiptir. 
 
Dünyadaki toplam suyun yaklaşık olarak %96'dan fazlası tuzlu sudur. Bütün tatlı su kaynaklarının 
%68'inden fazlası buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun diğer %30'u ise yeraltında 
bulunmaktadır. Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun yaklaşık %1'ini 
oluşturmaktadır. En eski zamanlardan beri tarım ve evsel kullanım (içme, temizlenme) için gerekli su 
ihtiyacı yeraltı suyundan karşılanmıştır. Günümüzde Avrupa’da su kaynaklarının %65’i yeraltı suyundan 
sağlanmaktadır (Koç, 2014). Yenilenme süreleri uzun olmasına rağmen, yeraltı suyunu kullanmanın önemli 
avantajları vardır. Örneğin, yeraltı su kaynaklarında buharlaşma ve dolayısıyla su kaybı olmamaktadır. 
Büyük bölgelerde yeraltı suyu yüzey suyuna göre daha eşit dağılmaktadır. Tarım arazilerinde ihtiyaç olan 
noktalarda doğrudan yeraltı suyundan yararlanılarak sulama suyu temini yapılabilmektedir. Özellikle kurak 
ve yarı kurak ülkelerde, yeraltı suyu sulama için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Libya 
veya Tunus gibi bazı kurak ve yarı kurak ülkelerde, yeraltı suyu her türlü amaç için tek geleneksel tatlı su 
kaynağıdır (Salih, 2006). 
 
Yeraltı suyuna erişmek için toprağa kuyu açmak, kurak bölgelerde su temini için insanlar tarafından yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, kuyuların akifer için önemli derecede zararlı olduğu ve yeraltı 
suyu seviyesini önemli ölçüde azalttığı, ayrıca yeraltından su almak için büyük miktarda enerjinin gerektiği 
tespit edilmiştir. 5000 yıldan daha uzun bir süre önce insanoğlu Kehriz adı verilen sürdürülebilir bir yeraltı 
suyu sistemi icat etmiştir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). Kehrizler, yeryüzünün altında 300 m’ye varan 
derinliğe sahip, yapay yeraltı suyu kanallarıdır. Bu kanallar insanların tarımsal ve evsel kullanımı için 
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yeryüzüne sürekli bir su akışı sağlamaktadır. Kehrizlerden yayılan su yüzeye çıkmaz, kanal açıklığından 
akar. Sistem, mekanik olmayan bir şekilde çalışan, suyu kaynağından kullanım noktasına taşımak için 
sadece yerçekimine dayanan düşey bir kuyudan ziyade yataydır (Smith, 1953). Kehrizler, yapımı çok 
zahmetli ve önemli ölçüde beceri gerektiren yapılardır. Kehrizlerin inşası İran'da geleneksel bir aile işi 
olarak kabul görmekte ve nesilden nesile aktarılmaktadır. Kehriz kazan kişiye İran’da Mukanni denilmekte 
ve saygın bir meslek olarak kabul görmektedir (Ahmadi ve ark., 2010). 
 
Bu çalışma kapsamında, kehrizlerin günümüzde de kullanılmasının faydalı olup olmadığını araştırmak için 
kehrizlerin tarihi, mevcut ilk uygulaması ve daha sonra nasıl yaygın hale geldiği araştırılmış ve bu yayılma 
süresince kültürel etkisi incelenmiştir. Kehrizlere ait yasalar ve su paylaşım bölümü, kehrizlerin yapımı, 
işletilmesi, kehriz çeşitleri, avantaj ve dezavantajları araştırılmış ve bu çalışma kapsamında sunulmuştur. 
Kehriz çeşitleri ve dünyadaki kehriz örnekleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda kehrizlerin 
günümüzde de kuraklığa çözüm olabilecek bir yapı oldukları gösterilmiştir. 
 
KEHRİZLERİN TARİHİ 
 
Kehrizlerin ortaya çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. En çok kabul gören teori Henry 
Goblot’un “Qanat: A Technique for Obtaining Water” kitabında belirttiği M.Ö. 1000 yılında bugünkü İran 
sınırları içerisinde, Türkiye’ye yakın bir bölgede maden işçileri tarafından maden içerisinde toplanan suyu 
dışarı çıkartmak amacıyla geliştirilmiş bir yöntem olduğudur (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). İran’ın kurak 
ve çöl iklimi göz önünde bulundurulduğunda, zaman içerisinde yeryüzünde açılan kanalların kuruduğu 
ancak yeraltı kanallarının kurumadığı fark edilmiştir ve bu yöntem dünyada birçok bölgede de güvenilir bir 
su temini aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kehrizin tarihinin bundan daha eskiye dayanması 
muhtemeldir. Nitekim yapılan arkeolojik kazılarda bugünkü Umman’da M.Ö. 2000 yıllarının sonlarına ait 
ve İran-İlam bölgesinde Saimareh Barajı yakınlarında 2014 yılında yapılan kazılarda M.Ö. 3000 yılı 
başlarına ait kehriz kalıntıları bulunmuştur (livius.org). 2003 yılındaki İran-Bam depreminden sonra Pers 
İmparatorluğu’na ait 2000 yıllık kehriz kalıntıları ortaya çıkmıştır (Ahmadi ve ark., 2010). Asur Kralı 2. 
Sargon M.Ö. 714 yılında Urmiye Gölü yakınlarına yaptığı saldırıda bu bölgede bulunan bir kehriz hakkında 
konuşmuştur. Ondan sonraki kral döneminde Asur İmparatorluğu başkentinin içme suyu ihtiyacını 
karşılamak için 20 km uzunluğunda bir Kehriz yapılmıştır (English, 1968). M.Ö 550-331 yılları arasında 
Pers İmparatorluğu sınırları içerisinde kehriz yapımına önem verilmiştir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). 
M.Ö. 518 yılında Büyük Darius Mısır’ın fethinden sonra bölgeye kehriz yaptırılması emrini vermiştir 
(English, 1968). Bu imparatorluk döneminde yapılan, İran’ın doğusunda yer alan Gonabad Kehrizi hala 
aktiftir. M.Ö. 64 ile 660 yılları arasında Doğu Roma hâkimiyeti altında olan günümüz Suriye ve Ürdün 
bölgelerinde çok sayıda kehriz yapılmıştır (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). M.Ö. 200 yılından itibaren 
Çin’de de görülmeye başlanmıştır. İslamiyetin yayılışıyla birlikte kehrizler de dünyada yayılmaya 
başlamıştır. Kehrizler İspanya, Kıbrıs ve Kanarya Adaları’nda görülmüştür (English, 1968). 750 yılında 
İspanya-Madrid’de Müslümanlar tarafından kehriz yapılmıştır. Daha sonraları Amerika’nın keşfiyle birlikte 
İspanyollar bu tekniği kendileriyle yeni dünyaya götürmüş, Meksika ve Peru’da kehrizler yapılmıştır. 1780 
yılında İran’ın Horasan bölgesinden olan Mukanniler tarafından Japonya’nın Nara bölgesinde 280 adet 
kehriz yapılmıştır (İran Tarım Bakanlığı, 2015). 
 
KEHRİZLERİN DÜNYADA YAYILIŞI 
 
Günümüz itibari ile ulaşılmış bulgular doğrultusunda kehrizlerin ilk olarak İran’da yapıldığı, daha sonra 
Pers İmparatorluğu ile İran platosuna, Doğu Roma İmparatorluğu ile Anadolu ve Orta Doğu’ya, İslamiyet 
ile Kuzey Afrika ve İspanya’ya, İpek Yoluyla Uzak Doğu’ya ve Amerika’yı feth eden İspanyollar sayesinde 
Amerika’ya ulaştığı kabul edilmektedir (Şekil 1). Ancak yakın zamanda Avrupa’nın merkezinde Bavarya 
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ve Bohemiya’da ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen kehrizler bulunmuştur (English, 1968). 
Afrika ve Amerika’da bulunan kehrizlerin tahmini yapılış tarihleri ve bulundukları mekan incelendiğinde 
ve insan oğlunun yaptığı işlerin ve buluşların ne kadar karışık ve inanılmaz olabileceği göz önüne 
alındığında, bu sistemin dünyanın farklı yerlerinde farklı zaman dilimlerinde birbirinden bağımsız oluşma 
imkanının olduğu düşünülmektedir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). Kehriz bulunan ülkeler (Remini ve 
ark., 2014) Şekil 2’de gösterilmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
KEHRİZLERİN ÜLKELERE GÖRE ADLANDIRILMASI 
 

Kehriz dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle adlandırılmıştır. İran’ın doğusu, Afganistan ve Pakistan’da 
karız, İran’ın batısında qanat, Çin’de kanerjıng, Fas’ta khettara, İspanya’da galeria, Uman’da aflaj ve Kuzey 
Afrika’da foggara olarak adlandırılır (Ahmedi ve ark., 2010). Aşağıdaki tabloda (Çizelge 1) farklı ülkelerde 
kehriz yerine kullanılan adlar verilmiştir. 

 

   Çizelge 1. Kehrizin Ülkelere Göre Adlandırılması (Remini ve ark., 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEHRİZİN KÜLTÜREL ETKİSİ 
 
Yerleşim alanları genellikle su kaynaklarına yakın bölgelerde inşa edilir. Dolayısıyla, suyun, köylerin ve 
şehirlerin kurulması ve büyümesindeki suyun etkisi açıktır. Ancak İran’daki bazı eski ve önemli şehirlerin, 
herhangi bir daimi su kaynağının olmadığı çölün ortasında kurulması dikkat çekicidir. Bazı örneklerde iklim 

1 Alegria Foggara 14 Pakistan Karez, Kariz 
2 Marrocco Khettara, Rhettara 15 Afghanistan Karez 
3 Tunisia Kriga, Foggara 16 India Surangam 
4 Libya Foggara 17 China Kanerjing 
5 Egypt Ain, Auyounes 18 Japan Mambo-mappo 
6 Oman Falaj, Aflajs 19 Korea Man-nan-Po 
7 Bahreïn Qanat 20 Turkmenistan Felledj 
8 Arab Emirates Falaj 21 Italy Ingruttato 
9 Yémen Falaj, Ghayl,Miyan 22 Espagna Gallarias, Mina 
10 Syria Qanat Romani 23 Peru Pukios 
11 Jordan Qanat Romani 24 Bolivia Galarias 
12 Iraq Khariz, Qanat 25 Argentina Galarias 
13 Iran Qanat 26 Cambodia Kanerjing 

Şekil 2. Kehrizin bulunduğu ülkeler (Remini ve ark., 2014) Şekil 1. Kehrizin dünyaya yayılma şeması (Remini ve ark., 2014) 
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değişikliğinin etkisi ile su kaynaklarında değişiklik meydana gelmiş olsa da çoğunlukla bu bölgede yaşayan 
insanların su temini konusunda farklı yöntemler geliştirmiş oldukları görülmektedir. Bu yöntemler hem 
doğanın elverişli olmadığı bölgelerde şehirlerin kurulmasına hem de geliştirilen yönteme bağlı olarak bölge 
insanında yeni bir kültür oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Kehrizin yapımı, işletilmesi ve bakımı sosyo-
ekonomik sonuçlar doğurmuştur.  Doğanın korunmasının önemini daha çok anladığımız bu günlerde eski 
insanların topluluk olarak bir su kaynağını korumak ve işletmek için verdikleri çabayı takdir etmek gerekir 
(Nikfarjam ve ark., 2018). Kehrizler şehir planlamasını ve sosyal statü dağılımını etkilemiş, kehrizin çıkış 
noktasına yakın bölgeler daha değerli iken bu noktadan uzaklaştıkça bölgelerin değerleri azalmıştır 
(English, 1968). 
 
KEHRİZ VE SAVAŞLAR 
 
Geçmişte yapılan savaşlarda kehrizlerin çok büyük öneme sahip oldukları görülmektedir. M.Ö. 3.yy da 
İranlılar ve Yunanlılar arasında yaşanan savaşta İranlılar kehrizleri tahrip ederek Yunan ordusunun su 
teminini sıkıntıya sokmuş ve ilerleyişlerinin önüne geçmiştir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). Aynı şekilde 
kehrizler tahrip edilerek Safeviler Osmanlıların İran’ın iç kısımlarına ilerleyişlerinin önüne geçmişlerdir. 
Kehrizler, surların şehirlerin düşman saldırılarına karşı en önemli unsur olduğu çağlarda, surlara şehrin 
kendi sakinleri tarafından açılmış gedikler gibidir. 18.yy’da İran Kralı Agha Mohammad Khan Gajar, 
Tahran’ın fethinde Mukanniler yardımıyla şehrin pazarına açılan önemli bir kehrizin suyunu 2 saat kesip 
şehrin içine asker sokmuştur (Guevre, 1982). Tarihte bu olayın tersi de yaşanmış ve kuşatma fşehrin 
askerleri kehrizleri kullanarak düşmanı arkasına geçerek bozguna uğratmışlardır. Bu tip olayların göz 
önünde bulundurulması şehirlerin planlamasını da etkilemiştir (Khaleghi, 2013). 
 
KEHRİZLERİN YAPIMI 
 
Kehriz yapımıyla ilgili elimizdeki en eski yazı 10. yy’da yaşayan bir matematikçi olan al-Karaji’nin 
(Mohammed ibn al-Hasan al-Hasib) yazdığı “Gizli Suların Çıkarılması” adlı kitaptır. Bu kitapta hidrolojik 
döngü, yeraltı suları ve kehriz yapımıyla ilgili bilgiler verilmiştir (waterhistory.org). 
 
Kehriz yapımında ilk olarak saha seçimi yapılır. Bu kapsamda, araziye ait topoğrafya, mevcut yeraltı su 
kaynakları, yeraltı su derinliği, su temin edilecek bölgeye uzaklık dikkate alınmaktadır (English, 1968). 
Daha sonra, akiferin nerede olduğu Mukanni tarafından tecrübeye dayanarak ve yeryüzündeki bitki örtüsü, 
arazi şekli ve toprak cinsi gözlemlenerek tahmin edilmeye çalışılır. Bölgede birden fazla deneme kuyusu 
açılarak akiferin yeryüzüne en yakın yerin seçildiğinden emin olunur (Nasiri ve Mafakheri, 2015). Kuyuda 
toplanan su birkaç gün boyunca boşaltılarak toplanan suyun miktarının yeterli olup olmadığı gözlemlenir 
(İran Tarım Bakanlığı, 2015) . Sonunda ana kuyunun (kehrizi besleyecek olan kuyunun) yeri tespit edilip 
kazılır. Yeryüzünde suyun çıkması planlanan yere kadar bir ip çekilir. 50-150 metre arası mesafelerle 
havalandırma kuyuları açılır (English, 1968). Bu aşamada açılacak olan havalandırma kuyularının derinliği 
belirlenmelidir. İki kuyu arasındaki yeryüzündeki yükseklik farkı su terazisi kullanılarak bulunur ve ana 
kuyunun derinliği ve yeraltındaki kanalda verilecek eğim miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. 
Havalandırma kuyuları hem yapım esnasında aşağıda çalışanların havasız kalmaması ve çıkan toprağın 
dışarıya taşınması için önemlidir. Ayrıca bu kuyular işletme sürecinde bakım yapılabilmesi için de 
kullanılmaktadır. Havalandırma kuyusu ve kanal kazılması sonucu çıkan topraklar kuyunun etrafına 
yuvarlak şekilde dökülür. Bu işlem kuyunun içerisine sel suyu, sediment ve başka kirletici etkenlerin 
girmesini engeller (Ahmedi ve ark., 2010). Kanal kazımı çok zor ve meşakkatli bir iştir ve mukanninin en 
küçük hatası kehrizin doğru çalışmamasına veya kendi hayatına mal olabilir. 
 
Galeriyi, suyun çıkışa ulaşması için kazılan kurak bölge ve akiferden su toplanmasını sağlayan sulak bölge 
olarak iki kısma ayırabiliriz. Galeri kazımına, su baskınına maruz kalmamak için çıkış tarafından başlanılır 
(Nasiri ve Mafakheri, 2015). Galeri tabanının eğimini seçmek de kehriz yapımının en önemli 
aşamalarındandır. Eğim genellikle 1:1000 ila 1:1500 arasında seçilir. Ancak çölde yapılan uzun kehrizlerde 
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eğimin sıfıra yakın olduğu da görülmüştür (English, 1968). Eğimin fazla olması galeride erozyona, az 
olması galeri tabanında sediman toplanmasına ve ekstra bakım gerektirmesine neden olur (Nasiri ve 
Mafakheri, 2015). Mukanni, galeriyi kazarken yeraltında yönünü doğru tahmin edebilmelidir. Bunun için 
arkasındaki kuyunun merkezine astığı lambanın ışığını referans alarak ilerler. Ayrıca bu lambanın ucunda 
yanan ateşin rengi, ona galerinin içindeki havanın durumuyla da ilgili bilgi verir (English, 1968). 
 
İran ve Orta Doğu’da kazılan kehrizlerin genellikle en kesiti at nalı şeklindedir. Tecrübe doğrultusunda en 
dayanıklı olduğunu buldukları bu şekil Terzaghi denklemiyle de doğrulanabilir. En son aşama olarak galeri 
ana kuyuya bağlanır. Bu iş için akiferin su yüksekliğinin en düşük olduğu zaman beklenilir. Aksi takdirde 
su baskını Mukanninin boğulmasına neden olabilir. Kanalın çıkış noktasına yakın bölgeleri taş ve kerpiç 
malzeme kullanılarak daha dayanıklı yapılır. Çıkış noktası ve ana kuyu arasındaki mesafe kehrizin toplam 
uzunluğu olarak adlandırılır. Çıkışta su doğrudan yeryüzünde akışa geçip kullanılabilir veya havuz, su 
deposu veya İran çöl ikliminde yer alan bazı tarihi evlerde evin soğutma sistemine (rüzgar bacaları) girdikten 
sonra (Şekil 3-4) akışa geçmesine izin verilir (Ahmedi ve ark., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEHRİZLERİN BAKIMI 
 
Kehrizler içinden geçtikleri toprağın cinsine ve sağladıkları suyun debisine bağlı olarak periyodik bir şekilde 
bakıma ihtiyaç duyarlar. Dışardan gelen taşkın suları veya erozyon nedeniyle galerinin tabanında oluşmuş 
sedimentler belli aralıklarla boşaltılmalıdır (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). Bunun bir neticesi olarak eski 
kehrizler daha yüksek galerilere sahiptir. Ayrıca kehriz yapıları deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı zayıf 
olduğundan afet sonrası çöken galeri ve kuyularda bakım yapılması gerekmektedir. Ancak bu durumda en 

Şekil 3. Rüzgar Bacası (Ahmedi ve ark., 2010) 

Şekil 4. Kehriz Sistemi (Ahmedi ve ark., 2010) 
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büyük sıkıntı kehrizin mülkiyetinde bir kişide değil bir toplulukta olmasıdır. Bir kehriz 200-300 kişinin 
mülkiyetinde olup çıkan su 10000 kişi arasında bölünebilir (Ahmadi ve ark., 2010). Ayrıca günümüzde 
değişen sosyo-ekonomik dengeler bu işi yapacak olan Mukannilerin sayısında azalmaya neden olmuştur. 
Pompaj sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar bu tarihi yapılara yeteri değeri vermemiş ve çoğu 
kehriz bakımsızlık nedeniyle kurumuş veya debisi büyük miktarda azalmıştır (Remini ve ark., 2014). 
 
KEHRİZLERİN SU PAYLAŞIM BÖLÜMÜ 
 
Suyun az olduğu iklimlerde her damla suyun değerini bilmek ve onu doğru kullanıp, adil bir şekilde 
insanların arasında bölmek önemlidir. Bunun için her bölgeye has kültür, inanç, coğrafya, tarih, ektiği ürün 
ve kehrizin beslendiği su debisine bağlı olarak yöntemler geliştirmiştir. Buna örnek olarak 13. yy’da Hulaku 
Khan, Cengiz Han’ın büyük oğlu, İran’ın Ardestan şehrinde kehrizin suyunun 21 hisseye ayrılmasını ve her 
hissenin de 4’e bölünmesini emretmiştir. Pay sahibi olan kişiler kendi hisseleri kadar bakım maliyeti de 
ödemek zorundadır. Bu düzen Ardestan’da hala devam etmektedir (Ahmadi ve ark., 2010). Pay bölümü 
yasalarla desteklenip siyasi bir otorite gerektirmektedir. Günümüzde İran’daki kehrizlerin resmi tapusu 
mevcut olmakta ve bu tapularda kehrizin fiziksel özellikleri ve hisse sahiplerinin payları yazılmaktadır. 
İran’da suyu bölmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Saat, suyun hacmi ve sulanacak arazinin alanı 
gibi modern yöntemlerin yanında “fincan” gibi geleneksel yöntemler de kulanılmaktadır. Bu yöntemde 
ortasında delik olan bakır bir fincan su dolu bir kasenin içine bırakılır, fincan boyutuna ve deliğinin çapına 
bağlı olarak suyla dolup kasenin içine düşer. Bu süre 3-30 dakika arası olabilir. Bu işlem ve kehrizin bakımı 
gibi konuları yönetim sürecini kehriz malikleri tarafından seçilmiş, güvenilir ve genellikle yaşlı olan Mir-
ab ismi verilen kişi yapar. (İran Tarım Bakanlığı, 2015). 
 
KEHRİZLERE İLİŞKİN YASALAR 
 
Şehirlerin etrafında kurulduğu bu önemli yapılar tarih boyunca yasalarla korunmuş ve işletilmiştir. 
İslamiyet’ten sonra konuyla ilgili şeriat kanunları yazılmıştır. 11. yy’da yazılan “Kitabi al-qanı ve al-nehar 
(kehriz ve nehir kitabı)” din adamlarının su kaynaklarının kullanımı ve sınırları gibi konular hakkındaki 
düşünce ve fetvalarının toplandığı bir kitaptır (English, 1968). Dünyanın yarısından fazla kehrizinin 
bulunduğu ve yıllık 7 milyar m3’ten (ülkenin su ihtiyacının %15) daha fazla su temin edildiği İran’da 
(Ahmadi ve ark., 2010), günümüzde de modern yasalarla kehrizler korunup işletilmektedir. 1928 ve 1930’da 
İran meclisinin onayından geçen yasalar günümüzde konuyla ilgili medeni kanunların temelini oluşturur. 
Yasaya göre ülkedeki kehrizler özel veya milli kaynak olarak ikiye ayrılmakta ve kehrizlere zarar vermenin 
ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır ( rc.majlis.ir/fa). 
 
KEHRİZ ÇEŞİTLERİ 
 
Kehrizleri farklı şekillerde gruplandırılabilir. En kapsamlı şekilde bulunduğu bölge itibari ile dağlık ve çöl 
olarak ikiye ayrılabilir. İkisi arasındaki en belirgin fark dağlık alanda olan kehrizlerin çöldekilere kıyasla 
ana kuyularının daha kısa olması ve sonuç itibari ile kehrizin toplam uzunluğunun da daha az olmasıdır 
(Ahmadi ve ark., 2010). Ek olarak kehrizler uzunlukları (kısa ve uzun), coğrafi durumları (parallel, ardışık 
ve birleşen) ve debileri (daimi, mevsimsel) dikkate alınarak da gruplandırılabilirler (Hamidian ve ark., 
2015). 
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KEHRİZLERİN AVANTAJLARI 
 
Kehrizlerin sahip oldukları avantajlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 
 
1. Suyun yeraltından iletilmesi sonucu daha az buharlaşma oluşur.  
2. Yağış sonucu oluşan yüzeysel akış suları havalandırma kuyularından emilerek sel ihtimali azaltılabilir. 
3. Herhangi bir pompa sistemine ihtiyaç duyulmaz. 
4. Modern kuyuların aksine akiferin su düzeyine ciddi bir zarar verilmez (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). 
5. Derin kuyulara kıyasla daha uzun ömürlüdür (Nasiri ve Mafakheri, 2015). 
6. Yapımı ve elde edilen suyun maliyeti daha düşüktür (Abbasnejad ve ark., 2016). 
7. Sulak alanlarda yeraltı suyunun yüksekliğini kontrol etmek için kullanılabilir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 
2013). 
8. Yapımı ve bakımı yüksek bir teknoloji gerektirmez (Abbasnejad ve ark., 2016). 
9. Topraktaki ve akiferdeki tuzu ve alkaliyi tahlıye etmek için kullanılır  (Ahmadi ve ark., 2010). 
 
KEHRİZLERİN DEZAVANTAJLARI 
 
Kehrizlerin dezavantajları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 
1. Günümüzde değişen sosyo-ekonomik dengeler neticesinde bu işi yapan Mukannilerin azalması ve kehriz 
yapımının zorlaşması. 
2. Bakıma düzenli olarak ihtiyaç duyması ve bakımlarının zor olması. 
3. Günümüz standartlarıyla çoğu kehriz suyunun içmeye uygun olmaması. 
4. Suyun kirlenme ve hastalıklara neden olma ihtimalinin yüksek olması. 
5. Düz arazilerde yapımının zor olması ve derin ana kuyular ve uzun kanallara ihtiyaç duyulması (Taghavi-
Jeloudar ve ark., 2013). 
6. Çıkan su miktarı kontrol edilemediğinden doğru bir su yönetim politikası izlenememesi (Beaumont, 
2009). 
7. Taşkın ve deprem gibi doğal afetlere karşı zayıf olması (Abbasnejad ve ark., 2016). 
8. Derin kuyulara kıyasla yapımının çok daha uzun sürmesi (Nasiri ve Mafakheri, 2015) ve daha fazla yer 
işgal etmesi. 
9. Galerinin kurak kısmındaki sızma nedeniyle su kaybı yaşanması (Abbasnejad ve ark., 2016). 
 
KEHRİZ ÖRNEKLERİ 
 
Vazan Kehrizi 
Bu kehriz İran’ın İsfahan ilinde yer almaktadır. 1800 metre uzunluğunda, 64 adet havalandırma kuyusuna 
sahiptir. Ana kuyusunun derinliği 18 metredir. Bu kehrizin en önemli özelliği suyun kullanımının yönetimi 
için yapılan 3 yeraltı barajının olmasıdır. Barajlar ortalama 16 metre yüksekliğinde ve 1.5 metre eninde olup 
barajların üzerinde 6 adet delik bulunmaktadır. Tarım suyu temini için kullanılan bu kehriz, barajlar 
yardımıyla kışın kapatılıp bahar ve yazın daha fazla su elde edilir. Ayrıca bu yöntemle kışın akifer beslenmiş 
olur (Alemohammad ve ark., 2010). 
 
Mun Kehrizi 
2014’te UNESCO dünya mirası listesine giren ve günümüzde hala aktif olan bu kehriz 800 sene önce 3.5 
ila 4 km uzunluğunda İran’ın İsfahan ilinde yapılan dünyanın tek iki katlı kehrizidir. 27 ve 30 metre 
derinliğinde olan iki farklı ana kuyudan başlayan iki galeri ve bunların arasında mevcut ortak 30 
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havalandırma kuyusu vardır. İki galerinin arasına yapılan geçirimsiz katman, suların birbirine karışmasını 
engellemektedir. 
 
Gonabad Kehrizi 
UNESCO dünya mirası olan, dünyanın en büyük ve en derin kehrizidir (qasabehqanat.com). Bu kehriz 33 
km uzunluğunda, 300 m derinliğinde toplam 100 km uzunluğunda 472 havalandırma kuyusuna sahip 73 
milyon m3 toprak kazılarak yapılmıştır. Kehrizin 2250 yıllık olduğu bilinmektedir. İran Kültürel Mirası, El 
Sanatları ve Turizm Örgütü tarafından yapılmış 70 dakikalık kehrizin tarihini anlatan bir belgesel mevcuttur. 
 
Zarç Kehrizi 
Dünyanın en uzun kehrizi olan Zarç, yapım tarihi tam olarak bilinmemesiyle birlikte 2000-3000 yıllık 
olduğu tahmin edilmektedir. Yan kollarıyla beraber toplam uzunluğu 100 km ve bugün aktif olan kısmı 71 
km’dir. Günümüzde 25 l/s debisi olan bu kehrizin ana kuyusunun derinliği 85 m ve toplamda 2115 adet 
havalandırma kuyusu vardır. 2014’te UNESCO dünya mirası listesine alınmıştır (Heydari, 2012). 
 
GÜNÜMÜZDE KEHRİZLER 
 

Günümüzde değişen sosyo ekonomik dengeler, mukannilerin azalması, kehriz bakımının zorluğu, yeni 
kehrizlerin yapımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, derin kuyu açmanın daha kolay olması kehriz yapımının 
tercih edilmemesine neden olmaktadır. Bu zorluklara rağmen, İran’da 8 m derinliği geçmeyecek kehriz 
yapımı için yeni yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde kehrizler klasik yöntemin aksine ekskavatör 
yardımıyla açılan kesitlerde küçük beton segmentler, galeri ve havalandırma kuyularının yerine döşenip 
tekrar toprakla doldurulmaktadır (Şekil 5; İran Tarım Bakanlığı, 2015). Kehriz modeli şehirlerin yağmur 
suyu yönetimi ve taşkın kontrol yöntemlerinde kullanılabilir (Taghavi-Jeloudar ve ark., 2013). Vezan 
kehrizinde kullanılan yeraltı barajı sistemi günümüze uyarlanabilir. Mevcut kehrizlerin veya yapılacak yeni 
kehrizlerin çıkış noktasına yakın yapılacak yeraltı barajı ile su depolanabilir veya kehrizin sulak bölgesine 
yapılacak yeraltı barajı kehrizin verimliliğini artırabilir. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama 
teknolojileri kullanılarak kehriz ve yeraltı barajları yapımı için en uygun yer seçilebilir (Alaibakhsh ve ark., 
2012). 

 
 

 

SONUÇ 

Günümüzde olan su sıkıntısı eski çağlardan beri devam etmektedir. Kehriz bu sorunun çözümü için yapılmış 
en eski yapılardandır. Arkasında 5000 yıllık bir tecrübeyi ve kültürü barındıran kehrizler geleceğe ışık tutma 
adına önemli bir sistemdir. Eski çağlardan beri sorulan sorulara cevap bulmak için geliştirilmiş yöntemler, 

Şekil 5. Modern Kehriz Yapım Yöntemi (İran Tarım Bakanlığı, 2015) 
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araştırılarak günümüze entegre edilerek kullanılabilir. Asırlar boyu kehriz suyuyla beslenmiş ekosistemler 
ve toplulukları ayakta tutabilmek için mevcut kehrizleri korumak önem teşkil etmektedir. Yerin altında akan 
bu insan yapımı nehirler şehirleşmenin imkansız olduğu coğrafyalarda büyük şehirlerin kurulmasına imkan 
sağlamıştır. Günümüzde susuzluk nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş şehirlerin tekrar ihya edilmesi için belki 
de bir cevap niteliğindedir. Bu çalışma, kehrizlerin günümüzde de kuraklığa çare olarak inşa edilebilecek 
yapılar olduğunu göstermiştir. 
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BARAJ YAPIM VE İŞLETMESİNİN TARİHSEL SÜRECİNDEN ALINAN DERSLER 
İnci YALÇIN1 Keivan JAVANSHOUR2 Dilek Eren AKYÜZ3  

Cevza Melek KAZEZYILMAZ-ALHAN4  Sezar GÜLBAZ5 

 
ÖZET 

Su ihtiyacı ve su temini mevsimsel farklılıklar göstermektedir. Bahar ve kış aylarında, su kaynaklarında 
debi artışı olmasına rağmen, su kullanımı yaz aylarında artmakta ve bu durumu dengeleyebilmek için su 
yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Suyun miktarındaki değişimi dengelemek amacıyla inşa edilen bu 
yapılardan en büyüğü olan baraj yapıları, su yönetiminde ve ülkenin gelişmesinde büyük öneme sahiptir. 
Mühendislik başyapıtı olan barajlar, inşa edildikleri bölgeye sosyal, ekonomik ve çevresel olarak büyük 
katkı sağlar. Ancak, barajların doğru tasarlanması, inşası sırasında doğru adımların izlenmesi ve sonrasında 
da doğru sistematik ile işletilmesi son derece kritiktir. Tarih boyunca, eksik bilgi ve deneyim, yetersiz veri, 
tasarım hatası ve kısa sürede yapımın tamamlanması gibi birçok nedenlerle yıkılan veya hatalı işletilen 
barajların büyük can ve mal kayıplarına neden olduğu görülmüştür. Tarihte yaşanan baraj yapım ve 
işletmesindeki hatalar incelendiğinde; en büyük hasarlar, sanılanın aksine baraj gövdesinin yıkılması sebebi 
ile değil, genellikle gövde üzerinden aşan su, heyelanlar ve yer seçimi hatalarından kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, barajın iklimsel özelliklere (nem, sıcaklık gibi) ve sediment taşınımına etkileri de düşünüldüğünde, 
baraj yapımının ne kadar önemli ve geniş kapsamlı incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu 
çalışmada tarihte yaşanmış tasarım, yapım ve işletme hataları derlenerek gelecekte de aynı hataların 
tekrarlanmamasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu maksatla verilen örnekler yapılan hatalara göre 
sınıflandırılarak, incelenmiş ve gelecek için olası çözüm yolları önerilmiştir. Gelecekte yapılacak barajlar, 
eğer tarihte yaşanmış hatalardan ders alınarak yapılırsa; ülke ekonomisine, çevreye, ekolojiye ve insanlığa 
fayda sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Baraj, Yapım Hataları, Baraj Yıkılması, Su Yönetimi. 

 
ABSTRACT 

Water demand and water supply show seasonal variation. Despite the flow increases in water resources in 
spring and winter seasons, the use of water increases during the summer months. Therefore, water structures 
are needed to balance the water demand and supply. The dam structures, which are the largest water 
structures, have a great importance in water management and development of the country. Dams contribute 
to the region they are built in socially, economically and environmentally. However, it is very crucial to 
design the dams correctly by following the correct steps during their construction, and then running with 
the correct systematic. A lot of dam breaks have been observed in the history due to many reasons including 
incomplete information and experience, insufficient data, design error, and the completion of the 
construction in a short time, which resulted in great loss of life and property. When the mistakes in the 
construction and operation of the dam in the history are examined; the biggest damages are not due to the 
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collapse of the dam body, but generally due to the overflow over the dam body, landslides on the wall of 
the reservoir and faults in the location selection. When the effects of dam on climatic characteristics (such 
as humidity, temperature) and sediment transport are added to these damages, the importance and 
comprehensive examination of dam construction become clearer. Therefore, this study aims to contribute 
to future dam structures by compiling the design, construction and operation errors experienced in the 
history. The examples given for this purpose are classified and examined based on the errors made and 
possible solutions are proposed for the future. If lessons learnt from the mistakes made in history, the dams 
built in the future will contribute significantly to the country's economy, the environment, ecology and 
humanity. 

Keywords: Dam, Construction Errors, Dam Break, Water Management. 

 
GİRİŞ 
 
Barajlar nehir havzası yönetiminde ve ülkenin kalkınmasında önemli yere sahip yapılar arasındadır. 
Medeniyetler geliştikçe su temini, sulama, taşkın kontrolü, navigasyon (yön bulma), su kalitesi, sediment 
kontrolü ve enerji üretimi gibi daha büyük ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde barajlar; dengeli 
dağılmayan ve mevsimsel değişikliklere maruz kalan sınırlı su kaynaklarının yönetilmesine önemli katkı 
sağlamaktadırlar (Engin, 2018 ). 
 
İlk teknolojik gelişmeler, tarımsal amaçlı sulamanın gelişmesiyle yaşanmış, şehirlerin kurulmasıyla birlikte 
devam etmiştir (Mays, 2008). Su toplama amacıyla yapılan barajlar ve rezervuarlar, insanlığın geliştirdiği 
en eski yapılar arasında yer almaktadır. Barajlar, suyun fazla olduğu dönemlerde suyu biriktirerek kuraklık 
dönemlerinde ihtiyaç duyulan suyun temin edilmesinde ve ayrıca şiddetli yağışlarda taşkınların önlenmesi 
amacıyla yaklaşık 5000 yıldır kullanılmaktadır (icold-cigb.org). 
 
İnşa edilen ilk baraj ile birlikte “baraj güvenliği” kavramı ortaya çıkmıştır. Baraj güvenliği barajların yapım 
ve işletme dönemlerinde karşılaşılan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi için 
gereklidir. Alınan bütün güvenlik önlemlerine rağmen barajlarda ciddi kazalar meydana gelmektedir. 
Yapısal karakteristiklerindeki ve yapım özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak barajların yıkılma 
biçimleri de zaman içinde büyük değişime uğramıştır (Abay ve ark., 2015). Dünya baraj kayıtlarında yer 
alan 36000 büyük barajla ilgili 300 kaza kaydedilmiştir. Barajların genel başarısızlık oranı %1 olmasına 
rağmen son kırk yılda bu oranda düşüş olduğu kayıtlarda belirtilmektedir. Bu gelişme şüphesiz inceleme 
tekniklerinin ortaya çıkışı ve geliştirilmesinin sonucudur (icold-cigb.org). 
 
Bu çalışma kapsamında, barajlarda yaşanabilecek hata tipleri örnekler ile açıklanarak gelecekte yapılacak 
barajlarda aynı hataların tekrarlanmaması için önemli noktalara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böylece 
ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpların önüne geçilecektir. 
 
Hata Tipleri 
 
Yapılmış hatalardan en sık tekrarlananları aşağıdaki maddeler halinde verilmiştir. 
 

1. Yer Seçimi: Yer seçiminde, hazne zemininin jeolojisi gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Ayrıca, RIS (Reservoir Induced Seismicity) yani baraj yapımının depremlere 
etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususlar gözönünde bulundurulmadan yapılan yer 
seçimleri, barajlarda başarısızlığa neden olmaktadır. 

2. Tasarım: Gövde veya baraj elemanlarında yapılan tasarım hatalarıdır. 
3. İmalat: Baraj yapım aşamasında yapılan hatalar veya düşük kaliteli malzeme kullanımı ve işçilik 

nedeniyle baraj gövdesinin dayanıklılığının düşmesidir. 
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4. İşletme: Hazneye girecek olan suyun doğru oranda öngörülememesi, savaklama kapasitesinin göz 
önüne alınmaması, taşkın kapasitesinin boş bırakılmaması gibi nedenler büyük facialara neden 
olmuştur. 

5. Çevresel Etki: Baraj yapımında ekosistemde yaşayan diğer canlıların göz önüne alınmaması, 
yerleşim alanları, tarım arazileri ve kültürel mirasların su altında kalması, barajın yaratacağı iklim 
değişikliğinin bölge canlılarına etkisi olarak özetlenebilir. 

 
HATALI BARAJLARA ÖRNEKLER 
 
Geçmiş yıllarda yapılan ve çeşitli hatalar nedeniyle hasar gören barajlar incelenerek yapılan hatalar Çizelge 
1’de verilmiştir. Daha sonra ele alınan barajlarda meydana gelen hasarların nedenleri irdelenmiştir. 
 
Çizelge 1. İncelenen Örnekler 

Baraj Yıl Ülke Sorun Hasar 

Gleno 1923 İtalya Gövdenin zayıflığı 356 ölü 

Malpasset 1959 Fransa Hatalı işletme 423 ölü 

Vaiont 1963 İtalya Tasarım hatası 2000 ölü 

St. Francis 1928 ABD Gövdenin zayıflığı 600 ölü 

South Fork 1889 ABD Hatalı işletme 2209 ölü 

Banqiao 1975 Çin Hatalı işletme 230.000 ölü 

Three Gorges - Çin RIS Depremlerin artması 

Aswan - Mısır Çevre etkisi Doğal ekosistemin bozulması 
22 tarihi yapının taşınması 

Gotvand - İran Tasarım hatası Mansapta ekolojinin tahribi 

Meriç Havza 
Barajları 

 
- Bulgaristan Hatalı işletme 2005-2010 arası 72000 ha tarım 

arazisinin sular altında kalması 
 
 
1. Gleno Barajı 
 
Gleno Barajı İtalya’nın kuzeyinde inşa edilmiştir. 1913 yılında ağırlık barajı olarak tasarımına başlanmış 
olup 1917 yılında yapımına başlanmıştır. Temeli yapıldıktan sonra rezervuar kapasitesini artırmak ve yapım 
maliyetini düşürmek amacıyla baraj gövde tasarımı kavisli betonarmeye dönüştürülmüştür. 220 m 
uzunluğunda ve 46 m yüksekliğinde olan bu baraj 1923 yılında ilk kez doluluk oranına ulaştıktan 40 gün 
sonra baraj gövdesi yıkılmıştır.12-15 dakikada tüm rezervuar boşalmış, 45 dakikada 21 km mesafeden, 1250 
m yükseklikten su aşağıya inmiştir ve Darfo köyüne ulaşmıştır. Bu olayda 3 köy su altında kalmış, 356 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Baraj tasarımı ve hidrolik risk değerlendirmesi ile ilgili İtalyan düzenlemelerinin 
gelişimini derinden etkilemiştir (Pilotti ve ark. 2011). Yapım sürecinde yapılan hataların, kalitesiz işçilik ve 
kötü malzeme kullanımının barajın yıkılmasındaki en önemli nedenlerden olduğu düşünülmektedir. Bu 
baraj yıkımından alınan dersler neticesinde ilk önce İtalya’da ve sonrasında tüm dünyada kavisli beton baraj 
tasarımı yöntemleri tekrardan ele alınıp revize edilmiştir. Barajın yıkılmadan önceki ve sonraki durumu 
Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Gleno Barajı yıkılmadan önce ve sonra (Pilotti ve ark. 2011) 

 
2. Malpasset Barajı 
 

Malpasset Barajı Fransa’nın güneydoğusunda yer 
almakta olup 1952-1954 yılları arasında inşa 
edilmiştir. Baraj yüksekliği 66 m, genişliği 222 m ve 
rezervuar hacmi 50 milyon m3’tür (Biscarini ve ark., 
2016). İlk yıkılan kavisli baraj (Londe, 1987), 1959 
yılında yaşanan yağış sonucu rezervuarın doluluk 
oranı kapasitenin üzerine çıkmış ve baraj gövdesi 
kırılıp tamamen tahrip olmuştur. Kırılma neticesinde 
40 m yüksekliğe varan dalgalar oluşmuş, 12 km’lik 
nehri ortalama 70 km/s hızla 21 dakikada geçerek 
Akdeniz’de bulunan Frejus Gölü’ne ulaşmıştır. Bu 
olay sırasında hektarlarca arazi su altında kalmış ve 
423 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanılan bu hadiseden 
sonra yapılan soruşturmalar neticesinde, belli ve 
belirgin tek bir nedenin olmadığı, belki bir seri hatalar 
ve hadiseler dizisi sonucunda yıkımın oluştuğu 

belirlenmiştir. Başlıca neden olarak mühendislerin baraj bölgesinde hidrolojik ve jeolojik bilgilerinin 
eksikliği belirtilmiştir (Biscarini ve ark., 2016). Facianın yaşandığı tarihte baraj haznesine giren su miktarı 
ve savaklama kapasitesi doğru öngörülebilseydi bu olayın önüne geçilebilmesinin muhtemel olduğu 
düşünülmektedir. Barajların güvenilirliğinde tasarım ve yapıma ek olarak, hazne yönetimi de önemli bir rol 
oynamaktadır. Barajın yıkılmadan önceki ve sonraki durumu Şekil 2’de gösterilmektedir. 
 
3. Vaiont Barajı 
 
1959 yılında İtalya’da yapılmış olan Vajon Barajı çift kavisli olarak inşa edilmiştir. 262 m yüksekliğinde 
160 m genişliğinde olup 168 milyon m3 rezervuar hacmine sahiptir. 1963 yılında baraj haznesinin duvarında 
yaşanan heyelan sonucunda 600 milyon ton taş ve toprak hazneye düşmüştür. Oluşan dev dalgalar ilk başta 
hazne yukarısında bulunan yerleşkeleri yıkmış, sonrasında baraj gövdesini yıkarak aşağısında bulunan 
şehrin % 80’ini yok etmiştir. Yaşanılan bu olayda toplamda 1910 kişi hayatını kaybetmiş ve baraj haznesi 
dolmuş olup kullanılamaz hale gelmiştir. Olaydaki esas sorun yeraltı sularının kontrol edilmemesi ve hazne 
bölgesindeki toprak katmanlarının incelemesinin doğru şekilde yapılmamasıdır. Yapılan araştırmalarda 
yağan şiddetli yağmur sonucu her ne kadar baraj kapasitesi zorlanmamış olsa da yeraltı suyunun doğal göl 
seviyesine ulaştığı ve bunun sonucunda heyelan olduğu belirlenmiştir. Dünyanın birçok yerinde farklı 

Şekil 2. Malpasset Barajı yıkılmadan önce ve sonra 
(Tayfur, 2017) 
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zamanlarda heyelan neticesinde oluşan taşkın ve tsunamiler gözlemlenmiştir. Baraj tasarımında 
oluşabilecek heyelan oluşma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yeraltı suyu yüksekliği devamlı 
şekilde ölçülmelidir (Pronuzzi ve Bolla. 2015; Crosta ve ark., 2016). 
 
4. St. Francis Barajı 
 
Baraj, A.B.D.’de Los Angeles eyaletinde 1926 yılında kavisli baraj olarak inşa edilmiş ve 1928 yılında 
kırılarak yıkılmıştır. Yüksekliği 56 m, genişliği 65 m ve rezervuar hacmi 47 milyon m3’tür. Yapım sürecinde 
şehir nüfusunda meydana gelen %65 oranındaki artış ve yağış miktarında meydana gelen azalma sonucunda 
baraj yüksekliği iki aşamada yaklaşık 3 m yükseltilerek baraj kapasitesi arttırılmaya çalışılmıştır. Bu 
değişiklikler baraj yüksekliğini %11 oranında arttırmıştır. Ancak bu artış aynı orantıda baraj enine 
yansıtılmadığı için barajın güvenilirlik faktörünün azalmasına neden olmuştur. Dakikalar içerisinde kırılan 
barajın rezervuarındaki 4,5 milyon m3 su 1535 m yükseklikteki rakımdan aşağıya inerek yolunun üzerindeki 
4 şehri ve kasabayı yıkıp çok sayıda demiryolu ve yol köprüsünü tahrip ederek yaklaşık 450 kişinin ölümüne 
sebep olmuş, 186 rakımında olan Lseo Gölü’ne ulaşmıştır. Bazı cesetler okyanusta daha güneyde kalan 
Meksika sınırına yakın bölgelerde bulunmuştur. Yaşanılan facianın başlıca nedenlerinin tasarım hatası ve 
kalitesiz malzeme kullanımı olduğu görülmüştür. Bu olaydan sonra hazne güvenliği sorunu gündeme gelmiş 
ve yönetmelikler hazırlanmıştır (Erie, 2017; Rogers, 2013).  
 
5. South Fork 
 
South Fork Barajı’nın yapımına 1838 yılında başlanmış olup 1853 yılında tamamlanmıştır. Yüksekliği 22 
m, genişliği 284 m ve hazne kapasitesi 14 milyon m3’tür. Toprak baraj olarak inşa edilmiştir. Baraj işletmesi 
birkaç kez  el değiştirmiş ve son olarak 1880 yılında özel bir avcılık ve balıkçılık kulübü tarafından 
devralınmıştır. Bu süreçte yüz yıllık yağış için tasarlanmış olan savak, balık yolu yapımı için küçültülmüş 
ve 25 yıllık yağışa denk gelen bir kapasiteye düşürülmüştür. Hazne yönetimine tabi tutulmayan baraj taşkın 
neticesinde yıkılmıştır. 45 dakikada hazne tamamen boşalmış ve 2209 kişinin ölümüne neden olmuştur. 
Yaşanan olay sonunda hazne tasarımında taşkın kapasitesinin öngörülmesi ve hazne yönetiminde dikkate 
alınması gerektiği sonucuna varılmıştır (U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2015). 
 
6. Banqiao Barajı 
 
Banqiao Barajı Çin’de 1949-1952 yılları arasında Huai Nehri Havzası’nın taşkın kontrol projesinin bir 
parçası olarak yapılmıştır. Pekin’in 700 km güneybatısında yer alan bu kil çekirdekli toprak baraj 21.5 m 
yüksekliğe ve 244 milyon m3 kapasiteye sahiptir. 1956 yılında baraj kapasitesini arttırmak ve güçlendirmek 
amacıyla bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler neticesinde baraj yüksekliği 24.5 m’ye ve 
kapasitesi 492 milyon m3’e ulaşmıştır. Baraj 1000 yıllık taşkınlar için tasarlanmış ve 5080 m3/s’lik 
savaklama kapasitesi dikkate alınarak inşa edilmiştir. 1975 yılı Ağustos ayında meydana gelen 5 günlük 
yağış neticesinde havzaya 1631 mm yağış düşmüştür. Bu yağış 697 milyon m3 suyun rezervuara girmesine 
neden olmuştur. Hazneye giren bu yüksek debi neticesinde baraj gövdesinin yıkılması kaçınılmaz olmuş ve 
8 Ağustos 1975 yılının sabahında baraj gövdesi tamamen tahrip olmuştur. 5-9 m yüksekliğinde oluşan 
dalgalar 6 m/s hızla nehir boyunca ilerlemiştir. Çin hükümeti ilk başta taşkın nedeniyle 26,000 kişinin ve 
taşkın sonrası yaşanan salgın ve kıtlık neticesinde de 145,000 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştir. 
Ancak 2005 yılında ortaya çıkan bir belge kayıpların 230,000 kişi olduğunu göstermiştir (Yao, 2010). 
Komünist Çin devletinde yaşanan bu olayın nedenleri ve sonuçları saklanmaya çalışılmış ve yapılabilecek 
araştırmalar ve alınabilecek derslerin büyük ölçüde önü kesilmiştir. 
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7. Three Gorges Barajı 
 

Şekil 3. Three Gorges Barajı (internationalrivers.org) 

 
Three Gorges Barajı’nın yapımı 1994-2003 yılları arasında tamamlanmıştır. Çin’de yapılan bu baraj 
dünyanın en büyük hidroelektrik barajıdır. 181 m yüksekliğinde, 2335 m genişliğinde olan bu barajın 
rezervuarı 39.3 km3 kapasiteye sahiptir (Şekil 3). Barajın ilk su tutmaya başladığı günden beri bölgede 
sismik faaliyetlerin görülme frekansında artış gözlenmiştir. İlk olarak 1930 yılında Amerika’nın Hoover 
Barajı’nda görülen bu olay literatürde ‘Reservoir Induced Seismicity (RIS)’ olarak geçmektedir. Bu kavram 
rezervuarda toplanan suyun kütle ağırlığının tektonik tabakaların hareketinde yarattığı etkiyi 
incelemektedir. Bu parametreyi toprağın cinsi ve geçirimliliği, haznenin alanı, suyun yüksekliği ve frekansı 
ve tabakaların jeolojik yapısı etkilemektedir. Bu barajda rezervuardaki suyun yüksekliği ile orantılı olarak 
sismik faaliyetlerin artışı gözlemlenmiştir. Dünya çapında RIS konusunda birçok araştırma yapılmakta ve 
baraj tasarımında dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Zhang ve ark., 2017). 
 
8. Aswan Barajı 
 
Aswan Barajı Mısır’ın güneyinde Sudan’a yakın bir bölgede 1960-1970 yılları arasında yapılmıştır. Toprak 
ağırlık barajı olarak inşa edilen bu baraj 111 m yüksekliğinde ve 3830 m genişliğindedir. 500 km 
uzunluğunda, ortalama 12 km çapında olan baraj rezervuarı 6500 km2’lik alanı kaplamakta olup 162 milyar 
m3 hacme sahiptir (Şekil 4). Bu proje Mısır ülkesine ekonomik olarak büyük faydalar sağlamıştır. Ancak 
doğaya ve çevreye verdiği hasarlar göz ardı edilemez. Nil Nehri’nin doğal sediment taşınımının önünü 
kesmesi; mansaptaki tarım topraklarının verimliliğinin azalması, Nil deltasının küçülmesi ve nehir yatağının 
ortalama 2 ila 10 m alçalmasına neden olmuştur. Akdeniz’de 1960ların ortalarında görülen balık sayısında 
büyük ölçüdeki azalmaya farklı nedenler gösterilmiştir. Bu nedenlerden birisi  baraj yapımı nedeniyle denize 
taşınan sediman miktarı ve doğal yiyecek kaynağının azalması olarak gösterilmiştir. Rezervuarın kütle 
hacminin tektonik tabakalara etkisi ve deprem olasılığını arttırmasıyla ilgili araştırmalar mevcuttur. Ayrıca 
birçok tarihi yapı ve arkeolojik alan, baraj gölü su seviyesi altında kalmıştır. 22 adet tarihi yapı büyük 
uluslararası bir işbirliğiyle mevcut yerlerinden parçalanarak alınıp daha yüksek bölgelere taşınmıştır 
(Elsaeed ve ark, 2016; Biswas ve Tortajada, 2012). 
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Şekil 4 Aswan Barajı ve gölü (earthobservatory.nasa.gov) 

 
9.  Gotvand Barajı 
 
1997-2010 yılları arasında yapılan bu baraj, İran’ın güneybatısında, Karun Nehri üzerinde yer almaktadır. 
Kil çekirdekli toprak baraj olarak inşa edilen baraj 182 m yüksekliğinde, 760 m genişliğinde olup 5 milyar 
m3 rezervuar kapasitesine sahiptir. Baraj 2014 yılında doluluk oranına ulaşmıştır (A.Barjasteh, 2019). 
Barajın 5-9 km yukarısında yer alan tuz katmanı ilk planlamalarda fark edilmemiş ve sonrasında yapılan 
incelemelerde verebileceği hasar ve tuz katmanının miktarı dikkate alınmamıştır (Şekil 5). Katman kil bir 
tabakayla örtülmeye çalışılsa da suyun karşısında birkaç gün içerisinde tahrip olmuştur. 2015 yılında Tahran 
Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada tuz katmanlarının 15 sene içerisinde tamamen eriyip biteceği 
öngörülmüştür. Tuzlu su, daha ağır olması nedeniyle haznenin alt kısmında toplanmaktadır. Alt kısımlarda 
tuzluluk oranı deniz suyunun 4 katı iken yukarı kısımlarda içme suyu düzeyindedir. Tuzun, barajın 
mansabına etki etmemesi için uygun hazne yönetim politikaları geliştirilmiştir. Ancak bu politikaların baraj 
ömrü süresinde nasıl etki edeceği bilinmemektedir. Ayrıca bu politika barajın verimliliğini de büyük bir 
ölçüde azaltmıştır. Bu tuzlanma büyük bir bölgede yeraltı suyu kalitesini de etkilemiştir (H,Zarei ; 
N,A,Damug 2018). Eriyen katmanlar ve sızan su, baraj haznesi etrafında yer alan küçük fay hatlarını da 
etkilemiş ve bazı hareketler gözlemlenmiştir (A,Barjasteh, 2019). Dolayısıyla, baraj tasarımında, baraj 
gövdesinin yer aldığı zemin dışında haznenin de kaplayacağı alanın jeolojisinin araştırmalarda dikkate 
alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 

 
 

Şekil 5 Gotvand Barajı ve göldeki tuzlanma (hamshahrionline.ir)  



 

 

Sa
yf

a9
98

 

10. Meriç Havza Barajları 
 
Balkanlardan doğup Türkiye’den denize dökülen Meriç Nehri, Bulgaristan ve Yunanistan ile Türkiye 
arasında sınır aşan su durumundadır. Günümüzde, Meriç Nehri’nde bu ülkeler ile aramızda taşkın ve kirlilik 
sorunu yaşanmaktadır. Ülkeler arasında dönem dönem anlaşmalar yapılmış olsa da bu sorunlar devam 
etmektedir (Tombul, 2014). Meriç Nehir Havzası’nda, özellikle Edirne’de geçmişten günümüze kadar 
devam eden taşkınlar, can ve mal kayıplarına, toprak erozyonuna ve çevre kirliliğine yol açmaktadır 
(Sağlam, 2014). Edirne taşkınlarının bilinen en belirgin nedeni Bulgaristan’ın ülkesindeki baraj kapaklarını 
açarak taşkınlara neden olmasıdır. Arda, Tunca ve Meriç üzerindeki barajların etkisi oldukça fazladır. 
Nehirler üzerinde toplam 15 baraj bulunmaktadır (Şekil 6). Bu üç nehir, Edirne ilinde birleşerek ana Meriç 
Nehri’ni oluşturmaktadır (Doğan ve ark., 2015). 

 
Bulgaristan’daki barajların rezervuarları 
küçük olup, taşkın öteleme hacimleri 
bulunmamakta ve taşkın dönemlerinde su 
mansaba bırakılmaktadır. Böyle bir 
durumda, işletme ile taşkının kontrollü 
olarak geçirilmesi zor bir işlem olup, 
taşkın dönemlerine barajların su 
seviyesinin düşürülerek girilmesi bu 
konuda alınabilecek en temel önlemdir. 
Ancak, 1990’lı yılların başında 
Bulgaristan’da pazar ekonomisine 
geçilmiş ve 1994 yılından sonra ise 
barajların işletmesi ve hidroelektrik enerji 
üretimi devletten özel sektöre 

devredilmiştir. Özel sektör ise bu üretimi daha da arttırmak için rezervuarlardaki su seviyesini en yüksek 
seviyede tutmaya başlamıştır. Böylelikle, taşkın dönemlerinde rezervuara gelen suyun baraj üzerinden 
aşmasını önlemek için kapaklar ani bir şekilde açılarak baraj savaklarından aşağıya büyük miktarda su 
bırakılmaktadır. Ortaköy (Ivaylovgrad) Barajı’nda 13 Mart 2006 taşkınında barajdan bırakılan debinin 
barajın toplam rezervuar hacminin iki katı olması, bu barajın taşkın amaçlı olarak planlanmadığını ve bu 
nedenle de taşkın öteleme fonksiyonunun olmadığını göstermektedir (Yıldız ve ark., 2014). Yapılan 
araştırmalar, Bulgaristan’daki barajların uygun bir işletme ile birlikte, yaşanan taşkınların önlenmesinin 
mümkün olduğunu göstermektedir (Angelidis ve ark., 2010). 
 
Edirne'de taşkınları önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerine Devlet 
Su İşleri (DSİ) tarafından 2015 yılında 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne' projesi başlatılmıştır. Ana nehir 
yatağından taşan sular, Meriç Nehri'nde by-pass edilerek oluşturulan bu kanaldan geçirilerek, Edirne il 
merkezinde olası taşkının önüne geçilmesi hedeflenmektedir (edirne.gov.tr). 
 
 

SONUÇ 
 
Günümüzde barajlar insanlar için vazgeçilemez yapılardır. İçme ve sulama suyu temini, taşkın ve sele neden 
olan yüksek debilerin kontrol altına alınması, kurak dönemlerde su sıkıntısının yaşanmaması için barajlar 
büyük öneme sahiptir.  Bu yapılar modern hayatın bir parçası olmakla birlikte ülke ekonomisinin önemli bir 
parçasıdır. Ancak barajların tasarımı, yapımı ve işletmesi hassas ve her yönden dikkat gerektiren bir süreçtir. 
Barajların tasarımı, yapımı ve işletmesi hususunda geçmişten edinilen tecrübeler dikkate alınarak  gelecekte 
yaşanabilecek hataların azaltılması mümkündür. Bu doğrultuda yaşanılan her tecrübe analiz edilmeli ve yeni 
tasarımlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada dünyanın farklı yerlerinden çeşitli nedenlerle 
sorun yaşanmış barajlar anlatılmıştır. Barajlarda yaşanılan sorunların tek bir hatanın sonucu olmadığı, 
hatalar zincirinin facialara neden olduğu gözlemlenmiştir.  

Şekil 6. Meriç Havzası’ndaki Büyük Barajlar (Yıldız ve ark., 2014) 
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HİDROLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 

Atıl BULU1 

 
 

ÖZET 

“Hidroloji bilimi nerede ve ne zaman başlamıştır” sorusuna yanıt vermek oldukça zordur. Suyun yaşamsal 
öneminden dolayı ilk medeniyetler nehir kıyılarında oluşmuştur. Bu nehir kıyıları iklimsel yaşam 
koşullarının daha kolay olduğu ılıman iklim kuşaklarıdır. . İlk su yapıları doğayı kontrol edebilmek amacıyla 
inşa edilen su temini sistemleri, baraj ve seddeler, nehir yatağı düzenlemeleri, sulama ve kurutma amacıyla 
açılan kanallardır. (Biswas, 1969). Su yapılarının ilk örnekleri M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da yapılmıştır. 
Antik İyonya filozofları Tanrıların mitleri olmadan doğayı açıklamaya çalışmışlardır. Nil nehrinin periyodik 
taşkınlarının niçin olduğunu açıklamak Thales, Herodotus, Democritus gibi antik filozofların düşünce 
konusuydu. Hidrolojik çevrimi açıklamasını veren ilk filozof Platon’dur. Aristoteles “Meteorologica” adlı 
bir kitap yazmıştır. Antik bilim adamları ve filozofları bir şekilde hidrolojik çevrimin bir kısmını açıklamaya 
çalışmışlardır. Bunlar Leonardo da Vinci, Giovan Fontana, Benedetto Castelli, Pierre Perrault, Edme 
Mariotte, Edmond Halley, Robert Hooke, Henry de Pitot, Antoine Chézy, Pierre Louis Georges Du Boat  
ve John Dalton’dur. 

Anahtar Kelimeler: Hidroloji, Tarih, Filozoflar. 

 
 

ABSTRACT 

It is not easy to answer the question "When and where the science of hydrology began?". The first 
civilizations began and developed on the shores of the rivers since the water was so vital for human living 
and also those areas were suitable for settlement because of their mild climate. The first water structures 
were for the control of the nature to supply water for the developments, construction of irrigation and 
drainage channels, dams and dikes. The first water structures were seen on the Nile of the historical Egypt. 
The ancient Ionian philosophers tried to explain the nature without the help of myths of Gods. The 
explanation of periodical flooding of Nile was a subject to think about among the ancient philosophers such 
as Thales, Herodotus, Democritus. Platon was the first philosopher to give explanation of hydrological 
cycle. Aristoteles has written a book named “Meteorologica”. Almost all the great philosophers and 
scientists of the ancient times have somehow tried to explain some part the hydrological cycle. These are 
Leonardo da Vinci, Giovan Fontana, Benedetto Castelli, Pierre Perrault, Edme Marioette, Edmont Halley, 
Robert Hooke, Henry de Pitot, Antoine Chézy, Pierre Louis Georges Du Buat and John Dalton. 

Keywords: Hydrology, History, Philosophers. 

 

GİRİŞ 
 
“Hidroloji bilimi nerede ve ne zaman başlamıştır” sorusuna yanıt vermek oldukça zordur. Suyun yaşamsal 
öneminden dolayı ilk medeniyetler nehir kıyılarında oluşmuştur. Bu nehir kıyıları iklimsel yaşam 
koşullarının daha kolay olduğu ılıman iklim kuşaklarıdır. Mezopotamya’daki Dicle ve Fırat, Mısırda’ki Nil, 
Hindistanda’ki İndus ve Çin’deki Sarı nehirler ilk medeniyetlerin kurulduğu nehirlerdir. İlk su yapıları 
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doğayı kontrol edebilmek amacıyla inşa edilen su temini sistemleri, baraj ve seddeler, nehir yatağı 
düzenlemeleri, sulama ve kurutma amacıyla açılan kanallardır. (Biswas, 1969). 
 
Su yapılarının ilk örnekleri M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da yapılmıştır. Nil nehrinde su seviye ölçümlerinde 
kullanılan  aletlere Nilometre adı verilmekte de olup, M.Ö. 600 döneminde çok sayıda Nilometrenin seviye 
ölçümlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Memphis tapınağındaki Nilometre ölçümlerine dayanarak 
mansapta yaşayanlara taşkın uyarıları yapıldığı kayıtlarda vardır. Taşkın mevsimi başlarken Nil nehrinin 
yukarı membasına hızlı kürek çeken kişiler gönderilerek, başkente sürekli taşkın seviyeleri bilgisinin 
iletilmesi sağlanmaktaydı. Bu kürek çekenler o kadar deneyimli idi ki, taşkın yayılma hızını çok iyi tahmin 
ederek, yerleşim merkezlerine taşkın ulaşım zamanlarını haber veriyorlardı. Tablo 1. de M.Ö. 600 yılına 
kadar yapılan su yapıları ve çalışmaları verilmektedir. (Biswas, A. 1969).  
 
Doğanın mitlerden kurtularak açıklanmaya çalışılması M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Ege kıyılarında 
İyonyalılarla başlamıştır. Bu konuda ilk filozof kabul edilen Söke’ye yakın Milet’te yaşayan Thales’dir 
(M.Ö. 624–658). Thales doğadaki her şeyin sudan oluştuğunu öne sürmüştür. Nil nehrinin periyodik taşma 
nedenini açıklamak ilk çağ filozoflarının önemli bir düşünsel sorunu olmuştur. Bu filozoflar Thales, 
Anaxagoras, Herodotus, Diogenes ve Democritus olup, Ege kıyılarında yetişen filozoflardır. Bugün için en 
akla uygun gelen yanıtı Anaxagoras vermiştir. Nil nehri taşkınlarının nehrin doğduğu membadaki dağların 
karlarının erimesiyle oluştuğunu yazmıştır.  
 

         Çizelge 1. M.Ö. 600 yılına kadar yapılan su yapıları ve çalışmaları (Biswas, A. 1969) 

Tarih(M.Ö.) Su Yapısı ve Olayı 

3200 
3000 
3000 
2850 
2750 
2200 
2200 
 
1950 
 
1900 
1750 
1700 
1500 
 
1300 
1050 
750 
714 
 
600 

Kral Scorpion Dönemi; bilinen ilk su yapısı 
Kral Menes Nil nehrine bir baraj yaparak yatağını değiştirmiştir 
Nil nehri su seviyeleri Nilometrelerle kaydedilmeye başlanmıştır 
Sadd el-Kafara barajının göçmesi 
İndüs vadisi su temini ve drenaj sisteminin ilk uygulamaları 
Çin’de “Büyük Yu” su yapıları 
Girit adasındaki Knossos sarayına bir pınardan su getirilmesi. 
İran’daki Mahkai ve Lakorian barajları 
Scotris 1.nci  döneminde Kızıldeniz ve Nil nehrinin bir 
navigasyon kanalıyla bağlanması 
Filistin Gezer’de su yapısı 
Kral Hamurabi’nin su yasaları 
Mısır, Kahire’ye yakın 100 m derinliğindeki Joseph kuyusu 
Dicle nehri üzerinde Samarra’daki Marduk barajı. 
M.S. 1256’da göçtü. 
Nippur’daki sulama ve drenaj sistemleri 
Kuzey Afrika Gadames vahasında su ölçüm sayaçları 
Yemen’de Marib ve diğer barajlar 
Kral II. Saragon tarafından Ermenistan Ulhu’da su temini 
sistemlerinin tahrip edilmesi 
Mısır Murghab nehrinde barajlar. M.S. 1258 de tahrip edildi 

 
Hidrolojik çevrimin açıklamasını Platon (M.Ö. 428–348) şu şeklide vermiştir. Nehirler ve pınarlar yağıştan 
oluşur. Aristoteles (M.Ö. 384–322) “Meteorologica” adlı bir eser yazmıştır. Bu eserde yağışın 
mekanizmasını açıklamış, okyanus ve rüzgârlar hakkında düşüncelerini kaleme almıştır. Bu dönemde 
yağışın miktar olarak ölçümü ilk kez Hindistan’da yapılmaya başlanmıştır. Tarım alanlarında yoğun bir 
şekilde kullanılan yazıcı olmayan yağış ölçek kayıtlarına göre arazilerin vergilendirilmesi yapılmaktaydı.  
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ROMA DÖNEMİ 
 
Romalılar çok iyi uygulama mühendisleriydi. Roma şehrine günlük milyonlarca litre sağlayan akedükler, 
kanalizasyon sistemleri ve bir liman inşa etmişlerdir. (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Restore edilen Roma su kemerleri (Lettenmaier, 2004) 

 
Aynı zamanda İstanbul’da su temini yapıları inşa etmişlerdir. İmparator Hadriyen (117-138)) şehrin Haliç 
bölgesine su getirmek için su kanalları yapmıştır. İmparator Valens (364-378) Tarihi Yarımadaya su 
getirmek için Mazul ve Valens su kemerlerini yapmıştır.
 

 
 

Şekil 2. Bugün İstanbul’daki Su Kemerleri 
 
İmparator Valens İstanbul’un sur dışı yerleşim bölgelerine su sağlamak için ufak bir baraj yapmıştır. 
İmparator Teodosius (378-395) şehre su getirmek için başka bir su kanalı yapmıştır. Bizans İmparatorları 
savaş ve kuraklık dönemleri için açık ve kapalı su hazneleri inşa etmişlerdir. Bunlardan en önemlileri 336 
kolonlu Yerebatan Sarnıcı ile 224 kolonlu Pleksinus Sarnıcıdır. Roma zamanından kalma Anadolu’da 
birçok su kemeri vardır. 
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Şekil 3. (a) İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı; (b) İzmir’de Su Kemeri 

 
İtalyan mimar Vitrivius tarafından yazılan “Architectura libri decem” adlı kitabın bir bölümü su yapıları ile 
ilgilidir. Bu bölümde yeni su kaynakları elde etme yolları ve bir şehre su temini esasları anlatılmıştır. 
 
Bu zamanın en önemli hidrolojik gelişimi İskenderiye’li Hero’nun debi tanımıdır. Debinin nehrin kesit alanı 
ile su hızına bağlı olduğunu vermiştir. 
 
Romalılar bugüne kadar iyi bir şekilde hizmet vermeye devam eden mükemmel su yapıları inşa etmişlerdir. 
Bu yapılar olayın fiziğini anlamadan tamamen deneye dayalı yöntemlerle planlanmıştır. 
 
 
ORTA ÇAĞ VE RÖNESANS 
 
Hristiyan kilisesinin durağan felsefesinden dolayı skolâstik dönem denilen M.S. 200–1500 arasında diğer 
bilim dallarında olduğu gibi hidroloji biliminde de gelişme olmamıştır. 
 
Skolâstik dönemin kayda değer en önemli hidrolojik gelişimi M.Ö. 1247 yılından beri yaygın bir şekilde 
Çin’de kullanılan yağış ölçeklerinde olmuştur. Her eyalet veya bölge başkentlerine konik veya varil tipi 
yağış ölçekleri yerleştirilmiştir. Çinliler aynı zamanda yüksek kotlu bölgelere ve dağ geçitlerine kar 
ölçekleri yerleştirmişlerdir. 
 
13. yüzyıl yazarlarından Chhin Chiu-Shao yağış ölçekleri kayıtlarını kullanarak bir havzadaki ortalama 
yağış yüksekliğini hesabını tartışmıştır. 
 
Leonardo da Vinci (1452–1519) hidroloji ve hidrolik konusunda önemli çalışmalar yapan bir Rönesans 
sanatçısı ve bilim adamıdır. 
 
Leonardo usta açık kanallardaki akım ilkelerini çağdaşlarına göre en iyi anlayan bilim adamıdır. Bu 
çalışmalarını gözlemlere dayandırmıştır. 
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Şekil 4. Leonardo da Vinci’nin yüzer mantarla hız ölçmesi (Lettenmaier, 2004) 

 
Süreklilik denkleminin onun tarafından bulunduğunu ve adlandırılması gerektiğini söylemek mümkündür. 
Leonardo nehirlerde hız ölçümleri için yüzen mantarlar kullanmıştır.  
 
Cam kanallarda boya kullanarak suyun hareketini de incelemiştir. Leonardo’nun çalışmaları hidroloji de 
çok önemli olmakla, çalışmalarını tuttuğu notlar ayna tersi ile yazıldığı ve yayınlanmadığı için bu konuda 
çalışan bilim adamlarına fazla yararı olmamıştır. 
 

 
Şekil 5. Leonardo’nun çizimiyle su pompası (Hamlyn, 1968) 
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Şekil 6. Leonardo’nun çizimiyle su değirmeni (Hamlyn, 1968) 

 
İtalyan mimarı Giovan Fontana, 1598 yılbaşı günlerinde Roma şehrindeki Tiber nehrinin taşmasını detaylı 
bir şekilde incelemiştir. Taşkın debilerini kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, taşkın problemine karşı 
nehir yatağı düzenlemesini önermiştir. En büyük yanılgısı debiyi ıslak alana eşit almasıdır. 
 
ONYEDINCI YÜZYIL 
 
Bu yüzyılın hidroloji bilim dalındaki en önemli başarıları süreklilik denkleminin genel olarak kabul edilmesi 
ve Perrault, Mariotte ve Halley’in deneysel çalışmalarıdır. (Biswas, 1969). Papa 8.inci Urban’ın 
matematikçisi olan Benedetto Castelli (1577–1644), 1628 yılında yayınlanan “Della misura dell’acque 
correnti” adlı kitabıyla süreklilik denkleminin kabulünü sağlamıştır. Castelli aynı zamanda Avrupa kıtasında 
yazıcı olmayan yağış ölçeğini ilk kullanan kişidir. 
 

 
 

Şekil 7. Castelli’nin Kitabı ve Benedetto Castelli (1577-1644) 
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Pierre Perrault, Edme Marioette ve Edmont Halley deneysel hidrolojinin kurucularıdır.  Temel hidrolojik 
ilkelerin yerleşmesi için deneysel çalışmalar yapan ilk araştırıcılardır. Pierre Perrault (1608–1680) Paris’te 
1674’te yayınlanan “De l’origine des fontaines” adlı kitabında, yağışın yıl boyunca nehir ve pınarları 
beslemeye yettiğini araştırma sonuçlarıyla kanıtlamıştır. 
 

 
Şekil 8. Pierre Perrault’ın Kitabı 

 
 

 
Şekil 9. Edmé Mariotte (1620-1684) 

 
Edmond Halley (1656-1742), okyanuslardan ve nehirlerden buharlaşan su miktarının nehirleri beslemekte 
yeterli olduğunu hesapla göstererek, hidrolojik çevrimi tamamlamıştır. Bu amaçla buharlaşma yüksekliğini 
ölçmek için buharlaşma tavası kullanmıştır. 
 

 
Şekil 10. Edmond Halley (1656-1742) ve Hidrolojik Çevrim 
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Bu yüzyılda Sir Christopher Wren ve Robert Hooke’ın devrilen kovalı yazıcı ölçekleri ve Santario ve Robert 
Hooke mulineyi geliştirmiştir.  
 

  
Şekil 11. (a) Sir Christopher Wren (1632-1723); (b) Robert Hooke (1635-1703) 

 
 
ONSEKİZİNCİ YÜZYIL 
 
Bu yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri Henry de Pitot’un (1695–1771) de geliştirdiği Pitot Tüpü’dür. 
 
Hız ölçümlerinde daha önce yüzen mantarlar kullanılmaktaydı. Kesit içindeki hız dağılımı ise tabanda 
maksimum ve yüzeyde minimum olan parabolik dağılım olarak kabul edilmekteydi. 
 
Pitot tüpünün gelişimiyle bir kesit içinde hız ölçümleri ve dağılımı doğru olarak belirlenmiştir. 
 
Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında Paris’e su getirilmesi için görevlendirilen Antoine Chézy (1718–1798), 
gözlemler yaparak bugün bildiğimiz Chézy denklemini geliştirmiştir. Chézy denklemi Herschel tarafından 
1897 yılında Amerika Birleşik Devletinde yayınlanarak hidrolik bilim alanında kabul görmüştür. 
 

 
Şekil 12. (a) Antoine Chézy  (1718-1798); (b) John Dalton (1766–1844); (c) Rober Manning(1816-1897) 

 
ONDOKUZUNCU YÜZYIL 
 
Ondokuzuncu yüzyılın başında debi hesabında Du Buat’ın denklemi kullanılmakta olup, Chézy denklemi 
hemen hemen hiç bilinmiyordu. Bu yüzyılda nehir debi ölçüm kayıtları ilk kez Almanya’da başladı. 
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Genel bir debi denklemi elde edilmesi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında önem kazandı. Bu konuda 
yapılan birçok çalışmaların yanında, Emile Oscar Ganguillet (1818–1894) ve Wilhelm Rudolph Kutter 
(1818–1888) adlarında iki İsveçli gözlemlere dayanarak bugün de bilinen Kutter denklemini elde 
etmişlerdir. Robert Manning (1816–1897) bu formülün boyut homojenliğine uymadığını göstererek, bugün 
kullandığımız ve kendi adıyla bilinen Manning denklemini geliştirmiştir. 
 
Bugün bilinen ve kullanılan Rasyonel Yöntem 1851 yılında İrlandalı Thomas James Mulvaney (1822–1892) 
tarafından bir dergide yayınlanmıştır. 1856 yılında Darcy yeraltı suyu akımının teorik ilkelerini ortaya 
koyarak bugün bilinen Darcy kanununu elde etmiştir. 
 
Darcy’nin çalışmasını geliştiren Dupuit (1804–1866) bugün kullandığımız kuyu debi hesap denklemlerini 
elde etmiştir. 
 
Fransız Darcy ve Dupuit’in çalışmalarını Alman Adolph Thiem (1836–1908) geliştirerek basınçlı ve serbest 
yüzeyli kuyulardaki akımlar için denklemler elde etmiştir. 
 

  
 

Şekil 13. Henry Darcy (1803 -1858) ve Darcy’nin kullandığı alet (Freeze,1994) 
 
 
AMPİRİK DÖNEM (1900–1930) 
 
Bu zamana kadar yapılan çalışmalar genel olarak ampirik çalışmalar olup, hesapların fiziksel temeli genel 
olarak bilinmiyordu. Ondokuzuncu yüzyılın son dönemleri ile 20nci yüzyılın ilk 30 yılı boyunca yüzlerce 
ampirik denklem geliştirildi.    
 
Bu ampirik denklemlerin katsayılarının belirlenmesi kullanılan birim sistemlerine ve kişisel yargılara 
bağlıydı. Pratik hidrolojik problemlerin çözümünde bu ampirik denklemlerin yetersizliği ortaya çıkınca, 
hidrolojik bilimsel çalışmalar ivme kazandı. 
 
 
RASYONEL ÇALIŞMA DÖNEMİ (1930–1950) 
 
1932 yılında Sherman artık yağışı dolaysız akış hidrografına dönüştüren Birim Hidrografı geliştirdi. 

1933 yılında Horton sızma kapasitesi denklemini elde ederek artık yağış yüksekliğinin elde edilmesini 
sağladı. 
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1935 yılında Theis kuyu hidroliğinde önemli denklemler elde etti. 

1941 yılında Gumbel hidrolojik verilerin istatistik analizinde Ekstrem Değer Dağılımını önerdi. 

 
TEORİK ÇALIŞMA DÖNEMİ (1950-   ) 
 
İlkeleri bilinen hidrolojik modellere matematik analizler uygulanmaya başlamıştır. Bilgisayarların ve 
hidrolojik veri ölçüm aletlerinin gelişimi ile kompleks matematik denklemlerin çözümü sağlanmıştır. 
 
Hidrolojik sistemlerin lineer ve lineer olmayan çözümleri, istatistik biliminin modellemede kullanımı, 
sistem analizinin su kaynakları sistemlerinin planlanmasında kullanılması olanakları elde edilmiştir. (Chow, 
1964). 
 
Su kaynakları ve hidrolojik çalışmaların uluslararası gelişimleri 2. Dünya Savaşından sonra çeşitli örgütler 
şeklinde ortaya çıkmıştır. 
 
1959 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde Su Kaynakları Geliştirme Merkezi (WRDC) kurulmuştur. Su 
kaynakları proje ve çalışmalarına UNESCO destek sağlamaya başlamıştır. Aynı amaçla Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı (WMO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) devreye girmiştir. 
 
Ekim 1961 yılında Uluslararası Bilimsel Hidroloji Teşkilatı (IASH), hidroloji bilimindeki araştırma ve 
eğitim programlarının geliştirilmesi için Uluslararası Hidrolojik Onyıl (IHD) ilan edilmiştir. 
 
 
ÜLKEMİZDE HİDROLOJİK ÇALIŞMALAR 
 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) 1935 yılından beri hidrometrik çalışmalar yapmaktadır. EİEİ ilk Akarsu 
Gözlem İstasyonunu, 1935 yılında Sakarya Nehri Göksü kolu üzerinde Hayriye Köy’de açmıştır. EİEİ 1936 
yılından itibaren akarsularımız üzerine Hidrometre Gözlem Ağını kurmaya başlamıştır. EİEİ ülkemizde 25 
akarsu havzasında 11 Hidrometre Bölge Şefliği merkezi aracılığı ile Hidrometrik ve Hidrolojik Etütler 
yapmaktadır. 
 
Meteorolojik rasatlar Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimatla başlamıştır. Kayıtlı en eski gözlemler 
İstanbul’da St. Benoit ve Robert Kolej’de yapılan gözlemlerdir. 1839–1947 yılları arasında yapılan bu 
gözlemlerde sıcaklıklar ölçülmüştür. 
 
Daha sonra 1847–1857 yılları arasında İstanbul, İzmir, Trabzon, Kayseri, Bursa, Sakız, Erzurum, Erivan ve 
Musul’da diğer iklim elemanlarını da içeren gözlem kayıtlarına rastlanmaktadır. 
 
Haydarpaşa İngiliz Mezarlığında Mr. W.H.Lyne 1865–1886 yılları arasında gözlemler yapmıştır. Yabancı 
okullar arasında Amerikan kolejlerinde (Merzifon, Malatya, Harput, İzmir, Tarsus) bazı gözlemler 
yapılmıştır. 
 
Erenköy’de Thomson Çiftliğinde (1875–1893) yapılan gözlemler 1928 yılında Prof. Dr. Antal Réthly 
tarafından yayınlanmıştır. Büyükdere’de 1891–1906 yılları arasında yapılan gözlemlerde sıcaklık, basınç, 
nem ve yağış bilgileri bulunmaktadır. 
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda meteorolojinin kurumsallaşma çalışması 1867 yılında Kandilli Rasathanesi’nin 
kurulması ile başlamıştır. Kandilli Rasathanesi Fransız Hükümetinin önerileri üzerine Rasathane-i Amire 
adı ile kurulmuş ve bu kuruluşun ilk müdürü Aristide Coumbary’dir.  
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1868 yılından itibaren elde edilen gözlem sonuçları yayınlanmıştır. Bu dönemde; İstanbul, Köstence, Varna, 
Burgaz, Trabzon, Rodos, Kavala, Selanik, Manastır, Valona (Arnavutluk), Çanakkale, Elbasan, Durazzo ve 
Beyrut’ta gözlemler yapılmıştır. Gözlem yapılan yerler ticaretin ve limanların olduğu yerleşim alanlarıdır. 
1868 yılının son aylarında İzmir, Bağdat ve Diyarbakır’da da gözlemler başlanmıştır. 
 
Haziran 1869’da Berlin, Temmuz 1869’da Petersburg ve Tiflis’in gözlem bilgileri de telgraf hatları ile 
alınmaya başlanmış ve bu bilgiler imparatorluk topraklarında yapılan gözlemlerle birlikte değerlendirilerek 
tahminler yapılmaya başlanmıştır. 
 
1873 yılında Viyana’da yapılan ilk Uluslararası Meteoroloji Kongresinde Osmanlı İmparatorluğu da temsil 
edilmiştir. Bu kongre kararları çerçevesinde 1875’te, özellikle ulaşım ve iletişimin yaygınlaştığı 16 
merkezde meteorolojik gözlemler telgraf memurları tarafından yapılmaktaydı. Bu merkezlerde günde üç 
kez elde edilen bilgiler telgrafla İstanbul’daki meteoroloji merkez bürosuna gönderiliyordu. 
 
Bu arada Kandilli rasathanesi bir yangın sonunda meteorolojik çalışmaları durdurmuştur. Osmanlı 
Hükümetinin Maarif Nazırı Emrullah Efendi, 21 Haziran 1910 tarihli bir yazıyla Prof. Mehmet Fatin 
Gökmen’i rasathanenin yeniden kurulması için görevlendirmiştir. Fatin Hoca, rasathanenin İcadiye 
Tepesine kurulmasını kararlaştırmış ve Fransız Ulusal Meteoroloji Müdürü Prof. Angot ile görüşerek gerekli 
meteorolojik alet ve cihazları temin etmiş, 1 Temmuz 1911 tarihinden itibaren gözlemler yeniden yapılmaya 
başlanmıştır. Rasathanede İstanbul için yapılan hava tahminleri Posta Telefon ve Telgraf İdaresi ile 
Demiryolları İdaresine bildirilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 
 
Hava araçlarının gelişmesi, sabit balonların ve uçakların savaşta kullanılması ile bir Meteoroloji Teşkilatının 
kurulmasına karar verilmiştir. Bu görev Alman Prof. Dr. Weickmann’a verilmiştir. İstanbul’daki 
Meteoroloji Merkezi Kuruçeşme’de Caferağa Köşkü’nde “Kuvva-i Havaiye Müfettişliği Rasadat-ı Havaiye 
Müdürlüğü” adıyla Ağustos 1915’te faaliyete başlamıştır. 
 
Prof. Weickmann, Osmanlı topraklarında kurulacak meteoroloji teşkilatı için 60 Alman uzmanı da 
beraberinde getirmiştir. Gelen uzmanlar ile seçilen Osmanlı ordusunda yedek subay olarak görev yapan 
Türkler, Rasadat-ı Havaiye Müdürlüğü’nde göreve başlamışlardır. Eğitimini tamamlayan yedek subaylar 
Almanlar tarafından kurulan Edirne, Gelibolu, İzmir, Sevdiköy, Zonguldak, Sinop, Ankara, Eskişehir, 
Konya, Sivas, Diyarbakır, Adana, Brumana (Lübnan), Beyrut, Kudüs ve Musul meteoroloji istasyonlarında 
göreve başlamışlardır. 
 
Bu merkezlerden elde edilen bilgiler ile Osmanlı İmparatorluğunun müttefiki olan Bulgaristan, Avusturya-
Macaristan ve Almanya’dan şifreli şekilde alınan gözlemler Kuvva-i Havaiye Merkez Şubesi olan İstanbul 
Vaniköy’de haritalara işlenerek tahminler yapılmıştır. 
 
Her istasyonda gözlemler için barometre, psikrometre, termograf, hidrograf, termometre, plüviyometre ve 
anemometre bulunmaktadır. 
 
22–25 Nisan 1918 tarihleri arasında İstanbul’da bir meteoroloji kongresi toplanmış ve bu kongrede Bahriye, 
Harbiye, Maarif ve Ziraat Bakanlıklarına bağlı olarak gösteren imparatorluk içindeki meteoroloji 
istasyonları bir çatı altında toplanmıştır. 
 
Cumhuriyet kurulduğunda meteoroloji alanında sadece Kandilli Rasathanesi miras kalmıştır. 
 
İsmet İnönü’nün Başbakanlık yaptığı Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye’de meteorolojik çalışmaları yürütmek 
için Budapeşte Rasathanesi Müdürü Prof. Antal Réthly’i görevlendirmiştir. 1926 yılı sonunda Türkiye’nin 
Batı, Güney, Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinden meteorolojik veriler düzenli şekilde elde edilmeye 
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başlanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mayıs 1949 tarihinde Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na 
(WMO) üye olmuştur. 
 
Ülkemizde su yapılarının inşası, Osmanlı Döneminde vakıflar tarafından yürütülmüş olup, Konya Ovası 
Sulaması, bazı suyolları ve bentler dışında inşa edilmiş su yapısı bulunmamaktadır. 
 
Su işlerinin örgütlü bir şekilde ve sürekli olarak ele alınması 1914 yılında Nafıa Nezaretinin yeniden 
yapılanması ile oluşturulan “Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiye” sinin (Bayındırlık İşleri Genel 
Müdürlüğü) kurulmasıyla başlar. Bu genel müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, taşkından 
koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımı önemli bir yer almıştır. 
 
1925 yılında Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Sular Fen Heyeti Müdürlüğü” kurularak 
Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. 1929 yılında ortaya çıkan 
şiddetli kuraklık nedeniyle “Sular Umum Müdürlüğü” kurulmuştur. Çubuk Barajı 1936 yılında işletmeye 
açılmış Cumhuriyetin ilk barajıdır. Daha sonra Bursa’da Gölbaşı Barajı (1938), Niğde’de Gebere barajı 
(1941) inşaatı ve Van’da Sihke (1948), Eskişehir’de Porsuk I Barajı (1948) takip etmiştir. 
 
1939 yılında Nafıa vekâletine bağlı “Su İşleri Reisliği” kurulmuştur. Bu tarihten sonra su kaynaklarının 
istikşafı, etütleri ve planlamaları ile su ölçümleri yapılmıştır. Su İşleri Teşkilatı 1953 yılında yeniden 
düzenlenerek, 1954 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı, katma bütçeli, tüzel kişiliğe sahip Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 
 
Üniversitelerimizde Hidroloji adıyla ders açılımı ve verilmesi 1970’li yıllarında öncelikli olarak İTÜ ve 
ODTÜ de başlamıştır. 
 
Hidroloji biliminin ve bu bilim dalında kullanılan terminolojinin ülkemizde yerleşmesini sağlayanlar ise 
Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt ve Prof. Dr. Ünal Öziş’tir. 
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KARİA BÖLGESİNDE SU KÜLTÜR MİRASININ YENİDEN KEŞFİ 

 
Mehmet BİLDİRİCİ 

1.GİRİŞ 
 
Anadolu ilk çağda pek çok uygarlığa beşik olmuştur. Bunların başında Ege ve Akdeniz kıyıları daha da 
öndedir. Muğla’nın içinde bulunduğu Coğrafya ilk çağda Karia olarak bilinir. Şu da çok önemlidir. Suyun 
olmadığı bir uygarlık düşünülemez. 
Bu sunumda Karia bölgesinde suyun serüveni, tarihi, tarihteki önemi ve su uygarlığının yeniden keşfi 
konularına girecek bu uygulamaların hangi Karia kentlerinde olduğu örneklerle özet olarak açıklanacaktır. 
 

 
Şekil 1. İlk Çağlarda Karia Bölgesi (A. Pesclow) 

 
2.MUĞLA MERKEZ 
 
İlk çağlarda yazılı taşlarda MOGOLA olarak ismi geçen Muğla çok küçük bir yerleşim yeridir. Muğla 
Menteşe Beyliği ve Osmanlı döneminde gelişmiştir.  
Muğla’ya su getiren efsanevi Şemsi Ana vardır. Çoban olan Şemsi Ana keçilerini sata sata bunların parası 
ile Muğla’ya su getirmiştir. Ancak bu konuda yazılı belgeler yoktur. Şemsi Ana anısına Muğla merkezde 
anıtsal çeşme yaptırılmıştır. 
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2.1.Ula İlçesi & Idyma Antik Kenti 
 
Antik çağda Ola isimli bir yerden söz edilir. Ula’nın bununla bir ilgisi var mıdır? Her yerde olduğu gibi 
burada eski yazıtlara kaya mezarlara rastlanılmaktadır. Bunlar çok eski bir yerleşimin sessiz sanıklarıdır. 

 
2.1.1.Idyma 
 
Gökova körfezi, Akyaka, Gökova mahalleleri ve yakın çevrede antik Idyma kentinin kalıntıları, kaya 
mezarları bugüne gelmiştir. Su yapısı olarak Akyaka beldesinin içinden geçen Papazlık Deresi’nin 
yukarısında bir su pınarı bulunmaktadır. Bugün de yararlanan bu kaynağın suyu antik dönemlerde Akyaka 
ve çevresinde kullanılmıştır. 
 
Gökova köyünün üzerinde bulunan Akropolde yapı kalıntıları ve sarnıç bulunmaktadır. Sarnıcın içi 
tamamen dolu olduğu için şekli hakkında bilgi edilememektedir.  
Tüm Muğla bölgesinde olduğu gibi bu çevrede de yaklaşık 6 m çapında yuvarlak yapılı sarnıçlar vardır. 
Bunlar eski yollar üzerinde tespih taneleri gibi yollara dizilmiştir. 
Bunlar hangi dönemdendir? Benim kanıma göre antik Roma yolları üzerinde olduğundan en az Roma 
dönemindendir. Osmanlı döneminde yeniden benzerleri yapıldığı gibi, eskilerde onarılmıştır diye 
düşünüyorum. Ref.1 
 

 
Resim 4 Akyaka İnişdibi Sarnıç, Settar Tamer kitabeyi okuyor (Bildirici 1996) 

 
Yukarı kitabede Menteşe Sancaktarı Osman Ağa eşi Ümmügülsüm Hanım’ın mezar taşıdır. Ölüm tarihi 
1834 (H 1250) yılıdır. Ümmügülsüm Hanım yörede bilinen en eski hayırsever kadındır. Akyaka’da Kadın 
Azmağı üzerinde “Kadın Pınarı” onun eserirdir. Muğla’da hayır işleri vardır. Eşi Osman Ağa’nın mezarı 
Tavas Hırka köyüdür. Orada da su hayırları vardır, Bila Çeşmesi, Billa Kuyusu gibi (Parma O) 
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Yeşildere-Ula Tarihi Yol üzerinde halen kullanılan Sarnıç (Bildirici 2014) 

 
2.2. Marmaris Sedrea (Sedir Adasi) 
Kerme Körfezinde önemli bir kent bir çeşit deniz üstüdür. Tiyatro ve önemli yapılar yer almaktadır. Son 
zamanlarda yapılan kazılarda adaya girişin sağ tarafında bir kilise ve sarnıç ortaya çıkarılmıştır.. Sarnıç bu 
gölgede nadir görülen dikdörtgen bir sarnıçtır. Ada da su yoktur. Muhtemelen yağmur suları sarnıçlarda 
toplanmıştır. Tam kazı yapılmadığından bilinememektedir. Ancak pek çok yer altı sarnıcı olduğu 
anlaşılmaktadır. (Ref.1) 
 
2.3.Cnidos (Muğla Datça) 
Datça yarımadasının ucunda çok büyük bir antik kentin kalıntıları vardır. Venüs heykeli ile ünlü kentin suyu 
yarımada içinden getirilmiştir.. Antik limanları da ilginç su yapılarıdır. Ref.2. Ünlü Matematikçi Eudoxus 
(M.Ö 395-342) Cnidos’ludur. 
 
2.4. Köyceğiz Kaunos  
Köyceğiz gölünü denize bağlayan kanallar üzerinde yer alan antik Caunos kentinde anıtsal çeşme, hamam 
yer almaktadır. Antik kente su Ölemez (Imbros) dağından pişmiş toprak (künk) borularla getirilir kente 
hamam ve çeşmelere dağıtılır. Bu konuda yayın yoktur. (Ref.3) 
 
2.4.1 Bir Su Söylencesi 
Karia Kralı’nın ikiz bir oğlu ve kızı varmış. Erkek Kaunos, kız ise Byblis, zaman içinde kız erkek kardeşine 
âşık olur. Erkek kardeşinden karşılık göremez ve toplumdan dışlanır, o kadar acı çeker ki tanrılar onu tanrıça 
yapar, devamlı gözyaşı döker ki gözyaşlarından Dalyan’daki Köyceğiz Gölünü denize bağlayan Dalyan’da 
ki su kanalları oluşur.  
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2.4.2 Tanriça Leto’ya Adanmiş Sultaniye Kaplicalari 
M.Ö 7 yüzyıldan (Arkaik Dönem) bu yana sağlık hizmeti sunan Sultaniye Kaplıcaları (spa) okunan 
yazıtlardan tanrıça Leto’ya adanmıştır. Ref.3 
 

3.MUĞLA’NIN KUZEYİ VE BATISI 

 

3.1.Stratoniceia (Muğla Yatağan) 
 
Muğla-Milas yolu üzerindedir. Helenistik dönemde kurulan antik kentin suyolu ile 1974’li yıllarda kömür 
için çevresi kazılırken suyolu ile ilgili antik tünel görülmüştür. (Ref.4) Burada Osman Hamdi Bey 
başkanlığında kazı yapılmıştır 
Kentin dini merkezi LAGINA (Hecate Tapınağı) için yakındaki pınarlardan su getirilmiş ancak yazılı belge 
yoktur. Hecate tapınağı Karia Bölgesinde en özgün ve büyük tapınaktır. 
1974 yılında çevresi kömür alımı için kazılırken aniden bir dozerin önüne bir su tüneli çıkmış ve o zaman 
ki Milas Müze Müdürü Haluk Yalçınkaya tarafından rolevesi yapılmıştır. Bu su suyolun antik kentin 
girişindeki hamama ve Şaban Ağa Camiine su getirdiği anlaşılmaktadır. (Ref.4) 
 
3.2. Milas (Mylassa) 
 
Karia bölgesinin en eski ve önemli kentidir. Tüm dönemlerde çok önemli bir yerleşim yeridir. Antik 
dönemlerdeki Mylassa kenti, bugünkü Milas ilçe merkezi altındadır. Antik dönemlerdeki suyolları 
konusunda bilinen yoktur. 
Bizans döneminde kentin doğusundan kente su getiren su kemerleri bulunmaktadır. Ref.5 
 

 
Milas’a su taşıyan su kemerlerinden görüntü (Bildirici)  
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3.2.1 Labranda Kutsal Alani 
 
Milas kentinin kutsal alanı yaklaşık 14 km uzağındaki LABRANDA’dır. M.Ö 4 yüzyılda Pers yönetimi 
altında Karia Satrabı Mousolos ve kardeşleri döneminde inşa edilmiştir. Halen burada bulunan bir kaynaktan 
Labranda şişe suyu üretilmektedir. 
 
3.3. Ceramos-Ören (Muğla Milas) 
Kerme (Gökova ) Körfezi kuzey kıyısındadır. Körfeze ismi verilmiştir. Antik kente su taşıyan su kemerleri 
ve kente su veren ana depo bulunmaktadır.  Bu sunumun yazarı Mehmet Bildirici tarafından 2004 yılında 
Efes’te yapılan Uluslararası Cura Aquarum in Ephesos toplantısında aşağıdaki bildiriyi sunmuştur. Ref. 6 
 
The Cistern and Aqueduct of Ceramos in Ancient Caria 
Sunum bildiriler kitabında 147-151 sayfaları arasında İngilizce olarak yayınlanmıştır. Ref. 7 Sunumda 
bulunan Havuz ve Sukemerlerinden örnekler aşağıdadır. 
 

 
 

  
 

Ceramos Su kemeri ayağı üzerinden su kanalı geçmektedir. 
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Yayından bir sayfa (s.149) 
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3.4 Iassos (Milas) 

Güllük körfezindedir. Antik çağda çok önemli bir kenttir. Kente su taşıyan tek katlı su kemerleri vardır. 
Hakkında doyurucu yayın bulunmamaktadır. 

 

 
Iasos Su Kemeri (Bildirici 1994) 

 
4. HALICARNASSOS (BODRUM) 

İlk çağlarda özellikle M.Ö 4. yüzyılda Karia buradan yönetilmiştir. İlk Çağın 7 harikasından Mousolos’un 
anıt mezarı buradadır. Suyolları hakkında bilgi yoktur. Halicarnassos’un Bodrum kalesi altında tarihi 
limanları vardır. Burada Kadın Amiral Artemisia II komutasında savaşlar olmuştur. Artemisia (M.Ö.353-
352) deniz savaşını kazanan dünyada ilk kadındır. 

 
Halikarnassos Planı (Bildirici 1996)  
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5.1. Alinda (Aydin) 
Bugün Aydın ilinin güneyinde olmasına karşı tarihte Karia bölgesinde kalmaktadır. Kentin kuzeyinde 
dağlardan gelen su kentin akropolünde bir su kemeri ile kente girmekte, daha aşağılarda su sarnıçlarında 
toplanmakta, yer görülen su kanalları ile kent merkezine gelmektedir. Daha fazla bilinen yoktur. 
 
5.2. Alabanda (Araphisar) 

Gene Aydın ilinin güneyinde olmasına karşı Karia kentinin sınırları içindedir. Kentin sularının Çine Çayı 
(antik Marsiyas) üzerinde İncekemer dolaylarından geldiği konusunda Ünal Özİş’in makalesi 
bulunmaktadır. Ref. 7 
Burada Alabanda’ya su taşıdığı kabul edilen su toplama yapıları hakkında bilgiler yer almaktadır. Ancak 
çevrede bulunan İncekemer’in bir su köprüsü olduğu belirtilmekte suyun buradan Gerga’ya gittiği ifade 
edilmektedir. 
Tarihi su konusunda araştırma yapan İsviçreli Martin Schwarz ile 2005 yılında burada ciddi bir inceleme 
yaptık. Burada İncekemer’in bir su köprüsü olduğu konusunda bir kanıt göremedik. İncekemer’in Alabanda 
suyolu ile bir ilgisinin olmadığı kanısına vardık. 
Çine çayının Alabanda sol sahilinde, Gerga ise sağ sahilinde yer almakta ve çok yüksek bir kottadır. 
Kesinlikle buradan Gerga’ya su gidemez. 
Durum aşağıda krokide gösterilmektedir. İncekemer’in sağ sahilinde 2 nolu olarak gösterilen suyolu S10 
bir ters sifondur. Bu kesinlikle GERGA’ya gitmemekte ama nereye gittiği içinde araştırma gerektirmektedir.  
 

 
Aydın Çine LALABANDA-GERGA SUYOLU (Bildirici & Schwarz 2005) 
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Çine (Marsiyas) çayı üzerinde İncekemer (su altında) Bildirici 2005 

 

 

6. SONUÇ VE KANAAT 

 

Karia bölgesinde ilk çağlarda alt kültür seviyesinde Lelegler, Karialılar ve Yunanistan ana karasından göç 
etmiş Grekler yaşamışlardır. Karialılar Greklerle iç içe yaşadığından Grekçe’yi nadiren Karia yazı dilini 
kullanmışlardır. Karia dilinde ilk yazıt 1996 yılında Kaunos’ta bulunmuştur. Bu yazıt dünya çapında bir 
arkeolojik olay kabul edilmiştir. 
Muğla Üniversitesi bilim adamlarınca Karia dilinin çözülmesi ve burada kısa kısa verilen tarihi su 
bilgilerinin derin derin araştırılması dileğiyle 
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M. TURC YÖNTEMİNİN ELEŞTİRİSİ VE ALTERNATİF YÖNTEMLER  
Çayan ALKAN1  

 
 

ÖZET 

Havzalara gelen yıllık su verimleri, evsel kullanımın yanında tarımdan sanayi sektörüne kadar geniş alanları etkileyen 
bir konudur. Türkiye’deki bazı kurumlarda hala popülaritesini yitirmiş yöntemlerle hesap yapılabilmektedir. Bu 
kurumlarımıza güncel yöntemlerin önerilmesinin amaçlandığı bu çalışmayla eski yöntemlere inovasyon getirerek o 
yöntemleri daha kullanışlı hale getirmek de bir alternatif olarak sunulmuştur. D.S.İ, Araştırma enstitüleri ve 
Belediyeler gibi kamu kurumlarında yapılan projelerde hala kullanılabilen M. Turc yönteminin eleştirisinin yapıldığı 
bu çalışmada, Türkiye’nin çeşitli havzalarında gözlenen ve M. Turc yöntemiyle hesaplanan su verimlerinin 
kıyaslaması yapılarak sonuçların farklı çıkma sebepleri tartışılmıştır. Ayrıca, akarsu havzaları ve gölet havzaları ayrı 
ayrı değerlendirilerek havza farklılığının su verimlerini nasıl etkilediği de tartışılmıştır. Sonuçta; M. Turc yöntemiyle, 
gözlenen değerlerden çok uzak sonuçlar hesaplanabilmektedir. Yöntemde kullanılan katsayılar, Türkiye’nin şartlarına 
uygun hale getirilerek daha yararlı sonuçlar elde edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Su verimi, M. Turc yöntemi, akarsu havzası, gölet havzası 

 

CRITICISM OF THE M. TURC METHOD AND ALTERNATIVE METHODS 

ABSTRACT 

The annual water yield in the basin is a matter that affects a wide area from the agricultural to the industrial sector 
besides the domestic use. Some institutions in Turkey still has use the methods which are lost their popularity. With 
this work aimed at presenting modern-more scientific methods. It has been presented to these institutions as an 
alternative methods by bringing innovation to the old methods. In this work, which criticizes M. Turc method, which 
can still be used in projects made in public institutions such as State Hydraulic Works, Research Institutes and 
Municipalities, comparision observed water yield in various basins in Turkey with the calculated results of M. Turc 
method were discussed. It has also been discussed how river basins and pond basins are assessed and how basin 
variability affects water yields. After all; With M. Turc method, results far from the observed values can be calculated. 
Coefficients used in the method are converted to fit the conditions of Turkey can be obtained useful results. 

Keywords: Water yield, M. Turc method, river basin, pond basin 
 
 
GİRİŞ 

Kırsal ve kentsel alanlarda sellerin sebep olduğu zararlar oldukça fazladır. Bir taşkın sırasında ya da yıllık 
bazda havzalara gelebilecek su verimlerinin doğru tahmin edilmesi can ve mal kaybını azaltmada oldukça 
önemlidir. 

Yağışların akıma dönüşmesini modelleyen eşitliklerden bazıları; rasyonel yöntem, Mockus yöntemi, DSİ 
Sentetik yöntemi ve NRCS TR-55 yöntemidir. Bu yöntemler birer tahminleme aracı olarak 
kullanıldıklarından dolayı yöntemdeki değişkenlerin etkinliği ve sayısının fazlalığı daha doğru sonuçları 
ulaşılmasının sağlanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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Keskiner (2008), Seyhan havzasında M. Turc yöntemini kullanarak yüzey akış haritasını oluşturmayı 
amaçladığı çalışmasında, yağış ve sıcaklık haritaları da üretmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
kullanarak oluşturduğu yüzey akış değerlerinin, geleneksel olarak hesaplanan M.Turc değerlerine kıyasla 
gözlenen akım değerlerine daha yakın sonuçlar ürettiğini belirtmektedir. Çalışmasında; M.Turc yönteminde 
kullanılan A katsayısının Seyhan havzası için uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Bu A katsayısının 
havzaya uyarlanmasını önermiştir. Yavuz (2011), Doğu Karadeniz sahil bölgesi dışında M.Turc sonuçlarına 
güvenilemeyeceğini belirtmektedir. 

Valipour (2015), M.Turc yönteminin oldukça kötü sonuçlar üretebileceğini belirtmektedir. Referans 
evapotranspirasyonun belirlenmesinde; Hargreaves yönteminin, M. Turc ve Penman yöntemlerinden daha 
güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple havzalardaki su verimleri hesaplanırken, Hargreaves 
yöntemini kullanarak buharlaşmayı belirleyen yöntemlerin kullanımı tavsiye edilebilmektedir (Valipour 
2015). 

Bu çalışmada da oldukça yaygın kullanılan M.Turc yönteminin olumsuz yönleri eleştirilerek alternatif 
yöntemler önerilmeye çalışılmıştır. 

 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal (Türkiye’deki çeşitli havzalar) 

Çalışmada verileri kullanılan havzalar; Tokat Uğrak, Bursa İznik Hacıosman Çiftlik göleti, Kırklareli Vize 
deresi, Çatalca Damlıca deresi, İznik Müşküle göleti ve Samsun Minöz deresi havzalarıdır. Havzalara ait 
fiziksel özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Çalışmada kullanılan havzaların fiziksel özellikleri (Akar 1994; Bakanoğulları 2008; 
Bakanoğulları ve Günay 2010; Dönmez 2011; Dönmez 2012; Erel 2010) 

Havza adı Havza 
alanı 
( ) 

Havza 
çevre 
uzunluğu 
(km) 

Havza 
uzunluğu 
(km) 

Havza 
genişliği 
(km) 

Havza yöneyi Havza 
ortalama 
yüksekliği 
(m) 

Havza 
ortalama 
eğimi 
(%) 

Tokat Uğrak 
deresi 

7  14 4.5 1.6 güneydoğu-
batı 

1292 20.6 

İznik 
Hacıosman 
Çiftlik göleti 

0.23  1.33 0.3 - kuzey-güney 940 0.16 

Kırklareli 
Vize deresi 

4.64  10.55 4.45 1.03 Kuzeydoğu-
güneybatı 

215 3 

Çatalca 
Damlıca 
deresi 

8.26  13.10 4.1 2 Kuzeybatı-
güneydoğu 

184 5.9 

İznik 
Müşküle 
göleti 

1.679 6 1.104 - Güney-kuzey 711 0.27 

Samsun 
Minöz 
deresi 

7.894 11.50 4.875 
2.625 Batı-doğu 664.45 15 
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Yeşilırmak havzası içerisinde bulunan Tokat Uğrak havzası, içerisine Uğrak ve Tekneli köylerini 
almaktadır. Havza, Tokat İl merkezine 16 km uzaklıktadır. Uğrak deresi 3. Dereceden bir koldur (Akar 
1994).  

İznik İlçe merkezine 24 km uzaklıkta olan Bursa İznik Hacıosman Çiftlik göleti havzası, Hacıosman 
Köyünün kuzey batısındadır. Havza, kireçsiz kahverengi orman toprak grubundandır. Havza eğimi % 6-30 
arasında değişmektedir. Arazi orta derecede erozyona maruzdur. Arazi kullanımı; % 95 mera ve % 5 
ormandır. Havza yönü kuzey-güney doğrultusundadır (Dönmez 2012).  

Kırklareli Vize deresi havzası, Vize İlçesinin Topçu Köyü sınırları içerisindedir. Bölgede kışlar soğuk ve 
yağışlı, yazlar ise kurak geçmektedir. Havzanın yarıya yakını ormanlık alanlarla kaplıdır (Bakanoğulları ve 
Günay 2010).  

Çatalca ile Kumburgaz yolu üzerinde olan Damlıca deresi havzasının iklimi; kışları yağışlı ve soğuk, yazları 
ise sıcaktır. Havza topraklarının bünyesi killi, yapısı blok ve katyon değişim kapasitesi yüksektir 
(Bakanoğulları 2008).   

Sulama amaçlı kullanılması planlanan İznik müşküle göleti, Müşküle köyünün güneyinde yer almakta ve 
İznik ilçe merkezine 22 km uzaklıktadır. Alanda Marmara bölgesinin yağışlı ve ılık iklim özellikleri 
hakimdir. Havzanın yönü Güney-Kuzey doğrultusundadır. Havza için İznik D.M.İ verileri kullanılması 
uygundur. Eğimi % 3-30 arasında değişen havzada kireçsiz kahverengi orman toprak grubu hakimdir. 
Toprak derinliği orta derinlikte olup 0.2-1 m arasındadır. Arazi orta derecede erozyona maruzdur. Arazi 
kullanım durumu ise % 85 orman, % 15 mera arazisidir (Dönmez 2012). 

Samsun-Kavak ilçesi Çakallı Köyü Minöz Deresi Havzası 7.894 km2 alana sahip olup, havza çıkış yerinin 
deniz seviyesinden yüksekliği 430 m’ dir. Havzanın arazi kullanım ve bitki örtüsü durumu şu şekildedir: 
Havzada kuru tarım yapılmakta olup; buğday, mısır ve tütün üretilen mahsullerin başlıcalarıdır. Havzanın 
arazi kullanma durumu yüzdesi; % 4 çapa bitkileri ekim alanı, % 15.57 hububat ekim alanı, %5.76 mera, 
%5.76 köy yerleşim alanı, % 25.4 bozuk orman ve  % 43.52 de boş arazi şeklindedir (Erel 2010). 

 
Yöntem (M. Turc Yöntemi) 

Havza çalışmalarında eksik verilerin varlığı durumunda (akım gözlemleri mevcut değilse v.b.) gölet 
yapımında gerekli olan yıllık su veriminin hesaplanmasında kullanılan ampirik yöntemlerden bazıları: 
Coutagne ve M. Turc yöntemleridir. Türkiye’de ise en çok kullanılanı M. Turc yöntemidir. Gölet 
planlamalarında sıkça kullanılan M. Turc denklemi, M. Turc isimli bir bilim adamının dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki ve olası çeşitli iklimlerindeki 250’den fazla havza üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde 
geliştirdiği akım açığı eşitliğidir. CBS ortamında M. Turc yöntemi kullanılarak istenen yüzey akış haritasını 
elde etmek için ArcGIS yazılımının Map Algebra modülü kullanılabilmektedir. M. Turc yönteminin 
handikaplarından birisi olan havza jeolojisini hesaba katmaması özelliğinden dolayı Haydarabadi isimli bir 
araştırıcının 2005 yılında yaptığı bir çalışma neticesinde havza su veriminin belirlenmesinde kullanılan M. 
Turc ve Coutagne ampirik yöntemlerine en iyi alternatifin Justin metodu olduğunu belirlemiştir. 
Haydarabadi bu çalışmasında gerçek havza su verimi sonucuna en yakın sonucu Justin yönteminin 
bulduğunu belirtmektedir (Keskiner 2008). 

 

Ortalama akışın hesaplanmasında M. Turc ve Coutagne formülleri sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden 
M. Turc aşağıda açıklanmaktadır (Yavuz 2011). 

M. Turc Yöntemi; 

Yağış değerinden kayıp değerlerinin çıkarılmasıyla akış derinliğinin hesaplanması temeline dayanan ve 
250’den fazla havzanın araştırılması sonucu geliştirilen M. Turc formülü; 
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(1)  

Formüldeki;                                                             

D= Havza alanındaki yağıştan olan kayıplar (mm) 

P= Havza yıllık ortalama yağışı (mm) 

(2) 
T= Havza alanındaki yıllık ortalama hava sıcaklığı (°C) 
 

(3) 
V= Havzadaki akış yüksekliği (mm) 

D= Havza alanındaki yağıştan olan kayıplar (mm) 
 

Ortalama sıcaklıklar hesaplanırken, yüksekliğin her 100 m artması sonucunda sıcaklık 0.5 er °C azalmakta; 
kuzeye doğru giden her enlem derecesinde sıcaklıklar da 1’er °C azalmaktadır (Yavuz 2011). 

Blanney-Criddle ve Hargreaves formülleri bitki su tüketimi hesaplamalarında, M. Turc ve Coutagne 
formülleri ise hidrolojik havza çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Sızma modellerinden popüler 
olanları ise; Green-Ampt (1911), Horton (1933) ve Philip (1957) modelleridir (Aksoy 2015). 

 

BULGULAR  
 

Havzalara ilişkin bulgular Çizelge 2’de ve Çizelge 3’de gösterilmektedir.  
 

Çizelge 2. Bazı akarsu havzalarında gözlenen ve M. Turc yöntemi sonuçları (Akar 1994; Bakanoğulları  
2008; Bakanoğulları ve Günay 2010; Erel 2010) 

Akarsu havzaları Kırklareli Vize 
deresi 
havzasındaki su 
verimi (  

Samsun Minöz 
deresi 
havzasındaki su 
verimi (  

Tokat Uğrak 
havzasındaki su 
verimi (  

Çatalca Damlıca 
deresi 
havzasındaki su 
verimi (  
 

(M. Turc 
yöntemiyle) 
Hesaplanan 

564 793 1 284 898      1 344 630 1 601 613 

Gözlenen 28 026 831 017 432 180 434 476 
 

Çizelge 3. Bazı gölet havzalarında gözlenen ve M. Turc yöntemi sonuçları (Dönmez 2011 ve 2012) 

Gölet havzaları Bursa İznik Müşküle göleti 
havzasındaki su verimi  

Bursa İznik Hacıosman Çiftlik göleti 
havzasındaki su verimi  

(M. Turc yöntemiyle) 
Hesaplanan 

41 539 7 178     

Gözlenen 226 820 40 000    
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Türkiye’deki bazı akarsu havzalarında; M.Turc yöntemiyle belirlenen akım verileri, gözlenen akım 
verilerinden oldukça büyük çıkmaktadır (bkz Çizelge 2). Türkiye’deki bazı gölet havzalarında ise; M.Turc 
yöntemiyle belirlenen akım verileri, gözlenen akım verilerinden oldukça küçük çıkmaktadır (bkz Çizelge 
3). Bu haliyle M. Turc yöntemi, gözlenen değerlere uzak sonuçlar ürettiği için bu havza şartlarında kullanımı 
önerilmemektedir. Gözlenen akım verilerinden olan bu büyük sapmalar, M.Turc yönteminde kullanılan A 
katsayısından kaynaklanmaktadır.  

Araştırmanın diğer sonucu ise; M. Turc yönteminin gölet havzalarında kullanılmayıp, akarsu havzalarında 
kullanılmasının daha güvenilir olacağıdır. Ayrıca; sonuçların kıyaslanması açısından, akarsu havzaları 
çıkışındaki su verimleri, daha kolaylıkla belirlenebilmektedir.  

Dünyanın farklı ülkelerinin şartları gözetilerek oluşturulan M.Turc gibi yöntemler, Türkiye şartlarına 
genelde uygun olmamaktadır. Gözlenen verilerle kalibrasyon yapılarak, yöntem katsayıları Türkiye’deki 
havza şartlarına göre değiştirilerek M. Turc yönteminin kullanılabilmesi sağlanabilmektedir. 

M. Turc yöntemine alternatif olarak, Coutagne ve Schreiber yöntemleri gösterilebilmektedir (Karpouzos ve 
ark. 2011). 

Yüzey akış pik debisini güvenle belirleyen WinTR-55 modeli gibi bilgisayar simülasyon paket 
programlarının da su verimlerinin tahminin de M.Turc yöntemine alternatif olarak kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
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TRAKYA BÖLGESİNDE MAKSİMUM SICAKLIKLARIN FREKANS ANALİZİ  
Çayan ALKAN1  

 
 

ÖZET 

İklim değişikliği sebebiyle, son zamanlarda üzerinde en çok çalışılan meteorolojik parametrelerden birisi 
de sıcaklıktır. Bu araştırmayla, Trakya’da maksimum sıcaklıklarla karşılaşılabilecek İllerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Hidrolojide frekans analizi; daha çok yağış ve akım verileri üzerinde yapılmaktadır. Sıcaklık 
verileri üzerinde frekans analizinin yapıldığı çalışmalara daha az rastlanmaktadır. Bu çalışmada Trakya’yı 
temsil eden üç İldeki maksimum sıcaklık verileri üzerinde Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi uygulanarak 
frekans analizi yapılmıştır. Tüm tekerrür yıllarındaki maksimum sıcaklıkların karşılaştırmalarına 
bakıldığında, sıcaktan soğuğa doğru olan istasyonların sıralaması Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şeklindedir. 
K-S testine göre Edirne’de daha büyük maksimum sıcaklıklara rastlama sıklığı Tekirdağ’a kıyasla daha 
büyüktür. İklim değişikliği ve sera gazı salınımları gibi diğer etmenler gözardı edildiğinde sadece geçmiş 
verilerin istatistiğine bakarsak, gelecekte Trakya’da en büyük sıcaklık değerlerine rastlanabilecek istasyon 
Edirne’dir. Trakya’daki tarımsal üretim açısından, sıcaklık isteği fazla olan bitkilerin ekiminin ve sıcaktan 
zarar görmeyecek çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinin Edirne’de yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Frekans analizi, Kolmogorov-Smirnov testi, Trakya Bölgesi, Sıcaklık 

 

FREQUENCY ANALYSİS OF MAXİMUM TEMPERATURES İN THRACE REGİON 
 

ABSTRACT 

One of the most studied meteorological parameters is temperature due to climate change on recent times. 
With this research, it is aimed to determine provinces where maximum temperatures can be encountered in 
Thrace. Frequency analysis in hydrology mostly apply to rainfall and discharge parameters. Working 
frequency analysis on temperature parameters are not common. In this study, frequency analysis was 
performed by applying the Kolmogorov-Smirnov (K-S) test on maximum temperature data representing 
three provinces of Thrace. Given the comparisons of the maximum temperatures in all recurring years, the 
order of the stations from the heat to the cold is Edirne, Kirklareli and Tekirdag respectively. According to 
the K-S test, the frequency of encountering bigger maximum temperatures in Edirne is bigger than Tekirdag. 
When we look at the statistics of past data, it is only Edirne where the highest temperature values in Thrace 
can be seen in the future If other factors such as climate change and greenhouse gas emissions are ignored. 
In terms of agricultural production in Thrace, it is suggested that the cultivation of plants with high 
temperature demands and the keeping of livestock that will not be harmed at high temperatures in Edirne. 
 
Keywords: Frequency Analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Thrace Region, Temperature 
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GİRİŞ 

 

İklim değişikliğinin etkisini şiddetle hissettirdiği günümüzde olduğu gibi, iklim parametrelerinin gelecekte 
de nasıl değişeceği merak konusudur. Hidrometeorolojik değişkenlerin gelecekteki durumlarının 
belirlenmesinde istatistiksel yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Hidrolojik değişkenlerin çoğu rastgele özellik gösterdikleri için probabilistik yaklaşımla değerlendirilmeleri 
gerekmektedir. Belirsizliklerle ilgili yorum yapmamızı sağlayan araçlar ise, istatistiksel yöntemlerdir (Anlı 
2006). 

Hidrolojide kullanılan ve çoğunlukla akış değişkenlerine uyum gösteren çarpık dağılımlar; Gumbel, Gama 
ve Log-Normal dağılımlardır. K-S testine alternatif olarak gösterilebilecek parametrik olmayan testlerden 
birisi de Ki-Kare testidir. Fakat K-S testinin Ki-Kare testinden daha güçlü olduğu düşünülmektedir. Bu 
testler; örneklemin, seçilen bir olasılık yoğunluk fonksiyonunu temsil edip etmediğini tespit etmektedir 
(Acar 2002). Bu çalışmada da K-S testi kullanılarak gelecekteki sıcaklık durumu tahmin edilmeye 
çalışılacaktır. 

 

K-S testiyle (Frekans analiziyle) ilgili daha önce yapılan araştırmalara aşağıdaki çalışmalar örnek olarak 
gösterilebilmektedir. 

Bircan ve ark (2003) bir ana kütleden alınan 20 örnek üzerinde K-S ve Ki-Kare uygunluk testlerini 
karşılaştırmış t testi sonucuna göre her iki testten elde edilen P değerleri arasında önemli bir fark olmadığını 
söylemişlerdir.  

 

Aşık ve ark (2004) araştırmasında Gediz havzasındaki nehirlerin gözlenmiş verilerini kullanarak belirli 
tekerrür periyotlarındaki akım oranlarının tahminleyebilecek en uygun istatistik dağılım modelini bulmayı 
amaçlamıştır. Gediz havzası verilerine göre aradıkları dağılım modelinin Log Pearson Tip 3 dağılımı olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Anlı, Samsun ilinde gözlenen ekstrem yağışları gösterge taşkın yöntemiyle bölgeselleştirmek için materyal 
olarak DMİ Genel Müdürlüğünün işlettiği yedi yağış ölçeğinde gözlenen 11-79 yıl süreli yıllık maksimum 
yağışları kullanmıştır (Anlı ve ark. 2008). 

 

Abdollahzadehmoradi (2012) Karun üst havzasında (İran) akımların kayıt süresinin 18-36 yıl arasında 
olduğu on dört akım ölçüm istasyonlarının debi değerlerinden her yılın anlık pik debilerine çeşitli yöntemleri 
kullanarak taşkın frekans analizi yapmıştır. Çalışmasının sonucunda farklı tekerrür periyotlarındaki en 
düşük debi değerini Normal dağılımın tahminlediğine, en yüksek debi değeri tahminlerinin ise Log Normal 
ve Log Pearson Tip 3 dağılımlarıyla elde edileceğine ulaşmıştır. Çalışmanın yapıldığı havzaya K-S testinin 
uygulanması sonucunda da en uygun dağılımın Log Normal 3 ve Log Pearson Tip 3 olduğu belirtilmektedir.  

 

Sıcaklık ile ilgili yapılan çalışmalara örnek teşkil ettiği için yağış ve akım frekanslarıyla ilgili çalışmaları 
da incelersek; Haktanır ve arkadaşlarının (1990) yaptıkları bir araştırmanın sonucuna göre; Türkiye’deki 
akarsular için pik debiye en uygun olasılık dağılım fonksiyonu şudur diye bir genelleme yapılamayacağı 
kararına varmalarının yanı sıra pik debilerin frekans analizinde,  Log – Pearson Tip 3 ve Log – Lojistik 
dağılımlarının, Gumbel dağılımdan daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Anonim 2015). 
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Hidroloji uygulamalarında, farklı tekerrür periyotları için taşkınların tahmin edilmesinde Gumbel, Gama, 
Logaritmik Normal, Pearson Tip 3, Logaritmik Lojistik, Weibull v.b frekans dağılımları kullanılarak 
parametre tahminlenebilmektedir. Bu olasılık dağılımları arasından en çok kullanılanlara örnek olarak; 
Gumbel, Normal, Log Person Tip-3 ve Gamma dağılımları gösterilebilmektedir. Bu dağılımların da tıpkı 
havza modelleri gibi doğruluğu havzadan havzaya değişebilmektedir. Gözlemlerin çarpık, düzensiz ve kısa 
periyotlu olması analiz yaparken parametrik olmayan testleri kullanmayı gerektirmektedir. Değişim 
katsayısı, bir dağılımın ortalamasının standart sapmaya bölünmesiyle bulunur. Değişim katsayısı azaldıkça 
değişkenin değerleri arasındaki değişim de azalmaktadır [(Aşık ve ark. 2004); (Abdollahzadehmoradi 
2012)]. 

Bu araştırmanın amacı, gelecekte Trakya bölgesindeki illerdeki maksimum sıcaklık durumlarını 
belirleyerek kıyaslamalar yapmaktır. Böylece gelecekte maksimum sıcaklıklarla karşılaşılabilecek İller 
tahmin edilmiş olacaktır. 

 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

Bu çalışmada; Kırklareli istasyonu için: 1959-2016 yılları arası verileri, Tekirdağ istasyonu için:1950-2016 
arası ve Edirne istasyonu için ise: 1952-2016 yılları arasındaki maksimum sıcaklık verileri kullanılmıştır. 

 

Ortalama sıcaklıkları Çizelge 1.’de verilen istasyonların, her bir yılın en yüksek sıcaklık değerini gösteren 
aydaki veriler K-S testinde kullanılmıştır. Trakya şehirlerinin Türkiye’deki konumları da Şekil 1.’de 
verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Trakya’da Uzun Yıllık Gözlemlere Dayalı Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri (◦C)  

(Fetaoğlu 2008, Dağlı 2010, MGM 2018) 

 

 Kırklareli Tekirdağ Edirne 
Ocak 2.2 5 2.7 
Şubat 4.1 5.4 4.5 
Mart 6.6 7 7.6 
Nisan 11.5 11.6 12.9 
Mayıs 17 16.4 18.1 
Haziran 21.2 20.8 22.4 
Temmuz 23.2 23.3 24.8 
Ağustos 22.5 23.3 24.4 
Eylül 18.8 19.8 19.9 
Ekim 13.7 15.4 14.2 
Kasım 9.5 11 9.1 
Aralık 5.1 7.3 4.6 
Yıllık 13 13.88 13.8 
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Şekil 1. Trakya şehirlerinin konumu (Anonim 2018) 

 

Yöntem (Kolmogorov-Smirnov Testi) 

Frekans analizi: Belirli bir olayın frekansı, bahsedilen olayın uzun bir deney serisinde meydana gelme 
sayısının, toplam deney sayısına oranı olarak tanımlanabilmektedir. Frekans analizi, ekstrem hidrolojik 
olayların niceliğinin ve sıklığının tahmininin yapılmasının yanı sıra bu tahmini de göz önünde tutarak 
belirlenen hidrolik yapıların tasarım kriterlerini belirlemede çok önemlidir. Frekans analizleri, BestFit 
yazılımı ile yapılabilmektedir. Frekans dağılımlarının hangi dağılımla temsil edilebileceği Kolmogorov-
Smirnov (K-S) testi ile belirlenebilmektedir. K-S testinin uygulanışı iki şekilde anlatılabilmektedir. Birinci 
kullanım şekli için bu testte her bir akım gözlem istasyonu için her bir olasılık dağılımına göre hesaplanan 
tahmini (kuramsal) akım değerleri ile gözlenen akım değerleri arasındaki en büyük farklar hesaplanır ve bu 
farklara hangi olasılık dağılımı ulaşmış ise 1’den N sayısına kadar numaralandırma yapılıp bu olasılık 
dağılımlarının isimlerinin yanına aşağıda tarif edildiği gibi yazılır. En büyük (maksimum) farkı en az olan 
(yani, gerçeğe en yakın olan) olasılık dağılımına 1, en çok olana ise N sayısı verilir. Sonuçta; en fazla sayıda, 
maksimum farkı en az olan yani en çok 1 sayısıyla numaralandırılan dağılım aranan en uygun dağılım olur. 
Buradaki “aranan en uygun dağılım” kelimesinden kastedilen ise; belirli tekerrür süresine sahip yıllık 
toplam akım değerlerinin saptanmasındaki en uygun dağılımı ifade etmektedir. İkinci kullanım şeklinde ise; 
gözlenen olasılık fonksiyonu P(x) ile kabul edileceği varsayılan dağılımın olasılık fonksiyonu (x) 
arasındaki en büyük farka  denilmektedir. Bu  değeri, teorik model ile gözlenen veriler arasındaki 
ölçülmüş farktır.    

 

                                                                                      (1) 

şeklinde ifade edilen formülde, eğer değeri kritik değerden küçükse varsayılan dağılım kabul edilir, tersi 
durumda ise belirtilen anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir [(Aşık ve ark. 2004); (Keskiner 2008); (Tuna 
2011); (Karahan ve Özkan 2013)]. 

 

Hidroloji çalışmalarında, homojen bölgelerde bölgesel frekans analizi yapılarak daha güvenilir sonuçlara 
ulaşılabilmektedir. “Bölgesel frekans analizi” kelimesindeki bölgesellikten kastedilen durum, sadece 
coğrafi olarak birbirine komşu olan alanlardaki istasyonları (Sıcaklık Gözlem İstasyonlarını) ifade 
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etmemektedir. Frekans dağılımları aynı olan istasyonlar, birbirlerine komşu olmasalar bile bölgesel olarak 
aynı potada düşünülebilmektedir. Bu durumun hidrolojik çalışmalarda veriye ulaşma sıkıntısı da 
düşünüldüğünde çok büyük avantajlarının olduğu söylenebilir. Bölgesel frekans analizinde kullanılan 
yöntemlerden olan Monte Carlo simülasyon tekniğiyle, bölgeselleştirme yapılırken tahmin edilen tasarım 
sıcaklıkların doğruluğunun değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bölgesel frekans analizinde, komşu 
istasyonlarda ölçülmüş benzer frekanslı sıcaklık verileri kullanılabilmektedir. Yani, farklı ölçüm 
istasyonlarındaki verilerin birbirine benzemeleri durumunda bu analiz yapılabilmektedir. Burada bahsi 
geçen “komşu istasyon” larda verilerin coğrafik olarak komşuluğundan değil, sayısal değer olarak birbirine 
yakınlığından söz edilmektedir. Bölgesel frekans analizinde Hosking tarafından 1990’da geliştirilen L 
moment tekniği sıkça kullanılmaktadır. L - Moment tekniğiyle parametre tahmini yapılıp da 
bölgeselleştirme yapılabilmektedir [(Şorman 2004);  (Anlı ve ark. 2008)]. 

 

Bölgeselleştirme, normal heterojenlik durumlarında istasyonlar arasında bağımlılık olması durumuna 
kıyasla noktasal analizden daha uygun sonuçlar verebilmektedir (Anlı ve ark. 2008). Yağış ve akım 
frekanslarını belirleyen dağılım eşitliklerinin, sıcaklık frekanslarında da kullanılabileceğinden hareket 
edilirse, aşağıdaki eşitlikler sıcaklık verileri için de kullanılabilmektedir.  
 

Log-Normal, Gumbel, Weibull, Gamma ve Normal dağılım yöntemlerine göre farklı tekerrür sürelerinde 
yağış ve taşkınların değerleri belirlenirken denklem (2) ve Çizelge 2. kullanılarak bu işlem yapılabilmektedir 
(Şen 2009). Aşağıda yağış ve taşkın debi değerleri için uygulanış şekli anlatılan yöntemler sıcaklık verileri 
için de kullanılabilmektedir. 
 

                                                                                                                                     (2)

= Farklı tekerrür sürelerindeki yağış ve taşkınların istenen değeri (Tasarım debisi) 

= Ortalama debi 

S= Standart sapma 

y= Sıklık çarpanı [Standart sapmanın belirli bir yüzdesi (riski)] 

 

Eşitlik 2’de taşkın debileri hesaplanacaksa + işareti, kuraklık debileri hesaplanmak isteniyorsa da – işareti 
kullanılmalıdır. Taşkın debisinin hesaplanması istenilen yönteme göre Çizelge 2.’den seçilen y değeri eşitlik 
(2)’de koyularak taşkın debisi belirlenebilmektedir. Bu noktada farkedilmelidir ki: Çizelge 2.’de aşılma 
ihtimalinin tersi tekerrür süresidir ve taşkın tahmini, var olan veri gözlem süresinden daha büyük frekanslı 
süreler için yapılırsa çıkan sonuçlar güvenilir olmamaktadır (Şen 2009). 

 

Çizelge 2. Sıklık çarpanı (y) değerleri (Şen 2009) 

İstatistiksel Dağılımlar Döngü aralığı (risk) 
2 (0.5) 5 (0.2) 10 (0.1) 25 (0.04) 50 (0.02) 100 (0.01) 

Log-Normal 1 2.32 3.6 5.76 7.8 10.24 
Gumbel -0.367 0.48 0.83 1.17 1.36 1.53 
Weibull 0.69 1.6 2.3 3.2 3.9 4.6 
Gamma 0.69 1.61 2.3 3.2 3.9 4.6 
Normal 0.5 1.34 1.78 2.25 2.55 2.83 
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   Çizelge 3. Tekerrür süresi ile risk arasındaki ilişki (Şen 2009) 

Tekerrür süresi (Yıl) Risk 
2 0.5 
5 0.2 
10 0.1 
25 0.04 
50 0.02 
100 0.01 

 

Çizelge 3.’deki sürelerin tersi, akış debilerinin risklerini vermektedir (Şen 2009). 

Log-Pearson Tip 3 (Üç parametreli Log-Pearson) dağılımının uygulama aşamaları şu şekildedir (Şen 2009); 
Öncelikle yağışın veya taşkının debi değerlerinin logaritmaları bulunur (  = log ) 

Bu logaritmik değerlerin ortalaması ( ), standart sapması ( ) ve çarpıklık katsayısı (Ç) aşağıdaki 
formüllere göre belirlenir (Dağılıma ismini veren üç parametre bunlardır).  
 

=                                                                                              (3) 

=                                                                                                                    (4) 

                                                                                                                             (5)

Herhangi bir T tekerrür periyoduna karşılık gelen taşkının veya yağışın tasarım değeri ise (6) denklemiyle 
belirlenmektedir. 
 

(6)
 

  Çizelge 4. Log-Pearson ve Gamma dağılımı sıklık çarpanı (y) (Şen 2009) 

Çarpıklık katsayısı  (Ç) Tekerrür periyodu (Yıl) 
2 5 10 25 50 100 

3 -0.396 0.42 1.18 2.278 3.152 4.051 
2.5 -0.36 0.518 1.25 2.262 3.048 3.845 
2 -0.307 0.609 1.302 2.219 2.912 3.605 
1.5 -0.24 0.69 1.333 2.146 2.743 3.33 
1 -0.164 0.758 1.34 2.043 2.542 3.022 
0.5 -0.083 0.808 1.323 1.91 2.311 2.686 
0 0 0.842 1.282 1.751 2.054 2.326 
-0.5 0.083 0.856 1.216 1.567 1.777 1.955 
-1 0.164 0.852 1.128 1.366 1.492 1.588 
-1.5 0.24 0.825 1.018 1.157 1.217 1.256 
-2 0.307 0.777 0.895 0.959 0.98 0.99 
-2.5 0.36 0.711 0.711 0.793 0.798 0.799 
-3 0.396 0.636 0.66 0.666 0.666 0.667 
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Denklemdeki y değeri, istenen tekerrür periyodu ve Ç değerinin kesiştirilmesiyle Çizelge 4.’den 
belirlenecek olan değerdir. 

 

K-S testi parametrik olmayan (nonparametrik) testlerdendir. Parametrik testler ile nonparametrik testler 
kıyaslanacak olursa; nonparametrik testin kullanımının kolay olmasının yanında nominal ve ordinal 
verilerle yapılabilir olması, bu testin avantajı iken (parametrik testler daha çok veriye ihtiyaç duymaktadır); 
nonparametrik testin dezavantajı olarak da, parametrik teste oranla 2. tip bir hata yapma ihtimalinin (yani 
aynı şartlar altındaki parametrik testlere oranla gücü azdır) daha yüksek olması gösterilebilmektedir. 
Parametrik testler ile nonparametrik testler arasındaki farkı özetlemek gerekirse, nonparametrik testlerin 
programdaki tahmin edilen değerlerinin havzada ölçülen değerden büyük olup olmadığının araştırılmasının 
yeterli olduğu durumlarda kullanımı önerilmektedir. Aradaki farkın uzaklığının önem kazandığı durumlarda 
parametrik testlerin kullanılması tavsiye edilmektedir (Bircan ve ark. 2003). 

 

Yağış ve akım analizlerinde K-S testi sonucuna göre dizilere en uyumlu dağılım fonksiyonları 
belirlenebilmektedir. K-S testi dışında Anderson-Darling ve Ki Kare (  testi) dağılımı uygunluk testleri 
de sıkça kullanılabilmektedir. K-S ile Ki-Kare testleri çok popülerdir ve aşağıda denklemleri verilmektedir.  
Bu testler, veri setinin belirli bir dağılım populasyonundan gelip gelmediğini test etmektedirler. Ki-Kare 
testiyle belirlenen ( ) değerine bakarak, gözlem ve model değerlerin homojen olduğu sonucuna 
ulaşılıyorsa; bu durum, gözlem ve model değerlerin aynı populasyona ait olduğu ve model değerlerinin 
gözlem değerlerini temsil edebileceği anlamına gelmektedir.  Hidrolojik süreçlerde sıkça görülen olasılık 
dağılımlarının; Genel Ekstrem Değer (GEV), Gamma (G1,G2), Log Pearson Tip-3 ve Log Normal (LN2, 
LN3) dağılımları olduğu göze çarpmaktadır. Parametrik olmayan K-S testi; iki serinin kendi içinde uyumlu 
olup olmadığının belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır [(Öztürk ve ark. 2003); (Karahan ve Özkan 2013); 
(Anonim 2015)]. 

Ki-Kare dağılımı uygunluk testinde ise; veriler “n” gruba bölünüp, Ki-Kare test istatistiği şu denkleme göre 
belirlenmektedir(Karahan ve Özkan 2013). 

 

(7)

 

Denklemdeki , gözlenen değeri  ise beklenen değeri ifade etmektedir. Ki-Kare testinden sonuç 
alınabilmesi için beklenen frekanslar beşten büyük olmalıdır. Bazı frekanslar beşten küçük ise izleyen 
sınıftaki frekanslarla birleştirme yoluna gidilebilmektedir. Hesaplanan Ki-Kare test istatistiği kritik 
değerden büyükse sıfır hipotezi reddedilir. Standart Süreli Maksimum Yağış gözlemlerinin öngörülen 
dağılım modellerinden hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek için EasyFit paket programı sıkça 
kullanılmaktadır. EasyFit programı da genelde maksimum olabilirlik yöntemini kullanmaktadır (Karahan 
ve Özkan 2013). 

Ki-Kare dağılımı ilk kez Pearson tarafından 1900’lü yıllarda bulunmuştur. Ki-Kare uygunluk testinden daha 
güvenilir sonuçlar almak için şu hususlar önem kazanmaktadır: Kategori sayısının ikiden fazla olması 
durumunda (r > 2), her bir beklenen frekansın beşten büyük olması önerilirken, iki kategorinin olması 
halinde ise her bir beklenen frekansın ondan büyük olması tavsiye edilmektedir. Ki-Kare testi ile K-S testi 
kıyaslanacak olursa, Ki-Kare testinde gözlenen frekansların beşten büyük olması ön şartı olması ve K-S 
testinde böyle bir sınırlamaların olmayıp daha güvenilir sonuçlar vermesinden dolayı, K-S testinin 
kullanımının daha sağlıklı sonuçlar verebileceği sonucuna ulaşılabilmektedir (Bircan ve ark. 2003). 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çizelge 5. K-S testinde istasyonlara uygun istatistiksel dağılım fonksiyonu sıcaklık değeri sonuçları (◦C) 

İstasyon Dağılım Yıl bazındaki tekerrürlere göre sıcaklık değeri sonuçları (◦C) 
2 yıl 5 yıl 10 yıl 25 yıl 50 yıl 100 yıl 200 yıl 500 yıl 

Tekirdağ Log Normal (3 
parametreli) 
dağılımı 

33.29 34.97 36.00 37.24 38.13 38.99 39.83 40.91 

Kırklareli Log-Pearson Tip-3 37.17 39.04 40.02 41.08 41.77 42.38 42.95 43.53 
Edirne Normal Dağılım 37.92 39.68 40.60 41.59 42.22 42.79 43.31 43.94 

 

Tüm tekerrür yıllarındaki maksimum sıcaklıkların karşılaştırmalarına bakıldığında, sıcaktan soğuğa doğru 
olan istasyonların sıralaması Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şeklindedir. Yani, K-S testine göre Edirne’de 
daha büyük maksimum sıcaklıklara rastlama sıklığı Tekirdağ’a kıyasla daha büyüktür. İklim değişikliği ve 
sera gazı salınımları gibi diğer etmenler gözardı edildiğinde sadece geçmiş verilerin istatistiğine bakarsak, 
gelecekte Trakya’da en büyük sıcaklık değerlerine rastlanabilecek istasyon Edirne’dir. 

 

SONUÇ 

 

Hangi istatistiksel dağılımın hangi istasyonda güvenle kullanılabileceği, K-S testi sonucuna göre 
anlaşılmaktadır. 

Kırklareli istasyonuna uygun dağılım incelendiğinde de anlaşılmıştır ki (bkz. Çizelge 1): Hidrolojik frekans 
analizlerinde, Pearson Tip 3 dağılımındansa, Logaritmik Pearson Tip 3 dağılımının daha kullanışlı olduğu 
düşünülmektedir (Anlı ve Okman 2005). 

Hidrolojide frekans analizi; daha çok yağış ve akım verileri üzerinde yapılmakta, sıcaklık verileri üzerinde 
frekans analizinin yapıldığı çalışmalara daha az rastlanmaktadır. Bu araştırmayla birlikte bu açığın 
kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Bu çalışmada Trakya’yı temsil eden üç İldeki maksimum sıcaklık verileri 
üzerinde Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi uygulanarak gelecekte maksimum sıcaklıkların en büyüğünün 
Edirne istasyonunda görülebileceği anlaşılmıştır. Bu sebeple; Trakya’daki tarımsal üretim açısından, 
sıcaklık isteği fazla olan bitkilerin ekiminin ve sıcaktan zarar görmeyecek çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinin 
Edirne’de yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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HİMALAYALARDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HİDROLOJİK ETKİLERİ 

 
Muaz ZAİM1 Prof. Hayley J. FOWLER2 

 
 

ÖZET 

Himalaya Dağlarının Kuzey-batı uzantısı olan Karakurum Sıradağlarında, dünya genelinde kabul edilen ve 
beklenen iklim değişikliği etkilerine aykırı değişiklikler izlenmektedir. Örneğin bu bölgede bulunan buzul 
kütleleri kutuplarda ve civarda bulunan diğer buzulların aksine sabit kalmakta veya artış göstermektedir. Bu 
anormalliğin sebebi ise bölgesel hava olayları olarak yorumlanmaktadır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin 
Himalayalarda su kaynaklarına etkileri Access1.0, HadGEM2-ES, MIROC5, MPI-ESM-LR’i de içeren 23 
farklı iklim modelleri kullanılarak bölgenin yakın geleceğine yönelik projeksiyonlar hidrolik model aracılığı 
ile yapılacaktır. Bu sayede, iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları ve akış üzerindeki potansiyel 
etkileri araştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Himalayalar, Gelecek Tahminleri, İklim Modelleri, Hidrolojik Model 

 
 

ABSTRACT 

The Karakoram, which covers a large mountain range spans the borders of Pakistan, India and China in the 
North –West of Himalayas, has been responding to climate change conversely regarding to glaciers mass 
balance. Karakoram glaciers are either expanding or stable due to regional anomaly. So, what would happen 
there in the near future? In this study a variety of projections will be created based on over 20 different 
GCMs including Access1.0, HadGEM2-ES, MIROC5, MPI-ESM-LR. In order to make projections, 
existing hydrological model (on TOPKapi) will be used based on RCP 4.5 scenarios. By this way, wade-
range of potential impacts of future climate change on water resources and runoff in the region will be 
investigated. 

Keywords: Karakoram, Glaciers, Advancing, Future Scenarios, GCMs, Hydrological Model 

 
 
GİRİŞ 
 
Geçen yüzyıl boyunca, dünyadaki hava koşullarının niteliğindeki önemli değişiklikler göze çarpıyor. Bu 
değişiklikler “İklim Değişikliği” olarak adlandırılır ve onlarca yıl veya daha uzun sürebilecek çok uzun 
sürecek bir süreç olarak tanımlanır (ipcc.ch, 2017). Bunula birlikte, bu süreç dünyadaki iklimin özelliklerini 
de etkiler. Deniz seviyesinin yükselmesi, küresel sıcaklığın artması ve buzulların geri çekilmesi gibi iklim 
değişikliğinin önemli ve yaygın etkilerinin olduğu gösterilmiştir (Ernenwein, 2013). Bu etkilerin farklı 
yerlerde benzerlik göstermesi muhtemel olsa da iklim değişikliği etkileri her yerde aynı olmayabilir. Farklı 
bir deyişle dünya üzerinde iklim değişikliğine farklı tepki veren yerleri görmek mümkün. Doğu ve Orta 
Himalaya’daki buzullar geri çekiliyor olsa da Karakurum buzullarının kütlesel artış gösterdiğine dair çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır.  
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Son yıllarda, Karakurum bölgedeki buzullardaki anormal değişikliklerden dolayı ilginç araştırma 
konularından biri olmuştur. Bununla birlikte, küresel iklim projeksiyonlarından farklı olarak, Karakurum'da 
(Kuzey-Batı Himalayalar) buzullar sabit kalmakta ya da genişlemektedir (Hewitt, 2005; Bolch et al. 2012; 
Sarıkaya et al., 2012; Lutz et al., 2016). 
 
Bu anormal değişiklikler, hava ve rüzgar akımlarına dayanan bölgesel anomali “Karakoram 
Anomalisi”nden sonuçlanabilir. Bu Anomalinin bölgedeki genişleyen buzullar ve yaz soğutması ile ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir Hewitt (2005). Bu çalışmanın amacı, CMIP5'ten edinilen atmosfer-okyanus 
genel dolaşım modellerinin (AOGCM'ler) Hunza Havzası üzerindeki bölgesel iklimi temsil etmelerindeki 
performanslarını değerlendirmektir. Bu şekilde, Karakurum Anomalisi’nin atmosfer-okyanus genel dolaşım 
modelleri tarafından gerçekçi bir şekilde simüle edilip edilmediği incelenecektir. Bir sonraki aşamada söz 
konusu havzayı en iyi şekilde yansıtan iklim modelleri seçilerek bölgenin yakın geleceği hakkında çeşitli 
projeksiyonlar oluşturmak için kurulan hidrolojik modelde çalıştırılacaktır. Bu sayede iklim değişikliğinin 
bölgedeki su kaynakları ve su döngüsü üzerindeki çeşitli potansiyel etkileri incelenecektir. 
 
Proje Alanı  
 
Bu çalışma öncelikle, Karakurum bölgesinde, Kuzey İndus Vadisi içinde yer alan Hunza Havzasına 
odaklanmaktadır. Karakoram Pakistan, Hindistan ve Çin sınırları boyunca uzanan sırda dağlardan 
oluşmaktadır. Bölgedeki dağların ortalama yüksekliği yaklaşık 5000m (AMSL) olmakla birlikte yer yer 
8000m (AMSL)’ye kadar uzanan zirve noktaları görülebilir (Zhou et al., 2017). Bu çalışmada incelenmek 
üzere seçilen bölgenin önemi, kutup bölgeleri dışındaki en geniş buzul alanını içermesidir (Pratap et al., 
2015). Proje alanın kuş bakışı uydu görüntüsü Şekil 1’ de gösterilmektedir.  
 
 

Şekil 1: Proje alanı uydu görüntüsü  
 
Karakurum bölgesinde hidrolojik su döngüsünü etkileyen iki ana iklim sirkülasyonu vardır. Bunlar “Batı 
Rüzgarları” ve “Asya Musonları” olarak bilinir. Himalaya Dağlarındaki yağış miktarına ve sıcaklık 
dağılımına, bu iki ana iklim sirkülasyonunun yön verdiği kabul edilmektedir (Janes and Bush, 2012).   
 
Ayrıca, bölgede yapılan önceki modelleme çalışmalara göre, Karakurum Dağlarında RCP4.5 ve RCP8.5 
iklim senaryolarına göre bölgesel yağışta içinde bulunduğumuz yüzyılın sonunda kadar sırasıyla 100 mm 
ve 170 mm artış beklenmektedir (Prasanna, 2015). Bununla birlikte bölgede gerçekleşen akışın yaklaşık 
%40’ı, buzulların erimesiyle oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple çalışma yapılan alanda ölçülen pik 
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debilere genellikle buzulların erimeye daha yatkın olduğu yaz aylarında ulaşılmaktadır (Hasson and Böhner, 
2017;Richards, 2016).    
 
 
KULLANILAN VERİ VE HAZIRLANMASI 
 
Bu çalışma, Karakurum Dağlarındaki atmosferik olayların araştırılması için tavsiye edilen bölgesel 
sirkülasyon sistemleri ve tasarlanan göreceli KZS birimini içeren daha önceki çalışmaya dayanmaktadır 
(Forsythe et al., 2017).  Tasarlanan bu göreceli KZS birimi bölgedeki hava olaylarını mevsimsel değil aylık 
ölçekte incelemeye imkân verir. Bu çalışmada öncelikle küresel iklim modellerinin Hunza Vadisini temsil 
etmekteki hassasiyeti incelenecektir. Buna göre bölgenin atmosferik koşullarını en iyi ve daha zayıf temsil 
eden ikişer adet küresel iklim modeli seçilecektir. Sonrasında seçilen iklim modelleri Karakurum’un su 
potansiyeli ve hidrolojik açıdan geleceği hakkında projeksiyonlar oluşturmak üzere kurulan hidrolojik 
modelde çalıştırılacaktır. Küresel iklim modellerinin değerlendirilmesinde 3 (üç) aşama göz önünde 
bulundurulmuştur.   

 Her modele göre üretilen KZS değerleri ile atmosferik kontrol (reanalysis) datalarının 
karşılaştırılması, 

 KZS’nin bölgedeki yaz ve kış aylarındaki sıcaklık değerlerine (T2m) etkisinin araştırılarak benzer 
olan modellerin seçilmesi, 

 T2m (sıcaklık verileri) ile KZS verileri arasında Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanarak 
atmosferik kontrol verisi ile karşılaştırılması. 

 
Çalışmanın ikinci aşaması olarak, daha önceki çalışmada kurulan hidrolik model (TOPKAPI), önceki 
aşamada seçilen atmosferik modeller kullanılarak çalıştırılmıştır. Hidrolojik modelde RCP 4.5 senaryosuna 
göre yakın gelecek için (2060 yılı) kabul edilen tahmini sıcaklık artışı “Delta Change Methodu” kullanılarak 
uygulanmıştır. Hidrolojik modelde 2060 yılı için RCP 4.5 senaryosuna göre tahmin edilen sıcaklık artışı 
uygulanırken, yağış miktarı bütün durumlar için aynı kabul edilmiştir. Modelin “Gerçeklik Ölçümü”  
“Toplam Sistematik Hata (Bias)” yöntemi ile hesaplanmış ve başarılı şekilde çalıştığı belirlenmiştir.  
 
 
SONUÇLAR 
 
Hunza Vadisi karakteristiğini en iyi yansıtan iklim modelleri MIROC5 & MPI-ESM-LR ve daha zayıf 
yansıtanlar Access1.0 & NorESM1 olarak seçildi. Ayrıca değerlendirilen modellerin çoğu, havzanın 
özelliklerini oldukça gerçekçi yansıttığı belirlenmiştir. Bu yüzden daha zayıf olarak seçilen modellerin de 
çok kötü olduğu söylenememektedir.  
 
Kurulan hidrolojik modelin çıktıları göstermektedir ki, çalışma bölgesinde su dengesinin temel 
bileşenlerinden olan buharlaşma ve debi yakın gelecekte artış göstermesi beklenmektedir. Ancak bu artışın 
bahsedilen parametrelerin pik değerlerinin, kullanılan modellere göre farklı zamanlarda ve büyüklüklerde 
olması tahmin edilmektedir. Örneğin, Şekil 2 ve Şekil 3’de de görüldüğü üzere, MIROC5 için, incelenen 
parametrelerde (buharlaşma ve debi) diğer modellere göre daha keskin ve erken bir artış söz konusudur.  
Buharlaşma ve debide gerçekleşen bu erken ve şiddetli artış, aynı zamanda bölgedeki buzulların da erimeye 
başladığının göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. Bunun nedeni, buzulların erimesinin akış için önemli 
bir katkısı olmasıdır. Buna ek olarak her ne kadar mevcut durumda, Karakurum’daki buzul kütleleri artış 
gösterse de, yapılan projeksiyonlara bakıldığında yakın gelecekte bölgedeki buzulların erime tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacağı beklenebilmektedir. 
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Şekil 2: Modellere Göre Buharlaşma Projeksiyonları 
 

Şekil 3: Modellere Göre Debi Projeksiyonları  

  Modellere Göre Buharlaşma Projeksiyonları 
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GELECEĞE BAKIŞ 
 
Bu çalışmanın bulgularında iyileştirmeler yapmak için aşağıdaki bazı öneriler yapılabilir. Bunlardan 
bazıları;  

 Bu çalışmada yağış verisi bütün durumlar için aynı kabul edilmiş olup sonraki çalışmalarda, 
hidrolojik modelde gelecekte olması beklenen yağış değişikliklerini uygulamak. 

 Bu çalışmada RCP 4.5 senaryosuna göre beklenen değişiklikler kullanılarak veriler oluşturulmuş 
olup, ileriki çalışmalarda RCP 8.5’ e göre verilerin oluşturularak modele işlenmesi. 

 Hidrolojik modelin daha uzun periyotlar boyunca çalıştırılması. 
 Kullanılan iklim modelleri sayısının artırılması, çalışmanın hassasiyetini olumlu yönde 

değiştirebilecektir. 
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YERALTISUYUNDAN İÇMESUYU TEMİNİ: YERALTISUYUNUN ÖNEMİ VE DSİ 
ÇALIŞMALARI  

 
Merve İŞLEK1   M. Mert TOKLU2  Veysi GÜMÜŞ3 

 
ÖZET 

Ülkemizde ve Dünya’da geçmişten günümüze değin içme-kullanma maksadı ile yeraltısuyundan 
faydalanılmıştır. Özellikle kurak ve ülkemiz gibi yarı-kurak iklim bölgelerinde yeraltısuyu önemli ve 
stratejik bir kaynak olagelmiştir. Yeraltısuyunun avantajı, üzerinde bir doğal örtü bulundurması ve kirlilik 
kaynaklarına karşı kendini doğal bir şekilde koruyabilmesidir. Yüzeysuyunun kirliliğe daha açık olması, 
yeraltısuyundan içmesuyu teminini daha cazip hale getirmektedir. Yatırım maliyetinin daha az olması ve 
sisteme çok çabuk sokulabilmesi de yeraltısuyunun diğer avantajlarındandır. Kuraklık dönemlerinde, 
yüzeysuyu daha hızlı tükenmeye yatkın iken yeraltısuyu daha güvenilirdir. Yeraltısuyunun yaygın bir 
dolaşıma sahip olmasından dolayı, kuyular vasıtası ile ihtiyaç olan yerlerde yeraltısuyuna kolay 
ulaşılabiliyor iken, yüzey suyu, sadece nehir ve göllerde toplanmıştır. Baraj ve gölet yatırımları ise kuyuya 
göre daha maliyetli ve uzun süreli olmaktadır. Tüm dünyada yeraltısuyuna stratejik kaynak gözüyle 
bakılmaktadır. Bu bağlamda, yeraltısuyunun miktar ve kalite yönünden izlenmesi ve korunması önem arz 
etmektedir. Ülkemizde özellikle kırsal kesimde, içmesuyu temini kuyular ve kaynaklar vasıtası ile 
olmaktadır. Kaynaklar da bir doğal yeraltısuyu çıkışı olması sebebiyle, yapılan öngörüye göre, ülkemizde 
Kırsal kesimde içmesuyunun tamamı ve kentsel kesimde en az yüzde 50’si yeraltısuyundan 
karşılanmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, ülkemizin en az yarısı içme suyu kaynağı olarak 
yeraltısuyunu kullanmaktadır. Envanter verilerine göre, içme-kullanma maksadı ile bugüne kadar 35435 
adet kullanma belgesi verilmiş olup yeraltısuyu rezervinin 4063 hm3 ü içmesuyuna tahsis edilmiştir. 2013-
2014 kurak döneminde, bazı yerleşim yerlerinde kuyuların sisteme alınması stratejik bir rol oynamıştır. 
Yeraltısuyuna olan sanayi, maden ve tarım baskısının minimuma indirilerek, bu sektörlere olan tahsisin 
yüzeysuyundan yapılması önemli bir husustur. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda da belirtildiği gibi 
Yeraltısuyu kullanımının Plan dönemi boyunca yüzde 5 oranına düşürülmesi, sulamada yeraltı sularının 
kullanımının sınırlandırılması ve kayıt altına alınması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu, Hidrojeoloji, DSİ, Yeraltısuyundan içmesuyu temini 

 
ABSTRACT 

Groundwater has been used for domestic purposes from past to present throughout the world and in our 
country. Groundwater has become a significant resource in arid and semi-arid countries such as Turkey. 
The main advantage of groundwater is that it contains a soil cover upon itself and so that it can protect itself 
from pollutants in a natural way. Surface water resources are more exposed to contamination, so it makes 
groundwater more attractive as water supply source. Another advantage of the groundwater is that the 
investment costs are less than surface water sources. In drought periods, surface water are more prone to be 
exhausted whereas groundwater sources are more reliable. Groundwater can be reached wherever it is 
needed via wells, while surface water sources are only present in lakes and rivers. Dam and pond 
investments are more costly than GW. Groundwater is seen as a strategical resource, so monitoring of 
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groundwater quantity and quality and also protection of GW are important issues. In country, especially in 
rural areas, domestic water is supplied from springs and wells. Due to the fact that the springs are natural 
groundwater discharges, in our country, domestic water in all of the rural areas and at least half of the urban 
areas are met by groundwater. In this context, it can be said that half of domestic water needs are met by 
GW in our country. According to the datasets in our inventory, 35435 well licenses have been assigned for 
domestic water purposes and 4063 hm3 of the groundwater reservoir has been allocated. In 2013-2014 
drought periods, integration of wells into a system has played a strategical role. Groundwater should be 
prioritized as a domestic water supply source considering its advantages and strategical role. Industrial, 
mining and agricultural pressures on GW must be minimized; allocation to these sectors must be supplied 
from surface water. As it is stated in 10th Development Plan (2014-2018), usage of groundwater is aimed 
to be reduced by 5 percent, restricted for allocation to irrigation and to be registered.   

Keywords: Groundwater, Hydrogeology, DSİ, Domestic water supply from groundwater 

 

1. ÜLKEMİZDE YERALTISUYUNA GENEL BAKIŞ  

Türkiye Jeoloji haritası göz önüne alındığında ülkemiz, Prekambriyenden Kuvaternere kadar her yaşta 
kayaçları barındırmaktadır (Sedimenter, Magmatik, Metamorfik). Jeolojik yapı, sismik aktivitenin 
yoğunluğu ve volkanizmanın etkisi ile heterojen ve anizotrop bir yapı sunar. Sınır şartları kısa mesafelerde 
değişir. Ülkemizin yağış ortalamasının nispeten az ve dağılımının düzensiz oluşu, yeraltısuyunun 
beslenimini de olumsuz etkiler. Bu sebeple ülkemiz de yeraltısuyu sistemi karmaşık bir yapı sunar. 
Kayaçların gözeneklerinde ve kırık-çatlak sitemlerinde yeraltısuyu yer alır ve ilerler. Ülkemizde iki ana 
yeraltısuyu rezervuarı bulunmaktadır. Bunlar; alüvyon ova akiferleri ve karbonat kayaçlı akiferlerdir. 
Kıyılar boyunca yer alan kıyı alüvyon akiferleri de önemli miktarda yeraltısuyu barındırır. Karstik alanlar 
ülkemizde geniş yer kaplamakta ve önemli kaynak boşalımlarının olmasını sağlamaktadır. Bilindiği üzere 
ülkemizde 25 adet nehir havzası bulunmaktadır. Burada unutulmaması gereken konu ülkemizin 1/3’ünün 
kireçtaşından oluştuğu ve karstik yapıların yaygın olduğudur. Bu durum, havza dışından beslenim ya da 
boşalım olabileceğini göstermektedir. Bu sebeple, ülkemizde nehir havzaları ile yeraltısuyu havzaları 
kesişmeyebilir. 
 

2. DSİ YERALTISUYU ÇALIŞMALARI 

167 sayılı Yeraltısuları Kanunu başta olmak üzere, Yeraltısuları Tüzüğü, Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği, 
Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve İçme Suyu Temin 
Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yeraltısuyu ile ilgili 
faaleyetlerin düzenlenmesi için ana düzenleyici kaynaklardır.  
 
Yeraltısularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek maksadıyla 
hidrojeolojik etüdler yapmak, işletme rezervlerini belirlemek ve ilan etmek, kullanıcılarına maksadına 
uygun olarak tahsiste bulunmak, ekonomik ve verimli olarak işletilmesini sağlamak, tesisleri kurmak ve 
devir işlemlerini tamamlamak, kaynakların envanterini tutmak ve diğer görevler Daire Başkanlığı uhdesinde 
yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Daire Başkanlığı; 1952 yılında 
Yeraltısuyu Bürosu olarak kurulmuş, 1956 yılında Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüş, 1973 
yılında  bugünkü şeklini alarak DSİ Genel Müdürlüğünde yapılan tüm jeoteknik ve yeraltısuyu çalışmalarını 
bünyesinde toplamıştır. 1952 yılında DSİ Teşkilatı içerisinde küçük bir Yeraltısuyu Bürosu kurulmuş ve 
Amerikalı bir jeolog ile iki sondör nezaretinde Güneydoğu Anadolu'da araştırma sondajlarına başlanmıştır. 
 
Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda köy, kasaba ve şehirlerin  bir kısmının su ihtiyacının 
karşılanmasında yüzey sularının yeterli olmadığı görülmüş ve başka kaynaklardan su temini yolları 
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aranmıştır. Bu amaçla 1932 yılında, Türkiye'de ilk defa  İstanbul ve Samsun şehirlerine içme suyu sağlamak 
amacıyla derin  sondaj kuyuları açılmıştır. 
 
Yeraltısuyunun potansiyelinin belirlenmesi çalışması DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde çalışılmaktadır. DSİ tarafından ova/alt havza ve havzalarda 1950’li yıllardan itibaren 
hidrojeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan Hidrojeolojik Etüt Raporları’nın amacı, ova ve 
havzalarda yeraltısuyu kaynaklarını geliştirme imkânlarını araştırmak, nerelerde, hangi derinlikte ve ne 
kalitede yeraltısuyu bulunduğunu belirlemektir. Hidrojeolojik etüt çalışmalarının yapılabilmesi için en az 
iki kurak ve iki yağışlı dönem miktar ve kalite izlemesinin yapılması gerekmektedir.  Hidrojeolojik 
çalışmalarda, yeraltısuyu bilançosu hesaplanmaktadır. Yeraltısuyu beslenimi; belirlenirken yeraltından içe 
akış, yüzeysel sulardan içe akış, yağış ve sulamadan sızma, sun’i beslenme vb. parametreler hesap edilerek, 
toplam yeraltısuyu beslenimi elde edilir. Yeraltısuyu yıllık boşalımı; miktarı ise akarsulara, göllere ve 
denize sızma, buharlaşma-terleme, kaynaklardan akım, sun’i çekim (kuyulardan çekim), artezyen 
kuyulardan akım ve yeraltından dışa akış vb. şeklindedir. Yeraltısuyu kalite izleme çalışmaları, havza, 
bölgesel ve yerel ölçekte de devam etmektedir. Yaklaşık 1500 kuyudan aylık ve anlık seviye izlemesi 
yapılmaktadır.  Kuyulara ait, kot, koordinat, bulunduğu havza, açıldığı yıl, derinlik, temsil ettiği akifer vb 
bilgileri de veri tabanında yer almaktadır. 
 
 

3) YERALTISUYUNDAN İÇMESUYU TEMİNİ 

Ülkemizde ve Dünya’da geçmişten günümüze değin içme-kullanma maksadı ile yeraltısuyundan 
faydalanılmıştır. Özellikle kurak ve Ülkemiz gibi yarı-kurak iklim bölgelerinde yeraltısuyu önemli bir 
kaynak olmuştur. Yeraltısuyunun avantajı, üzerinde bir doğal örtü bulundurması ve kirlilik kaynaklarına 
karşı kendini doğal bir şekilde koruyabilmesidir. Yüzeysuyunun kirliliğe daha açık olması, yeraltısuyundan 
içmesuyu teminini daha cazip hale getirmektedir. Yatırım maliyetinin nispeten daha az olması da ve 
yeraltısuyu yatırımlarının 1-2 yıl gibi kısa bir sürede hizmete girebilmesi  yeraltısuyunun avantajlarındandır. 
Kuraklık dönemlerinde, yüzeysuyu daha hızlı tükenmeye yatkın iken yeraltısuyu daha güvenilirdir. 
Kuraklık devrelerinden daha uzun periyotlarda etkilenmektedir. Kuyular vasıtası ile yeraltısuyuna ihtiyaç 
olan yerde ulaşılabiliyor iken, yüzey suyu, sadece nehir ve göllerde toplanmıştır. Baraj ve Gölet yatırımı ise 
kuyuya göre daha maliyetlidir.  Tüm Dünya’da yeraltısuyuna stratejik kaynak gözüyle bakılmaktadır. Bu 
bağlamda, yeraltısuyunun miktar ve kalite yönünden izlenmesi ve korunması önemli görülmektedir. 
 
a) Dünya’da Yeraltısuyundan İçmesuyu Temini Genel Bakış 
 
Yeraltısuyu, Amerika Birleşik Devletleri için endüstri, ticaret, tarımda ve özellikle içme-kullanmada 
stratejik öneme sahiptir. Amerika Yerbilimleri Araştırma Kurumu(USGS) ’na göre, 1980’lerde yapılan 
araştırmasında, kentsel bölgelerin içme suyu ihtiyacının %35’i, kırsal kesimlerde ise %95’i yeraltısularından 
karşılanmaktadır. ( https://pubs.usgs.gov/of/1995/ofr95376/). 
 
Yeraltısuyunun miktar yönünden izlenmesi için, yeraltısuyu seviye izlemeleri USGS tarafından 
yürütülmektedir. Yaklaşık 100 yıldır seviye izlemeleri yapılmaktadır. Daha sistematik ve kapsamlı bir 
izleme ağı geliştirmek adına çalışmalar yapılmış ve 2000 yılında seviye izleme ağı oluşturmanın milli bir 
çaba olduğu vurgulanmıştır. National Groundwater Monitoring Network (Ulusal Yeraltısuyu İzleme Ağı) 
kapsamında, kuyuların seçimi, izleme sıklığı ve efektif veri raporlama sistemi konularında çalışmalar 
tamamlanmıştır.  Yeraltısuyu seviye verileri, ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulmuştur. Kurum web 
sitesinden veriler görülebilmektedir. EPA(Çevre Koruma Ajansı), içme suyu kalitesini geliştirmek ve 
hastalığa neden olan mikroorganizmalardan korunma sağlamak için Yeraltı Suyu yasası (GWR) 8 Kasım 
2006’da yayınlanmıştır. Birleşik Krallık’ta, İngiltere ve Galler’in içme suyu ihtiyacının 1/3’ ü 
yeraltısuyundan karşılanmaktadır. Çevre Ajansına bağlı su dağıtım şirketleri bulunmaktadır. İçme suyu 
dağıtımından ve kontrolünden bu şirketler sorumludur. (http://www.groundwateruk.org/Default.aspx)   
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Almanya’da içme suyu ihtiyacının yüzde 70’i yeraltısuyundan karşılanmaktadır. 
(https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water) Fransa’da içmesuyunun yüzde 62’si 
yeraltısuyundan, yüzde 38’i yüzeysuyundan sağlanmaktadır. (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
env/water/meetings/groundwater01/france.pdf) AB Su çerçeve direktifi kapsamında, miktar ve kalite 
izlemeleri yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2012 yılında çıkan «Yeraltısularının 
kirlenmeye ve Bozulmaya karşı korunması hakkında yönetmelikte», yeraltısuyu kütleleri üzerinde miktar 
ve kalite izlemesi yapılması gerekliliği belirtilmektedir. Havza bazlı olarak, belirli bir program çerçevesinde 
çalışılan yeraltısuyu kütleleri üzerinde miktar ve kalite izleme ağı oluşturmak adına izleme noktaları 
belirlenmekte, mevcut izleme noktaları ise irdelenmektedir. Örneğin Almanya’da 1800’lü yılların sonundan 
itibaren yeraltısu seviye izlemeleri yapılmaktadır. 
 
c) Ülkemizde Yeraltısuyundan İçme Suyu Temini 
 
İçmesuyu envanteri hakkında ayrıntılı bir çalışma halen devam etmekle birlikte, mevcut eldeki veriler ve 
öngörüler ışığında, kırsal kesimde içmesuyunun tamamı ve kentsel kesimde en az yüzde 50’si 
yeraltısuyundan karşılanmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, ülkemizin en az yarısı içme suyu 
kaynağı olarak yeraltısuyunu kullanmaktadır. DSİ envanterinde yer alan verilere göre, içme-kullanma 
maksadı ile 35435 adet kullanma belgesi verilmiştir. 4063,42 hm3 içmesuyuna yeraltısuyu tahsisi edilmiştir. 
2013-2014 kurak döneminde,  yeraltısuyu kuyularının sisteme alınması stratejik bir rol oynamıştır. Havza 
bazlı içmesuyuna DSİ tahsis oranları Şekil 2. de yer almaktadır. 
 
 

 
Şekil 1. Ülkemizde Yeraltısuyu DSİ tahsis dağılımı (milyar m3/yıl) (Haziran, 2018) 

 
 

 
Şekil 2. Havza bazlı içmesuyu DSİ tahsis dağılımı (hm3/yıl, Haziran, 2018) 
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4) İÇME SUYU PROJELERİNDE HİDROJEOLOJİK ETÜTLERİN ÖNEMİ VE ÖRNEK 
PROJELER 

İçme Suyu Projelerinde Hidrojeolojik Etütlerin önemi büyüktür.  Yerin derinliklerinde bulunan 
yeraltısuyuna, yüzeysuyu gibi dokunamaz, ne kadar olduğunu ve hangi yöne aktığını göremeyiz. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde yeraltısuyunun değerlendirilmesi yüzey suyuna nazaran çok daha zordur. 
(Boz, İ., 2017, Diyarbakır, Hidroloji Kongresi). Yüzeysuyu ve yeraltısuyu iki farklı sistemler olmayıp 
birbirleriyle etkileşim halindedirler. Yüzey suları yeraltısuyunu besleyebilir, yeraltısuyu yüzey suyunu 
besleyebilir veya her iki durum da gerçekleşebilir. Bir yüzey suyu projesi yapılmadan evvel, yeraltısuyuna 
olan etkisi değerlendirilmelidir.  Bu bağlamda; havza, alt havza, ova veya münferit tüm çalışmalarda 
yeraltısuyu-yüzeysuyu ilişkisi göz önünde bulundurularak entegre yönetim anlayışı benimsenmelidir. 
İçmesuyunun yeraltısuyundan temin edilmesi, avantajları ve stratejik kaynak durumu göz önüne alınarak 
önceliklendirilmesi önemlidir. Bu maksatla, yeraltısuyuna olan sanayi, maden ve tarım baskısının 
minimuma indirilerek, bu sektörlere olan tahsisin yüzeysuyundan yapılması önemli bir husustur.  
İçmesuyu projelerinde, içmesuyu kaynağı olarak yeraltısuyu sistemi belirlenmesi düşünülüyor ise, o çalışma 
sahasında detay hidrojeolojik etüt yapılmalıdır. Detay etüt yapılmadan, diğer çalışmalara başlanması daha 
sonra geri dönüşü zor olan problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Ülkemizde yeraltısuyunun 
karmaşık bir sistem sunması da, öngörülemeyen problemlere yol açabilmektedir. 
 
4.1. Örnek Projeler 
 
4.1.1. Nevşehir İçmesuyu Projesi 
 
Kurumumuzda devam etmekte olan içmesuyu projelerinden Nevşehir İçmesuyu Projesi; Nevşehir ili 
Merkez, Sulusaray, Nar ile Göre beldelerinin 2045 yılına kadar ihtiyacı olan 14,095 hm³/yıl olan  içme ve 
kullanma suyunu Kızılırmak’tan alınarak  52 532 m³/gün  arıtma tesisi vasıtasıyla  arıtılmasını hedeflemiştir. 
Bölge Müdürlüğünce 2012 yılından itibaren Kızılırmak Havzası Gülşehir Alt Havzası revize hidrojeolojik 
etüt çalışmaları başlatılmış ve 2012-2014 yılları arasında havzadan alınan seviye ölçümleri 
değerlendirilmiştir. Yapılan jeolojik incelemelerde Nevşehir’in batısında Boğazköy-Karacaören-İcik 
köylerinin Kaldera içinde olduğu belirlenmiştir. Aynı köylerde vatandaşlar tarafından açılmış kuyuların 
hepsinde seviye düşümlerinin olmadığı ve yüksek debi ile çekim yapıldığı belirlenmiştir.  Bu tespitlerden 
sonra halen yapımı devam eden Nevşehir İçmesuyu Projesine alternatif olarak Nevşehir İçmesuyunun 
yeraltısuyundan da karşılanabileceği düşünülmüş ve çalışmalara başlanmıştır. Yapılan bu sondaj çalışmaları 
sonucunda açılan 7 adet araştırma kuyusunun 5 tanesinden kaliteli su alınabilmiş ve toplamda kuyulardan 
260 l/s su alınabileceği tespit edilmiştir. Nevşehir ilinin 2050 yılı su ihtiyacı 21.14 hm3/yıl olarak 
belirlenmiştir. Bölge Müdürlüğümüzce Nevşehir ili ve çevre belediyelere 01/08/2016 tarihi ile 
yeraltısuyundan yapılan tahsis 2,57 hm3/yıl dır. Araştırma kuyularından elde edilen sularla (260 l/s) 8,19 
hm3/yıl daha tahsis yapılabileceği belirlenmiştir. Mevcut kullanımla birlikte toplam 18,18 hm3/yıl 
yeraltısuyundan Nevşehir iline su verilebilir. Bu miktar Nevşehir ilinin 2025 yılı su ihtiyacının üzerindedir. 
2050 yılı ihtiyacı olan 21.14 hm3/yıl temin etmek için 2.96 hm3/yıl suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı 
karşılamak amacı ile önümüzdeki yıllarda ilave kuyular açılabilir. İlave kuyu yerlerini belirlemek amacı ile 
belirlenen saha içerisinde detaylı hidrojeolojik ve jeofizik etüt çalışmalarına devam edilecektir. Elde edilen 
bu veriler ışığında mevcut projeye alternatif olarak yeraltısuyundan Nevşehir iline su sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Çalışmalar devam etmektedir. 
 
4.1.2. Şanlıurfa-Viranşehir İçmesuyu Projesi 
 
Viranşehir içmesuyu projesi ile, Şanlıurfa Viranşehir İlçe Merkezi ve civar yerleşimlerin 2050 yılı içmesuyu 
ihtiyaçları 28 adet içmesuyu kuyusundan karşılanması hedeflenmektedir. 2050 yılına kadar proje alanı için 
gereken içme ve kullanma suyu ihtiyacı 26,03 hm3/yıl’dır. 2050 yılı pikli içmesuyu ihtiyacı 1305,28 l/s’dir. 
Ayrıca proje kapsamında Viranşehir Merkez dahil  27 yerleşim birimine (Viranşehir (Merkez), Kavurga, 
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Adaköy , Kemerli,  Altınbaşak, Kınalıtepe, Aslanbaba, Konakyeri, Burç, Kurtulmuş, Büyükçavuş, 
Küçüktopçu, Ekindöver, Oğlakç, Elgün, Övüncük, Eşkin, Sayoba, Evcimen, Tanyeli, Gömülü, Yarpuz, 
Gönüllü,  Yeşilalıç, Güzlek, Yolbilen, Işıldar, Yollarbaşı) içmesuyu temin edilecektir. Çalışmalar devam 
etmektedir. 
 

5) SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde içmesuyu olarak yeraltısuyundan faydalanılmaktadır ve yeni projeler devam etmektedir. 
Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az etkilenen su kaynağı olması 
bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, 
tarımsal sulamalarda yüzey suyu projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının 
azaltılması Kuruluşumuzca bir politika olarak belirlenmiş ve bu durum 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. 
Kalkınma planında da yeraltı suyu kullanımının plan dönemi boyunca yüzde 5 düşürülmesi şeklinde hedef 
olarak belirtilmiştir. 
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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNDE HAZIRLANAN DOKÜMANLAR İÇİN 
YAPILMASI GEREKEN JEOLOJİK-HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRMELER 
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ÖZET 

Ülkenin ekonomik kaynaklarının kullanılması için yapılacak faaliyetler önemli olmakla birlikte; bu 
faaliyetlerin doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermemesi için doğru bir çevre yönetimi ile uygulanması 
büyük önem arz eder.  Çevre yönetiminin en önemli ve vazgeçilmez unsuru “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi” olup; bu değerlendirme kapsamında yapılacak çalışmaların, faaliyetin doğal kaynaklar ve 
çevre üzerine olabilecek tüm etkilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde içermesi gerekmektedir. Yapılacak 
faaliyetin çevresel etki değerlendirmesi kapsamında en önemli başlıklardan biri sudur. Özellikle yeraltı 
suları, dünyadaki tatlı su kaynakları arasında büyük öneme sahip olup; çevresel etki değerlendirmelerinde 
çok yönlü ve doğru bir şekilde çalışılmalıdır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi alanında ülkemiz mevzuatı halen gelişim göstermektedir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda hazırlanacak dokümanların formatları belirlenmiş olmasına karşın; uygulama 
aşamasında birçok eksiklikle karşılaşılmakta ve değerlendirmelerde yeknesaklık bulunmamaktadır. 
Yayınlanmış sektörel rehberler bulunmasının yanında, bu rehberlerde yeraltısuları açısından yapılan 
Cevresel Etki Değerlendirmesinin kapsamı oldukça sınırlıdır. 

Bu çalışma ile,  Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde hazırlanan dokümanların içeriğinde yer 
alması gereken jeolojik- hidrojeolojik bilgi, veri ve değerlendirmelerin ne olması gerektiği vurgulanarak, 
hazırlanacak dokümanlarda eksikliklerin giderilmesi ve yeknesaklık sağlanması amaçlanmış ve bu 
kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeraltısuları açısından dikkate alınan hususlar ve 
değerlendirmeler esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Etki Değerlendirmesi, Hidrojeolojik Değerlendirme, Jeolojik 
Değerlendirme. 

 
GEOLOGICAL-HYDROGEOLOGICAL ASSESSMENTS FOR PREPARED DOCUMENTS  

WHITIN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCEDURE 
 

ABSTRACT 

While the businesses for use of the country's economic resources are important, it is also so 
important that implementations of those businesses via a correct environmental management to prevent 
harmful effects to natural resources and environment. The most important and indispensable element of 
environmental management is Environmental Impact Assessment (EIA) and the studies belonging 
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environmental impact assessment should include all possible effects of business on natural resources and 
environment correctly and completely. One of the most important topics within the scope of environmental 
impact assessment is water. Especially, groundwater has a great importance among all fresh water sources 
on Earth and so it should be studied during environmental impact assessment studies correctly and well-
rounded. 

Our country's legislation about environmental impact assessment is still on development. Although 
the formats of documents that will be prepared according to the environmental impact assessment procedure 
have been specified, it may encounter many deficiencies and no uniform assessments in the application 
process. In addition to the presence of sectoral guides, the scope of environmental impact assessment in 
terms of groundwater is limited. 

With this study, it is emphasized that what kind of geological and hydrogeological information, data 
and assessments should be included in the content of the prepared documents within the environmental 
impact assessment and it is intended to correct the deficiencies and to ensure the uniformity among 
assessments and within this scope, this study is based on the groundwater assessments and considerations 
of the General Directorate of State Hydrolic Works (DSI).   

Keywords: Environmental Impact Assessment, Hydrogeological Assessment, Geological Assessment. 

 

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNDE HAZIRLANAN DOKÜMANLAR İÇİN  
YAPILMASI GEREKEN JEOLOJİK-HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRMELER 

 

Ülkenin ekonomik kaynaklarının kullanılması için yapılacak faaliyetler önemli olmakla birlikte; bu 
faaliyetlerin doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermemesi için doğru bir çevre yönetimi ile uygulanması 
daha da büyük önem arz eder. 

Çevre yönetiminin en önemli ve vazgeçilmez unsuru “Çevresel Etki Değerlendirmesi” olup; bu 
değerlendirme kapsamında yapılacak çalışmaların, faaliyetin doğal kaynaklar ve çevre üzerine olabilecek 
tüm etkilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde içermesi gerekmektedir. 

ÇED Yönetmeliğine göre ÇED, “Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin çevresel etkilerinin belirlenmesi, 
olumsuz çevresel etkilerinin tespit edilerek alınacak önlemlerin irdelendiği,  yer ve teknoloji 
alternatiflerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre, 
ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarında yer alan hususlar, çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla, 
birer taahhüttür ve uyulması da bir zorunluluktur. 

Yapılacak faaliyetin çevresel etki değerlendirmesi kapsamında en önemli başlıklardan biri, SU’dur. 
Özellikle yeraltı suları, dünyadaki tatlı su kaynakları arasında büyük öneme sahip olup; çevresel etki 
değerlendirmelerinde çok yönlü ve doğru bir şekilde çalışılmalıdır. ÇED sürecindeki faaliyetlere ilişkin 
mevzuat oldukça fazla olup, birçok kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konuları içermektedir. 
 Bu doğrultuda da, su ve özellikle de yeraltı suları ile ilgili olarak tüm bu mevzuat kapsamında 
kesişen, çelişen birçok konu bulunmaktadır. Dolayısıyla, ÇED süreci kapsamında yapılan çalışmalar 
sonucunda hazırlanacak dokümanların formatları belirlenmiş olmasına karşın; uygulama aşamasında birçok 
eksiklikle karşılaşılmakta ve değerlendirmelerde bütünlük/yeknesaklık bulunmamaktadır. 
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Genel Hususlar 

Yapılacak çalışmalardaki en önemli husus, sunulan dokümanlar içerisinde yer alan jeolojik – hidrojeolojik 
bilgi ve değerlendirmelerin kesinlikle bir jeoloji mühendisi tarafından yapılması; tüm harita ve kesitlerin bir 
jeoloji mühendisi tarafından hazırlanarak imzalanmasıdır. Ayrıca, hazırlanan tüm bu bilgi ve verilerin 
çağımız teknolojisi kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında (mdb. formatında) haritalanması da 
büyük önem arz etmektedir. 

Projenin Alanının Tanıtılması 

Sunulan dokümanın hazırlanmasına esas projenin adı, proje kapsamında eksiksiz olarak hangi tesislerin yer 
alacağı (Kapasite artırımı söz konusu ise mevcut durum ile planlanan durumun net olarak açıklanmalıdır), 
proje kapsamındaki tüm süreçler kısa ve öz olarak anlatılmalıdır. Proje için seçilen yerin mevkii, il, ilçe, 
mahalle/köy bilgileri, ruhsat ve işletme alanları bilgisi verilmeli ve bunlar ile birlikte tüm tesis yerleri yer 
bulduru haritası, topografik harita ve uydu görüntüleri üzerinde gösterilmelidir. 

Projenin Etki Alanının Belirlenmesi 

Hidrojeolojik açıdan faaliyetten etkilenecek/etkilenmesi muhtemel olan alan ortaya konularak proje etki 
alanı tariflenmelidir. Proje etki alanı belirlenirken, sadece proje alanı/ÇED alanı/ruhsat alanı/tesis alanı 
sınırları esas alınmamalı; jeolojik ve topografik bilgiler kullanılarak, tüm su noktaları (kuyu, kaynak, kaptaj, 
çeşme, vb.), akiferler, yeraltı suyu akım yönleri, drenaj alanı, yeraltı suyu sulama sahaları, kooperatifleri, 
içme suyu koruma alanları vb. gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Patlatma ve/veya susuzlaştırma 
yapılacak olan faaliyetlerde, titreşim etkisinin görüleceği ve/veya susuzlaştırmadan etkilenecek muhtemel 
su temin noktaları ve su yapıları (kuyu, kaynak, kaptaj, çeşme, isale hattı vb.), baraj, gölet, pompa istasyonu, 
iletim hattı, vb. proje etki alanı belirlenirken ayrıca dikkate alınmalıdır. 

Jeoloji 

Proje alanı ve yakın çevresinin genel jeolojisi, kısa ve öz olarak sunulmalıdır. Proje etki alanında yer alan 
jeolojik birimlere ait detaylı özellikler (formasyon adı, litoloji, jeolojik yaş, kalınlık ve yayılımı vb.) ve 
yapısal unsurlar (çatlak-kırık sistemleri, karstik oluşumlar, kıvrımlar, faylanmalar, süreksizlikler vb.) 
açıklanmalı, proje etki alanı ve yakın çevresine ait stratigrafik kolon kesit sunulmalıdır. Jeolojik harita ve 
jeolojik kesitler; Dünya Jeoloji Haritaları Hazırlama Komisyonu tarafından yayımlanan CMYK Renk 
Standartlarında, proje etki alanını temsil edecek şekilde proje özelliklerine göre 1/25.000 veya 1/10.000 
ölçekte olacak ve jeolojik birimlere ait açıklamalar (lejand) DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesine göre 
hazırlanmalıdır. Litolojik birim tanımlamaları, litolojik özelliklere bağlı olarak sırasıyla yaşlıdan gence 
doğru, ayrı ayrı açıklanacak ve bu litolojik birimin, literatürdeki formasyon isimleri ile deneştirmesi 
yapılarak raporda açıklanmalı; haritanın lejantında verilen simgelere ait stratigrafik sınıflama gençten 
yaşlıya göre yapılmalı ve hazırlanacak olan harita ve kesitler üzerinde ruhsat, işletme, ÇED başvuru alan 
sınırları ile tesislerin yerleri gösterilmelidir.  

Hidroloji 

Projenin içinde bulunduğu havza ve alt havza belirtilmeli, proje alanının içinde kalacağı tali havza sınırları 
çizilerek, proje etki alanındaki akarsular, göller, göletler, sulak alanlar, barajlar, su sondaj kuyuları, sığ 
kuyular, kaynaklar, kaptajlar, çeşmeler vb. ile ilgili bilgiler (kot, koordinat, debi, yeraltısuyu seviyeleri, 
kuyu logları, beslenim alanı ve kullanım amacı vb.) envanter tablo halinde sunulmalı ve hidrojeoloji harita 
ve kesitleri üzerinde mutlaka gösterilmelidir. Ayrıca, hazırlanacak döküman içeriğinde, proje etki alanı ve 
yakın çevresinde mevcut olan yağış istasyonlarına ait veriler değerlendirilmeli; proje etki alanında, yeraltı 
suyu sulama sahaları ve içme suyu koruma alanları olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir.  
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Hidrojeoloji 

Proje etki alanını temsil edecek ölçekte, bu alanda bulunan jeolojik birimlerin hidrostratigrafik özelliklerinin 
ortaya konulması kapsamında, jeolojik birimler, geçirimli birimler (akiferler), yarı geçirimli birimler 
(akitardlar) ve geçirimsiz birimler (akifüj ve akiklüdler) şeklinde sınıflandırılmalı ve bu sınıflandırmada 
kullanılan hidrojeolojik kriterler belirtilmeli; akifer özelliği gösteren birimler, taneli,  kırıklı-çatlaklı ve 
karstik – karbonatlı kayaç akiferleri olarak ayırtlanmalıdır. Bu bilgi ve veriler doğrultusunda hazırlanacak 
hidrojeoloji haritası ve kesitler, proje etki alanını temsil edecek şekilde 1/25.000 veya 1/10.000 ölçekte 
olmalı ve hidrojeolojik birimlere ait açıklamalar (lejand) verilmeli; alt havza ve belirlenen tali havza 
sınırları, bütün su noktaları, yeraltı suyu eş seviye eğrileri, yeraltı suyu akım yönleri ve ruhsat, işletme, ÇED 
başvuru alan sınırları ile tesislerin yerleri gösterilmelidir. Yeterli veri olmaması veya mevcut verinin proje 
etki alanını temsil etmemesi durumunda, yeterli sayıda, yerde ve derinlikte kuyu açılmalıdır. 

Hidrojeolojik Kavramsal Model 

Mevcut veriler kullanılarak yeraltı suyunun; beslenimi, bulunuşu, dolaşımı, boşalımı, jeolojik ve 
hidrojeolojik yapısı ile litolojik birimlerle olan ilişkisi araştırılarak belirlenen proje etki alanını temsil 
edecek bir hidrojeolojik kavramsal model ortaya konulmalı, 2 veya 3 boyutlu olacak şekilde görsel biçimde 
sunulmalı ve projenin kavramsal modeldeki yeri irdelenmelidir.  

Su Bütçesi 

Tüm bu bilgi ve veriler esasında proje etki alanını temsil edecek şekilde belirlenen tali havza sınırları esas 
alınarak, su bütçesi hesaplamaları yapılmalıdır. 

Faaliyetin Yeraltı Sularına Olası Etkileri 

Yeraltı sularına olası çevresel etkiler değerlendirilirken, öncelikle 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, 
DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği, Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik, İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Korunması Hakında Tebliğ ve yeraltı 
suları ile ilgili mer’i mevzuat esas alınmakla birlikte; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik, Maden Atıkları Yönetmeliği ve çevre ile ilgili mer’i mevzuatta belirtilen hususlar da dikkate 
alınarak değerlendirme yapılmalıdır.  

Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 kapsamında sınıflandırılan tüm faaliyetlerin yeraltı suları üzerine olabilecek 
etkileri farklı olacağından, hazırlanacak dökümanlarda sunulması gereken bilgi, veri, doküman ve 
değerlendirme kapsamı faaliyete yönelik olarak değişiklik göstermektedir. Faaliyetin kapsamının yanısıra 
söz konusu ÇED dokümanının hangi aşamada olduğu da değerlendirmelerde önem arz eder. 

ÇED süreci kapsamında değerlendirilmesi gereken faaliyetlere bakıldığında yeraltısuları üzerine olabilecek 
etkiler bakımından ana başlıklar “ Emniyetli işletme taban kotu, Patlama, Susuzlaştırma, Asit kaya 
drenajı(AKD)/Asit maden drenajı(AMD) ve metal liçi(ML), Sıvı atıklar, Katı atıklar, Faaliyet kapsamında 
kullanılacak kimyasallar” olarak belirlenebilir. 

Emniyetli İşletme Taban Kotu 

Bu kapsamda, sunulan doküman içeriğinde işletme taban kotları kesin olarak yer almalı ve bu kotlar, ÇED 
dokümanı eklerinde verilen termin planlarında sunulan kesitler ile uyumlu olmalıdır. Yapılacak faaliyet 
kapsamında özellikle taş ocağı işletmelerinde, açık ocak işletmesindeki kazı kotlarının incelenmesi ve akifer 
birimlerde yapılacak kazılarda kesinlikle yeraltı suyu seviyesi altında işletme yapılmayacağı ve yeraltı suyu 
seviyesi ile karşılaşılması durumunda faaliyetin durdurularak başka bir alanda çalışılacağının taahhüdü 
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faaliyet sahibince verilmelidir. İşletme taban kotunun, yeraltı suyu seviyesine kadar inmemesi gereken 
koşullarda yeraltı suyu seviyesinden daha üst kotlarda olacak bir emniyetli işletme taban kotu verilerek; bu 
seviye altına inilmeyecek şekilde işletme yapılmalı ve emniyetli işletme taban kotu, bölgenin jeolojik – 
hidrojeolojik koşulları ve akifer sisteminin beslediği yeraltı suyu yapısının kullanım amaçları doğrultusunda 
değerlendirilerek belirlenmelidir.  

Patlatma 

Faaliyet kapsamında patlatma yapılacaksa ve proje etki alanında söz konusu patlatma faaliyetinden 
etkilenmesi muhtemel herhangi bir su yapısı (çeşme, kaptaj, su iletim hattı, baraj, gölet, pompa istasyonu, 
teçhizli kuyu vb.) varsa; titreşim tahmin denklemleriyle kontrolü sağlanmış patlatma paternine göre 
yapılacak deneme patlatmaları ile oluşacak sarsıntılar su yapısı yerinde titreşim ölçer cihazlarla (doğrudan 
frekansa bağlı maksimum parçacık hızı ölçen) ölçülmeli ve sonuçlar ulusal yönetmelik ve/veya uluslararası 
normlarda izin verilen titreşim seviyelerine göre değerlendirileceği bir “Patlatma Değerlendirme Raporu” 
hazırlanmalıdır. Patlatma değerlendirme raporunda, yeraltı suyu yapılarının sadece noktasal konumları esas 
alınmamalı, beslenim alanları esasında değerlendirme yapılmalıdır.  

Susuzlaştırma 

Söz konusu faaliyet kapsamında susuzlaştırma işlemi yapılacaksa ve proje etki alanında söz konusu 
susuzlaştırma faaliyetinden etkilenmesi muhtemel herhangi bir yeraltı suyu yapısı(kaynak, çeşme, kuyu, 
kaptaj vb.) varsa, susuzlaştırma işleminin bunlar üzerine olabilecek etkilerinin ortaya konulabilmesi için 
gereken değerlendirmeler faaliyet öncesi, faaliyet süresince ve faaliyet sonrasını kapsayacak şekilde uzun 
vadeli olarak yapılmalı ve hidrojeolojik – jeolojik koşullar ile söz konusu faaliyetin kapsamı esasında gerekli 
görülmesi halinde bilgisayar programları ile modelleme çalışmaları yapılarak susuzlaştırma durumundaki 
ve faaliyet sonrası yeraltı suyu seviyesinin doğal koşulların dönmesi süreci net olarak ortaya konulmalıdır. 
Atık depolama koşullarına yönelik yapılacak değerlendirmelerde, yeraltı maden ocakları da dahil olmak 
üzere, atık depolama taban kotunun kesinlikle yeraltı suyu seviyesi altına inmemesi esas olup, yeraltı suyu 
seviyesi olarak susuzlaştırma işlemi uygulanan süreçteki seviye değil; susuzlaştırma işleminin bitmesinin 
ardından doğal koşullarına dönecek olan faaliyet öncesi ilksel yeraltı suyu seviyesi esas alınmalıdır.  

Asit Maden Drenajı (AKD/AMD) ve Metal Liçi (ML) 

Faaliyet kapsamında asit maden drenajı potansiyeli bulunan jeolojik birim, cevherleşme ve pasa/ekonomik 
olmayan kayaç(EOK) olup olmadığı açıklanmalı; asit maden drenajı ve metal liçi potansiyeli bulunan 
jeolojik birim, cevherleşme ve pasa/ekonomik olmayan kayaç(EOK) ve/veya atık varsa, bunlara yönelik 
uygun yerden ve yeterli sayıda alınmış numune üzerinde tüm analizler yapılacak ve AKD/AMD/ML 
potansiyeli ortaya konulmalıdır. AKD/AMD/ML potansiyeli olması durumunda, hangi önlemlerin alınacağı 
ve ne şekilde bertaraf edileceği açıklanmalı, AKD/AMD/ML potansiyeli bulunan malzeme pasa/yan 
kayaç/EOK olsa dahi hiçbir şekilde yeraltı suyu seviyesi altında geçici/kalıcı depolanamamalı ve geri 
dolguda kullanılmamalıdır. Gerekli görülmesi durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerince 
Bilimsel/Akademik Değerlendirme Raporu hazırlanmalıdır. 

Sıvı Atıklar 

Sıvı atıkların etkilerinin değerlendirilmesi kapsamında; faaliyetin hangi aşamasında, ne kadar sıvı atık 
oluşacağı ayrı ayrı ve toplam miktar olacak şekilde açıklanmalı; söz konusu sıvı atıkların kimyasal 
karakterizasyonu yapılarak hangi atık sınıfına girdiği belirtilmeli ve ilgili tüm laboratuvar sonuçları 
sunulmalıdır. Söz konusu sıvı atıkların ne şekilde bertaraf edileceği net olarak belirtilmeli ve sıvı atık miktarı 
ile bertaraf yöntemi (Foseptik, arıtma tesisi, vidanjör ile taşıma kapasitesi vb. gibi) kapasitesinin yeterliliği 
açıklanmalıdır. Özellikle proje ve proje etki alanında geçirimli birimlerin yer aldığı faaliyetlerde, sıvı 
atıkların depolama koşulları için kimyasala karşı dayanıklı sızdırmaz beton ile zemin yalıtımı ve 
çevrelerinde kuşaklama/drenaj kanalı, toplama havuzu vb. önlemlerin alınmalıdır.  
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Jeotermal faaliyetler kapsamında sondaj ve test suları da dahil olmak üzere jeotermal akışkanın hiçbir 
şekilde yüzey ve/veya yeraltı sularına deşarjı yapılmamalı; tüm jeotermal akışkan kullanıldıktan sonra 
mutlaka alındığı jeotermal akifere re-enjekte edilmeli ve faaliyet kapsamındaki tüm sondaj çamuru, test 
suyu, acil durum havuzu vb. yapılar, güvenli tarafta kalınarak boyutlandırılmalıdır. Jeotermal faaliyetler 
kapsamındaki tüm yapı tabanları kimyasala karşı dayanıklı sızdırmaz beton zemin olmalı ve çevresinde 
kuşaklama/drenaj kanalı yer almalı, tüm sistem tamamen kapalı devre çalışacak şekilde inşaa edilmeli, bu 
kapsamda üretim ve re- enjeksiyon kuyuları soğuksu akiflerine zarar vermeyecek şekilde özel kuyu teçhizi 
ile sahanın jeolojik, hidrojeolojik özellikleri göz önüne alınarak tecrit edilmeli, faaliyet sonrasında tüm 
kuyular jeotermal akifere kadar kimyasala karşı dayanıklı çimento ile tıkaçlanarak kapatılmalıdır. 

Katı Atıklar 

Katı atıkların etkilerinin değerlendirilmesi kapsamında ise; faaliyetin hangi aşamasında, ne kadar katı atık 
oluşacağı ayrı ayrı ve toplam miktar olacak şekilde açıklanmalı; söz konusu katı atıkların kimyasal 
karakterizasyonu yapılarak ilgili mevzuat kapsamında hangi atık sınıfına girdiği belirtilmeli ve ilgili tüm 
laboratuvar sonuçları sunulmalıdır. Atık sınıfının belirlenmesinden sonra, Atık Yönetim Yönetmeliği 
kapsamında atık depolama/bertaraf tesisi sınıflaması yapılmalı ve çevre mevzuatı kapsamında tüm önlemler 
alınmalıdır. Gerekli görülmesi durumunda, çevre mevzuatında belirtilen hususlar dışında ek önlemler 
istenilebilecektir. Söz konusu katı atıkların ne şekilde bertaraf edileceği net olarak belirtilmeli ve katı atık 
miktarı ile bertaraf yöntemi (Depolama alanlarının kapasitesi vb. gibi) kapasitesinin yeterliliği 
açıklanmalıdır. Özellikle proje ve proje etki alanında geçirimli birimlerin yer aldığı faaliyetlerde, katı 
atıkların depolama koşulları için kimyasala karşı dayanıklı sızdırmaz beton ile zemin yalıtımı ve 
çevrelerinde kuşaklama/drenaj kanalı, toplama havuzu vb. önlemlerin alınmalıdır. Atık depolama tesisleri 
taban kotu kesinlikle yeraltı suyu seviyesi altına inmemeli ve inert atık sınıflaması dışında kalan hiçbir atık 
yeraltı suyu seviyesi altında macun dolgu, derine enjeksiyon, geri dolgu uygulamaları vb. yöntemlerle galeri 
usulü ocak işletmelerinde dolgu işlemi yapılarak bertaraf edilememeli/depolanamamalıdır. 

Faaliyette Kullanılacak Kimyasallar 

Ayrıca, faaliyet kapsamında kimyasal kullanımının olup olmayacağı belirtilmeli ve kullanılacaksa bu 
kimyasallara ait Güvenlik Bilgi Formları doküman ekinde sunulmalı, bu kimyasallardan özellikle yeraltı 
suyu ile etkileşimi olacak olanların hangileri olduğu, etkileri ve önlemler açıklanmalıdır. Kullanılacak tüm 
kimyasalların geçici/kalıcı depolama koşulları belirtilmeli, söz konusu kimyasalların geçici/kalıcı depolama 
koşulları için kimyasala karşı dayanıklı sızdırmaz beton ile zemin yalıtımı ve çevrelerinde kuşaklama/drenaj 
kanalı, toplama havuzu vb. önlemler alınmalıdır. Proje kapsamında kullanılacak tüm kimyasalların, süreç 
sonucunda ne şekilde ayrıştırılacağı ve daha sonrasında yeniden kullanılıp kullanılmayacağı, 
kullanılmayacaksa ne şekilde bertaraf edileceği net olarak ortaya konulmalıdır. 

Su Kimyası ve İzleme  

Faaliyetin, yeraltı suyuna miktar ve kalitesi açısından olası etkisinin tespit edilmesi kapsamında su kimyası 
ve izleme en öenmli husus olup; bu amaçla yeraltı suyu izleme noktaları belirlenmeli ve bu izleme noktaları 
hidrojeolojik harita ve kesitler üzerinde gösterilmelidir. Öncelikle, proje etki alanı esas alınarak varsa 
mevcut bütün kaynaklar, kaptajlar, çeşmeler, kuyular incelenerek; faaliyetin memba ve mansabındaki 
konumları dikkate alınıp, izleme kapsamında kullanılabilecek olanlar belirlenmeli ve bu bilgiler sadece 
eldeki mevcut envanter kullanılarak değil, yerinde incelemeler yapılarak teyit edilmelidir. Mevcut ise bu 
noktalara ait su kalitesi analiz sonuçları, tablo halinde sunulmalıdır. Mevcutta kullanılacak herhangi bir 
izleme noktası yok ise, numune alınarak laboratuvarda kimyasal analizlerin yapılmasının gerekli olduğu 
projeler kapsamında, projenin membasında en az 1 adet ve mansabında en az 2 adet noktada olmak üzere 
ve faaliyete göre belirlenecek derinlikte gözlem kuyusu yerleri belirlenerek faaliyet öncesinde açılmalıdır. 
İzlenecek noktalar, parametreler ve izleme sıklığı belirlenirken faaliyetin türü, teknolojisi, faaliyette 
kullanılacak kimyasallar, atık sınıfı ve muhteviyatı vb. gibi özellikler dikkate alınmalı ve bu kapsamda 
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işletmede kullanılan hammadde vb. kimyasallar, proses girdi ve çıktı parametreleri hakkında bilgi verilerek 
depolanacak atıkların sınıf ve içerikleri parametre bazında detaylı olarak açıklanmalıdır. 

İzleme programı işletme öncesi, işletme süresince ve işletme sonrasında olacak şekilde oluşturulmalı; 
faaliyete başlanılmadan önce, izleme noktalarından numuneler alınarak ve/veya gözlemler yapılarak, 
faaliyet öncesi referans teşkil edecek yeraltısuyu kalitesi ortaya konulmalıdır. Alınan su numuneleri 
üzerinde talep edilen parametreler akredite laboratuvarlarda yapılacak deneyler sonucunda belirlenmeli ve 
toplanan veriler yeraltı suyunun kullanım amacıyla ilişkilendirilerek mevcut su kalitesi standartlarına göre 
değerlendirilmelidir.  

Faaliyet kapsamında tehlikeli atık, kimyasal kullanımı, AKD/AMD/ML söz konusu değilse; izleme 
noktalarından debi, yeraltı suyu seviyesi, bulanıklık, sıcaklık, pH, EC, ÇO gibi fizikokimyasal parametreler 
uygun yöntemlerle izleme sıklığı proje özelliğine göre belirlenerek yerinde izlenmelidir. Diğer yandan, 
faaliyet kapsamında tehlikeli atık, kimyasal kullanımı, AKD/AMD/ML söz konusu ise; işletmenin türü ve 
düzenli faaliyet sonucu oluşması muhtemel tüm kirletici unsurlar dikkate alınarak izlenecek parametreler 
belirlenmeli, numuneler üzerinde izleme sıklığı proje özelliğine göre belirlenecek şekilde kimyasal analizler 
yapılmalıdır.  Kalıcı nitelikteki kirleticilerin yeraltı sularının kalitesini bozacak şekilde yüzeysel sulardan 
süzülme yolu ile kuyu ve drenlerden ortaya çıktığı veya çıkması muhtemel olduğu durumlarda, “Tehlikeli 
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”nde yer alan tedbirler 
uygulanacak olmakla birlikte gerektiği durumlarda söz konusu yönetmelikte yer alan deşarj limitlerinde 
kısıtlamaya gidilebilecektir. 

Analiz sonuçları ve değerlendirmeleri, düzenli olarak ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne sunulmalıdır. Faaliyet 
türü ve kapsamı ile proje etki alanının jeolojik – hidrojeolojik yapısı dikkate alınarak gerekli görülmesi 
durumunda yeraltı suyu miktar ve kalitesindeki zamana bağlı değişimi görebilmek, değişen kirletici 
eğilimlerini saptayabilmek amacıyla tüm veriler sayısal ortama aktarılmalı ve bu verilerden de 
faydalanılarak su kimyası ve/veya miktarı değişim grafikleri ve haritaları hazırlanarak; kirlenme riski ve 
potansiyeli ile kirlenmeye karşı alınacak önlemler hakkında önerilerde bulunulmalıdır. Bu kapsamda 
bilgisayar programları kullanılarak kirlilik yayılım modellemeleri ve kirlilik senaryoları 
oluşturulabilecektir. 

Su Kullanımı 

ÇED sürecindeki faaliyetler kapsamında su kullanımı başlığı da çok büyük bir öneme sahip olup; projenin 
tüm aşamalarında ihtiyaç duyulacak her türlü su ihtiyacının, yeraltı sularından (kaynak, kuyu, çeşme vb.) 
karşılanıp/karşılanmayacağı net olarak ifade edilmeli ve su ihtiyacının yeraltı suyundan karşılanmasının 
planlanması durumunda, kullanılacak olan yeraltı suyu miktarı belirtilmelidir. Söz konusu havza/alt 
havzanın yeraltı suyu tahsisine açık olup/olmadığı hakkında bilgi verilmeli ve tahsise açık sahalarda, ilgili 
DSİ Bölge Müdürlüğünden yeraltı suyu kullanma belgesi alınmalıdır. Projede mevcut durumda var olan 
kuyular kullanılacak ise, bu kuyulara ait yeraltı suyu kullanma belgeleri rapor ekinde sunulmalı; belgelerde 
belirtilen tahsis amacı ve miktarı dışında hiçbir şekilde kullanım söz konusu olmamalı ve aynı kullanma 
belgesi, tahsis miktarını aşacak şekilde farklı projelerde sunulmamalıdır. Mevcutta var olan başka bir 
faaliyette kullanılan ve ÇED süreci kapsamında başvurusu yapılan faaliyette de kullanılacağı belirtilen 
kuyulara ait değerlendirmeler, kümülatif olarak yapılmalı ve ilgili tüm belgeler eklerde sunulmalıdır.  

Faaliyet kapsamında su ihtiyacının tankerlerle taşıma yöntemi ile sağlanması durumunda, suyun tankerlerle 
nereden getirileceği net olarak ifade edilmeli, tankerlerle taşıma işleminde yakındaki kaynak, çeşme, kuyu 
kullanımı söz konusu ise yukarıda belirtildiği şekilde gereken tüm açıklamalar yapılmalı ve ilgili belgeler 
eklerde sunulmalı; suyun temin edileceği kaynak, çeşme, kaptaj vb. yer için söz konusu kaynak, çeşme, 
kaptajdan mevcutta faydalanılma durumu ve faaliyet su ihtiyacı kümülatif olarak değerlendirilip yeterlilik 
net olarak ortaya konulmalıdır. 

  



 

 

Sa
yf

a1
06

0 

 

Sonuçlar 

Sonuç olarak, faaliyet süresince ve sonrasında yukarıda belirtilen çerçevede ve yerinde incelemeler 
yapılarak toplanan tüm bilgi ve veriler ile yapılan değerlendirmelerin ardından; projenin hidrojeolojik 
kavramsal modeldeki yeri net olarak ortaya konulacak, yeraltı suları ve yapılarına olabilecek etkilerin ne 
olduğu, varsa bu etkilere karşı hangi önlemlerin alınacağı ve nasıl bir izleme programı uygulanacağı 
belirlenecek ve böylelikle ÇED sürecindeki faaliyet ile yeraltı sularının etkileşimi en doğru şekilde 
açıklanarak; ülkenin ekonomik kaynaklarının kullanılmasının yanısıra bu amaçla yapılacak faaliyetlerin 
doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermemesi için doğru bir çevre yönetiminin uygulanmasındaki en önemli 
başlıklardan birisi olan su ve özellikle yeraltı suları  başlığı en doğru şekilde irdelenmiş olacaktır. 
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SAKLI BİR SU KAYNAĞI’NIN FİZİKOKİMYASAL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ: BİR ARAZİ 
ÇALIŞMASI 

 
Veysel Süleyman YAVUZ* 

 
 

ÖZET 
 

Dünyadaki nüfus artışıyla beraber su kaynaklarının kullanımında da ciddi bir artış görülmektedir. Bu artış 
su kaynaklarını çoğu zaman olumsuz etkilemekte ve aşırı kullanımından dolayı su kaynaklarına zarar 
verebilmektedir. Türkiye'deki su kaynakları da bu zarardan nasibini almakta ve bu zarar su kaynaklarının 
kendini yenileyebilme sürecine müsaade etmeden, ihtiyaçtan ötürü kullanımına bağlı olarak her geçen gün 
artarak devam etmektedir. Su kaynaklarının içme ve kullanma suyu ihtiyacı olarak kullanılabilmesi için 
ulusal ve uluslararası standartlarca suyun fiziksel özellikleri ve içerisinde çözünmüş halde bulunan bazı 
parametreler için müsaade edilen sınırlar bulunmaktadır. Bu parametrelerin düzenli ölçümü yapılarak 
çevresel izlemesi gerçekleştirilmelidir. Siirt il sınırları içerisinde yer alan Hesko Su Kaynağı ilin su 
ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Siirt ili için çok önemli olan bu su kaynağı ile ilgili literatürde 
bir çalışma bulunmamakta olup bu çalışmada 2019 yılında yazar tarafından Hesko Su Kaynağına arazi 
çalışması gerçekleştirilerek kaynak suyunun laboratuvar ortamında fizikokimyasal ve kimyasal özellikleri 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Su Kaynağı, Su Kalitesi, Su Kirliliği, Hesko, Siirt. 
 
 

PHYSİCOCHEMICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF A HIDDEN SPRING: A 
FIELDWORK 

 
ABSTRACT 

 
There is a significant increase in the utilization of water resources due to population growth in the world. 
Most of the time this increase affects the water resources negatively, and can damage them because of water 
overuse. It also affects the water resources of Turkey, and this damage increasingly continues each day 
depending on water utilization for needs without permitting the renewal of them. There are permissible 
limits for the physical properties of water, and some dissolved parameters in it in order to use water resources 
as a need for drinking and water usage by the national and international standards. Environmental 
monitoring should be carried out by regular measurement of these parameters. Siirt Province supplies a 
significant part of its water demand from Hesko Spring located inside the boundaries of the province. There 
is not any study in the literature about this spring which is very important for Siirt Province. In this study, 
physicochemical and chemical properties of Hesko Spring were assessed in laboratory done fieldwork by 
the author in 2019. 

 
Keywords: Spring Water, Water Quality, Water Pollution, Hesko, Siirt. 
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GİRİŞ 
 
Dünya’da su kaynakları içerisinde sınırlı miktarda bulunan tatlı su kaynakları 21. yüzyıldaki aşırı nüfus 
artışı ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı tehdit altındadır. Artan nüfusa bağlı olarak bu su 
kaynaklarının da kullanım ihtiyacının her geçen gün daha da artması, kaynakların kendini yenileyebilme 
sürecine müsaade etmeden kirlenmesine sebebiyet vermekte, ve dolayısıyla sürdürülebilirliğini de olumsuz 
etkilemektedir.  
 
Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin yanı sıra su kalitesinin bilinmesi de önem arz etmektedir. Kaynakların 
su kalitelerinin bilinmesi ve arazi çalışmalarıyla düzenli ölçülmesi, gelecek kuşaklar için en az bu 
kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması kadar önemlidir. 
 
Siirt İli, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Ülkenin sınırlı su kaynaklarına 
nazaran zengin su kaynaklarına sahip olduğu söylenebilir. İl genelinin yüksek ve engebeli olması ve yağış 
yüksekliklerinin de ortalamanın üzerinde olması su kaynaklarının beslenimine katkı sağlamaktadır. Hesko 
Su Kaynağı da Siirt İlinin Şirvan İlçesi Çeltikyolu Köyü mevkisinde bulunmakta, ve ilin, içme ve kullanma 
su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. 
 
Eşsiz bir su kaynağı olan Hesko; literatürde daha önce bir çalışma olmaması, güvenlik bölgesinde kalması 
ve zor arazi şartlarından ulaşımının neredeyse imkansız olması gibi nedenlerden dolayı ‘saklı bir kaynak’ 
olarak tanımlanabilir. 
 
Bu çalışmada, kaynak ile ilgili 2019 yılında arazi çalışması gerçekleştirilerek bu saklı kaynağın su kalitesi 
hakkında bilgi elde edilmiştir. Su numuneleri kaynağın bulunduğu konumdan alınıp laboratuvar ortamına 
taşınmış, ve kaynak suyunun fizikokimyasal ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Bu vesileyle kaynak ile 
ilgili bilimsel çalışma yapılmış ve çalışmalar halen sürdürülmekte olup kaynağın sürdürülebilirliği 
irdelenmiştir. 
 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın materyali Hesko Su Kaynağı’ndaki su numuneleridir. Yöntem bölümünde ise çalışma alanına 
yazar tarafından arazi çalışması gerçekleştirilerek araziden alınan su örnekleri Siirt Üniversitesi Bilim Ve 
Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ndeki laboratuvara taşınarak kaynak suyunun fizikokimyasal 
ve kimyasal analizi yapılmıştır. Laboratuvarda spektrofotometre, pH metre ve EC metre cihazları 
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
 
Çalışma Alanı 
 
Hesko Su Kaynağı, Şekil 1’den görüleceği üzere Siirt İli’nin kuzeyinde bulunmaktadır. Kaynak suyu, Siirt 
İli ile Bitlis İli sınırları arasında yüksek dağların kesiştiği yerden yol bularak yeryüzüne çıkmaktadır. Şirvan 
İlçesi’nin Çeltikyolu başta olmak üzere ilçeye bağlı birçok köye, Kurtalan ve Tillo ilçelerine, ilçelere bağlı 
birden fazla belde ve şehir merkezine kaynaktan su verilmektedir. Şehir merkezine yaklaşık 50 km 
mesafedeki borular vasıtasıyla yine şehir merkezine 5 km mesafede bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisine 
kendi cazibesiyle gelerek yaklaşık 150.000 nüfuslu Merkez İlçesi bu sudan istifade etmektedir. 
 
Şekil 2’deki arazi çalışmalarından elde edilen görünümlerden anlaşılacağı üzere kaynağın konumunun zor 
ulaşılabilir olmasının yanında özellikle debisinin çok yüksek olması su numunelerini almayı daha da 
güçleştirmiştir. 
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SONUÇLAR 
 
Hesko Su Kaynağı’nın 2019 yılında laboratuvar ortamında su analizlerinin yapılması sonrasında elde edilen 
sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 
 
pH değerine göre suların asidik veya bazik olduğu sonucuna varılır. 0 ile 14 değeri arasında değişmekte 
olan pH değerlerinde H+ ve OH- iyonlarının denge halinde olduğu sular nötr sular olarak adlandırılıp pH 
değeri 7 olmaktadır. 7’den küçük olan pH değerlerinde H+ iyonu konsantrasyonu artmasıyla beraber su 
asidik, 7’den büyük olan pH değerlerinde OH- iyonu konsantrasyonu artmasıyla su bazik karaktere sahip 
olur (USEPA 2006; Güler 1997). WHO (2011)’e göre ise pH en önemli su kalite parametrelerinden biridir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Hesko Su Kaynağı Konumu 
 
 
Analiz sonucunda Hesko’nun pH değeri 7.14 çıkmış olup kaynak suyunun bazik karakterde olduğu 
belirlenerek TS266 (2005), WHO (2011) ve USEPA (2006) standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 
 
Elektriksel İletkenlik (EC), suyun elektriği iletebilme özelliğidir (USEPA 2006) ve tüm suların elektrik 
içerdiği ve iyon konsantrasyonu ile beraber bu iletkenliğinin arttığı bilinmektedir. Mikroohm/cm elektriksel 
iletkenliğin ölçüsü olup +25oC’deki 1 cm3 suyun iletkenliğini tanımlar (Erguvanlı ve Yüzer 1987). 
 
Analiz sonucunda EC değeri 375 μS/cm olup Erguvanlı ve Yüzer (1987)’in Çizelge 1’deki sınıflandırması 
göz önüne alındığında Hesko Kaynak Suyu’nun ‘çok iyi’ kalitede olduğu gözlemlenebilir. 
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Şekil 2.Arazi Çalışmasından Görünümler 

 
 

Çizelge 1. Suların Özgül Elektriksel İletkenliği Esas Alıınarak Yapılan Sınıflandırılması (Erguvanlı ve Yüzer 1987) 

EC (25oC’de μS/cm) Sınıf 
250> Çok iyi 

250-750 İyi 
750-2000 Kullanılabilir 
2000-3000 Şüpheli 

>3000 Kullanılamaz 
 
Krom (Cr), sularda doğal olarak bulunabildiği gibi dere, çay, akarsu veya deniz deşarj alanlarından kaynaklı 
yüzey sularında da bulunabilen toksik bir maddedir (USEPA 2006). Analiz sonucunda 3.008 μg/l krom 
ihtiva ettiği tespit edilmiş olup bu değerin standartlarca müsaade edilen değerin çok altında kalmasından 
ötürü krom elementi açısından herhangi bir tehditin olmadığı görülmüştür. 
 
Florür (F) ün faydası bulunmakla beraber üst sınırları aştığında zararları da olduğu belirtilmektedir. Bu üst 
sınır tam olarak belirlenememekle birlikte sıcaklığa bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca sulardaki florür 
ihtivası 2.5 mg/l’yi aşması durumunda dişlerde tahribatı olabilmektedir (Munsuz ve Ünver 1995). Diş 
gelişimi için gerekli olan florürün aynı zamanda diş çürüklerinin de oluşmaması için sularda 1–1.3 mg/l 
arasındaki  bir değerde ihtiva etmesi istenir (Muslu 2004). 
 
Bu çalışmadaki su analizinde kaynak suyunda 0.0612 μg/l florür içerdiği tespit edilmiştir. Standartların 
müsaade ettiği florür değerinin çok altında kalan bu değer, Hesko’nun bir risk taşımadığını göstermektedir. 
 
Demir (Fe), dünyanın yapısında nikel ile beraber en çok bulunan elementlerden birisidir. Demirin sularda 
bulunma nedeni özellikle demirin suda çözünebilmesine imkan tanıyan jeolojik formasyon kaynaklı 
olabilmektedir (USEPA 2006). Yeraltı suları gibi jeolojik formasyon tarafından muhafaza edilen sularda 
demirin bulunması normal bir durum olmaktadır. İki değerlikli demir yeraltı sularında üç değerlikli demir 
ise yüzeysel sularda bulunur. Su içinde çözünmüş halde bulunan oksijenle demir oksitlenir ve üç değerlikli 
hale gelip çökelir. Kırmızı leke bırakır. Demir bakterileri ile korozyona sebep olur (Muslu 2004). 
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Demir elementi standartlarca verilen sınır değerlerin üstünde çıkarak 475.885 μg/l olarak içeriği tespit 
edilmiştir. Bu değerin de jeolojik formasyondaki demirin kaynak suyunda çözünmesiyle ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. 
 
Alüminyum (Al), dünyanın yapısında bolca bulunan bir diğer element olmakta ve sularda 0.1-0.2 mg/l’yi 
aşmaması istenmektedir. Alüminyumun erkeklerde Alzheimer, kadınlarda ise meme kanseri hastalığına 
neden olabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır (WHO 2011). 
 
15.944 μg/l alüminyum muhtevası Hesko Kaynak Suyu’nun yine jeolojik faktörlerden kaynaklandığı 
düşünülmekte olup doğal süreçlerin etkisiyle açıklanabilir.  
 
Bu çalışmada kullanılan kimyasal parametrelerin dışında kalan diğer kimyasal parametrelerin de analizi 
gerçekleştirilmiş olup, kaynak suyunda çok az miktarda bulunması veya hiç bulunmamasından dolayı 
burada bahsedilmemiştir. 
 
Genel olarak Hesko Kaynak Suyu; iyi kalitede, temiz ve kullanılabilir bir su kaynağıdır. Yazar tarafından 
bilimsel çalışmalar devam etmekte olup, bu su kaynağının gelecek yıllarda da mevcut kalitesini 
koruyabilmesi için sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.  
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TÜRKİYEDEKİ SUCUL EKOSİSTEMLERİN BİYOLOJİK İZLEMESİNDE COĞRAFİK BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

  
Dr.Elif Tugce AKSUN TÜMERKAN1 

 
ÖZET 

 

Sucul kaynakların korunması ve verimli kullanılması kapsamında su kalitesinin izlenmesi son derece önemli 
bir unsurdur. Su kalitesinin izlenmesi, önceki yıllarda çoğunluklu olarak fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik 
parametrelerin araştırılması ile yapılmış olmasına rağmen son yıllarda özellikle Avrupa Birliği su çerçeve 
direktifi kapsamında biyolojik izlemenin önemi giderek artmıştır. Biyolojik izleme terimi, organizmaların 
sistematik olarak su kalitesi veya çevresel kalitede meydana gelen değişimlerin bütüncül bir yaklaşımla 
incelenmesinde kullanılması olarak tanımlanabilmektedir. Biyolojik izleme çalışmalarında sadece balık 
faunası ve fitoplanktonlar değil aynı zamanda bentik alg ve makro-omurgasızlar ve makro fitler gibi 
biyolojik kalite elementleri indikatör olarak kullanarak belirlenmektedir. Bu izleme yöntemi, kütlelerinin 
kalitesinin belirlenmesinde önemli bir izleme metodu olmasının yanı sıra belirli bir sucul kütlede yaşayan 
türlerin sınıflandırılmasında, endemik, istilacı ve tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan türlerin 
taksonomik olarak belirlenmesinde zorunludur.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), belirli bir coğrafik konuma dayalı verilerin toplanması, analiz edilip 
değerlendirilmesi ve anlaşılır bir biçimde sunulması olmak üzere farklı uygulamalı içeren etkin bir bilişim 
teknolojisi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu teknoloji ilk olarak Coğrafya bilimine hizmet etmiş olmasına 
rağmen, zaman içinde şehir planlamasından tıp bilimlerine,  savunma sanayinden su kaynakları yönetimine 
kadar farklı disiplinlerde etkin olarak kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri’nin biyolojik varlığa ilişkin 
değişimlerin belirlenmesi son dönemlerde önemli araştırma konuları arasındadır. Coğrafi bilgi sistemleri 
teknolojisinin biyoçeşitlilik çalışmalarında kullanılması Dünya’da 1990’lı yıllarda başlanmasına rağmen 
ülkemizde bu çalışmaların son yıllarda ivme kazandığı ve çoğunlukla bitki türlerinin coğrafik dağılımı ile 
ilgili olduğu gözlenmektedir. Sucul ekosistemlerde CBS’nin kullanımı, uluslararası araştırmalara konu 
olmasına rağmen ülkemizde henüz tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu derleme çalışmasında, 
Türkiye’de bulunan sucul ekosistemlerde oldukça önem arz eden biyolojik izlemenin Coğrafi bilgi 
sistemleri teknolojisi ile uygulanabilirliği,  gerekliliği, potansiyel avantajları ve olası sonuçları 
araştırılacaktır. Ülkemizde Sucul kaynaklarda biyolojik izlemeden sorumlu kurum olan Devlet Su İşleri 
bünyesinde, biyolojik izlemede Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerek 
izlemeden sorumlu kuruma gerekse konu ile alakalı araştırmalar yapan üniversitelerimiz çalışanlarına katkı 
sağlayacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik izleme, Coğrafi bilgi sistemleri, Su kalitesi, Tür teşhisi, Türkiye iç suları 

 
ABSTRACT 

Monitoring of water quality is a very important factor for the protection and efficiently use of fresh-water 
and aquatic resources. Although, monitoring of water quality has been investigated by physico-chemical 
and hydro morphological parameters, previously, the importance of biological monitoring has increased 
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within especially biological monitoring under the EU water framework directive in recent years. The 
biological monitoring term can be defined as “using of organisms systematically to examine the changes in 
water quality or environmental quality in a holistic approach”. In biological monitoring researches, not only 
fish fauna and phytoplankton but also biological quality elements such as benthic algae and macro-
invertebrates and macro elements are used as indicators. This monitoring method is an important method of 
water quality, as well as used for the taxonomic identification of endemic, invasive and endangered species. 
 
Geographical Information Systems (GIS) is classified as an effective information technology consistent 
different steps such as   data collection, applications, data analysis and evaluation of results based on a 
specific geographic location. Although this technology has served the geography science initially, it has 
been used effectively in different disciplines, from urban planning to medical sciences and from military 
industry to water resources management. In recent years, monitoring biodiversity of the water mass within 
geographic information systems is one of the most important research subjects. Although using of 
geographic information systems in biodiversity studies started in the 1990s in the world, these studies have 
become important in our country during recent years and are mostly related to the geographic distribution 
of plant species. Although the use of GIS in aquatic ecosystems is the subject of international research, there 
is no completed study in Turkey. In this review, the feasibility of biological monitoring of freshwater of 
Turkey within geographic information systems technology, the requirements and potential benefits and 
possible consequences will investigate. In our country, the responsible institution is General Directorate of 
State Hydraulic Works (DSİ) and this review will contribute to future investigation of applicability of 
biological monitoring of water within Geographic Information Systems and related staff who work in the 
responsible institution and universities.  

Keywords: Biological monitoring, Geographical information system, Water quality, Species identification, 
freshwater of Turkey. 

 
 
BİYOLOJİK İZLEME 
 

 Biyolojik izleme terimi, belli bir ortamda yaşayan ve ortam hakkında kirlilik, çeşitlilik ve diğer faaliyetler 
için kullanılabilecek türlerin belirli periyotlarla ve türe özgü yöntemlerle incelenmesi olarak tanımlanabilir. 
Çevresel ya da su kalitesindeki değişimlerin  incelenmesi amacıyla organizmaların düzenli ve sistematik 
kullanılması faaliyetlerine  biyolojik izleme denir ve  farklı kalite izlem çalışmaları ve tür zenginliğinin 
belirlenmesinde, organizmaların verdiği tepkimeler ve kimyasal verilerin birlikte kullanılması ile 
yapılmaktadır (Correia ve ark.,2003;Oost ve ark., 2003).Sucul ekosistemlerde ise biyolojik izleme 
faaliyetleri, kimyasal izleme ve hidromorfolojik izleme ile birlikte Avrupa Birliği tarafından 2000 yılında 
yayımlanan ve Su Çerçeve Direktifi (SÇD) adı verilen direktifte su kalitesi izleme faaliyetlerinin üç ana 
temel grubunu oluşturmaktadır. Ülkemizde sucul ekosistemlerde kalite izleme çalışmaları, mevcut ve olası 
baskı ve etkilerin belirlenmesi,  iyileştirme çalışmalarında hedeflerin belirlenmesi ve durumun raporlanması 
ve nihayetinde iyi su durumuna ulaşılması,  genellikle fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik değişimlerin 
incelenmesi ve bu araçlar ile su kalitesinin ölçülmesi şeklinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, tüm dünyada 
su kalitesine yönelik araştırmalarda,  su kütlelerinde toplam ekolojik kalitenin değerlendirilmesi gibi 
bütüncül bir yaklaşımla incelenmektedir. Su Çerçeve Direktifinde yer alan su kalitesinin belirlenmesinde 
kimyasal ve fiziko-kimyasal analizlerin yeterli olmayacağı ve su kalitesi için asıl belirleyici parametrenin 
biyolojik izleme sonuçlarının olacağı yaklaşımının ardından Sucul ekosistemlerde biyolojik izleme 
faaliyetleri önem kazanmıştır. 

 

 Bir sucul kütlede yaşayan türlerin biyoindikatör olarak kullanılmasının temeli yüzyıllar öncesine 
dayanmaktadır. Biyoindikatör türler,  bulundukları ortamdaki kirliliğe bağlı olarak yaşam fonksiyonlarını 
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değiştirerek veya toksinleri vücutlarında biriktirerek tepki vermek mekanizmasına sahiptirler.  Biyolojik 
izleme çalışmalarında kullanılacak organizma gruplarında başlıca;(i)  sahadan kolaylıkla toplanabilmesi, 
(ii) teşhislerinin objektif bir biçimde yapılacak kolaylıkta olması,(iii) habitattaki rollerinin ve ekolojik 
gereksinimlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. (Bahçeci, 2010). İnsan baskılarına maruz kalmamış, 
bozulmamış referans koşullar ile baskılara maruz kalmış ve bozulmaya başlamış sucul ekosistemlerin 
karşılaştırılmasına dayalı bu çalışmalarda baskı ve etkilerin en iyi belirteçlerinin biyolojik göstergeler 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 Sucul Ekosistemlerde Biyolojik İzleme Çeşitleri 

 Sucul ekosistemlerde biyolojik izleme faaliyetleri, ekolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, biyoanaliz ve 
toksisite testleri, biyotanın kimyasal olarak değerlendirilmesi, mikrobiyal, histolojik ve morfolojik olmak 
üzere alt kategorilerde yürütülmektedir. Ekolojik olarak biyolojik izleme,  sucul ortamlarda yaşayan 
organizmaların kirliliğe ve kirliliğin habitatları üzerindeki etkisine verdiği tepkilere bağlı olarak 
gerçekleştirilir. Bu izleme çeşidinde makroomurgasız, makrofitler ve planktonlar genel olarak kullanılabilir. 
Fizyolojik ve biyokimyasal izlemede ise sucul organizmaların su kalitesindeki değişimlere gösterdiği 
metabolik tepkilere dayanmaktadır. Örnek olarak bakterilerin büyüme hızı veya suyun oksijen üretim 
potansiyelinin algleri kullanılarak tahmin edilmesi verilebilir. Biyoanaliz ve toksisite testlerinde ise suyun 
akut toksisitesinin belirlenmesinde test organizmaların ölüm, büyüme hızı ve üreme kapasiteleri gibi 
sonuçlarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi metoduyla belirlenir. Bir diğer biyolojik izleme yöntemi olan 
biyotanın kimyasal analizinde ise organizmaların dokularında birikim yaptığı bilinen metaller veya organik 
kirleticilerin söz konusu organizmaların organ ve dokularında kirletici birikim seviyelerinin belirlenmesi ile 
gerçekleşmektedir. Mikrobiyal olarak biyolojik izleme ise, fekal kirliliğe neden olan koliform bakterilerinin 
indikatör olarak kullanılması temeline dayanır. Histolojik ve morfolojik biyolojik izlemede ise çevresel 
baskıların organizmalar üzerinde yol açtığı lezyon ve tümör gibi morfolojik farklılıkların araştırılması 
yöntemiyle gerçekleşmektedir (Bahçeci, 2010). 

 

Türkiye’de Biyolojik Su Kalitesi İzleme Çalışmaları  

Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak bilinen biyocoğrafik bölgelere ve bu bölgelerin 
geçiş hatlarına sahip olması ve gerek iklimsel gerekse coğrafik parametrelerin sık sık değişmesi nedeniyle 
zengin bir biyolojik çeşitliğe sahip kıta özelliğindedir. Bu zengin ekosistem ve biyoçeşitlilik, ülkemizin 
coğrafik olarak benzer kuşakta bulunan ülkelerden fauna biyolojik çeşitliliği yönünden oldukça zengin 
olduğunu göstermektedir. Endemik türler açısından da oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan ülkemizde 
limnolojik çalışmalar, 20. yüzyılın başlarında başlamış ve kapsamı çok geniş olmayan akademik 
araştırmalarla sınırlı kalmıştır. Ülkemizde Su Çerçeve Direktifi gerekleri ve ilkeleri ile uyumlu çalışan 
hidrobiyoloji ve limnoloji biliminde araştırmaların yaygınlaşması ile dünya genelinde yaygın olarak 
kullanılan sucul ekosistemlerde biyolojik izleme metriklerinin Türkiye’de uygulanması ve raporlanması ile 
ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Her ülkenin ve her ekosistemin iklim ve biyoçeşitlilik genişliği 
birbirinden farklı olduğundan, suda biyolojik izlemede kullanılan metotların ve metriklerin Türkiye’ye 
adaptasyonunda endemik, istilacı ve yayılımcı türlere dikkatle yer verilmesi gerekmektedir (Kazancı, 
2008;Bahçeci, 2010). 

 

Ekolojik araştırmalarda verilerin düzenli aralıklarla toplanması,  düzenli bir şekilde depolanması ve kolay 
erişilebilir, izlenebilir ve yorumlanabilir olması, bu araştırmaların Yeni nesil teknolojilerle birlikte, hızlı ve 
güvenilir bir biçimde yapılması gerekmektedir. 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),  konumsal bazlı gözlemlerle elde edilen  verilerin toplanması, veri  
tabanında  güvenli bir biçimde depolanması saklanması,  analizi  ve  erişimi faaliyetlerini bütünlük  içinde 
gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bir bilişim  teknolojisi olarak tanımlanmaktadır (Yomralıoğlu, 2000;  
Bingül ve ark.,  2016). Genel olarak CBS sistemi, grafiksel ve grafiksel olmayan verileri bütünleşik olarak 
konumsal sorgulama, görüntüleme ve modelleme yaparak karar verme yöntemleri geliştirebilmektedir 
(Avdan  ve İnan. 2010). CBS’nin ortaya çıkışı olan Coğrafya biliminde yaygın olarak kullanılmasına rağmen 
zamanla dünyada ortama dayalı bilgi ve izleme ile alakalı kurum ve kuruluşlar, araştırıcılar arasında geniş 
bir merak uyandırması,  teknolojik gelişmelerdeki hız, farklı uygulama ve fikirler CBS teknolojisinin 
birbirinden bağımsız birçok faaliyet alanında ve bilimde kullanılabilmesine fırsat tanımıştır. CBS, konumsal 
bilgi sistemlerin tümünü bünyesinde bulunduran ve coğrafik bilgiyi irdeleyen bir bilimsel terim olduğu gibi 
aynı zamanda konumsal bilgileri dijital platformda sunulmasını sağlayan ve veri yönetimine yardımcı olan 
bir veri tabanı yönetim sistemi olarak bilinmektedir (Şeremet ve Alaeddinoğlu, 2017). Bu sistemin 
bileşenleri; kullanılan metotlar, donanım, yazılım ve veridir. Coğrafi bilgi sistemlerinin verimli bir biçimde 
kullanılması için sırasıyla veri toplama, veri yönetimi, verinin işlenmesi ve veri sunumu olmak üzere 4 temel 
aşamanın yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Coğrafik veriler toplanarak, CBS sisteminde 
kullanılmasından önce mutlaka dijital formata dönüştürülmelidir. Verilerin ham hallerinden bilgisayar 
ortamına dönüştürülmesine sayısallaştırma olarak nitelendirilmektedir. Sayısallaştırılan verilerin yönetimi, 
verinin çokluğuna bağlı olarak yöntem değiştirmektedir. Ancak genel olarak sağlıklı ve güvenilir bir veri 
yönetimi için, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri, verilerin saklanması, organize edilmesi ve 
yönetilmesine imkân sağladığı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Verilerin işlemesi ise, üzerinde çalışılan 
bilgilerin birbirine veya farklı veri çeşitlerine dönüşümü olarak sınıflanabilir ve söz konusu dönüşüm verinin 
görüntülenmesi amacıyla geçici olabilir veya gerçekleşecek bir analiz işlemi için sürekli ve kalıcı da 
olabilmektedir. Verinin sunulması aşaması, CBS’nin etkin kullanımı için önemli bir fonksiyondur. Bu 
sistemde veriler harita veya grafikler üzerinde görsel hale getirilir. Grafiksel veriler, konuma dayalı olarak 
ölçülen veya farklı yazılımları kullanarak üretilen, görüntü ya da tablosal veriler olabilir. Grafiksel olmayan 
veriler ise,  canlılara, yapılara özgü bilgileri olabileceği gibi, sosyal, ekonomik ve yönetsel yapıya ilişkin 
bilgiler olabilmektedir.  

 

Coğrafi bilgi sistemleri yaşayan sistemler olarak kabul edildiği için devamlı olarak güncellenmesi ve 
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.( Avdan ve İnan. 2010).  CBS sistemi incelenen mekânın  araştırılmasında 
çok farklı yönlerden analize imkân sağladığı için  söz konusu konumla ilgili mekânla  araştırma yapan tüm 
alanlarda  kullanılmaktadır (Bingül ve ark., 2016).  

 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ekolojik Araştırmalarda ve Biyoçeşitlilik Çalışmalarında Kullanımı  

Çevresel ve ekolojik verilen toplanması, yönetilmesi ve analizlerinin yapılmasında coğrafi bilgi sistemleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır (Aspinall, 1995). Belirli aralıklarla alınan veriler ve türlerin konumlarındaki 
yer değişimi,  türler arası çeşitli etkileşimler, CBS sayesinde tespit edilebilir ve ölçümler yapılabilir. Bu 
sayede  anlamlı tartışılabilir veriler elde edilebilir (Maguire ve ark., 1991).  Ekolojik ve biyolojik verilerin 
izlenmesinde CBS tabanlı uygulamalar Walker ve Faith  (1994) tarafından geliştirmişlerdir. Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin ekolojik araştırmalarda kullanımının yaygınlaşması son yıllarda artmıştır. Dünyada özellikle 
UNEP  (United  Nations  Environment  Program)  ve  IUCN  (International  Union  for  the  Conservation  
of Nature)  gibi  birçok  kurum   ekolojik önemi büyük biyoçeşitlilik çalışmalarında ve biyolojik olarak 
izleme çalışmaları  gerçekleştirmektedir (McNeely, 1993).  UNEP ve  Dünya  Koruma  İzleme Sistemi  
(World Conservation Monitoring System) ile beraber  yapılan  “Biodiversity  data  management  
capacitation  in  developing  countries  and  networking biodiversity  information  (BDM)” başlıklı  proje   
kapsamında   biyoçeşitliliğin  sürdürülebilir olarak  korunmasında  farklı  bilgi  sistemlerinden 
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yararlanılması ile  potansiyel türlerin ve  habitatların tespiti, riskli olan  türlerin  tespiti, endemik türlerle tür 
zenginliğinin belirlenmesi,   tükenme riski ile karşı karşıya olan türler için   alternatif  koruma  yasalarının 
izlemesi ve yönetimi gerçekleştirilmektedir. CBS analizleri günümüzde özellikle türün bulunduğu konumun 
belirlenmesinde,  korunmasında ve konu ile ilgili çalışan bilim insanlarını söz konusu konuma 
yönlendirmekte anahtar rol oynamaktadır. Dünya genelinde biyolojik izleme araştırmalarında verilerin 
toplanması ve küresel yer belirleme  (The Global  Positioning  System  - GPS) teknolojisi   etkin olarak 
kullanılmaktadır. Toplanan verilerin sayısallaştırılıp, veri tabanını oluşturulduktan sonra mekânsal 
teknolojilerinin kullanılmasına imkân verir. Veri tabanının oluşturulmasının ardından söz konusu biyolojik 
türün zamansal ve mekânsal dağılımının tespit edilmesi amacıyla çok farklı analizler kullanılabilir. Böylece  
CBS  sayesinde  yerel  yöneticilere  biyolojik  çeşitliliğin  korunmasında yönlendirici bilgiler verilebilmesine 
imkân sağlanır (Bingül ve ark., 2016). Dünya genelinde biyolojik türlerin izlenmesinde CBS’ nin  yaygın 
olarak kullanılmasına rağmen, Türkiye’de  CBS  teknolojisi  kullanarak  yapılan  biyolojik izleme 
araştırmaları son  yıllarda  artmıştır ve  genellikle  endemik bitkilerin dağılımı ile alakalıdır ( Kargıoğlu  ve 
ark.,  2008;  Kandemir,  2012;  Selim  ve  Sönmez,  2015). Sucul ekosistemlerde Hayvansal organizmaların 
biyolojik izlenmesine yönelik araştırmalar ise oldukça sınırlı olup, akarlar ve   eklembacaklılar gibi canlılar 
üzerinde yapılmıştır.  canlılarla  ilgili  bazı  çalışmaların  da  olduğu  anlaşılmaktadır (Bunnell ve ark., 2003; 
Schwarz ve ark., 2009) 

 

Sucul kütlelerde biyolojik izlenmenin yapılabilmesi için; 

Ülkemizde konu ile alanında faaliyet gösteren akademisyen, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer 
paydaşların ortak görüşleri doğrultusunda güvenli ve sağlıklı bir biyolojik izleme için Coğrafik bilgi 
sistemlerinin kullanılması gereklidir. Bu kapsamda; Biyolojik İzleme Ortak Veri Tabanının 
Kullanılmasında, verilerin güvenli bir şekilde depolanıp erişilebilir olmasında, kurulacak veri tabanları 
konusunda etik kurallara uyulması ve gerekli atıfların yapılabilmesinin sağlanması, veri tabanlarının 
bölgeye özgü biyolojik indeksleri içermesi gerekmektedir. Ayrıca endemik, istilacı ve yayılımcı türlerin 
izlenmesinde, yaşamsal faaliyetlerin ve göçlerin izlenmesinde CBS’nin kullanımının Su Çerçeve Direktifine 
uygun olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Bunun öncesinde ise halen eksikliği hissedilen ülkemizde bulunan 25 havzayı kapsayacak şekilde biyolojik 
izleme çalışmalarının yapılabilmesi ve buna bağlı olarak ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin 
oluşturulması gerektiği, oluşturulacak tür listelerinin referans koşulların, biyolojik indekslerin ve sınıf sınır 
aralıklarının belirlenmesi gerekmektedir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişmiş ülkelerde biyolojik izleme çalışmaları, yönetimi ve modellemesi ilgili tüm analiz çeşitleri ve 
çapraz sorgulamaları, CBS ve Uzaktan Algılama çalışmaları ile yapılmaktadır. Benzer uygulamaların 
ülkemizde de yapılabilmesi, araştırmalarımızın Dünya standartlarında erişmesi açısından önemlidir. 
Ülkemize özgü türlerin korunmasında araştırılmasında ve biyoçeşitliliğin sağlanmasında CBS’nin biyolojik 
izlemede öneminin anlaşılması ve ivedilikle uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca CBS’nin yararlı 
bir şekilde kullanılması için, uygulama alanına ilişkin bilgilerin temininin gerekli olduğu göz önünde 
bulundurularak, bu amaçla yürütülecek çalışmalarda kurum ve kuruluşlar arası veri akışını sağlayacak tüzel 
yapının öncelikle oluşturulması gerekmektedir. 
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