
0/29 
 

 

 
  T.C. 

   ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  
 

  SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 

 

 

SU KAYNAKLARINI MODELLEME 
KONUSUNDA  

STRATEJİ VE YOL HARİTASI 

 
 Ankara 

Aralık 2014 



1/29 
 

 

 

İÇİNDEKİLER 

1. SU KAYNAKLARININ MODELLENMESİ .............................................................................. 1 

2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MODELLEME ÇALIŞMALARI ................ 2 

2.1. Modelleme Şube Müdürlüğü ................................................................................................... 2 

2.2. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları Tarafından Kullanılan Modeller ...... 3 

3. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILMASI PLANLANAN 

MODELLER ............................................................................................................................... 4 

3.1. Hidrolik ve Hidrolojik Modeller ................................................................................................ 4 

3.2. Küresel ve Bölgesel İklim Modelleri ....................................................................................... 5 

3.3. Yeraltı Suyu Modelleri .............................................................................................................. 5 

3.3.1.Yeraltı Suyu Kalite Modeli ......................................................................................................... 5 

3.3.2. Yeraltı Sularında Akım ve Kirletici Taşınım Modelleri .......................................................... 5 

3.4. Yerüstü Su Kalitesi Modelleri .................................................................................................. 6 

3.4.1. Üç Boyutlu Hidrodinamik Taşınım Modeli:  HYDROTAM- 3D ........................................... 6 

3.4.2. ESTAS Modeli ......................................................................................................................... 13 

3.5. Coğrafi Bilgi Sistemi-Veri Modeli .......................................................................................... 17 

3.6. Coğrafi Bilgi Sistemleri- Çoklu Karar Destek Sistemleri ................................................... 17 

3.7. Erozyon Tahmin Yöntemleri- Sediment Modeli .................................................................. 18 

3.8. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Planlama ve Durum Belirleme Modeli .......................... 18 

3.9. Su Kalitesi Referans Koşulların Modellemesi..................................................................... 19 

4. KURUMSAL YAPILANMA VE MODEL İHTİYACI ............................................................. 19 

5. EĞİTİM İHTİYACI ................................................................................................................... 21 

6. MODELLEME EYLEM PLANI (MODEP) ............................................................................ 21 

6.1. İDARİ YAPILANMA ................................................................................................................ 22 

6.2. YOL HARİTASI ....................................................................................................................... 24 

EK 1. MODEP 1 NO’LU MATRİS ..................................................................................................... 26 

EK 2. MODEP 2 NO’LU MATRİS ..................................................................................................... 27 

EK 3. MODEP 3 NO’LU MATRİS ..................................................................................................... 28 

EK 4. MODEP 4 NO’LU MATRİS ..................................................................................................... 29 

EK 5. MODEP 5 NO’LU MATRİS: EĞİTİM TAKVİM ..................................................................... 30 



1/29 
 

1. SU KAYNAKLARININ MODELLENMESİ  
 

Su kaynakları sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Teknolojinin ilerlemesi 

ile sudan faydalanma şekil ve oranlarının artması, su kaynaklarının içme-kullanma, 

sulama suyu, enerji üretimi gibi pek çok amaç için geliştirilebilmesi, ülkelerin 

ekonomik kalkınmasında suyun vazgeçilmez bir yer edinmesinde büyük rol 

oynamaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, su kaynaklarından azami faydanın 

sağlanmasına aracı olmakla birlikte, bu ilerlemeye paralel olarak sanayileşmenin ve 

şehirleşmenin de artması “çevre kirliliğini” ve özellikle “su kirliliğini” gündeme 

getirmiştedir. Su kirliliğinin giderek önemli boyutlara ulaşması, sürdürülebilir kalkınma 

açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple su kaynaklarının etkin 

yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Su kaynaklarının entegre yönetimi için tutarlı bir çerçeve sağlayan Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD-WFD, 2000/60/EC), nehir havzası yaklaşımına dayalı su yönetimini 

benimsemektedir. Nehir havzalarındaki suyun zamansal ve mekânsal dağılımını 

anlamak, son derece kıymetli su kaynaklarının uygun yönetimini ve korunmasını 

sağlamak için önemli hale gelmektedir. Bu sebeple, sucul sistemde kısa ve uzun 

vadeli etkilerin tahmin edilmesinde kullanılan, uygun ölçekte bütün 

hidrolojik/hidrodinamik/ekolojik süreçleri yansıtan matematiksel modelleri geliştirmek 

ve uygulamak, başarılı bir nehir havza yönetimi için önemli bir role sahiptir. Su 

kaynakları yöneticileri, matematiksel modelleri, nehir havzaları üzerindeki su 

döngüsünde ortaya çıkan değişiklikler ile insan etkilerini anlayabilmek ve güvenilir bir 

şekilde öngörmek için araç olarak uygulamaktadır.  

Modeller ile su kalite ve miktarı üzerindeki baskıların azaltılmasına, su kaynaklarının 

kalite ve miktarının iyileştirilmesine yönelik farklı yönetim politikalarının etkileri ortaya 

konulabilmekte böylelikle, en uygun su yönetim politikasının belirlenmesine olanak 

sağlanabilmektedir. Modeller sayesinde, su kalitesinin geliştirilmesi için yapılması 

gereken yatırımların kararı, zamanlaması, sınırlı bilgiye sahip olunan parametrelerin 

su kalitesine olan etkilerinin tahmini gibi konularda hızlı cevap alınmaktadır.  

Günümüzde su kaynaklarının yönetiminde pek çok kurum ve kuruluş çeşitli modeller 

kullanmaktadır. Ancak, su yönetimi karar vericileri tarafından kullanılan modeller 

halen tam olarak anlaşılamamakta olup, kullanım konusunda da çeşitli problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Modelleme çalışmaları, problem tanımı yapılmadan ve probleme 

dayalı değerlendirme kriterleri belirlenmeden kurgulanmaktadır. Ayrıca, Modelleme 

konusunda uzman personelin bulunmaması, çalışmaların kalitesini ve verimini de 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, su yönetimi sistemi için kurulan modellerin 

proje sonrasında güncellenmemesi sebebiyle modellerin atıl durumda kalmasına ve 

aynı işin tekrar yapılmasına sebep olmaktadır. 
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Bu minvalde, Ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarında modelleme konusunda 

kapasitenin arttırılması, mükerrer çalışmaların önüne geçilmesi ve kullanılan modeller 

hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla 15.11.2013 tarihli ve 687 sayılı Bakan oluru 

ile “Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu” kurulmuştur. Yaklaşık altı ay 

süren yoğun çalışma akabinde, çeşitli akademisyenlerin görüşleri, kurum ve 

kuruluşların katılımı ile Aralık 2014 tarihi itibariyle “Su Kaynaklarının Modellenmesi 

Konusunda Strateji ve Yol Haritası” raporu hazırlanmıştır. 

 

2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ MODELLEME 

ÇALIŞMALARI  
 

2.1. Modelleme Şube Müdürlüğü 
 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı 

Şube Müdürlükleri Bakanlık Makamı’nın 25.02.2014 tarih ve 79 sayılı Bakanlık 

Makamı Olur’u ile yeniden yapılandırılmış olup, Envanter ve Araştırma Daire 

Başkanlığı altında Modelleme Şube Müdürlüğü tesis edilmiştir. 

Modelleme Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 
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 Değişik senaryolara göre gelecekteki su kalitesinin belirlenmesini ve en uygun 

koruma politikasının geliştirilmesini mümkün kılacak uygun modellerin seçilmesi 

veya geliştirilmesi için ilke, politika ve stratejileri belirlemek. 

 Model çalışmalarında kullanmak için gerekli havza ve alt havza ölçekli standart 

veriyi temin etmek. 

 Su kütleleri için uygun kalite ve hidrolojik modellerin geliştirilmesini ve 

uygulanmasını sağlamak. 

 Üretilen su ile ilgili istatistiki sonuçları ve modelleri kullanarak su yönetimi 

açısından gelecek ile ilgili tahminler yapmak. 

 Her su kütlesi için uygun hidrolojik ve kalite modellerinin birlikte geliştirilmesini 

ve uygulanmasını sağlamak, uygulanan modellerin tutarlılığını, doğruluğunu ve 

hassasiyetlerini değerlendirmek. 

 Kullanılan modellerin düzgün çalışması ve çıktıların uygulanabilirliğinin temin 

edilmesi maksadıyla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak. 

 Havza ölçeğinde üretilmiş su kalitesi, hidrolojik ve hidromorfolojik verileri çeşitli 

yöntemlerle değerlendirerek su yönetimi alanında uygulamaya yönelik neticeler 

üretmek. 

 Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği” kapsamında, Ülkemizin 

çeşitli üniversitelerinde modelleme konusunda çalışan önemli akademisyenlerin yer 

aldığı “Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma 

grubunun maksadı, modellemede ortak bir dil ve bakış noktası ortaya çıkararak, belli 

bir ana fikir çerçevesinde geleceğe ilişkin projeksiyonları oluşturmak ve bu doğrultuda 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün politikasını ve çizgisini belirlemektir. Modelleme 

Bilimsel Çalışma Grubu’nun 6 aylık süre zarfında her ay toplanmasına karar 

verilmiştir. Çalışma Grubunun ilk toplantısı 20 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımızda 

gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları 

Tarafından Kullanılan Modeller 
 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ve 
kullanılan modeller aşağıda listelenmektedir.  
 

 Taşkın Yönetimi Şubesi Müdürlüğü  HEC-RAS, Sobek ve WFlow 
hidrolojik modelleri kullanılmıştır.  

 Kuraklık Yönetimi Şubesi Müdürlüğü  “Konya Havzası Kuraklık Yönetim 
Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında; havzadaki yeraltı ve yüzeysel 
su kaynakları, iklim değişikliğinin etkileri de dikkate alınarak modeller 
çalıştırılarak tespit edilecek havzadaki yüzey akışı, su derinliği, yeraltı suyu 
seviyeleri, su miktarları vb. veriler belirlenecektir. Model kapsamında 
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bölgesel iklim modelleri çalıştırılacak, model çıktılarıyla havzada sıcaklık, 
yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları elde edilecektir. Proje çalışmaları 
devam etmekte olup, kullanılacak modeller (Hidrolik, Hidrolojik ve iklim 
modelleri) henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak hidrolojik model olarak 

o HEC-RAS, 
o HEC-HMS gibi kamuya açık modeller kullanılması öngörülmektedir. 

 İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü  “İklim Değişikliğinin Su 
Kaynaklarına Etkisi Projesi” kapsamında üç küresel iklim modeli ile bir 
bölgesel iklim modeli kullanılmaktadır. Model çıktılarıyla tüm havzalar 
ölçeğinde sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları oluşturulacak 
olup, Proje kapsamında kullanılan modeller: 

 
o MPI-ESM,  
o HadGEM,   
o GFDL isimli küresel modeller ile  
o RegCM isimli bölgesel model kullanılacaktır.  

 
Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen; 

 “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin 

Belirlenmesi Projesi” kapsamında iç sular için SWAT ve kıyı/geçiş sularında 

HYDROTAM modellerinin, 

 “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine 

Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması 

Projesi  kapsamında yapay sinir ağları, monte karlo simülasyonu ve DELFT 

3D modellerinin kullanılması planlanmaktadır. 

 

İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen modelleme 
bileşeni içeren herhangi bir proje bulunmamaktadır. 

 

 

3. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 

KULLANILMASI PLANLANAN MODELLER  

3.1. Hidrolik ve Hidrolojik Modeller 

Yağışın havza çıkışında neden olduğu akış bileşenlerinin (örneğin yüzeysel akış, 

yüzey altı akış ve taban akışı) simülasyonunu hesabını yapan modellerdir. Bazı 

hidrolojik modeller bir sağanak olayı için işlem yapı bir çıkış hidrografı verebilirken 

bazıları sürekli çalışarak akım zaman serileri oluşturabilmektedirler. Günümüzde 

çoğu hidrolojik model, su kalitesini de basitten karmaşığa ele alabilmektedir. 
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Hidrolojik modeller ile 1 ve 2 boyutlu hidrolik modeller taşkın yönetim planlarının 

hazırlanması kapsamında oluşturulan taşkın tehlike haritalarının elde edilmesinde 

kullanılmaktadır. Diğer taraftan kuraklık yönetim planlarının hazırlanmasında iklim 

modellerinin yanında çeşitli hidrolik ve hidrolojik modeller kullanılmaktadır. 

3.2. Küresel ve Bölgesel İklim Modelleri 
 

İklim değişikliğinin küresel ve bölgesel olarak su kaynakları üzerinde etkilerinin 

öngörülmesinde çeşitli iklim modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerin çıktılarıyla tüm 

havzalar ölçeğinde sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları 

oluşturulmaktadır. 

3.3. Yeraltı Suyu Modelleri 

3.3.1.Yeraltı Suyu Kalite Modeli  
 

Yeraltı suyu kalite modelleri genellikle 1D ve 2D modeller olup, yeraltı suyu kimyasını 

fizikokimyasal (mineralizasyon, erime, karstlaşma vb.) olarak değerlendirebildiği gibi, 

taşınım ile birlikte kimyasal değişimini de ortaya koyabilmektedir. 

Yeraltı suyu kalite modellerinin girdileri yeraltı suyu izleme noktalarındaki fiziksel ve 

kimyasal parametreler, akifer karakteristikleri vb.’dir. 

Yeraltı suyu kalite modelleri ile; 

 Yeraltı suyunun fizikokimyasal durumu tespit ediir. 

 Yeraltı suyu için denge şartları belirlenir. 

 Yeraltı suyunun taşınım ve kimyasal değişimi tespit edilir. 

3.3.2. Yeraltı Sularında Akım ve Kirletici Taşınım Modelleri 
 

Yeraltı suyu akım modellemesi, yeraltı suyu sisteminin sayısal kavramlar kullanılarak 

tanımlanmasıdır. Kirletici taşınım modellemesi ise, mevcut durumdaki yeraltı suyu 

akımı belirlenerek yapılır. İleriye dönük akım ve taşınım modellemeleri iyileştirme 

önerilerinin sunulmasına olanak sağlar. 

Yeraltı suyu akım ve taşınım modellerinin girdileri şunlardır: 

 Tüm akifer ve geçirimsiz birimlerin alansal yayılımları, kalınlıkları 

 Yüzey su kütleleri ve akarsuların alansal olarak konumları 

 Akiferlerin iletimlilik ve depolama katsayıları 
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 Geçirimsiz birimlerin iletimlilikleri 

 Akifer ile yüzey su kütleleri arasındaki hidrolik bağlantılar 

 Akiferlere ait hidrolik yük dağılımları 

 Akiferlerin doğal ve beslenim ve boşalım bölgeleri 

 Beslenimi oluşturan yağış verisi ve alansal dağılımı 

 Buharlaşma kayıpları 

 Üretim kuyularının konumları ve çekim miktarları 

 Yayılı ve noktasal kirleticilerin konumları ve kirletici konsantrasyonları 

Yeraltı suyu akım ve taşınım modelleri ile; 

 Yeraltı suyu akım yönleri belirlenerek pek çok hidrolojik, hidrojeolojik ve 

jeoteknik problemlerin çözümüne olanak sağlanır. 

 Yeraltı suyu akım ve yönleri belirlenerek YAS koruma alanlarının 

belirlenmesine olanak sağlanır. 

 Yeraltı sularının ileriye dönük korunması ve mevcut durumunun 

iyileştirilmesine yönelik senaryoların geliştirilmesini sağlar. 

 Yeraltı suyu emniyetli çekim miktarının belirlenmesi ve yeraltı suyu tahsis 

miktarları için öngörülerin ortaya konulmasını sağlar. 

Yeraltı suyu beslenimi boşalımı ve daha birçok konuda modelleme çalışması karar 

vericiler için önemli bir yardımcı araçtır. 

3.4. Yerüstü Su Kalitesi Modelleri  

3.4.1. Üç Boyutlu Hidrodinamik Taşınım Modeli:  HYDROTAM- 3D 

 

Üç boyutlu modellerin kullanımı, yoğunluk dağılımının göz ardı edilemeyeceği 

ve/veya rüzgarların oluşturduğu akıntıların önemli olduğu kıyısal su alanlarında 

kaçınılmazdır. HYDROTAM-3D, bilimsel kaynaklarda yayınlanan analitik ve deneysel 

sonuçlarla ve saha çalışmaları ile karşılaştırılarak gerçeklenen, Türkiye’de birçok kıyı 

alanına uyarlanmış bir üç boyutlu hidrodinamik ve taşınım modelidir (Balas, 1998; 

Balas, 2001,2004; Balas ve Özhan, 2000,2001,2002,2003; Balas ve İnan 2005;Balas 

vd, 2006; Balas ve Küçükosmanoğlu 2006;Balas ve İnan,2010; Balas vd.2011; Balas 

vd.2012; İnan vd. 2012;İnan ve Balas 2010,2009,2008,2007,2002;Yıldız vd. 2005). 

HYDROTAM-3D, 1990 yılından bugüne dek sürekli olarak kalibre edilerek (saha 

çalışmaları ile doğrulanarak) geliştirilmiş sayısal model çalışmasının; güncel IT 

standartları ve teknolojilerini kullanarak modernize edilmesini, güncel gereksinimleri 

içerecek ek modüllerin oluşturulmasını, ilişkisel veri tabanı, Coğrafi Bilgi Sistem 

entegrasyonunu, üç boyutlu, görsel "Karar Destek" sisteminin oluşturulmasını 

içermekte olup web arayüzü sayesinde yaygın kullanım imkanına sahiptir.  

HYDROTAM-3D yazılımı bulut bilişim mimarisini kullanmaktadır.  Bulut Bilişim, bilgi 
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teknolojisi (BT) kaynaklarına Internet üzerinden erişim ve paylaşım ortamının tesis 

edilmesi olarak özetlenebilir. Sistemin kullanıcısının tek ihtiyacı İnternet erişimi ve 

internet tarayıcısıdır. Kullanıcı önyüzü sadece web tarayıcı üzerinde bulunan model 

yazılımın kullanıcı veri tanımlamaları CBS üzerinden yapılmakta ve karar destek 

sistemi CBS temelli olup üç boyutlu analiz yapılabilmektedir.  Kıyısal alanlarda rüzgar 

iklimi, dalga iklimi, akıntı, kirlilik taşınımı, sediman taşınımı gibi kıyısal taşınım 

olaylarının benzeştirilmesi amacıyla geliştirilmiş yazılım olan HYDROTAM-3D, aynı 

zamanda dünyada da ilk çevre temelli bulut bilişim yazılımıdır. Yazılımının başlıca 

özellikleri şunlardır:  

 Üç boyutlu, alansal ve derinlik boyunca sayısal modelleme yapar. 

 Tüm değişkenlerin, zamana göre değişimlerini içerir. Kullanıcının belirttiği 

herhangi bir zaman dilimi için sonuç üretebilir. 

 Bulut bilişim mimarisinde olup herhangi bir donanım, yazılım yatırımı ve sistem 

bakım/yönetimi gerektirmez. 

 Çoklu çekirdek ortamını kullanabildiği için hızlıdır. 

 Modelin çıktıları coğrafi bilgi sistem temellidir, kolayca yorumlanabilir, 

anlaşılabilir özelliktedir. 

 Model küresel koordinat sistemini kullanır. 

 Sonlu hacimler ve sonlu farklar metodu ile çözüm oluşturur. 

 Modele noktasal yoğunluk tanımlanabilir. Model yoğunluk farklılaşmasını 

dikkate alarak işlem yapar. Baroklinik bir modeldir. 

 Modele noktasal su sıcaklıkları, su tuzlulukları tanımlanabilir. 

 Modelde Coriolis faktör bileşeni mevcuttur. 

 Model kullanıcı için aylık, yıllık ve/veya mevsimsel rüzgar gülleri ve dalga 

gülleri oluşturur. 

 Model veri tabanında Türkiye Kıyıları Meteoroloji İstasyonları’nın 

kuruluşlarından bu yana saatlik rüzgar verileri yer almakta ve bunlara dayalı 

rüzgar iklimi hesaplamaktadır. Veri tabanında Türkiye denizel alanını 

kapsayan 1o aralıklı yatay çözüm ağı için ECMWF(European Centre for 

Medium Range Weather Forecast)’in sayısal meteorolojik modeliyle üretilen 

her altı saatlik 2000-2014 yılları arası analiz rüzgârları da bulunmaktadır. Bu 

verileri dayalı rüzgar iklimi de hesaplanmaktadır (RÜZGAR İKLİMİ ALT 

MODELİ). 

 Kullanıcı istenildiğinde farklı hız ve yönlerde bir çok rüzgar verisi tanımlayabilir. 

 Model batimetri verilerinin sisteme yüklenmesine izin verir. 

 Model, batimetri verisi olmayan yerler için kendisi CBS çözümlemesi yapar. 

 Model "çoklu nokta seçimine" izin verir, çözümlemeyi ve raporlamayı seçilen 

noktalar için gerçekleştirir. 

 Model, rüzgar, gelgit ya da yoğunluk farklılaşması etkenli akıntıları, su düzeyi 

değişimlerini, rüzgar kabarmasını 3-boyutlu olarak benzeştirir 

(HİDRODİNAMİK ALT MODELİ). 

 Üç boyutlu k- türbülans modeli içerir (TÜRBÜLANS ALT MODELİ). 
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 Korunan ya da korunmayan bir kirleticinin (bakteri ya da sıcak su) kıyısal su 

ortamına karışması durumunda, yayılım ve dağılımını üç boyutlu olarak 

çözümler. Deniz deşarjlarında yakın alan ve uzak alan dağılımlarını benzeştirir 

(KİRLETİCİ TAŞINIM ALT MODELİ). 

 Askıda taşınan katı maddelerin üç boyutlu olarak kıyısal su ortamındaki 

yayılım ve dağılımlarını çözümler. Askıdaki maddeleri su tabanına 

çökelmelerini ya da yeniden askı durumuna geçişlerini benzeştirir (ASKIDA 

SEDİMAN TAŞINIM ALT MODELİ) 

 Model, derin deniz belirgin dalga yüksekliklerini ve belirgin dalga dönemlerini, 

uzun dönem dalga istatistiği ve en yüksek dalga istatistiği kullanarak hesaplar. 

ECMWF tarafından hesaplanan, bir üçüncü kuşak dalga modeli olan WAM 

dalga tahmin modeli dalga yüksekliği(her altı saatte bir) sonuçları kullanılarak 

da, Türkiye denizel alanını kapsayan 1o aralıklı yatay çözüm ağındaki her 

nokta için (2000-2004 yılları arası) uzun dönem dalga istatistiği ve en yüksek 

dalga istatistiği yapılmaktadır  (DALGA İKLİMİ ALT MODELİ). 

 Model yumuşak eğim eşitliklerini çözerek, açık denizde tahmin edilen dalga 

yüksekliğini kıyısal alanlara taşır. Dalga ilerlemesinde, sığlaşma, sapma, 

dönme, sürtünme, kırılma ve dalga kabarması etkileri  hesaplanır. Dalga 

etkenli kıyısal akıntılar modellenir (DALGA İLERLEMESİ ALT MODELİ). 

 Model kırılan dalgalar etkisiyle kıyı boyu sediman taşınımını içerir (KIYI BOYU 

SEDİMAN TAŞINIM MODELİ). 

 Model azot,fosfor ve oksijen biyokimyasal döngülerini oluşturan tüm süreçleri 

ve birbirleri ile olan ilişkilerini çözümlemektedir. Bu döngüler ile etkileşimli 

olarak zooplankton, fitoplankton ve bakteri konsantrasyonlarındaki değişimleri 

çözümlemektedir.(SU KALİTESİ ALT MODELİ) 

 Model kıyısal deniz, kıyı geçiş suları, lagün ve göl ortamlarına uygulanabilir. 

HYDROTAM-3D modeli ve alt modelleri Çizim 1 de özetlenmiş, örnek çıktılar Çizim 

2’de verilmiştir. 
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Şekil.1.Tuzluluk, çözünmüş oksijen, nitrit, nitrat dağılımı, kirletici dağılımı,akıntı 

düzeni örneği (HYDROTAM-3D) 

 

Taablo.1. Modelde benzetimi gerçekleştirilen ekolojik parametreler 
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Şekil.2. Su kalitesi temel döngüleri 

 

 

Şekil.3. Azot biyokimyasal döngüsünü oluşturan süreçler 
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Şekil.4. Fosfor biyokimyasal döngüsünü oluşturan süreçler 

 

Şekil.5. Oksijen biyokimyasal döngüsünü oluşturan süreçler 
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Şekil.5. HYDROTAM-3D Üç Boyutlu Hidrodinamik ve Taşınım Modeli 

TAŞINIM 

TÜRBÜLANS 

 Kıyı boyu 
sediman 
taşınımı 

 Kıyı çizgisi 
değişimi 

 Kıyı yapıları 
etkileşimi 

SU KALİTESİ 

• Su derinliği değişimi etkenli 
dalga yüksekliklerinin 
dağılımları 
• Sığlaşma, sapma, kırınım, 
yansıma, dalga kırılması 

olayları 

• Rüzgar etkenli kıyısal akıntılar 
• Gelgit etkenli kıyısal akıntılar 
• Yoğunluk farklılaşması etkenli  

  kıyısal akıntılar 
• Zorlanan kıyısal akıntılar 

 (dalga pompası, suyun pompayla  

   çekilmesi etkenli akıntılar) 

DALGA İLERLEMESİ HYDROTAM-3D 

CBS tabanlı,  
Bulut Bilişim 
Teknolojisi 

• k- 
türbülans 
modeli 
• Karışım 
uzunluğu 
modeli 

RÜZGAR İKLİMİ 
DALGA İKLİMİ 

KIYISAL SEDIMAN 

HİDRODİNAMİK 

• Su sıcaklığı taşınımı 
• Su tuzluluğu taşınımı  
•  Kirletici(Evsel atık su yada 
sıcak atık su, deniz deşarjları 
yakın alan ve uzak alan 
seyrelmesi) 
• Askıda katı madde(sediman) 
taşınımı 

• Su sıcaklığı taşınımı 
• Su tuzluluğu taşınımı  
•  Kirletici(Evsel atık 
su yada sıcak atık su, 
deniz deşarjaları yakın 
alan ve uzak alan 
seyrelmesi) 
• Askıda katı 
madde(sediman) 
taşınımı 

• Türkiye kıyıları CBS tabanlı rüzgar ve 
dalga iklimi atlası 
• Türkiye Kıyılarının 1970-2011 yılları 
arası kıyı Meteoroloji İstasyonları 
verilerine dayanan yıllık ve mevsimsel 
rüzgar ve dalga gülleri 
• Uzun dönem ve en yüksek değer 
rüzgar ve dalga istatistikleri 
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3.4.2. ESTAS Modeli 
 

ESTAS (Ekosistem ve Taşınım Simülatörü) modeli, değişik su ekosistemlerinde 

ötrofikasyon odaklı çalışmalar için tasarlanıp geliştirilmiş bir modelleme yazılımıdır. 

Konumsal ayrıklaştırmada kutu modelini esas almaktadır. Modelde taşınım, 

basitlaştirilmiş olarak ele alınabilmekle birlikte, yazılım gerekirse diğer hidrodinamik 

modellerin çıktılarını uygun biçime dönüştürüldükten sonra kullanabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

ESTAS, su ekosistemlerinin; 

 Su kalitesini, besin elementi dinamiğini ve birincil üretimi basitçe ele alan 

 Mevcut durumda ve gelecek yıllarda ötrofikasyon sürecinin varlığını ya da 
ilerleme hızını ortaya koyabilen 

dinamik bir su kalitesi ve ekolojisi modelidir. Bu model kapsamında; 

 Besin elementleri (N ve P türleri) 

 Organik madde (Organik karbon, azot ve fosfor) 

 Çözünmüş oksijen 

 Fitoplankton (Modelin son sürümünde 4 tane fitoplankton grubu 
bulunmaktadır) 

 Zooplankton 

 Bakteriler (Üç bakteri grubu bulunmaktadır) 
 

ana değişkenler olarak ele alınabilmektedır. Ağır metaller, model çalışması kapsamı 

dışında tutulmuştur. Bu model, nispeten az değişiklikle farklı bir kinetik yapıya 

büründürülebilecek şekilde tasarlanmış olup, ulusal bir su ekolojisi modeli 

geliştirilmesi amaçlı daha kapsamlı bir çalışmanın ilk adımı olarak ele alınmaktadır. 

Bu nedenle model yazılımı aşağıda sıralanan özelliklere sahiptir: 

 Hızlı çalışma (örneğin 50 kutulu bir modelde bir yıllık simülasyonun 1 
dakikadan kısa sürede sonuçlandırılması) 

 Metin tabanlı girdi çıktı düzeni ile model girdilerinin otomatik oluşturulabilmesi 

 Farklı su ekolojisi değişkenleri için bağımsız sınır koşulu zaman serisi 
dosyalarından veri okunabilmesi ve bu nedenle bu değişkenlerin farklı 
zamansal çözünürlüklerde girilmeleri durumunda modelin kolay işletilebilmesi 

 

Modeldeki ana ve yardımcı su kalitesi/ekolojisi değişkenleri aşağıda verilmektedir. Su 

ekolojisi basitleştirilmiş olarak ele alınmaktadır. Ekolojik değişkenler 6 temel grupta 

toplanmaktadır: 
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1. Besin elementi bileşikleri 
Amonyum azotu (NH4-N), nitrat azotu (NO3-N), fosfat azotu (PO4-P). 

 

NH4-N; yükseltgenmemiş anorganik azotu (NH3-N + NH4
+-N) temsil 

etmektedir. Modelde, gaz amonyağın atmosfere kaçışı ve su canlıları 

üzerindeki zehirleyici etkisi ve NH3 ile NH4
+ arasındaki asit-baz dengesi 

dikkate alınmamaktadır. Amonyum azotunun yükseltgenmesi tek adımlı olarak 

ele alınmaktadır.NO3N, yükseltgenmiş anorganik azotu (NO2
−-N + NO3

−-N) 

temsil etmektedir. Amonyum azotunun yükseltgenmesi tek adımlı olarak ele 

alınmakta olduğundan, modelde nitrit azotu tanımlanmamıştır. 

PO4-P, fototrof ve kemotrof organizmalar tarafından doğrudan kullanılabilen 

anorganik fosforu (ortho fosfat) temsil etmektedir. Fosfat fosforik asit kökenlidir 

ancak fosforik asidin H3PO4, H2PO4
−, HPO3

2− ve PO4
3− türleri ve bunlar 

arasındaki asit-baz dengeleri modelde dikkate alınmamakta ve bu bileşiklerin 

içindeki fosforun tümünün canlılar tarafından kullanılabileceği 

varsayılmaktadır. Fosfatlar, doğal su ortamlarında metal iyonlarıyla bileşikler 

oluşturarak mineral döngülerine girmekte, kayaçlara bağlanabilmekte ve tekrar 

serbest kalabilmektedir. Modelde bu tür jeokimyasal tepkimeler de göz ardı 

edilmektedir. 

2. Birincil üreticiler 
Azot yüksetgeyen bakteri (nitrifikasyon bakterileri) karbonu (NITR_BAK_C), 

fitoplankton karbonu (DIA_C, CYN_C, DPA_C). Fitoplankton modelde karbon 

biriminde olsa da, model çıktılarında klorofil-a olarak da verilebilmektedir. 

Birbirlerinden farklı özellikte üç grup fitoplankton modellenebilmektedir. Burada 

azot yükseltgeyici bakteriler hedef ya da doğrulanması amaçlanan değişkenler 

olmayıp, modeldeki süreç bütünlüğünün korunabilmesi ve nitrifikasyon 

sürecinin gerektiğinde biyokimyasal olarak daha ayrıntılı bir biçimde ele 

alınabilmesi için dâhil edilmiştir. 

3. Tüketiciler 
Zooplankton karbonu (ZOOC), zooplankton azotu (ZOON), zooplankton 

fosforu (ZOOP). Oligo-mezotrofik bir göllerde, zaman zaman zooplanktonun 

fitoplankton üzerinde baskılayıcı etkisinin olması mümkündür. Fitoplankton 

üzerindeki bu etkinin zamansal değişkenliğinin model tarafından ele 

alınabilmesi için bu değişken modele dahil edilmiştir. Zooplankton, fitoplankton 

dışında bakteri ya da ölü organik madde ile de beslenebilmektedir. Bu nedenle 

stokiyometrik olarak dengelenebilmesi için içerdiği azot ve fosforun 

zooplankton karbonundan ayrı olarak modellenmesi gerekmektedir. 

4. Ayrıştıcılar 
Oksijenli ortamda çalışan dış beslek (heterotrof) bakteri karbonu 

(AER_HET_BAK_C), oksijensiz ortamda çalışan dış beslek bakteri 

(denitrifikasyon bakterisi) karbonu (DENTIR_BAK_C). Burada ayrıştırıcılar 

hedef ya da doğrulanması amaçlanan değişkenler olmayıp, modeldeki süreç 
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bütünlüğünün korunabilmesi ve aerobik/anoksik organik madde 

oksitlenmesi/biyosentez süreçlerinin gerektiğinde biyokimyasal olarak daha 

ayrıntılı bir biçimde ele alınabilmesi için dâhil edilmiştir. Modelde çözünmüş 

oksijen anoksik koşulara yaklaşacak kadar azalınca zaman denitrifikasyon 

süreci başlamakta ve aerobik oksidasyon baskılanmaktadır. Çözünmüş 

oksijen yükseldiğinde ise bu durumun tersi olmaktadır. 

5. Ölü organik maddeler 
Partikül organik karbon (POC), partikül organik azot (PON), partikül organik 

fosfor (POP), çözünmüş organik karbon (ÇOC), çözünmüş organik azot 

(ÇON), çözünmüş organik fosfor (ÇOP). 

6. Diğer 
Çözünmüş oksijen (O2) solunum için oksijen kullanan canlılar ile ilgili birçok 

sürecin hızını ve canlının yaşama becerisini etkilemektedir. Modelde oksijen 

belirli bir eşik değerin altına düşünce solunum yapan canlılarda stres etkileri 

görünmeye başlamaktadır. Çözünmüş oksijen stres değerinin altına düştükçe 

bu canlıların oksijen ölüm hızı tedrici olarak artmakta, solunum ve biyosentez 

hızları ise tedrici olarak azalmaktadır. Bu özellik, gerçekçi simülasyonların 

yapılabilmesi için önemli olmakla birlikte, çoğu su kalite modeline dâhil 

edilmemiştir. Ancak modelin genel uygulanabilirliği açısından önemli 

görüldüğü için bu modele dâhil edilmiştir.  

Bu gruplardan anlaşılabileceği gibi, ekosistem dinamiği bileşeni karbon tabanlıdır ve 

toplam 17 değişken içermektedir. Tüm değişkenler hem birbirleri hem de çevre 

koşulları ile ilişkili olup su ekolojisindeki temel döngüleri basitleştirilmiş ancak kendi 

içinde döngülerin kapanmasını garanti altına almak konusunda hiçbir taviz 

verilmeden ele alınmıştır. Ayrıca sistemdeki canlıları temsi eden durum 

değişkenlerinin doğada olduğu gibi yaşamlarını sürdürebilme açısından birbirlerine 

bağımlı ancak dolaylı olarak birbirleri ile kaynaklar için rekabet halinde olmaları 

sağlanmıştır. Bu durumda hiç bir canlı durum değişkeninin, davranışını belirleyen 

kinetik katsayıların sayısal büyüklüğü ne olursa olsun sınırlanmadan çoğalması 

mümkün olmamaktadır. Bu sınırlamalar, özel konutlar ve kararlarla değil ekosistem 

dinamiğini tanımlayan denklemlerle kendiliğinden sağlandığından bileşeni 

kullananların hile yapıp sistemi istedikleri sonucu çıkarmak amacıyla dışarıdan 

kontrol etmeleri mümkün değildir. 

Modelin Süreçleri (Prosesleri) 

Ekolojik değişkenler ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini sağlayan süreçler, 

Şekil.6’da verilmektedir. 
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Şekil.6. Ekolojik değişkenler ve birbirleri ile ilişkilerini sağlayan süreçler1 

                                                           
1 Bu şekil modelin temel sürümünü göstermektedir. Modelin daha ayrıntılı uyarlamaları da geliştirilmiştir ve geliştirilmektedir. 
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3.5. Coğrafi Bilgi Sistemi-Veri Modeli 
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekânsal anlamda pekçok çalışmanın daha hızlı 

yürütülmesi ve planlama aktivitelerinin daha doğru ve hızlı şekilde yapılmasına 

önemli bir katkı ve avantaj sağlamaktadır. Kullanıcıların arazide topladıkları 

koordinatlarda ve bilgilerde bir standardizasyon sağlamak için Windows ortamında 

çalışan bir "Veri Giriş Sistemi" VGS geliştirilmiştir. CBS veritabanı Geodatabase 

mimarisine uygun olarak oluşturulmuştur. 

Coğrafi Bilgi Sistemi-Veri Modeli ile; 

 Mevcut veriler bazında tüm havzalar için her türlü hesaplama ve 

sorgulamaların yapılması, planlama vb faaliyetlere altlık teşkil edebilecek 

bilgilerin üretilmesi ve haritalanması daha kolay ve hızlı olacaktır. 

 Havzalar bazında toplanmış tüm veriler CBS ortamına aktarıldığı için 

gelecekte sisteme yapılacak ilave ve güncellemeler daha kolay ve ucuz 

olacaktır. 

 Oluşturulan CBS, havzalar genelinde meydana gelebilecek sorunların 

nedenlerinin belirlenmesi ve çözümlenmesinde önemli bir altlık olacaktır. 

 Oluşturulan CBS’nin yapısı, gelecekte karşılaşılacak ve zamanla giderek 

artacak veri/bilgi yoğunluğunu sorunsuzca işleyebilecek, hızlı ve doğru bir 

şekilde analiz edebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 Projede her bir havza için ayrı ayrı veri katmanı oluşturmak yerine tüm 

havzalar için tek bir veri katmanı oluşturulmuştur. Böylelikle veri katmanı 

kalabalığı önlenerek, sorgu, analiz ve haritalama işlemlerinin tek seferde tüm 

havzalar için yapılabilmesi sağlanacaktır. 

 Havzalar bazında oluşturulan CBS altlığının zaman içerisinde 

güncellenmesiyle özellikle arazide yapılan çalışmaların sağladığı katkıları 

havzalar genelinde takip etmek mümkün olacaktır. 

 Geliştirilecek sistemle arazide çalışılan bir bilgisayarla bir internet bağlantısı 

sağlandığında veri girişi web tabanlı olarak yapılabilir ve veriler merkezi bir veri 

tabanında toplanabilir. 

3.6. Coğrafi Bilgi Sistemleri- Çoklu Karar Destek Sistemleri 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verinin depolanması, yönetilmesi, 

görüntülenmesi ve modellenmesi için mekânsal analiz modülleri sunmaktadır. 

Mekansal değişkenlerin kombinasyonlarını ve istatistiksel yorumlanmalarını içeren 

hesaplamalarda sayısal özelliği ve esnek bir yapıya sahip olması dolayısıyla CBS 

birçok alanda farklı katmanları bir araya getirerek karar verme olanağı sağlamaktadır. 

Çoklu Karar Destek Sisteminde amaca uygun olan katmanlar CBS veri tabanına girdi 

olarak girilir. Coğrafi bilgi sistemleri için geliştirilen yazılımlarda topoloji mantığının 
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olması,  modelleme ve mekansal analizlerin yapılması için gereklidir. CBS veritabanı 

Geodatabase mimarisine uygun olarak geliştirilmelidir. Çoklu Karar Destek 

sisteminde birçok methot kullanılmakta olup, genel mimarisi aşağıdaki gibidir: 

 Problemi tanımlama, kriterlere karar verme, veri toplama, 

 Kriter katmanlarının oluşturulması (sayısallaştırma), 

 Mekansal analiz modelinin oluşturulması,  

 Kriter katmanlarına ağırlık değerlerinin verilmesi, 

 Normalize ağırlık değerlerinin hesaplanması, modelin çalıştırılması ve 

sonucun değerlendirilmesi 

Coğrafi Bilgi Sistemleri- Çoklu Karar Destek Sistemleri’nin kullanımının getirdiği 

avantajlar şunlardır: 

 

 Karar destek sistemleri, verileri ve modellerin etkin kullanımını sağlayarak 

karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunurlar. 

 Karar destek sistemleri nitel karakterli bir analiz olduğundan, karar verme 

aşamasındaki kişilerin bilgi ve deneyimlerini kullanma olanağı sağlar. 

 CBS veritabanıyla birlikte uygulandığında tematik haritalarla kullanıcıya doğru 

karar verme olanağı sunmaktadır. 

 Karar destek sistemleri su yönetiminde havzada yeterli veri olmadığında ve 

çok büyük ölçekli alanlarda karar verme kolaylığı sağlamaktadır (Erozyona 

hassas alanlar, Su kalite ve miktarına hassas alanlar, izleme noktalarının 

belirlenmesi vb.) 

3.7. Erozyon Tahmin Yöntemleri- Sediment Modeli 

 
Erozyon Tahmin Yöntemleri-Sediment Modeli, USLE (Universal Soil Loss Equation/ 

Evrensel Toprak Kayıpları Eşitliği), RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation/ 

Yenilenmiş Evrensel Toprak Kayıpları Eşitliği)oranına dayanmaktadır. Hâlihazırdaki 

veri tabanlarına uygunluğu nedeniyle seçilmiş olan model, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS), Uzaktan Algılama (UA) ve jeo-istatistik (konumsal istatistik) yöntemleri ile 

kolaylıkla bütünleştirilebilme özelliğine sahiptir. 

Ülkemizdeki 25 adet nehir havzası için potansiyel ve gerçek erozyon alanlarını 

gösteren erozyon tehlikesi haritaları oluşturulmuştur. 

3.8. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Planlama ve Durum 

Belirleme Modeli 
 

2008 – 2011 Yıllarında gerçekleştirilmiş olan SINHA (Türkiye Kıyılarında Kentsel 
Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların Yeniden Tanımlanması, Atık 
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Özümseme Kapasitelerinin İzleme Modelleme Yöntemleriyle Belirlenmesi ve 
Sürdürülebilir Kentsel Atıksu Yatırım Planlarının Geliştirilmesi) projesinde kullanılmış 
olan bir modeldir. Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri planlama modeli oluşturulurken; 
tesis kapasitesi, tesise bağlı olan yerleşimler, nüfus aralıkları, Kentsel Atıksu Arıtma 
Yönetmeliği (KAAY) Tebliği’ne (2009) göre kıyının Hassas Alan/Az Hassas Alan/Gri 
Alan olma durumu, mevcut arıtma seviyesi, KAAY’a göre arıtma seviyesi ihtiyacı, 
işletmeye alınma tarihi, deşarj ortamı, hesaplanan debi projeksiyonları (2020, 2030 
ve 2040) ve deşarj izin durumu gibi parametreler değerlendirilmiştir. 

3.9. Su Kalitesi Referans Koşulların Modellemesi 
 

Su Çerçeve Direktifine göre su kütlelerinin mevcut su durumunun veya ekolojik kalite 

oranlarının belirlenebilmesi için insan etkilerinden en az etkilenmiş durumu temsil 

eden referans koşullarla kıyaslama yapılması, referans koşulların da tiplere özgü 

olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ulusal izleme ağının oluşturulabilmesi ve bu 

ağdan gelecek verilerin su kalitesinin belirlenmesinde kullanılabilmesi için tiplere 

özgü referans koşulların belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Biyolojik izleme 

sonuçlarının değerlendirilmesi ancak her bir su kütlesi tipine uygun referans 

koşulların belirlenmesi ile mümkün olacaktır. 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) 8. Maddesi EK-II Hükmü 1.3 Yerüstü 

suyu kütlesi tipleri için tipe özgü referans şartların belirlenmesi başlığı altında “Tipe 

özgü referans koşulların izleme yapılarak sahada veya modellemeye dayalı olarak 

veya bu yöntemlerin kombinasyonu kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir.  

Modelleme yönteminde geçmiş durumun tahmin edilmesi yöntemi veya tahmini 

modeller kullanılır. Bu kapsamda tarihi veriler, paleoekolojik veriler ve diğer veriler 

kullanılabilir.” ifadesi yer almaktadır.    

Ülkemizdeki her bir su kütlesi tipi için referans koşul belirlenemeyeceği göz önünde 

bulundurulursa; AB ülkelerinde olduğu gibi tarihsel verilerin kullanılması, diğer 

ülkelerdeki aynı tiplere özgü referans koşulların kullanılması veya referans koşulların 

modellemesi gibi metodların kullanılması gündeme gelecektir. Bu sebeple referans 

koşulların belirlenmesi ile ilgili bir modelin geliştirilmesi ekolojik değerlendirme 

sisteminin kurulabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

4. KURUMSAL YAPILANMA VE MODEL İHTİYACI 

 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yapısı altında yer alan teknik birimler aşağıda 

sunulmuştur: 

 Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı  

 Havza Yönetimi ve Planlama Dairesi Başkanlığı  

 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
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 Su Bilgi Sistemi ve İzleme Dairesi Başkanlığı  

 Envanter ve Araştırma Daire Başkanlığı 

 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün emrindeki teknik birimlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve projelerde modelleme 

çalışmaları yürütülmektedir.   

Modelleme çalışmaları yürütülen konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:  

 Akarsu Kalitesi ve Ekosistemi  

 Akarsu Hidrodinamiği 

 Göl/Sulak Alanlar/Baraj Göllerinin Kalitesi  

 Göl/Sulak Alanlar/Baraj Göllerinin Ekosistemi 

 Göl/Sulak Alanlar/Baraj Göllerinin Hidrolojisi 

 Göl/Sulak Alanlar/Baraj Göllerinin Hidrodinamiği 

 Kıyı ve Geçiş Sularının Kalitesi 

 Kıyı ve Geçiş Sularının Ekosistemi 

 Kıyı ve Geçiş Sularının Hidrolojisi 

 Kıyı ve Geçiş Sularının Hidrodinamiği 

 Kıyı ve Geçiş Sularında Kirletici Taşınımı 

 Akarsularda Kirletici Taşınımı 

 Göl/Sulak Alanlar/Baraj Göllerde Kirletici Taşınımı 

 Yeraltı Sularında Kirletici Taşınımı 

 Yeraltı Sularının Hidrojeolojisi 

 Taşkın Yönetimi  

 Kuraklık Yönetimi 

 Havza Yönetimi 

 İçme Suyu Havzaları Özel Hüküm Yönetimi 

 Su Tahsis Yönetimi 

 Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi  

 Deşarj Standartlarının Belirlenmesi  

 
Bakanlığımızın modelleme konusunda ihtiyacı olan model başlıkları aşağıda 

sunulmuştur.  

 Hidrolojik Modelleme (Hidrolik Modelleme 1D/2D) 

 Hidrolojik Modelleme (Hidrolik Modelleme 2D/3D) 

 Yeraltı Suyu (Hidrojeolojik ve Kalite Modelleme) 

 Su Kalitesi ve Ekoloji Modelleme 

 Morfoloji Modelleme (1D/2D/3D) 

 Dalga Modellemesi  
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 Operasyonel Modelleme  

 Su Kaynakları Yönetimi ve Tahsis Yönetimi Modellemesi  

 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Modellenmesi  

 Ekonomik Modelleme 

5. EĞİTİM İHTİYACI  
 

Su kaynaklarının yönetiminde modellemenin bir araç olarak kullanılması için öncelikle 

modelleme kültürünün yerleşmiş olması gerekmektedir. Eğitim çalışmaları bu 

noktada önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu bağlamda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün modelleme konusunda eğitim 

ihtiyacı kısa vadede ele alınması gereken öncelikli konular arasında yer almaktadır. 

Modelleme konusunda alınması gereken eğitim konu başlıkları aşağıda sunulmuş 

olup, eğitim takvimi Ek.5’te yer almaktadır. 

 Modelleme Nedir? 

 Model Çeşitleri Nelerdir? 

 Matematiksel Modelleme ve Numerik Modelleme Nedir ve Nasıl Ele 

Alınmalıdır? 

 Yerüstü Su Kalitesi ve Ekosistem Modellemesi 

 Hidrojeolojik Modelleme 

 Yeraltı Sularına İlişkin Miktar ve Kalite Modellemesi 

 Taşkın Modellemesi 

 Kuraklık Modellemesi  

 Küresel ve Bölgesel İklim Modelleri 

 Su Tahsis Modellemesi  

 Nehir Havzası Yönetiminde Ekonomik Modelleme 

 

 

 

6. MODELLEME EYLEM PLANI (MODEP) 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün su kaynaklarını modelleme konusundaki stratejisi 

ve yol haritası Modelleme Eylem Planı (MODEP) altında özetlenmiştir.  

MODEP toplam dört temel matristen oluşmaktadır.  

 1 No’lu Matris’te, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ndeki teknik birimler 

tarafından çalışılmakta olan konular ve bu konularda yürütülecek modelleme 

başlıkları gösterilmekte olup, Ek.1’de sunulmuştur. 
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 2 No’lu Matris’te, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ndeki teknik birimler 

tarafından çalışılmakta olan konular ve bu konularda çalışan teknik alt çalışma 

grupları gösterilmekte olup, Ek.2’de sunulmuştur. 

 

 3 No’lu Matris’te, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ndeki teknik birimler 

tarafından kullanılacak modeller ve modelleri kullanacak olan alt çalışma 

grupları gösterilmekte olup, Ek.3’te sunulmuştur. 

 

 4 No’lu Matris’te, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ndeki kullanılmakta olan 

modeller ve bu modelleri kullanan çalışma grupları gösterilmekte olup, Ek.4’te 

sunulmuştur. 

 

 5 No’lu Matris’te, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Modelleme Şube 

Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan eğitim 

faaliyetleri konu başlıklarına göre takvimlendirilmiştir.  

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ile, farklı kurumlar tarafından su ile ilgili oluşturularak 

korunan bilgilerin diğer kurumlarla paylaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

Kurumlar arasında veri alışverişinin sağlanmasının yanında ayrıca USBS ile verilerin 

standardizasyonu da sağlanmış olacaktır.  

Sağlıklı sonuçlar üretebilecek model çalıştırabilmenin öncelikli şartlarından birisi 

verinin de sağlıklı ve standart olmasıdır. Bunun için; veri kalite temin/kalite kontrol 

programlarının oluşturulması ve modellerde ham veriler değil, anılan programlardan 

geçirilerek doğrulanan/onaylanan verilerin ve bu verilerden oluşan veri tabanlarının 

kullanılması karar vericilere ve halka doğru sonuçların ulaştırılabilmesi bakımından 

son derece büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, USBS ve veri kalite temin/kalite 

kontrol programlarının 2017 yılına kadar kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu 

tarihten itibaren Bakanlığımızın modelleme çalışmalarına ivme kazandıracaktır.     

 

 

6.1. İDARİ YAPILANMA 
 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü altında tesis edilmiş olan Daire Başkanlıkları 

tarafından yürütülecek olan modelleme çalışmaları Envanter ve Araştırma Daire 

Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.  
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Yürütülecek olan modelleme çalışmalarının planlanması ve proje teknik 

şartnamesinin hazırlanması safhalarında ilgili Daire Başkanlıkları tarafından Modelle 

Şube Müdürlüğünün görüş ve desteği alınacaktır.  

 

 

 

 
 

Modelleme alt çalışma grupları Modelleme Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda toplantı 

yapacaktır. Modelle Alt Çalışma Grupları Teknik Alt Çalışma Grupları ve Planlama ve Politika Analiz Alt 

Çalışma Grupları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Teknik Alt Çalışma grupları şunlardır: 

 Akarsular ve Göller 

 Kıyı ve Geçiş Suları   

 Su Kalitesi ve Ekolojisi  (akarsular/göller/kıyı) 

 Yeraltı Suları 

 

Planlama ve Politika Analiz Alt Çalışma Grupları şunlardır: 

 Taşkın Yönetimi 

 Kuraklık Yönetimi 

 Su Tahsis Yönetimi 

Envanter ve 
Araştırma 

Daire 
Başkanlığı 

Havza 
Yönetimi 
Dairesi 

Başkanlığı

Taşkın ve 
Kuraklık 
Yönetimi 
Dairesi 

Başkanlığı 

Su Kalitesi 
Yönetimi 
Dairesi 

Başkanlığı 

İzleme ve Su 
Bilgi Sistemi 

Dairesi 
Başkanlığı 
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 İçme Suyu Havzaları Özel Hüküm Yönetimi 

 Nehir Havzası Yönetimi 

 

6.2. YOL HARİTASI  
 

    2014 - 2017 

 
Model Kullanımı 

 Model kültürünün oluşturulması 

 Modelleri tanıma           

 Proje bazlı model kullanım çalışmaları 

 Yoğun model kullanım eğitimleri  

 

     2017 - 2020 

 
Modelleme   

 Kullanılan modellerin Ulusal Su Bilgi  
Sistemine entegre edilmesi 

 Ulusal Su Bilgi Sistemi’nden veriler  
kullanılarak modelleme çalışmaları 

 

      

     2020 - 2023 

 
Model Geliştirme  

 Ülkemize özgü modellerin geliştirilmesi  

 

 

 

Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Modelleme Şube 

Müdürlüğü tarafından 2014 – 2017 döneminde yürütülecek olan modelleme 

çalışmaları daha çok Su Yönetimi Genel Müdürlüğü altında yer alan Daire 

Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen projelerde yürütülen modelleme 

çalışmalarının takibi, kontrolü ve yoğun modelleme eğitimlerinin tertiplenmesini 

Genel Müdürlük içerisinde her birim kendi 

içinde bu çalışmaları Modelleme Şube 

Müdürlüğünün koordinasyonunda 

yürütecektir. 

Genel Müdürlük içerisinde her birim kendi 

içinde bu çalışmaları Modelleme Şube 

Müdürlüğünün koordinasyonunda 

yürütecektir. 

Genel Müdürlük içerisinde 

yapılandırılacak Modelleme Dairesi 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 
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içerecektir. Böylece kısa vadede Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde modelleme ve 

model kullanımı kültürü tesis edilecektir. 

Orta vadede Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan modellerin Ulusal 

Su Bilgi Sistemine entegrasyonu sağlanacak olup, modelleme çalışmaları Ulusal Su 

Bilgi Sistemi’nden temin edilecek veri ile her Daire Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilecektir. Modelleme Şube Müdürlüğü Daire Başkanlıklarında teknik 

destek ve kontrolörlük yardımında bulunacaktır. Diğer taraftan Modelleme Şube 

Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çeşitli modelleme eğitim faaliyetleri ile 

Genel Müdürlüğün modelleme teknik kapasitesi artırılacaktır. 

Uzun vadede ise Modelleme Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı seviyesine 

getirilecektir. Başlıca görevi Ülkemize özgü bir su kalitesi ve hidroloji modellerinin 

Modelleme Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yazılmasının sağlanmasıdır.  
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EK 1. MODEP 1 NO’LU MATRİS  
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EK 2. MODEP 2 NO’LU MATRİS  
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EK 3. MODEP 3 NO’LU MATRİS  
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EK 4. MODEP 4 NO’LU MATRİS 
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EK 5. MODEP 5 NO’LU MATRİS: EĞİTİM TAKVİM 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Modelleme Nedir?

Model Çeşitleri Nelerdir?

Matematiksel Modelleme ve Numerik Modelleme Nedir ve Nasıl Ele Alınmalıdır?

Yerüstü Su Kalitesi ve Ekosistem Modellemesi

Hidrojeolojik Modelleme

Yeraltı Sularına İlişkin Miktar ve Kalite Modellemesi

Taşkın Modellemesi

 Kuraklık Modellemesi 

Küresel ve Bölgesel İklim Modelleri

Su Tahsis Modellemesi 

Nehir Havzası Yönetiminde Ekonomik Modelleme

2015
EĞİTİM KONULARI  

2016
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