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ÖZET 

Sunulan çalışmada, iklim değişikliğine bağlı olarak durağanlık yapıları değişen yağış 
süreçlerinin farklı olasılık dağılımlarıyla modellemeleri gerçekleştirilmiştir. Standart süreli yıllık 
maksimum yağış (SSMY) verileri kullanılarak tamamlanan çalışma kapsamında, öncelikle SSMY 
verilerine eğilim testleri uygulanmıştır. Eğilim sonuçlarından bağımsız olarak, incelenen tüm 
istasyonların farklı sürelerdeki yağışları için hem durağan hem de durağan olmayan kabulleriyle 
Genelleştirilmiş Ekstrem Değer (GEV) dağılımlarının uygunluğu araştırılmıştır. GEV dağılım 
parametreleri, parametreler için uygunluk analizleri ile muhtelif yıllık dönüş sürelerinde olması 
beklenen yağışlar R Studio açık kaynak yazılımında exTremes ve ismev paketleri kullanılarak 
hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, eğilim gözlenen yağış süreleri için durağan olmayan 
dağılımların daha uygun olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Frekans analizi, Durağan olmayan frekans analizi, Standart süreli yıllık 
maksimum yağışlar, Eğilim, Genelleştirilmiş Ekstrem Değer dağılımı. 

 

ABSTRACT 

Non Stationary Frequency Analysis of Annual Standard Duration of Maximum Precipitation 

In the presented study, modelling of precipitation processes under the non-stationary conditions, 
as a consequence of the climate change, was carried out by using different probability distribution 
functions. Within the scope of the study, which was modelling Standard annual maximum 
precipitation data, trend tests were applied first. Regardless of the test results, Generalized 
Extreme Value (GEV) distributions with both stationary and non-stationary parameters were 
fitted to the data received from stations for different periods of time. GEV distribution parameters, 
goodness of the fit of the distributions and the precipitations expected to occur during various 
return periods were calculated via the exTremes and ismev packages in the R Studio open source 
software. As a result of the study, it was found that non-stationary distributions are more suitable 
for precipitation periods where the trend is observed. 
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GİRİŞ 
Su yapılarının inşası, yüksek maliyetli ve yapımı uzun süren, meşakkatli bir süreçtir. Bu yapıların 
tasarımı ve planlanması sırasında dikkate alınması gereken ekstrem hidrolojik olayların 
(sağanaklar gibi) frekans analizi, su mühendislerinin öncelikli çalışma alanına girmektedir. Son 
yıllarda etkisi artan iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen küresel ısınma sonucu yağışlar 
düzensizleşmiştir. Aşıkoğlu ve Çiftlik, Ege Bölgesinde gözlenen yağışlara eğilim testleri 
uyguladıkları çalışmalarında Devlet Su İşleri (DSİ) ve Devlet Meteoroloji İstasyonları’na (DMİ) 
ait 47 istasyonun yıllık yağış verilerinde parametrik Student-t testine göre 15 istasyonda, Mann-
Kendall ve Spearman’s Rho testine göre ise 14 istasyonda azalış eğilimi tespit etmişlerdir [1].  

Yağışlarda gözlenen düzensizleşmeler sonucunda yağışlarda ortaya çıkan eğilimler yağışların 
durağanlık özelliklerini bozduğundan ekstrem yağışları modellemede durağan olmayan, zamana 
bağlı olarak değişen parametreler içeren modeller kullanılmalıdır. Wi, Valdes, Steinschneider ve 
Kim’in, Güney Kore’de 65 yağış istasyonundan alınan 1 - 6 -  12 ve 24 saatlik yağış verilerini 
kullanarak yaptıkları çalışmada, tüm yağış süreleri için oluşturulan zaman serilerine durağan ve 
durağan olmayan model parametreleri ile GEV ve GPD (Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı) 
dağılımları uydurulmuştur. Dağılımlar arası karşılaştırmalar durağan olmayan modellerden elde 
edilen tasarım yağışı değerlerinin, aynı zaman serilerine uygulanan durağan modellerden elde 
edilen tasarım yağışı değerlerinden daha büyük olduğunu göstermiştir [2]. Bu durum durağan 
modellerle türetilen verilere dayalı tasarım yaklaşımının hatalı olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Oruç, Karadeniz Bölgesindeki 17 istasyondan aldığı 5 - 10 - 15 ve 30 dakikalık ve 1 - 3 - 6 ve 24 
saatlik maksimum yağış verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında durağan olmayan frekans 
analizi gerçekleştirmiştir. Durağan olmayan GEV dağılımının yer ve şekil parametrelerinin 
zamana bağlı değişecek şekilde, ölçek parametresinin ise sabit kalacak şekilde modellendiği 
çalışmada, yağış verilerine hem durağan parametrelerle hem de durağan olmayan parametrelerle 
GEV dağılımları uydurulmuş, model uygunlukları NNL (Negatif Log Olasılığı) ile test edilmiştir. 
Sonuçta durağan olmayan parametreli GEV dağılımı modellerinin model uygunluk testlerine göre 
gerçeği temsil etmede daha iyi performans sergiledikleri tespit edilmiştir [3].  

Bu çalışmalar, ekstrem yağışlar, taşkınlar gibi durumlarda durağan olmayan davranışın gözlenme 
olasılığı yüksek olduğundan, tasarım aşamasında kullanılacak yağış verilerinin durağan olmayan 
durumlar göz önüne alınarak modellenmelerinin daha uygun olacağını göstermektedir. 

 
AMAÇ 
İklim değişikliğine bağlı olarak, incelenen hidrolojik süreçte durağanlık bozulmasının temel 
nedenlerinden biri yağışlarda artan/azalan eğilim gözlenmesidir. Bu nedenle, özellikle modelleme 
yapılırken veri analizinin ayrılmaz parçalarından biri eğilim analizleri olmalıdır. Ancak bu 
adımdan sonra hidrolojik sürecin olasılık modelinin hangi kabuller altında belirleneceği ortaya 
konulabilecektir. Bu kapsamda gözlenmiş yıllık standart süreli maksimum yağış (SSMY) 
değerlerinden oluşan seriler önce eğilim açısından araştırılmıştır. Bu amaçla parametrik (Student-
t testi) ve parametrik olmayan (Mann-Kendall ve Spearman’s Rho testleri) eğilim testleri 
kullanılmıştır. Ardından tüm yağış süreleri için gözlenmiş SSMY serilerine durağan ve durağan 
olmayan kabulleriyle olasılık dağılım fonksiyonları uydurulup tasarım yağışı değerleri elde 
edilmiştir. Süreci temsil eden en uygun modele karar verebilmek için Akaike ve Bayes Bilgi 
Kriterlerine bakılmıştır. Son olarak elde edilen her dağılım fonksiyonu için muhtelif dönüş 
sürelerine karşılık gelen yağış miktarı tahminleri yapılmıştır. Çalışmanın amacı, iklim 
değişikliğine bağlı olarak değişmesi beklenen yağış süreçleri için uygun dağılımı belirleyerek, en 
uygun tasarım büyüklüğünü belirleyebilmektir. 
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ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 
Bu çalışmada Ege Bölgesindeki il merkezlerindeki uzun süreli gözlemlere sahip meteoroloji 
istasyonlarından alınan 5 ila 30 dakikalık ve 1 ila 24 saatlik maksimum yağış verileri 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan verilerin elde edildiği istasyonlara ve yağış 
sürelerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de, istasyonların Ege Bölgesi içindeki konumları Şekil 1’de 
sunulmuştur. 

 

Tablo1 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış gözlem istasyonları 

 

 
Şekil 1 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış gözlem istasyonları konumları 

İstasyon 
No

İstasyon 
Adı

Gözlem 
Aralığı

Yıllık Toplam
Yağış Miktarı
Ortalaması 
(mm)

Yükseklik

17155 Kütahya 1941-2010 563,6 969m
17186 Manisa 1958-2010 747,3 212m
17188 Uşak 1941-2010 557,6 919m
17220 İzmir 1938-2010 713,8 29m
17234 Aydın 1959-2010 661,7 56m
17237 Denizli 1959-2010 568,7 425m
17292 Muğla 1944-2010 1209,1 646m
18433 Balıkesir 1957-2010 599,4 110m
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YÖNTEM 
Eğilim Testleri 
SSMY verilerine olasılık dağılım fonksiyonu uydurulmadan önce durağan olmayan davranışın 
saptanabilmesi için, zaman serilerinin eğilim (trend) içerip içermedikleri kontrol edilmelidir. Bu 
amaçla her bir yağış süresi için gidiş analizlerine bakılmış ardından verilere parametrik  Student-
t testi ve parametrik olmayan Mann-Kendall  ve Spearman’s Rho eğilim testleri uygulanmıştır.  

Parametrik testler normal dağılıma uyan değişkenlerde eğilimi tespit etmede parametrik olmayan 
testlere kıyasla daha iyi sonuçlar verebilmektedirler [4]. Ancak hidrometeorolojik veriler 
genellikle normal dağılıma uymama eğilimi göstermektedirler [5].  

Önöz ve Bayazıt tarafından eğilim testleri konusunda gerçekleştirilen bir çalışmada, incelenen 
hidrolojik süreç normal dağılıma uyduğunda Student-t testinin eğilim tespit etmede Mann-
Kendall testine kıyasla daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, verilerin çarpıklık 
katsayısı arttığında parametrik testin performansının düştüğü görülmektedir. Dağılımın 
çarpıklığının az olması durumunda ise Student-t testi de Mann-Kendall testi kadar iyi performans 
göstermektedir. Aynı çalışmada, verilerin homojen olması durumunda parametrik olmayan 
testlerin dağılımın türünden bağımsız olarak eğilimi tespit etmede iyi performans gösterdiği 
belirtilmektedir [6].  

Yue, Pilon ve Cavadias’ın yaptığı çalışmada Mann-Kendall ile Spearman’s Rho testlerinin eğilim 
araştırmalarında hemen hemen aynı sonuçları verdiği belirtilerek, iki yöntemin birlikte 
kullanımının gerekli olmadığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada, Mann-Kendall testinin eğilim tespit 
etme performansının incelenen sürece ait olasılık dağılımına göre dramatik olarak değiştiği 
gösterilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Mann-Kendall testi EV tip3 dağılımında en iyi 
performansı sergilerken, Lognormal-2 dağılımında en düşük performansı sergilemiştir [7].  

Wang vd tarafından yapılan çalışma Mann-Kendall testinin performansının özellikle veri 
sayısının az olduğu ve/veya varyansın büyük olduğu durumlarda düştüğünü göstermektedir [8]. 

Yukarıda belirtildiği gibi, eğilim testlerinin performansı konusunda farklı bulgular olduğundan, 
çalışma kapsamında hem parametrik Student-t testi, hem de parametrik olmayan Spearman’s Rho 
eğilim testi de Mann-Kendall ile çok benzer sonuçlar vermesi beklenmesine rağmen bu çalışma 
kapsamında kullanılmıştır. Eğilim testlerinin eğilim olan ve olmayan yağış verilerindeki 
performanslarının karşılaştırılması bulgular bölümünde tartışılmıştır. 
 

Olasılık Dağılım Fonksiyonları ve Parametre Tahminleri 
Hidrometeorolojik olayların görülme sıklığının (frekans) araştırıldığı analiz türüne frekans analizi 
denir. Frekans analizinde grafik (frekans histogramları ve poligonları) veya analitik yöntemler 
kullanılabilmektedir. Analitik yöntemde önce gözlenmiş frekansları temsil edebilmesi için 
verilere olasılık dağılım fonksiyonları uydurulmakta, daha sonra bu dağılım fonksiyonlarının 
parametre tahminleri yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yıllık maksimum yağış değerleri ile 
çalışıldığı için, maksimum değerleri modellemede tercih edilen GEV dağılımı kullanılmıştır. 

 

Genelleştirilmiş Ekstrem Değer (GEV) dağılım modeli 
GEV dağılımı Gumbel dağılımının birinci ikinci ve üçüncü hallerini kapsayan genelleştirilmiş bir 
matematiksel ifade şeklidir. GEV dağılımının olasılık dağılım fonksiyonu Denklem 1’de 
görüldüğü gibidir: 
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 F(x = exp − 1 − ( 


/        (1) 

Denklem 1’de ifadesi verilen olasılık kütle fonksiyonunda  lokasyon parametresi,  ölçek 
parametresi ve  de dağılımın tipini belirleyen şekil parametresidir.   0 olduğunda GEV 
dağılımı Gumbel dağılımına dönüşür.  || < 0,3 olduğunda ise GEV dağılımının biçimi Gumbel 
dağılımına benzer.  > 0 olduğunda, dağılım   /  ile ifade edilebilen bir üst sınıra sahiptir ve 
EV tip 3 dağılımına uygunluk gösterir.    0 içinse dağılımın yoğunluk fonksiyonu sağa yatık 
ince bir kuyruğa sahiptir ve EV tip 2 dağılımına uygunluk gösterir. 

Çalışma kapsamında kullanılan durağan ve durağan olmayan GEV dağılımının parametre 
modellemeleri Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2 - GEV Dağılımları parametre modellemeleri 

Model Parametreler   

GEV =sabit =sabit =sabit 
GEV1 (t)= 0+1t =sabit =sabit 

GEV2 =sabit  (t)= 0+1t =sabit 
GEV3 (t)= 0+1t  (t)= 0+1t =sabit 

 
Modellerin Seçimi 
Hidrometeorolojik zaman serilerinde süreci en iyi temsil edecek modelin seçimi ve geçerliliği, 
gelecekte beklenecek olay tahminlerini çok etkileyecektir. Bu nedenle, öngörülen modeller 
arasında en uygun olanın seçimine yönelik uygunluk testlerinin de yapılması gerekmektedir. Bu 
çalışma kapsamında, süreci en iyi temsil edecek, gelecek tahminini en gerçeğe yakın biçimde 
verebilecek modelin seçimine karar vermek için, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayes Bilgi 
Kriteri (BIC) kullanılmıştır. 

AIC ve BIC, en uygun model seçimini ele alsa da, AIC’de tahmin edilen herhangi bir istatistiksel 
modelin uyum iyiliği gösterilirken; BIC, farklı sayıda parametreye sahip bir grup parametrik 
model arasında karmaşıklığın bir ölçütü olarak tanımlanabilir. Model karşılaştırmalarında her 
zaman en düşük AIC ve BIC değerini veren model tercih edilir. 

Akaike Bilgi Kriterinde 𝐿(θ̂)  maksimize edilmiş olabilirlik fonksiyonu, θ̂, model altında  
parametre vektörünün maksimum olabilirlik tahmini ve k modeldeki bağımsız parametre sayısını 
göstermek üzere eşitlik denklem 2’de gösterilmektedir [9]:  A𝐼𝐶 = −2𝐿𝑜𝑔𝐿(θ̂)  + 2𝑘                                                                                                    (2) 

Bayes Bilgi Kriterinde , model (ya da dağılım) parametrelerinin kümesini (veya vektörünü), 𝐿𝑜𝑔𝐿(θ̂), aday modelin logaritmik en çok olabilirlik tahmininde değerlendirildiği değeri ve k, 
aday modeldeki tahmin edilen parametre sayısını göstermek üzere eşitlik denklem 3’de 
gösterilmektedir [10]: 𝐵𝐼𝐶 = −2𝐿𝑜𝑔𝐿(θ̂)  + 𝑘𝑙𝑜𝑔𝑛                                                                                        (3) 
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BULGULAR 
Çalışma kapsamında meteoroloji istasyonların alınan yağış verilerine yapılan eğilim testlerinin 
sonuçları ve AIC ve BIC’e göre seçilen en uygun modeller Tablo 3 ve 4’de özetlenmektedir.  

 

Tablo 3 - Eğilim görülen yağış süreleri için en uygun dağılımlar 

 
 

Tablo 4 - Eğilim görülmeyen yağış süreleri için en uygun dağılımlar 

 
 

Çeşitli araştırıcılar tarafından normal dağılım gerektirdiği için Student-t testinin performansının 
düşeceği belirtilmekle birlikte Tablo 3 ve Tablo 4’den görüldüğü gibi, Student-t testi ile Mann-
Kendall ve Spearman’s Rho testlerinin sonuçlarının -Manisa 24 saatlik yağış verisi hariç- 
tamamen uyumlu olduğu görülmektedir.  

Manisa 24 saatlik yağış verisi için, parametrik Student-t ile parametrik olmayan Spearman’s Rho 
testleri azalış eğilimi gösterirken, Mann-Kendall testi anlamlı bir eğilim yoktur sonucunu 
vermektedir. Ancak aynı veri seti için GEV dağılımının en uygun olması ile Tablo 4 sonuçları 
birleştirildiğinde, Manisa 24 saatlik verileri için de Mann-Kendall testinin önerdiği gibi eğilim 
yok kararının verilmesinin uygun olduğu düşünülmelidir. 

Eğilim görülen yağış sürelerinde durağan olmayan parametrelerle kurulan modellerin AIC ve 
BIC’e göre en uygun dağılımları (GEV2 ve GEV3) simgeledikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla, 
eğilim gözlenen yağış süreleri için tasarım aşamasında iki ya da çoğunlukla üç parametreli 
durağan olmayan GEV dağılımlarının kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi eğilim olmayan yağış süreleri için durağan parametrelerle kurulan 
standart GEV dağılımlarının hidrolojik süreci temsil etmede daha başarılı oldukları görülmüştür. 
Dolayısıyla tasarım aşamasına geçilmeden önce, incelenen hidrometeorolojik süreçler için eğilim 
analizlerinin yapılmasının büyük önem taşıdığı görülmektedir. 

İstasyon Eğilim Görülen Yağış Süreleri Student-t Mann-Kendall Spearman's Rho En Uygun Dağılım
Aydın 30 dakika ila 12 saat GEV 3

Balıkesir 5 dakika GEV 2
İzmir 30 dakika ila 24 saat GEV 3

Kütahya 12 ila 18 saat GEV 3

Manisa 24 saat -- GEV 

Muğla 8 ila 18 saat GEV 3

İstasyon Eğilim Görülen Yağış Süreleri Student-t Mann-Kendall Spearman's Rho En Uygun Dağılım
Aydın 5 dakika ila 15 dakika + 24 saat -- -- -- GEV 

Balıkesir 10 dakika ila 24 saat -- -- -- GEV 
Denizli 5 dakika ila 24 saat -- -- -- GEV 
İzmir 5 dakika ila 15 dakika -- -- -- GEV 
Kütahya 5 dakika ila 8 saat + 24 saat -- -- -- GEV 

Manisa 5 dakika ila 18 saat -- -- -- GEV 

Muğla 5 dakika ila 30 dakika + 1 saat ila 
6 saat +24 saat -- -- -- GEV 

Uşak 5 dakika ila 24 saat -- -- -- GEV 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma bulgularına göre,  

Aydın il merkezinde 5, 10, 15 dakika ve 24 saatlik SSMY değerlerinde eğilim görülmediği için 
durağan GEV modelinin kullanılabileceği; 30 dakika ve 1 ila 12 saatlik SSMY değerleri için artış 
eğilimi görüldüğünden durağan olmayan GEV3 dağılımının kullanılmasının uygun olacağı; 

Balıkesir il merkezinde sadece 5 dakikalık SSMY değerleri için azalış eğilimi görüldüğünden 
durağan olmayan GEV2 dağılımının kullanılmasının önerildiği, bunun dışında kalan tüm süreler 
için eğilim gözlenmediğinden durağan GEV modelinin kullanılabileceği; 

Denizli, il merkezinde gözlenmiş SSMY değerleri için tüm sürelerde eğilim gözlenmediği ve 
tasarım amaçlı yağış değerlerinin belirlenmesinde durağan GEV dağılımının kullanılmasının 
uygun olduğu; 

İzmir il merkezinde sadece 5, 10 ve 15 dakikalık SSMY değerleri için eğilim görülmediği için 
durağan GEV modelinin kullanılabileceği; 30 dakika ve 1 ila 24 saatlik SSMY değerleri için artış 
eğilimi görüldüğünden durağan olmayan GEV3 dağılımının kullanılmasının uygun olacağı; 

Kütahya il merkezinde 12 ila 18 saatlik SSMY değerleri için azalış eğilimi görüldüğünden 
durağan olmayan GEV3 dağılımının kullanılmasının önerildiği, bunun dışında kalan tüm süreler 
için eğilim gözlenmediğinden durağan GEV modelinin kullanılabileceği; 

Manisa il merkezinde gözlenmiş SSMY değerleri için tüm sürelerde eğilim gözlenmediği ve 
tasarım amaçlı yağış değerlerinin belirlenmesinde durağan GEV dağılımının kullanılmasının 
uygun olduğu; 

Muğla il merkezinde 8 ila 18 saatlik SSMY değerleri için azalış eğilimi görüldüğünden durağan 
olmayan GEV3 dağılımının kullanılmasının önerildiği, bunun dışında kalan tüm süreler için 
eğilim gözlenmediğinden durağan GEV modelinin kullanılabileceği; 

Uşak il merkezinde gözlenmiş SSMY değerleri için tüm sürelerde eğilim gözlenmediği ve tasarım 
amaçlı yağış değerlerinin belirlenmesinde durağan GEV dağılımının kullanılmasının uygun 
olduğu belirlenmiştir. 

Artış eğilimi görülen Aydın ve İzmir İstasyonlarında özellikle taşkın modellemelerinde durağan 
kabule göre yapılan modellemelerin durağan ve durağan olmayan tasarım yağışı değerleri 
arasındaki nedeniyle, su yapılarının maruz kalabileceği tasarım debileri açısından risklerin 
artacağı düşünülmelidir. Bu kapsamda mevcut risklerin durağan olmayan frekans analizleriyle 
gözden geçirilmesi önerilir.  

Muğla ve Kütahya İstasyonlarındaki azalış eğilimleri göz önüne alındığında, tarım ve su 
kaynaklarının etkin kullanımı açısından yağışların seyrinin daha geniş bir kapsamda araştırılması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda özellikle meteorolojik kuraklık riski açısından bu 
bölgelere yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

 

Semboller 
      : Artış eğilimi 
       : Azalış eğilimi 
--   : Eğilim yok 
GEV : Genelleştirilmiş Ekstrem Değer Fonksiyonu 
GPD : Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı 
EV tip 2 : Ekstrem Değer Tip 2 Dağılımı 
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EV Tip 3 : Ekstrem Değer Tip 3 Dağılımı 
 : Lokasyon parametresi 
 : Ölçek parametresi 
  : Şekil parametresi 
AIC : Akaike Bilgi Kriteri 𝐿(θ)  : Maksimize edilmiş olabilirlik fonksiyonu  θ : Model altında parametre vektörünün maksimum olabilirlik tahmini  
k : Modeldeki bağımsız parametre sayısı  
BIC : Bayes Bilgi Kriteri 
 : Model (ya da dağılım) parametrelerinin kümesi 𝐿𝑜𝑔𝐿(θ̂) : Aday modelin logaritmik en çok olabilirlik tahmininde değerlendirildiği değer   
k : Aday modeldeki tahmin edilen parametre sayısı 
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Gediz Havzası Örneğinde Entropi Tabanlı Bölgesel 
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ÖZET 

Shannon entropisi, hidrolojik süreçlerin bilgi içeriğini ölçmek için hidroloji ve su kaynaklarında 
kullanılan bir kavramdır. Entropi, su kaynakları mühendisliğinde belirsizliklerin çözümünde 
kullanılan araçlardan biridir. Sunulan çalışmada, entropi kavramı kullanılarak, öngörülen uzun 
dönem yıllık toplam yağışın, bölgesel dağılımı tanımlanmaya çalışılmaktadır. "Şiddet Dağılımı 
Entropisi - ŞDE" olarak adlandırılan frekans histogramı, her istasyon için kaydedilen uzun 
dönem toplam aylık yağış verilerinin frekans analizinde kullanılarak, entropi değerleri elde 
edilmektedir. Her bir ölçüm istasyonu için belirlenen ŞDE değerleri uygulanarak bölgesel analiz 
ile bir eş-entropi haritası oluşturmak mümkündür. Sunulan çalışma ile ŞDE değerleri 
kullanılarak Gediz Havzası için oluşturulan eş-entropi haritası aracığıyla uzun dönemli bölgesel 
yağış bilgisi tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Su kaynaklarının yönetimi, Entropi, Belirsizlik, Şiddet Dağılım Entropisi, 
Gediz Nehri Havzası. 

 
ABSTRACT 

Entropy Based Regional Precipitation Prediction in the Case of Gediz Basin 

Shannon entropy is a concept used in hydrology and water resources to measure the information 
content of hydrological processes. Entropy is one of the tools used in the solution of uncertainties 
in water resources engineering. In the study, the regional distribution of the predicted long-term 
annual total precipitation is defined by using the concept of entropy. The frequency histogram 
called "Intensity Distribution Entropy - IDE" is used in the frequency analysis of the long-term 
total monthly precipitation data recorded for each station to obtain entropy values. It is possible 
to create an isoentropy map by regional analysis by applying the IDE values determined for each 
measuring station. In the presented study, regional information was obtained with the maps 
created for the Gediz Basin using the IDE values. 

Keywords: Water Resources Management, Entropy, Uncertainty, Intensity Distribution Entropy, 
Gediz River Basin. 
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GİRİŞ 
Nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi gibi etkenler günlük su tüketimini sürekli olarak 
arttırmaktadır. Talep artışı sonucunda su rezervleri bakımından dünya sıralamasında alt sıralarda 
yer alan ülkelerde kriz yaşanmaktadır. Su kıtlığının gelecekte dünyamız için daha da büyük 
boyutlarda bir tehdit oluşturması beklenmektedir. 

Su potansiyelinin belirlenme süreci, su kaynakları sistemlerinin planlanmasında ilk sırada yer 
almaktadır. Potansiyelin belirlenmesinde kullanılan hidrolojik gözlemlerin doğruluğu, 
güvenilirliği ve hassasiyeti büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, yeni bilgi getirmeyen her 
ölçüm değeri ülke ekonomisinde kayıplara neden olmakta, ayrıca işlem kalabalığına yol 
açmaktadır. Bilgi kuramında tanımlanan Shannon’un entropi kavramı, gözlem değerlerinin 
taşıdığı bilgi miktarını saptamakta nesnel bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. 

Hidroloji ve su kaynaklarındaki hidrolojik süreçlerin bilgi içeriğini ölçmek için tanımlanan 
Shannon entropi kavramı, su kaynakları sistemlerinin planlanmasında objektif bir ölçüt olarak 
kullanılmaktadır. 

 

Çalışmanın Amacı 
Sunulan çalışmanın amacı, entropi teorisini kullanarak uzun dönem yıllık toplam yağışın 
beklenen değerini belirlemektir. Bu amaçla, gözlemlenen uzun süreli aylık toplam yağışların 
frekans analizi yapılır ve entropi değerleri "Şiddet Entropisi - ŞDE" olarak adlandırılan frekans 
histogramı ile belirlenir. Frekans histogramı, her istasyon için kaydedilen uzun dönem toplam 
aylık yağış verilerinin frekans analizinde kullanılarak, entropi değerleri elde edilmektedir. Her bir 
ölçüm istasyonu için belirlenen ŞDE değerleri uygulanarak bölgesel analiz ile bir eş-entropi 
haritası oluşturmak mümkündür. Ölçüm istasyonlarının çeşitli gözlem eksikleri olması 
durumunda dahi, ilgili herhangi bir bilgiyi kaçırmadan, ŞDE değerleri ile uzun dönem yağışlar 
hakkında bölgesel bilgileri tanımlamak mümkün olmaktadır. Ayrıca yağış-yükseklik ilişkilerini 
oluşturmak için eksik gözlem yıllarına (aylarına) ait verilerin tamamlanmasına gerek yoktur. 

Gediz Havzası’nda yapılan çalışmada, ŞDE değerlerinin belirlenmesi için uzun dönem verileri olan 
44 yağış istasyonu değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Gediz Havzası için, yıllık toplam yağış değerlerinin, 
ŞDE değerleri (r = 0.99) ile güçlü istatistiksel ilişkilere sahip olduğunu göstermiştir. Böylelikle, Gediz 
havzasının su potansiyeli ile aynı anlama gelen yıllık toplam yağışın beklenen değeri için, ŞDE 
değerleri, bölgesel bilgileri tanımlamak için kullanılabilecektir. 

 
YÖNTEM 
Entropi, Shannon (1948) tarafından tanımlanan, bilgi teorisi kullanılarak, kesikli veya sürekli formda 
verilen bir rastgele değişkenin, bilinen veya hesaplanan olasılık dağılım fonksiyonu veya olasılık 
yoğunluk fonksiyonu ile belirlenen bir değerdir (1). Aylık yağışın şiddeti (veya miktarı) rasgele bir 
değişken olarak ele alındığında, ŞDE, Denklem 1 kullanılarak tahmin edilebilir; burada pi,  bir dizi 
yağışta meydana gelme olasılığı olarak alınmıştır. 𝐻 = ∑ 𝑝 log 𝑝  (1) 

Belirli bir yağış için olasılıklar, mevcut tüm aylık yağış değerleri ve bunların meydana gelme 
olasılıkları dikkate alınarak ayrı bir biçimde ifade edilir. ŞDE belirlenirken aşağıdaki adımlar 
takip edilir:  

(a) m-yıllık kümelerdeki aylık yağış verileri, herhangi bir dizi özelliği olmaksızın tek bir veri 
kümesi altında listelenir, 
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(b) Aylık yağış aralığının tamamı aynı sınıf aralığında n adet sınıfa ayrılır,  

(c) Daha sonra frekans dağılım tablosu hazırlanması için, her bir i sınıfı için, fi frekans 
değerleri sayılır, 

(d) Her i sınıfı için nispi frekans (fi/N), olasılık yoğunluk fonksiyonu ile tüm aylık yağış aralığı 
için ayrı bir biçimde hesaplanır ve, 

(e) Bu göreli frekanslara dayalı olarak, ŞDE değerleri Denklem 2 kullanılarak hesaplanır; 
burada; n, sınıf sayısı; fi, i. sınıfının frekansıdır. ŞDE değerlerinin hesaplanmasında e 
tabanında logaritma kullanıldığında, entropi değeri birimi “napier”; 2 tabanında logaritma 
kullanılıyorsa “bit” olarak elde edilir (2). Dolayısıyla, sunulan çalışma kapsamında, 
Denklem 2 kullanılarak hesaplanan ŞDE değerleri “napier” biriminde elde edilmiştir. Ş𝐷𝐸 = ∑ 𝑙𝑛  (2) 

Beklenen yağış değerleri, artan ŞDE sonuçları ile Şekil 1'de verilen biçimde artmaktadır. Bu, 
ŞDE'nin beklenen yağış ile pozitif korelasyona sahip olduğunu ve bu nedenle toplam yağış 
miktarının tahminine bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir (3, 4). ŞDE, istasyonlar farklı 
gözlem periyotlarına sahip olsa bile bölgesel bilgileri tanımlamak için kullanılabilir. Yöntemin 
bir diğer avantajı da, eksik gözlem yıllarının tamamlanmasına, yükselti-yağış ilişkilerinin ve 
orografik haritaların tanımlanmasına gerek olmamasıdır. Gözlemlerin rastgele olduğu ve 
dolayısıyla aralarında otokorelasyon olmadığı kabul edilmektedir (5). 

 

 
Şekil 1 - Artan ŞDE değeri ile artan beklenen yağış miktarı.  

 

ŞDE 

Küçük ŞDE Değeri 

Beklenen Yağış 

Büyük ŞDE Değeri 

Beklenen Yağış 

Aylık Yağış 
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Öte yandan, sınıf aralığı boyutu, ∆x, seçiminin çok önemli bir nokta olduğu bilinmektedir; öyle ki, 
belirtilen her bir ∆x, hesaplanan entropi değerlerine göre farklı bir sıfır belirsizlik referans seviyesi 
verir. Araştırmacılar f(x).∆x çarpımını kullanarak ayrık olasılıkları pi 'ye yaklaştırırken (burada; f(x), 
nispi sınıf frekansı; ∆x, sürekli değişkenler için sınıf aralıklarının büyüklüğünü tanımlamaktadır), 
çeşitli entropi ölçüleri, ∆x ayrıklaştırma aralığına ve ∆x değiştikçe, değerdeki değişime göre bağımlı 
hale gelir (6). Bu nedenle, bölgesel bilgileri tanımlamak için tüm frekans analizleri için aynı sınıf 
aralıkları kullanılır. 

 

ÇALIŞMA ALANI 
Sunulan çalışma, Türkiye'nin batısında Ege bölgesi sınırları içinde yer alan Gediz havzasında 
mevcut yağış verileri ile gerçekleştirilmiştir. Gediz Havzası'nda yıllık ortalama yağış miktarı 
yaklaşık 635 mm'dir. Türkiye'nin 26 nehir havzası içinde, Gediz havzası, 17.500 km2 drenaj alanı 
ile 20. , yıllık 1,95 milyar m3 yüzey suyu potansiyeli ile 21. sıradadır. Bu değerler ülke 
yüzölçümünün %2.2'si ve ülkenin su potansiyelinin %1.7'sidir (7). 

Çalışma kapsamında 44 yağış gözlem istasyonuna ait değerlendirilen yağış verileri, Gediz Havzası 
için Şekil 2'de verilen Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) istasyonlarına aittir. 

 
Şekil 2 - Gediz Havzası’ndaki DSİ ve DMİ’ye ait yağış gözlem istasyonları (7, 8).  

 
UYGULAMA 
Gediz Havzası’nda uzun dönem gözlemleri yapılan yağış ölçüm istasyonlarının entropi değerleri, 
uzun dönem ortalama aylık yağış için beklenen değerleri tanımlamaktadır. Aylık seriler, kullanılarak 
belirlenen ortalama yıllık toplam yağış ve ŞDE değerleri de karşılıklı bilgi vermesi açısından Tablo 
1’de sunulmuştur. ŞDE değerleri ile ortalama aylık ve yıllık toplam yağış arasındaki doğrusal 
regresyon analizinin sonucu sırasıyla Şekil 3 ve 4'de sunulmaktadır. 

 

 DSİ İstasyonları 
 DMİ İstasyonları 
 Gediz Nehri Havzası 
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Tablo 1 - İstasyonların Toplam Yıllık Yağış ve Entropi Değerleri. 

İstasyon Adı Yükseklik (m) Yıllık Toplam Ortalama Yağış ŞDE değerleri
Ahmetli 100 485.66 1.9667 
Akhisar 93 585.11 2.1725 
Alaşehir 189 467.22 1.9221 

Avşar Dam 275 430.54 1.8622 
Beşyol 530 772.68 2.3399 
Borlu 250 541.12 2.0823 

Bozdağ 1150 1258.62 2.8409 
Buldan Dam 470 468.34 1.9572 

Çınardibi 705 932.89 2.5249 
Demirci 851 581.42 2.2826 

Demirköprü Dam 290 466.32 2.0095 
Dindarlı 685 455.37 1.9459 
Doğanlar 650 630.46 2.2410 

Eşmataşköyü 930 468.63 1.9653 
Fakılı 715 447.13 1.9151 
Foça 10 555.24 2.0808 
Gediz 825 569.79 2.1322 

Gölmarmara 150 546.23 2.1026 
Gördes 550 638.46 2.2399 

Göynükören 1020 467.93 1.9484 
Güre 650 452.27 1.9066 

Hacırahmanlı 45 483.33 1.9653 
Hanya (Güneşli) 640 634.88 2.2409 

İçikler 710 568.13 2.1477 
Kavakalan 460 625.49 2.2097 
Kemalpaşa 200 1071.88 2.6545 
Kıranşıh 670 589.25 2.1659 

Köprübaşı 250 447.80 1.9166 
Kula 675 590.45 2.1728 

Manisa 71 728.83 2.3722 
Marmara Lake Reg. 75 435.23 1.8667 
Menemen Topraksu 10 537.57 2.0571 

Muradiye 25 648.74 2.2117 
Ören 940 735.21 2.3539 

Salihli 111 490.15 1.9979 
Sarıgöl 225 486.72 2.0030 
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Tablo 1 - İstasyonların Toplam Yıllık Yağış ve Entropi Değerleri. (devam) 

İstasyon Adı Yükseklik (m) Yıllık Toplam Ortalama Yağış ŞDE değerleri
Sarılar 340 595.23 2.1563 

Saruhanlı 50 454.74 1.9198 
Selendi 575 514.42 2.0522 

Süleymanköy 240 472.56 1.9604 
Şaphane 925 677.85 2.3085 
Turgutlu 120 584.02 2.1441 
Üçpınar 100 547.93 2.0710 

Yukarı Poyraz 630 588.53 2.1617 
 

 
Şekil 3 - Gediz Havzasında Ortalama Aylık Toplam Yağış ve ŞDE değerlerinin ilişkisi. 

 
Şekil 4 - Gediz Havzasında Ortalama Yıllık Toplam Yağış ve ŞDE değerlerinin ilişkisi. 
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Tüm istasyonlar değerlendirildiğinde, gözlem süresi boyunca, hem ortalama aylık toplam yağış 
(Şekil 3), hem de yıllık ortalama toplam yağış miktarı (Şekil 4) sonuçlarının oldukça tutarlı olduğu 
görülmektedir. ŞDE ile ortalama aylık/yıllık toplam yağış arasındaki dönüşüm korelasyonları, 
logaritmik ilişki için yüksek istatistiksel bağımlılık göstermektedir (Aylık değerler için R2 = 
0.991→ r = 0.996 ve yıllık değerler için R2 = 0.979→ r = 0.990). 

Yıllık toplam yağış değerleri ile hesaplanan ŞDE değerleri (r = 0,99) grafiksel analiz ile 
değerlendirilmiş ve Şekil 4'de verilen grafikten, Denklem 3'te verilen ilişki elde edilmiştir. 𝑃 = 52,58. 𝑒 ,  (Ş ) (4) 

 
Şekil 5 - Gediz Havzası için belirlenen ŞDE değerleri. 

 

 
Şekil 6 - Gediz Havzası için ŞDE Dağılımı. 

Entropi

ŞDE 
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Gediz havzası için belirlenen ŞDE değerleri ve bölgesel ŞDE dağılımı Şekil 5 ve 6'da 
sunulmuştur. Bölgesel dağılım, ŞDE değerlerinin Spline algoritması ile havza çapında 
enterpolasyonu yoluyla elde edilmiştir ve Şekil 9'da sunulmuştur. Araştırmacılar, Şekil 6 ve 
Denklem 4'ü kullanarak, uzun vadede brüt su potansiyeli anlamına gelen, yıllık toplam yağış 
miktarını tahmin edebileceklerdir. 

 

SONUÇLAR 
Shannon'ın entropi teorisine dayanan Şiddet Dağılımı Entropisi yöntemini kullanarak, yağış 
düzensizliği açısından potansiyel su kaynaklarının mevcudiyetini değerlendirmek için sunulan 
çalışma kapsamında bir yöntem önerilmektedir. Ortalama, standart sapma ve varyans gibi 
geleneksel istatistiklerden farklı olarak, entropi yöntemi, potansiyel su kaynaklarının 
mevcudiyetinin değerlendirilmesi için değişken aylık yağışlar tarafından oluşturulan bilgi 
içeriğine odaklanır. 

Sunulan çalışmada, uzun vadeli yıllık toplam yağışın beklenen değeri, entropi teorisi kullanılarak 
belirlenmiştir. Gözlemlenen uzun süreli aylık toplam yağışın frekans analizi yapılır ve entropi 
değerleri, frekans - "Şiddet Dağılımı Entropisi - ŞDE" histogramı ile belirlenir. 

Bu çalışma kapsamında aylık yağış şiddetleri (aylık toplam yağış) rastgele değişken olarak 
alınmıştır. Değişkenin seçilen bir zaman diliminde meydana gelme olasılığı (sıklığı) ile aylık 
yağış şiddeti arasındaki ilişki, entropi tabanlı ifade olarak tanımlanmıştır. ŞDE, istasyonlar farklı 
gözlem aralıklarına sahip olsa bile bölgesel bilgileri tanımlamak için kullanılır. 

İklim değişikliğinin herhangi bir etkisinden kaçınmak için mevcut tüm veriler eğilim analizleri 
ile incelenmiştir. Mevcut verilerden herhangi bir bilgiyi kaçırmadan bölgesel bilgileri tanımlamak 
ve entropi kavramı ile bölgesel bilgileri doğru bir şekilde elde etmek için, mevcut tüm veriler 
kullanılarak doğrulanmış bir bölgesel sınıf aralığı belirlenmiştir. 

Önerilen yöntemin avantajı, araştırmacıların farklı dönemlerdeki tüm veri setlerini uygulamada 
kullanmalarının mümkün olmasıdır. Böylelikle, benzer yöntemlere alternatif olarak daha basit-
hızlı-güvenilir ve güçlü bir araç elde edilmiştir.  
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Güncel Hidrometeorolojik Ölçüm Ağı Olmayan Bir 
Havzada Su Potansiyeli Hesabı: Gürcistan Örneği* 
 

 

Eray USTA1, Aldonat KÖKSAL2 
 
 
ÖZET 

Su kaynaklarının etkin yönetimi için gerekli olan en önemli noktalardan biri su potansiyeli 
miktarının saptanmasıdır. Bu sebeple, güncel hidrometeorolojik ölçüm ağı olmayan havzalarda, 
uzaktan algılama metotlarıyla elde edilen meteorolojik verileri girdi olarak kullanabilen 
hidrolojik modellerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma kapsamında güncel 
hidrometeorolojik ölçüm ağı olmayan Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesi sınırları içerisinde 
bulunan Mashavera Nehri üzerinde sulama ve enerji amaçlı olarak yapılması planlanan barajın 
su potansiyeli tahmini HBV (Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning) hidrolojik modeli 
kullanılarak 1991-2021 periyodu için yapılmıştır. Model parametreleri aks yerinde 1981-1993 
yılları arasında ölçümü olan akım gözlem istasyonunun ölçümleriyle kalibre edilmiştir. Nash-
Sutcliffe Verimlilik ölçütü kullanılarak performansı değerlendirilen modelin başarılı 
sayılabilecek ve umut vadeden sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su potansiyeli, Uzaktan algılama, HBV, Nash-Sutcliffe. 

 

ABSTRACT 

Calculation of Water Potential for a Watershed without Current Hydrometeorological 
Measurement Network: Case Study of Georgia 

One of the most critical points required for effective water resources management is to determine 
the water potential. For this reason, the importance of hydrological models that can use 
meteorological data obtained by remote sensing methods as input in watersheds that do not have 
a current hydrometeorological measurement network has been increasing day by day. Within the 
scope of this study, the water potential of the dam, which is planned to be constructed for 
irrigation and energy purposes on the Mashavera River located within the borders of the Kvemo-
Kartli region of Georgia, which does not have a current hydrometeorological measurement 
network, was performed for the period 1991-2021 using the HBV (Hydrologiska Byrans 
Vattenbalansavdelning) hydrological model. The model parameters were calibrated with the 
measurements of the streamflow gauging station, which was measured at the dam axis between 
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1981-1993. It was observed that the model, whose performance was evaluated using the Nash-
Sutcliffe Efficiency criterion, gave promising results that could be considered successful. 

Keywords: Water potential, Remote sensing, HBV, Nash-Sutcliffe. 

 
1. GİRİŞ 
Önümüzdeki yıllarda, dünya genelinde artan nüfus ve her geçen gün etkisini daha da hissettiren 
iklim değişikliği ile birlikte milyonlarca insanın su stresine maruz kalması beklenmektedir. Bu 
nedenle, su kaynaklarının etkin yönetimi giderek daha önem kazanmaktadır (1). Özellikle, 
akarsuların su potansiyeli tahminleri; sulama ve enerji planlaması, taşkın kontrolü, mühendislik 
yapı tasarımı, su kaynaklarının kullanımı ve ekohidrolojik hizmetler gibi çeşitli alanlarda hayati 
rol oynamaktadır (2). Geleneksel olarak akarsu su potansiyeli hesabında hidrometeorolojik 
ölçümler kullanılmaktadır. Bununla birlikte; pratik uygulamalarda, yeterli ve doğru akarsu 
gözlemleri olmaksızın, çoğu zaman ölçüm yapılmamış veya yetersiz ölçülmüş havzalarda 
çalışmak gerekmektedir. Bu durumda su potansiyeli tahmini için bir dizi yaklaşım mevcuttur. Bu 
yaklaşımlar arasında, ölçümü olan komşu havzalardan ölçümü olmayan havzalara 
ekstrapolasyon, yersel ölçümler ve/veya uzaktan algılama ile meteorolojik girdilerin belirlendiği 
proses tabanlı hidrolojik modellerin kullanılması ve meteorolojik girdileri belirtmeye gerek 
kalmadan kombine meteorolojik-hidrolojik modellerin uygulanması yer almaktadır (3, 4).  

Bu çalışma kapsamında akım, yağış, sıcaklık gibi veriler için güncel hidrometeorolojik ölçüm ağı 
olmayan Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesi sınırları içerisinde bulunan Mashavera Nehri 
üzerinde sulama ve enerji amaçlı olarak yapılması planlanan barajın su potansiyeli; uzaktan 
algılama yöntemleriyle elde edilen uydu tabanlı meteorolojik veriler kullanılarak HBV 
(Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning) hidrolojik modeli çalıştırılarak tahmin edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan HBV modeli, İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tarafından 
geliştirilmiştir (5). Literatürde geniş bir kullanıma sahip olan HBV modeli, farklı iklim 
koşullarında ve küçük araştırma havzalarından kıtasal ölçek boyutlarına kadar 90’dan fazla 
ülkede kullanılmış olup başarılı sonuçlar vermiştir. Bu başarının temeli, HBV’nin hidrolojik 
süreçleri ve modelleme stratejisini sağlam ve karmaşık olmayan bir kavramsallıkta tanımlamasına 
dayanmakta olduğu düşünülmektedir (6). 

 

1.1. Amaç 
Bu çalışmanın amacı, güncel hidrometeorolojik ölçüm ağı olmayan Mashavera Nehri havzası için 
uzaktan algılama yöntemleriyle elde edilen uydu bazlı yağış ve sıcaklık verilerini HBV modeli 
için girdi olarak kullanarak aynı havza için geçmiş yıllardaki akım ölçümleriyle kalibrasyon ve 
doğrulama işlemlerinin ardından güncel su potansiyeli tahmini yapmaktır. Son yıllarda, yüksek 
zamansal ve mekansal çözünürlüğü sahip uydu tabanlı yağış ve sıcaklık verileri küresel olarak su 
kaynakları yönetimini desteklemek için hidrolojik analizlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (7-
10). Bu çalışmada da uydu tabanlı yağış ve sıcaklık verileri hidrolojik modelde kullanılmış olup 
performansları değerlendirilmiştir.  

 
2. MATERYAL VE METOT 
2.1. Çalışma Alanı 
Çalışma alanı olarak seçilen Mashavera Nehri havzası, Küçük Kafkasya’nın güneydoğu 
yamacından Kvemo-Kartli bölgesinin ovalarına geçiş bölgesinde yer almaktadır. Proje alanında, 
orta derecede soğuk kış ve sıcak yaz ile kuru bir subtropikal iklim gözlenir (11). Proje alanı 
Gürcistan’da tarımın yoğun olarak yapıldığı ve başkent Tiflis’in tarım ürünleri anlamında 
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ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı bir merkezdir (12). Dolayısıyla etkin su yönetimi 
tarımsal sulama için büyük önem taşımaktadır. 

3051 m ile 770 m kotları arasında uzanan çalışma havzasının büyüklüğü 570 km²’dir (Şekil-1). 
Havzanın ortalama kotu 1675 m, ortalama eğimi ise %21 olarak hesaplanmıştır. Mashavera Nehri 
havzasına ait fiziksel özellikler hesaplanırken Amerikan Jeoloji Araştırma Servisi (USGS) 
kaynaklı SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) topografik verisi kullanılmıştır. Yaklaşık 
30 m hassasiyete sahip SRTM topografik verisinin çözünürlüğü bu boyuttaki çalışmalar için 
yeterlidir (13).  

 
Şekil 1 - Proje Alanı ve Mashavera Nehri Havzası 
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2.2. Veri Seti 
2.2.1. Akım Gözlemleri 

Akım gözlemleri, Mashavera Nehri üzerinde planlanan baraj aks yerinde 1942-1993 periyodunda 
ölçümleri bulunan akım gözlem istasyonundan toplanmıştır. 1990’lı yılların başlarından itibaren 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkelerde olduğu gibi Gürcistan genelinde de 
hidrometeorolojik ölçüm ağı çalıştırılamamıştır. Dolayısıyla güncel akım gözlemleri mevcut 
değildir (14). Kalibrasyon ve doğrulama işlemleri için periyot 1981-1993 yılları arası olarak 
seçilmiş olup bu periyot CHIRPS veri setinden elde edilen yağış ve ERA5 veri setinden elde 
edilen sıcaklık girdilerinin ortak ölçüm periyodu dikkate alınarak belirlenmiştir.   

 
2.2.2. CHIRPS Yağış Verisi 

Hidrolojik modelde yağış verisi olarak 1981’den günümüze kadar ölçümü bulunan 0.05° 
mekansal çözünürlüğe sahip CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with 
Stations), yarı küresel (50° G–50° K, 180° Doğu–180° W) veri seti kullanılmıştır (15). ABD 
Jeolojik Araştırma Dünya Kaynakları Gözlem ve Bilim Merkezi ve California Üniversitesi’ndeki 
Santa Barbara İklim Tehlikeleri Grubu tarafından geliştirilen CHIRPS, birden fazla veri 
kaynağına dayanan nispeten yeni bir yağış ürünüdür (16). Bu veri tabanı, küresel klimatolojiler, 
uydu tahminleri ve yerinde gözlemler dahil olmak üzere üç tür bilgiyi kapsar. CHIRPS verileri, 
1981’den günümüze kadar olan yağış zaman serilerini sağlayarak, uzun vadeli hidrolojik analiz 
ve simülasyon için kullanılmasına izin verir (9). Literatürde dünyanın farklı bölgelerinde CHIRPS 
veri setinden elde edilen günlük toplam yağış verisinin girdi olarak kullanıldığı hidrolojik 
modellerde umut vadeden sonuçlara ulaşılmıştır (9, 17-20).   

 
2.2.3. ERA5 Sıcaklık Verisi 

Sıcaklık verisi olarak ise 1979’dan günümüze kadar ölçümü bulunan 0.25° mekansal çözünürlüğe 
sahip Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) beşinci nesil yeniden analizi 
ürünü olan ERA5 veri seti içerisinden yüzeyin 2 m üzerindeki günlük ortalama hava sıcaklığı 
verisi kullanılmıştır (21). ERA5 günlük ortalama sıcaklık verisi de literatürde birçok çalışmada 
hidrolojik modelde girdi olarak kullanılmış olup iyi sonuçlar vermiştir (10, 19, 22).  

 
2.3. Hidrolojik Model 
Çalışmada hidrolojik model olarak kullanılan HBV modeli genel olarak üç ana modülden oluşur. 
Bunlar kar modülü, toprak nemi modülü ve akım modülüdür. İlk olarak kar fonksiyonu hava 
sıcaklığını eşik hava sıcaklığı ile karşılaştırarak yağışın yağmur ya da kar olarak düşmesi 
durumunu belirler. Eğer yağış kar olarak düşmüşse model biriktirme yapar ve erime sıcaklığına 
göre kar erimesinin başlayıp başlamayacağına karar verir. Daha sonra toprak nemi modülü, yağışı 
ve/veya kar erimesini girdi olarak alır ve toprakta suyun depolanmasını, gerçek buharlaşma-
terlemeyi (evapotranspirasyon) ve net yağış miktarını hesaplar. Akım modülü, toprak nemi 
modülünde üretilen net yağışı akıma dönüştürür. Bu akım, üst bölge ve alt bölge olmak üzere iki 
kısımda toplam akışı belirler. Üst bölge direkt akışa geçen yüzey ve ara akışı temsil ederken, alt 
bölge taban akışını temsil eder (23). HBV modelinin akış diyagramı Şekil 2’de verilmiştir.  

Model girdileri yağış, sıcaklık ve potansiyel evapotranspirasyondur. Çıktı, model çıkışındaki 
toplam akımdır (24). Bu çalışmada RS Minerve paket programı kullanılarak HBV modeli 
çalıştırılmıştır (25). Modelin girdi parametrelerinden olan potansiyel evapotranspirasyon değeri 
program içinde Oudin tarafından önerilen sıcaklığa ve tahmini uzay radyasyonuna dayalı formülle 
hesaplanmıştır (26). 
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Şekil 2 - HBV Modeli Akış Diyagramı (25) 

 
3. BULGULAR 
Proje aks yeri üzerinde Mashavera Nehri’nin su potansiyeli tahmini HBV hidrolojik modeli 
kullanılarak yapılmıştır. Aks yerinde bulunan akım gözlem istasyonunun ölçümleri, HBV model 
parametrelerinin kalibrasyonu ve doğrulaması için kullanılmıştır. Model sonuçlarının başarısını 
ölçmek için literatürde yaygın olarak kullanılan ve denklemi aşağıda verilen Nash-Sutcliffe 
Verimlilik (NSE) ölçütünden (27) faydalanılmıştır.  𝑁𝑆𝐸 = 1 − ∑∑  (1) 

Formülde 𝑄  gözlenen debi değerini (m³/s), 𝑄  modellenen debi değerini (m³/s) ve 𝑄  gözlenen 
debilerin otalamasını ifade etmektedir.  

Kalibrasyon ve doğrulama işlemi sonucunda aylık ortalama debi değerlerinden elde edilen NSE 
katsayısı kalibrasyon dönemi (1982-1990 su yılı) ve doğrulama dönemi (1991-1993 su yılı) için 
0.70 olarak hesaplanmıştır. Kalibre edilen model parametreleri Tablo-1’de gösterilmiş olup bu 
değerler literatürde önerilen aralıklarda yer almaktadırlar (25). Modelin başlangıç 
parametrelerinin sonuca etkisini minimize etmek için 9 aylık ısınma periyodu tanımlanmıştır (28). 
Isınma periyodu başlangıcı 01/01/1981 olup model sonuçları 01/10/1981 (1982 su yılı başlangıcı) 
tarihinden itibaren değerlendirilmiştir.  
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Tablo 1 - Hidrolojik Model Parametreleri 

 
 

1982-1993 su yılları arasında gözlenen ve modellenen aylık ortalama debiler karşılaştırmalı 
olarak Şekil 3 (a)’da verilmiştir. Bazı yıllarda gözlenen pik debilerin modelde tam olarak 
yakalanamadığı fakat gözlenen ve modellenen aylık ortalanma debiler arasında genel anlamda 
kabul edilebilir iyi bir uyum yakalandığı söylenebilmektedir. Ayrıca NSE katsayıları ve Şekil 
3(b)’de verilen regresyon katsayısı modele olan güveni artırmaktadır. 

   
(a)                                                                             (b) 

Şekil 3 - (a) 1982-1993 periyodunda gözlenen ve modellenen aylık ortalama debi grafiği (b) 
Aylık ortalama gözlenen ve modellenen debilerin regresyon grafiği 

 

1982-1993 su yılları arasında yıllık ortalama gözlenen debi 5.55 m³/s iken, yıllık ortalama 
modellenen debi 4.80 m³/s olarak hesaplanmıştır. 1982-1993 periyodunda gözlenen ve 
modellenen aylık ortalama debilerin karşılaştırması Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’ten de 
gözleneceği üzere pik akış dönemi olan Mayıs ve Haziran aylarında gözlenen debiler, modellenen 
debilere kıyasla daha yüksektir. Diğer aylarda ise çok daha iyi bir uyum vardır.  

 

Parametre Birim Tanım Değer

CFMax mm/°C/gün Erime faktörü 19.463

CFR - Yeniden donma faktörü 0.287

CWH - Kar örtüsünün kritik bağıl su içeriği 0.080

TT °C Yağmur/kar eşik sıcaklığı 1.727

TTInt °C Yağmur/kar karışımı için sıcaklık aralığı 0.727

TTSM °C Kar erimesi için eşik sıcaklık 0.175

Beta - Model parametresi (şekil katsayısı) 2.653

FC m Maksimum toprak depolama kapasitesi 0.241

PWP - Toprak kalıcı solma noktası eşiği 0.954

SUMax m Üst rezervuar su seviyesi eşiği 0.073

Kr 1/gün Yüzeye yakın akış depolama katsayısı 0.296

Ku 1/gün Torak altı akış depolama katsayısı 0.038

Kl 1/gün Taban akışı depolama katsayısı 0.002

Kperc   1/gün Sızma depolama katsayısı 0.014
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Şekil 4 - Aylık ortalama gözlenen ve modellenen debi grafiği (1982-1993) 

 

Kalibre edilen HBV hidrolojik modeline 1991-2021 periyodunda CHIRPS veri setinden elde 
edilen yağış ve ERA5 veri setinden elde edilen sıcaklık verisi girilerek model tekrar çalıştırılmış 
olup bu periyotta su potansiyeli tahmini yapılmıştır. Model sonuçlarına göre 1991-2021 
periyodunda modellenen yıllık ortalama debi 5.26 m³/s olarak hesaplanmıştır (Şekil 5).  

 
Şekil 5 - 1991-2021 periyodunda modellenen aylık ortalama debi grafiği 
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4. SONUÇ 
Yüzey hidrolojisini doğru bir şekilde yorumlamak için tutarlı ve uzun vadeli akım ölçümlerinin 
önemi çok büyüktür. Fakat dünyanın birçok yerindeki akarsuların akımları ya ölçülmemiş ya da 
yetersiz ölçülmektedir. Hatta dünya genelinde mevcut olan ölçüm ağları da gün geçtikçe 
azalmaktadır. Güncel hidrometeorolojik ölçüm ağı olmayan havzalarda uzaktan algılama 
yöntemleriyle elde edilen uydu bazlı yağış ve sıcaklık ürünleri, hidrolojik modellemelerde girdi 
olarak kullanılarak su potansiyeli tahminlerinde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip 
havzalarda su potansiyelini tahmin etmek için uzaktan algılama yöntemleriyle elde edilen uydu 
bazlı yağış ve sıcaklık ürünlerinin değerlendirmenin önemli bir yönü, hidrolojik bir model 
kullanarak yağış-akış modellenmesini geliştirmektir.  

Bu çalışma kapsamında güncel hidrometeorolojik ölçüm ağı olmayan Gürcistan’ın Kvemo-Kartli 
bölgesi sınırları içerisinde bulunan Mashavera Nehri üzerinde sulama ve enerji amaçlı olarak 
yapılması planlanan barajın su potansiyeli tahmini, uydu bazlı yağış ve sıcaklık veri seti ışığında 
HBV hidrolojik modeli çalıştırılarak 1991-2021 periyodu için yapılmıştır. Baraj aks yerinde 
geçmiş yıllarda ölçümleri mevcut olan akım gözlem istasyonunun verileri kullanılarak hidrolojik 
model parametreleri kalibre edilmiştir. Nash-Sutcliffe Verimlilik ölçütü kullanılarak performansı 
değerlendirilen modelin başarılı sayılabilecek ve umut vadeden sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 
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Milas İlçesinde Rusle Yöntemi Kullanılarak Erozyon 
Riskinin Belirlenmesi* 

 

 

Kutay YILMAZ1, Yakup DARAMA2 
 
 
ÖZET 

Erozyon, tarımsal alanların verimliliğini, baraj gölet gibi yapıların dizayn ömürlerini ve olası 
taşkınların meydana gelişini etkileyen doğal bir olaydır. Bu çalışmada Düzenlenmiş Evrensel 
Toprak Kaybı Eşitliği (RUSLE) yöntemiyle Muğla ili Milas ilçesi için erozyon hesabı Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre Milas ilçesinde yıllık ortalama 
28,15 ton/ha toprak kaybı meydana gelebileceği hesaplanmıştır. Sonuç olarak Milas ilçesinde 
erozyon riskinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, elde edilen bu sonuç, Büyük Toprak 
Grupları (BTG) veri setinde öngörülen erozyon sınıflarıyla karşılaştırılmış meksansal dağılım ve 
ortalama değerler arasındaki farklar ve bu farkların sebepleri ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: CBS, Erozyon, Milas, RUSLE. 

 

ABSTRACT 

Determination of Erosion Risk by RUSLE in Milas 

Erosion is a natural phenomenon that affects the productivity of agricultural areas, the design 
life of hydraulic structures such as dams and ponds, and the occurrence of probable floods. In 
this study, erosion calculation for the Milas district of Muğla was implemented by the Revised 
Universal Soil Loss Equation (RUSLE) method based on Geographic Information Systems (GIS). 
Accordingly, it was determined that an annual average of 28,15 tons/ha of soil loss may occur in 
Milas district. Moreover, it was determined that there exist high erosion risk in Milas. 
Furthermore, result of RUSLE was compared with the predicted erosion classes in the Large Soil 
Groups (BTG) data set, and the differences between the spatial distribution and mean values were 
determined. The potential causes of the differences between RUSLE and BTG data were 
examined. 

Keywords: GIS, Erosion, Milas, RUSLE. 
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GİRİŞ 
Amaç 
Erozyon, toprak yapısı, yağış, rüzgar gibi çeşitli etmenler sonucu meydana gelen doğal bir 
süreçtir. Yağış rejimindeki değişimler, şiddetli ve ani yağışlar, tarım uygulamaları ve erozyon 
önlemlerinin uygulanmaması meydana gelen erozyon miktarında artışlara sebep olmaktadır [1,2]. 
Erozyonun doğru olarak tahmin edilmesi bir çok açıdan oldukça önemlidir. Erozyonun meydana 
gelmesi, toprak verimliliğinden ve tarım uygulamalarından başlayarak baraj gölet gibi hidrolik 
yapıların ölü hacim sebebiyle kapasitesinin düşmesine, akarsu yataklarında meydana gelen 
sediment birikimi sonucu sedde taşıma kapasitesinin azalarak taşkınlara sebep olmasına kadar bir 
çok konuda önem arz etmektedir. Bu sebeple olası erozyon miktarının hesaplanması için çeşitli 
yöntemler geliştirilmiş ve Devlet Su İşleri (DSİ) gibi kurumlarca planlama ve proje aşamalarında 
kullanılmaktadır. Türkiye’de meydana gelen erozyonun %99’u su, %1’i ise rüzgardan 
kaynaklanmaktadır [3]. 

Erozyonun doğru bir şekilde öngörülmesi için dünya genelinde uygulanan ve kabul gören bir çok 
yöntem geliştirilmiştir. Su erozyonun hesaplanması için geliştirilen en önemli yöntemlerden biri 
Wicschmeier ve Smith [1] tarafından geliştirilen Evrensel Toprak Kaybı Eşitliği (USLE) 
yöntemidir. Bu yöntem, bitki örtüsü ve eğim gibi erozyona etki eden bazı parametreleri daha iyi 
yansıtacak şekilde güncellenmiş ve Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı Eşitliği (RUSLE) olarak 
adlandırılmıştır [4].  

Bu çalışmada, açık kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak, Milas ilçesi için RUSLE ile 
erozyon hesabı gerçekleştirilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Muğla iline bağlı Milas ilçesi tarıma olanak sağlayan verimli ovaları, zengin mermer yatakları ve 
turistik mahalleleriyle önemli bir yere sahiptir. Büyük bir bölümü Batı Akdeniz Havzası sınırları 
içerisinde bulunan ilçe, yıllık ortalama 819 mm yağışla Türkiye ortalamasının (574 mm) üzerinde 
yer almaktadır. RUSLE yönteminin uygulanacağı Milas ilçesinin harita üzerinde gösterimi Şekil 
1’de verilmektedir. 

 
Şekil 1 - Milas İlçesinin Harita Üzerinde Gösterimi 
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MATERYAL 
RUSLE yöntemi kullanılarak erozyon hesabı yapılabilmesi için toprağın erozyona duyarlılığı, 
yağmur aşındırma faktörü, eğim gibi verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yağmur aşındırma 
faktörünün hesaplanması için literatürde çeşitli yöntemler bulunmakla birlikte, Borelli vd. [5] 
tarafından yapılan çalışmada dünya geneli için elde edilen kalibre edilmiş veriler bu çalışma 
kapsamında kullanılmıştır. 

 
Şekil 2 - Sayısal Yükseklik Modelinin Gösterimi 

 
Şekil 3 - CORINE 2018 Arazi Kullanım Sınıfları 
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Toprağın erozyona duyarlılığı faktörü de arazi çalışmalarıyla elde edilebilmektedir. Çalışma 
kapsamında, Borelli vd. [5] tarafından yapılan çalışmada dünya geneli için üretilmiş ve kalibre 
edilmiş veriden yararlanılmıştır. 

Eğim uzunluğu, eğim dikliği gibi topografik faktörlerin elde edilebilmesi için Harita Genel 
Müdürlüğü’nden (HGM) temin edilen 5 metre çözünürlüğe sahip sayısal yükselik modeli (SYM) 
kullanılmıştır (Şekil 2). 

Ayrıca bitki örtüsü yönetimi ve toprak koruma önlemleri faktörlerinin belirlenmesi için CORINE 
2018 arazi kullanım sınıfları temin edilerek (Şekil 3) analiz edilmiştir. Analizler neticesinde elde 
edilen  alansal verilere, literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda belirlenmiş [6,7] bitki örtüsü 
yönetimi ve koruma önlemleri katsayıları atanmış ve hesaplamalarda kullanılmıştır. 

 
YÖNTEM 
Milas özelinde RUSLE yöntemi CBS ortamında uygulanarak oluşabilecek yıllık toprak kaybı 
değerlendirilmiştir. 

RUSLE yöntemi arazi kullanımı, topoğrafya, toprak tipi ve yağışı hesaba katarak erozyonunun 
hesaplanmasında kullanılan bir metottur.   

RUSLE denklemi aşağıda verilmiştir [4]. 

A = R x K x LS x C x P   (1) 

Burada; 

A yıllık toprak kaybı (t/ha/yr), 

R yağmur aşındırma faktörü (MJ mm/ha/h/yr),  

K toprağın erozyona duyarlılığı (t h/MJ mm), 

L eğim uzunluğu, 

S eğim dikliği, 

C bitki örtüsü yönetimi faktörü, 

P toprak koruma önlemleri faktörüdür. 

Milas ilçesinin tamamı için her bir parametre hesaplanmış ve  Şekil 4 - Şekil 8’de sunulmuştur. 

RUSLE yöntemine ait her bir parametrenin ayrı ayrı hesaplanarak mekansal dağılımının 
belirlenmesi sonucunda, tüm bu parametreler kullanılarak erozyon miktarı ve mekansal dağılımı 
belirlenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Açık kaynaklardan temin edilen verilerin analiz edilmesi, düzenlenmesi ve hesaplamaların 
yapılması neticesinde, RUSLE yöntemi CBS ortamında uygulanarak Milas ilçesi özelinde su 
kaynaklı erozyonun mekansal dağılımı ve miktarları elde edilmiş ve Şekil 9’da sunulmuştur. 
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Şekil 4 - Yağmur Aşındırma Faktörünün Mekansal Dağılımı 

 

 
Şekil 5 - Toprağın Erozyona Duyarlılığı Faktörünün Mekansal Dağılımı 
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Şekil 6 - Eğim Uzunluk Faktörünün Mekansal Dağılımı 

 

 
Şekil 7 - Bitki Örtüsü Yönetimi Faktörünün Mekansal Dağılımı 
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Şekil 8 - Toprak Koruma Önlemleri Faktörünün Mekansal Dağılımı 

 

 
Şekil 9 - Milas İlçesi Özelinde Yıllık Ortalama Erozyon Miktarının Mekansal Dağılımı 
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Buna göre Milas ilçesinde yıllık ortalama 28,15 ton/ha miktarında bir toprak kaybı oluşabileceği 
ortaya konmuştur. Bu değer Tablo 1’de verilen erozyon sınıfları değerlendirildiğinde şiddetli 
erozyon varlığına işaret etmektedir. 

 

Tablo 1 - Erozyon Sınıfları 

Erozyon  
(ton/ha/yıl) 

Erozyon  
Sınıfı 

0-2 Çok Hafif 
2-10 Hafif 

10-20 Orta 
20-40 Şiddetli 
>40 Çok Şiddetli 

 

Ayrıca, çok şiddetli erozyon varlığının yer aldığı bölgeler genel olarak dik eğime sahip 
yamaçlardır. Tarım uygulamalarının yoğun olduğu verimli ovalarda ise erozyon sınıfı ise genel 
olarak hafif şeklinde tanımlanabilir. 

Elde edilen erozyononun mekansal dağılımı, Büyük Toprak Grupları (BTG) veri setinde yer alan 
su erozyonu sınıfları ile karşılaştırılmıştır. BTG veri setinde tanımlanan erozyon sınıflarını Tablo 
2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2 - BTG Veri Setinde Tanımlanan Erozyon Sınıfları 

Su Erozyonu 
1 Hiç veya çok az 
2 Orta 
3 Şiddetli 
4 Çok Şiddetli 

 

BTG veri setinde yer alan erozyon sınıflarının Milas ilçesi içerisinde ortalaması alındığında, 
Milas ilçesinde şiddetli – çok şiddetli erozyon sınıfı varlığı görülmektedir. 

Ayrıca, BTG veri setinde yer alan erozyon sınıflarının mekansal dağılımı incelendiğinde ise 
RUSLE yöntemi ile elde edilen sonuçlarda genel olarak uyuşma görülmekte fakat ilçe sınırları 
içerisinde yer yer sapmalar da yer almaktadır. 

 

SONUÇ 
Yapılan çalışma neticesinde RUSLE metodunun erozyon hesabında CBS tabanlı olarak 
uygulaması gerçekleştirilmiş ve Milas için yıllık ortalama 28,15 ton/ha erozyonun su kaynaklı 
olarak meydana gelebileceği tespit edilmiştir. Elde edilen erozyon sınıfları, BTG veri setinde yer 
alan erozyon sınıflarıyla karşılaştırılmış benzerlik ve farklar irdelenmiştir. Buna göre, açık 
kaynaklardan elde edilen yağmur aşındırma faktörü, toprağın erozyona duyarlılığı faktörü 
verilerinin, RUSLE yönteminde CBS tabanlı olarak uygulanması, ilçe içi ortalamalarına 
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bakıldığında gerçekçi sonuçlar vermektedir. BTG veri setine göre, özellikle mekansal dağılımda 
çeşitli farklılıklar mevcuttur. Bu farklıkların temel sebebi, temin edilen yağmur aşındırma faktörü, 
toprağın erozyona duyarlılığı faktörü verilerinin çözünürlüğünün görece düşük olmasıdır. 
Hesaplamalarda veri çözünürlüğü interpolasyon yapılarak arttırılmış fakat veri hassasiyeti sabit 
kalmıştır. Ayrıca, bitki örtüsü yönetimi faktörü ve toprak koruma önlemleri faktörünün 
hesaplanmasında altlık oluşturan arazi kullanım sınıfları verisi, 2018 yılına üretilen 100 m 
çözünürlüğe sahip CORINE verisinden üretilmiştir. Daha yüksek çözünürlüğe sahip Sentinel gibi 
uydulara ait verilerin kullanımı, daha hassas veri üretilmesini sağlayacaktır. Buna ek olarak arazi 
kullanım sınıflarında bitki örtüsü yönetimi ve toprak koruma önlemleri faktörüne atanan değerler 
literatürde yer alan çalışmalardan derlenerek elde edilmiştir. Çalışılan alan üzerinde yapılacak 
saha çalışmaları üzerinden bölge özelinde elde edilecek veriler daha hassas sonuç elde edilmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca BTG verisinin üretiminin uzun yıllar önce gerçekleştirildiği ve güncel 
durumu yansıtmada yetersiz kalabileceği hesaba katılmalıdır. Çalışma, özellikle baraj, gölet gibi 
hidrolik yapıların tasarımında önem arz eden erozyon ve sediment hesabında, açık kaynaklardan 
elde edilen verilerle uygulanacak RUSLE yönteminin doğru sonuçlar verebileceğini ve yapılacak 
daha hassas erozyon hesabı çalışmasıyla bu tip yapıların, öngörülen dizayn ömürleri boyunca 
oluşabilecek ölü hacim ve işletme sorunlarının önüne geçilebileceğini göstermiştir. Milas 
ilçesinde yer alan Sarıçay Nehri ve Akgedik Barajı göz önüne alındığında, baraj üst havzasında 
erozyon sonucu oluşabilecek ölü hacmin, dizayn sürecinde planlanandan daha önce meydana 
gelebileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Sarıçay nehir yatağı üzerinde erozyon kaynaklı 
oluşacabilecek sediment birikimi de, sedde taşıma kapasitesinde azalmaya sebep olabilecektir. Bu 
nedenle erozyon ve sediment hesaplarında RUSLE yönteminden faydalanılması ve hassas veri 
üretimi/temini önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye’deki enerji arzında termik santraller önemli bir rol oynamaktadır. Termik santrallerdeki 
buhar kazanının soğutma sürecinde iki farklı akışkan kullanılmaktadır. Hava ve/veya su ile 
yapılan soğutma sonucunda akışkanın temin edildiği ortama soğutmada kullanılan akışkanın 
sıcaklığı arttırılarak deşarj edilir. Bu çalışmada deniz kıyısında bulunan bir termik santralin 
soğutmasında kullanılan deniz suyunun tekrar deniz ortamına deşarjından sonraki seyrelme 
süreci nümerik modelleme yöntemiyle incelenmiştir. Sahada farklı konum ve zamanlarda yapılan 
ölçümlerle nümerik modelleme sonuçları karşılaştırılarak nümerik modelleme metodunun 
seyrelme sürecinin temsilindeki başarı oranı hesaplanmıştır. Saha ölçümleriyle karşılaştırmalı 
yapılan analiz sonuçlarında bağıl hata değeri %0.7-%2.5 aralığında hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Termal Deşarj, Numerik Analiz. 

 

ABSTRACT 

Investigation of the Dilution Process of Thermal Discharge in the Coastal Region by 
Numerical Modeling Method 

Thermal power plants play an important role in the energy supply in Turkey. Two different fluids 
are used in the cooling process of the steam boiler in thermal power plants. As a result of cooling 
with air and/or water, the temperature of the fluid used in cooling is discharged to the 
environment where the fluid is supplied. In this study, the dilution process of seawater, which is 
used for the cooling of a thermal power plant located on the seashore, after being discharged 
back to the sea environment, was investigated by numerical modeling method. By comparing the 
numerical modeling results with the measurements made in the field at different locations and 
times, the success rate of the numerical modeling method in representing the dilution process was 
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calculated. The relative error value was calculated in the range of 0.7-2.5% in the results of the 
analysis made compared with the field measurements. 

Keywords: Thermal Discharge, Numerical Modelling. 

 

GİRİŞ 
Termik santraller veya yüksek ısı ihtiyacı duyan tesislerde (eritme fırınları, yakma tesisleri vb.) 
ısının çalışma limitlerinin üzerine çıkmasının engellenmesi için soğutma üniteleri inşa edilir. Bu 
soğutma üniteleri hava veya su ile soğutmayı sağlayan sistemlerdir. Tesisin fazla ısısı soğutma 
prosesinde kullanılan akışkana transfer edilerek soğutma sağlanırken fazla ısıyı bünyesine almış 
akışkan alıcı ortama deşarj edilir. Burada alıcı ortam hava için atmosfer, su için ise su kaynağı 
olarak kullanılan su kütlesidir. Bu su kütlesi tesisin bulunduğu konuma göre göl, akarsu veya 
deniz olabilir.  

Nümerik analiz yöntemleri ile daha önceden yapılmış alıcı ortamda seyrelme modelleri ile alakalı 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan birkaçı şu şekildedir; 2019 yılında yapılmış bir 
çalışmada, Güney İtalya’da bir tesis için TELEMAC-MASCARET ile termal deşarj bulutunun 
uzak alan seyrelmesi modellenmiştir [1]. Laguna-Zarate vd. (2021) Meksika Körfezi kıyısında 
bulunan Laguna Verde nükleer santralinin termal deşarjını modellemiştir. Santralin su alma 
yapısının girişine doğru yöneldiği senaryoyu farklı türbülans modelleriyle Delft3D-FLOW 
yazılımı kullanılarak hesaplamışlardır [2]. Bir başka çalışmada Ulken şehri yakınlarındaki Balkaş 
Gölü'nde yapılması planlanan bir nükleer santralin termal deşarjının gölde yaratacağı termal 
etkinin değerlendirilmesi bilgisayar modellemesi yardımı ile hesaplamışlardır [3]. 2016 yılında 
yapılmış bir çalışmada Meksika Körfezi kıyısında, Veracruz'da bulunan Presidente Adolfo López 
Mateos Santrali’nin denize termal deşarjı üzerine yapmışlardır [4]. Bir başka çalışmada 
Hollanda’da farklı sucul ekosistemlerde bulunan çeşitli enerji santrallerinin soğutma suları 
üzerinde THREETOX yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır [5]. Tang vd. (2008), prizmatik bir 
kanalda ve doğal bir nehirde hem tek portlu hem de çok portlu difüzörlerden yapılan termal 
deşarjların türbülanslı ilk karışımını simüle etmişlerdir [6]. Başka bir makalede, çift yönlü modda 
eğrisel iç içe ızgara yoluyla bir yüzey nehir bulutunu modellemek için nümerik analiz yöntemleri 
kullanılmıştır [7]. 2020 yılında yapılmış bir çalışmada, düşük akış koşullarında termal atık 
kaynaklarının ana su kalitesi parametreleri üzerindeki çevresel etkisi hesaplanmıştır [8]. Son 
olarak, Çin'deki Douhe rezervuarında rüzgar altında akış ve ısı aktarımı iki boyutlu bir 
matematiksel modelle simüle edilmiştir [9]. 

 

AMAÇ 
Çalışmada denize sıcak su deşarj eden bir tesisin, alıcı ortamda yarattığı sıcaklık değişimi bir 
hesaplamalı akışkanlar mekaniği yazılımı olan Delft-3D ile hesaplanmıştır. Bu sonuçlar sahada 
yapılan ölçüm verileri ile karşılaştırılarak yazılımın termal deşarj modelleme uygulamalarındaki 
hassasiyeti incelenmiştir  

 

YÖNTEM  
Çalışmaya konu olan tesis ve çalışma alanı Türkiye’nin güneybatısında yer almaktadır. Ölçüm 
şamandıraları deşarj noktasına 50 m, 75 m, 100 m ve 500 m uzaklıklarda konumlandırılmış bir 
şekilde sıcaklık ölçmektedir. İzleme sistemlerinin kurulduğu günden 2021 yılı sonuna kadar tüm 
sıcaklık ölçümleri, bölgede yapılan mevsimsel ve dönemsel bazlı akıntı, sıcaklık, yoğunluk ve 
tuzluluk ölçümleri, izleme sistemlerinin faaliyette olduğu periyodu kapsayacak şekilde farklı 
dönemsel durumu içeren batimetri ölçümleri, uydu görüntüleri, bölgeye ait farklı uydu ve 
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meteorolojik veri tabanlarındaki (ECMWF, NOAA, DMİ, Copernicus) veri setleri kullanılarak 
hidrodinamik modelleme yazılımları vasıtasıyla rapordaki hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışma Alanına Ait Çevresel Koşullar 
Deşarj noktasındaki taban morfolojisi incelenecek olursa taban eğiminin deşarj noktasına göre 
Doğu-Batı doğrultularında değişmediği, tabanın oldukça homojen bir eğimde olduğu ve eğimin 
kıyıdan ilk 150 m’de %1-2 arasında olduğu sonrasında ise dikleşerek %14’e çıktığı görülmektedir 
(Şekil 1). 

 
Şekil 1 - Deşarj noktasından açık denize doğru derinliğin uzaklığa bağlı olarak değişimi 

 
Şekil 2 - Şamandıra konumlarındaki deniz derinliği 



 
Termal Deşarjın Kıyı Bölgesinde Seyrelme Sürecinin Nümerik Modelleme Yöntemiyle İncelenmesi 

 
- 922 - 

Batimetrik eğimin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla deşarj noktasından açık denize doğru 
olacak şekilde alınan boy kesit Şekil 1’de verilmektedir. Şamandıraların altında bulunan su 
derinlikleri Şekil 2’de gösterilmektedir.Bölgedeki oşinografik koşulları temsil edebilecek ayrıca 
sayısal modele de baz olabilecek 5 noktada yaz, bahar ve kış durumlarını da temsil etmesi 
amacıyla 2019 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarından oşinografik ölçüm (sıcaklık, tuzluluk, 
yoğunluk ve akıntı ölçümleri) çalışmaları yapılmıştır. Bu ölçümler şamandıralar ile aynı konumda 
yapılmış olup konumları Şekil 4’te 0m- 50m- 75m- 100m ve 500m olarak görülmektedir. 

 Noktalardan elde edilen akıntı bilgileri şu şekildedir;  

- Eylül ayı ölçümlerinde akıntının Batı-Doğu doğrultusunda 0.14 – 0.17 m/s aralığında,  

- Ekim ayı ölçümlerinde akıntının Batı-Doğu doğrultusunda 0.13 – 0.14 m/s aralığında,  

- Kasım ayı ölçümlerinde akıntının Batı-Doğu doğrultusunda 0.12 – 0.13 m/s aralığında olduğu 
ölçülmüştür. 

16,17 ve 18 Aralık 2021 tarihinde yapılan ölçümler incelendiğinde incelendiğinde bölgedeki 
suyun fiziksel özellikleri hakkında aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.  

1. Farklı tarih ve zamanlarda yapılan sıcaklık ölçümleri incelendiğinde CTD 1 ve CTD 2 noktaları 
öğlen ölçümlerinde derinliğe bağlı sıcaklık değişiminin fazla olduğu ve bu kısımda su derinliğinin 
az olması (1- 1,5 m kadar) ile güneş radyasyonun etkin olması sebebiyle günün diğer saatlerine 
(özellikle akşam) göre bu iki noktanın içinde olduğu su hacminin daha fazla ısındığı/yeterli 
soğumanın sağlanmadığı görülmektedir. 

 2. CTD 3, CTD 4 ve CTD 5 ölçüm noktalarında termal deşarjın etkileri dikkate alınacak kadar 
hissedilmemektedir.  

3. CTD 3, CTD 4 ve CTD 5 ölçüm noktalarındaki sıcaklık değerleri incelendiğinde su kolunun -
2 ila -35 m arası günlük değişimlerden etkilenmemekte ve bu ölçüm noktalarının çizeceği sınırları 
içeren hacme de dışarıdan önemli bir ısı girişimi görülmemektedir.  

Bu bölgede yoğunluk sıcaklığın etkisiyle değişmektedir. Tuzluluk genelde tekdüze bir yapıdadır 
ve ~39 psu (pratik tuzluluk ünitesi) değerindedir. Tatlı su girdilerinin olduğu koylarda tatlı su 23 
etkisiyle yüzey suyu tuzluluğundaki ~2 psu’luk düşüş dikkati çekmektedir. Mevsimsel ısı 
farklılıklarından etkilenmeyen alt tabaka suyu sıcaklığı ~17 ºC’dir. Yüzey suyu ise mevsimsel 
farklılıklar görülmesine karşın bahar aylarında 24- 25 ºC civarındadır. İç körfezlerdeki 
istasyonlarda yüzey suyu sıcaklıkları 1- 3 ºC daha sıcaktır. Bölge genelde dinamik bir yapıya 
sahiptir. 

 

Modellemede Süreci 
Delft3D çeşitli modüller kullanarak dalga, akıntı, sediment ve kıyı morfolojisi değişimlerinin 
birlikte modellenebildiği bir sayısal modelleme yazılımıdır. Yazılım Deltares tarafından 
geliştirilmektedir. Delf3D’nin en önemli modellerinden biri olan FLOW modülü eğrisel, sınıra 
uygun bir ızgara veya küresel koordinatlar üzerindeki gelgit ve meteorolojik zorlamalardan 
kaynaklanan durağan olmayan akış ve taşıma olaylarını hesaplayan çok boyutlu (2B veya 3B) bir 
hidrodinamik (ve taşıma) modelleme programıdır. Bu çalışma kapsamında FLOW modülü 
kullanılarak termal seyrelme analizleri yapılmıştır. 

Bölgede 2019 yılında yapılmış olan batimetri çalışmasından elde edilen sayısal derinlik ve 
koordinat bilgileri kullanılarak modelleme için gerekli olan batimetrik altlık oluşturulmuş ve 
Şekil 3’de sunulmuştur.  
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Şekil 3 - Modelleme alanı batimetrisi 

 

Modelleme çalışmasının yapıldığı bilgisayar 32 GB RAM, 20 çekirdek Intel Xeon İşlemcili iş 
bilgisayarıdır. Hesaplamaların sonuçları Delf3D’nin modüllerinden biri olan Quickplot üzerinde 
işlenmiştir. 

Su sıcaklığı dışardan gelen ısı yayınımı akıntı-dalga etkisi ya da deşarjlardan etkilenir. Bu 
parametrelerin değişiminin incelenebilmesi için aşağıda verilen temel deniz içi sıcaklık transfer 
denkleminin çözülmesi gereklidir. Su içerisinde sıcaklık transfer denklemi kartezyen 
koordinatlarda;  ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = + + 𝑄  (1) 

şeklindedir. Burada x ve y; kartezyen koordinatlarda yatay. z; düşey doğrultular. H; su derinliği. 
Ab; düşey doğrultudaki türbülans karışım katsayısı. l; güneş radyasyonu. ve QT; düşey türbülans 
difüzyonu ve dışardan gelen deşarjlardır [10]. 

Bu ifadede hidrodinamik transfer (hız) değerleri u. v. w ve Ab hidrodinamik modelden transfer 
edilirler. Türbülanslı ortamda hız değerleri zamana bağlı olarak değişir. Hızın ortalama değeri 
yanında türbülans çalkantı bileşeni de mevcuttur. Türbülansın özellikle düşey doğrultudaki 
çalkantı bileşeni derinlik boyunca yayınım üzerinde etkilidir çünkü görece olarak sıcak olan 
suyun özgül ağırlığı aşağı tabakalardakinden düşüktür. Dolayısı ile termal karışım için düşey hıza 
dolayısı bu doğrultuda türbülans çalkantı bileşenine ve bunun yeter derecede büyük olmasına 
ihtiyaç vardır.   Karışımın etkisinin büyük olabilmesi için; düşey doğrultuda hızın çalkantı 
bileşeninin yanı sıra, su derinliği de (H) direk olarak etkilidir. Dolayısı ile düşey doğrultudaki hız 
(w) ve su derinliğinin artması karışım ve bunun sonucu istenilen seyrelmenin sağlanması için 
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önemlidir. Bu denklem doğrusal olmayan bir denklem takımı olduğundan kesin analitik çözümü 
yoktur. Hidrodinamik model ile yapılan çalışmalar yeterli veri tabanı ve saha ölçümleri ile 
desteklendiği çalışmalarda gerçeğe yakın sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada da tesisin deşarj 
kanalı çıkışında yapılacak taramanın miktarı ve alanının tespit edilmesi amacıyla hidrodinamik 
modelleme çalışması yapılmıştır.  

Navier-Stokes hareket denklemlerinin özelleştirilmiş hali 2‘de verilmektedir [11]. 𝜕𝑢𝜕𝑡 + 1𝑉 𝑢𝐴 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝑅𝑣𝐴 𝜕𝑢𝜕𝑦 + 𝑤𝐴 𝜕𝑢𝜕𝑧 − 𝜉 𝐴 𝑣𝑥𝑉= −1𝜌 𝜕𝑝𝜕𝑥 + 𝐺 + 𝑓 − 𝑏 − 𝑅𝜌𝑉 (𝑢 − 𝑢 − 𝛿𝑢 ) + 𝑢𝐴 + 𝑅𝑣𝐴 + 𝑤𝐴 + 𝜉 = − 𝑅 + 𝐺 + 𝑓 − 𝑏 −(𝑣 − 𝑣 − 𝛿𝑣 ) (2) 𝜕𝑤𝜕𝑡 + 1𝑉 𝑢𝐴 𝜕𝑤𝜕𝑥 + 𝑅𝑣𝐴 𝜕𝑤𝜕𝑦 + 𝑤𝐴 𝜕𝑤𝜕𝑧 = −1𝜌 𝜕𝑝𝜕𝑧 + 𝐺 + 𝑓 − 𝑏 − 𝑅𝜌𝑉 (𝑤 − 𝑤 − 𝛿𝑤 ) 
Modelleme çalışmasında çevresel koşullar ve tesise ait deşarj karakteristikleri hidrodinamik 
koşulları oluşturan girdiler olarak kullanılmıştır.  

Modelleme çalışmalarında Şekil 4’te işaretlenmiş noktalarda sıcaklık değeri hesaplatılmıştır 
(Tablo 2). 

 

 
Şekil 4 - Sürekli izleme noktaları 
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Tablo 1 - Senaryoda kullanılan sıcaklık koşulları 

Koşulların Ait Olduğu 
Tarih 

SAİS (Sürekli Atıksu 
İzleme Sistemi) 
Sıcaklığı (ºC) 

Alıcı Ortam Sıcaklığı (500 m 
Referans Şamandıra Sıcaklık 

Ortalaması) (ºC) 
01/07/2020 12:00 31.05 27.03 

 
SONUÇLAR 
Modelleme çalışmalarının sonuçlarının işlenmesinde Deltares firması tarafından geliştirilmiş 
Quickplot kullanılmıştır. Sahadaki 50 – 75 - 100 m izleme noktalarına denk gelecek şekilde 
yapılan hesaplama sonuçları kendi içinde değerlendirilmek üzere işlenmiştir. Bölgesel akım 
karakterinin de etkisinin anlaşılabilmesi için lokal akım paterni verilmiştir Hesaplama sonuçları 
her bir izleme/ölçüm noktasına denk gelen koordinat için analiz edilerek Tablo 2’de karşılaştırma 
amacıyla sunulmuştur. Tablo 2’de görülen sıcaklık verileri ile senaryo sonuçları incelendiğinde 
modelleme koşullarının doğru seçildiği ve model sonuçlarının şamandıra ölçümleriyle uyumlu 
olduğu görülmektedir. Tablo 3’de bu sonuçların şamandıra ölçümlerine göre bağıl hataları 
hesaplanmıştır. Dere çıkış ağzına konumlanacak izleme noktalarında ise en yüksek değerlerin 
elde edildiği görülmektedir. 2019 yılında yapılan ölçümlerde CTD 1 ve 2 numara ile 
isimlendirilen ölçüm noktalarında ölçülen hızlarla hesaplanan akım hızları uyumludur. 

Batı sahiline yerleştirilen şamandıra noktalarında yapılan akım hızları ve yönleri batı sahil 
tarafındaki izleme noktalarının içinde bulunduğu alanda kıyıya dik ve kıyı doğrultusunda 
hesaplanan akım doğrultularında uyumlu olduğu görülmektedir  

 
Şekil 5 - Sıcaklık dağılımı 
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Şekil 6 - Akım şiddeti ve yönü 

 

Tablo 2 - Şamandıra konumlarının modelleme sonuçlarının karşılaştırması (07/01/2020 tarihli 
değerlere göre) 

 

 

Eski Lokasyon 

SAİS (Sürekli 
Atıksu İzleme 

Sistemleri) 
Ortalama 

50 
Metre 
(C°) 

75 Metre 
(C°) 

100 Metre 
(C°) 

500 Metre 
(C°) 

Şamandıra verisi 31.05 29.08 Veri Yok 27.73 27.03 
Eski Lokasyon 31.05 29.01 28.72 28.28 27.12 
Yeni Lokasyon 31.05 27.38 27.4 27.39 27.17 
Orta Sol 
Lokasyonu 31.05 28.6 28.1 27.77 27.15 

Orta Sağ 
Lokasyonu 31.05 30.05 29.31 28.56 27.15 
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Tablo 3 - Bağıl hata oranları (07/01/2020 Tarihli değerlere göre) 
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Eski Lokasyon 50 Metrede 
Bağıl Hata 

75 Metrede 
Bağıl Hata 

100 Metrede 
Bağıl Hata 

500 Metrede 
Bağıl Hata 

Şamandıra 
verisi 29.08 Veri Yok 27.73 27.03 

Eski Lokasyon %0.240 Veri Yok -%4,62 -%0,33 
Yeni 
Lokasyon %5.84 Veri Yok -%1,33 -%0,51 

Orta Sol 
Lokasyonu %1,65 Veri Yok -%2,73 -%0,44 

Orta Sağ 
Lokasyonu -%3,33 Veri Yok -%5,66 -%0,44 



 
Termal Deşarjın Kıyı Bölgesinde Seyrelme Sürecinin Nümerik Modelleme Yöntemiyle İncelenmesi 

 
- 928 - 

 


