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ÖZET 

Bu tez çalışmasının maksadı havza bazlı bütüncül su yönetiminin 

konularından olan iklim değişikliği, su tahsis, taşkın/kuraklık, su kalitesi gibi 

bileşenlerin temelinde yer alan hidrolojik süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerin 

nasıl işlediğine dair bilgi edinilebilmesi ve karar vericilere bilimsel bir destek sunan 

hidrolojik modelleme çalışmasının, taşkın ve ekolojik su ihtiyacının 

modellenmesine yönelik amaç fonksiyonları kullanılarak seçilen pilot havzada 

uygulanmasıdır.  

Dünyada yaygın olarak kullanılan HBV hidrolojik modeli, 2003-2015 

hidrolojik yılları arasındaki günlük veriler kullanılarak pilot havza üzerinde 

uygulanmıştır.  Havza sınırı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temelli ArcHYDRO 

aracı ile Manyas Gölü sulak alanını besleyen Kocaçay Deresi üzerinde Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait D03A008 no.lu Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) 

istasyonu çıkış noktası alınarak belirlenmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 

havza içerisinde Meteorolojik Gözlem İstasyonu (MGİ) olmaması sebebiyle en 

yakında bulunan üç istasyondan hidrometeorolojik veriler temin edilmiştir. Elde 

edilen tüm meteorolojik veriler ve akım verileri istatistiksel analizler ve tematik 

haritalar üzerinde değerlendirilerek model girdileri oluşturulmuştur.  

HBV modeli kapsamında, tüm hidrolojik dönemleri (yağışlı, kurak, normal) 

temsil edecek şekilde 2007-2011 yılları olarak seçilen kalibrasyon döneminde 

Nash-Sutcliffe (NSE) model verimi olan Reff ile birlikte logReff, ReffPeak ve çoklu 

amaç fonksiyonu olarak 5 farklı yaklaşımla kalibre edilen model sonuçları 2003-

2006 ve 2012-2015 hidrolojik yıllarında valide edilmiştir. Validasyon sonuçları 

karşılaştırılarak taşkın ve ekolojik su ihtiyacına yönelik amaç fonksiyonları 

değerlendirilmiştir. 

Uzaktan algılama teknikleri ile uydu görüntülerinden elde edilen 2012-2015 

yıllarına ait toprak nemi ve karla kaplı alan verileri Orta Ölçekli Hava Tahminleri 

için Avrupa Merkezi’nden (ECMWF) temin edilerek model sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Toprak neminin eğilim ve mertebeye uyum sağladığı, karla kaplı 

gün sayılarının %80-%97 arasında doğru tahmin edildiği tespit edilmiştir. 



xiii 

Ülkelerin atmosferik araştırma ve tahminleme merkezlerinin işbirliği ile 

geliştirilen Hava Araştırma ve Tahmin (WRF) Model’inden elde edilen 2015 yılı 

Ocak-Eylül ayları arasındaki 1 ve 2 günlük tahmin verileri kullanılarak model 

çalıştırılmış olup gözlem verileriyle çalıştırılan model sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. 1 Günlük Tahmin verileriyle çalıştırılan modelin verimi 0.43 

bulunmuştur. 

Yapılan tüm çalışmalar modelin yeterli verimle çalıştığını ve 

kullanılabileceğini göstermekte olup, model veriminin arttırılması için havzayı 

temsil kabiliyeti yüksek gözlem verilerine ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolojik Modelleme, HBV-Light, amaç fonksiyonu, 

Manyas Gölü Yukarı Havzası, Kocaçay, 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to define the hydrological processes underlying 

the issues such as climate change, water allocation, flood / drought, water quality 

in basin-based integrated water management and to obtain information about how 

it works and to implement hydrological modeling work, which provides a scientific 

support for decision makers, for flood and ecologicalwater need, by using objective 

functions in a pilot basin. 

The HBV hydrological model, widely used in the world, has been applied to 

the upper basin of the Manyas Lake wetland, using daily inputs from the 

hydrological years 2003-2015. The basin boundary was determined by taking the 

exit point of D03A008 current monitoring station (AGI) station belonging to 

General Directorate of State Hydraulic Works with ArcHYDRO tool based on 

Geographical Information Systems (GIS). Hydrometeorological data have been 

obtained from the nearest three stations due to the lack of Meteorological 

Observation Station (MMI) in the basin of the General Directorate of Meteorology. 

All meteorological and current data obtained statistical analyzes and evaluations on 

thematic maps were carried out to establish model inputs. 

Within the HBV model, model results calibrated with logReff, ReffPeak, and 

multi-objective function approach with Reff, the Nash-Sutcliffe (NSE) model yield 

during the calibration period selected as 2007-2011 for all hydrological periods, and 

the results were validated for hydrological years  2003-2006 and 2012-2015. The 

objective functions for flood and ecological water needs were evaluated by 

comparing the results of the validation. 

Soil moisture and snow-covered area data from 2012-2015, obtained from 

remote sensing of satellite images, were gathered from the European Center for 

Medium-Scale Weather Forecasts (ECMWF) and compared with the model results. 

It has been found that the soil moisture complied with the trend and the snow 

covered days were estimated correctly with a range of %80-%97. 
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The model was run using 1 and 2 day forecasts between January and 

September 2015, obtained from the Weather Research and Forecasting (WRF) 

Model, developed in cooperation with the countries' atmospheric research and 

forecasting centers, and compared with the model results run with observation data. 

The efficiency of the model operated with 1 day forecast is 0.43. 

All of the studies show that the model can work effectively and it is usable, 

and it is determined that in order to increase the model efficiency, there is a need of 

observational data that can represent the basin. 

Key Words: Hydrological Modelling, HBV-Light, objective function, Manyas 

Lake Upper Basin, Kocaçay
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1. GİRİŞ 

 

Canlılar için yaşam kaynağı olan su, kaynakların gün geçtikçe kirletilmesi 

ve miktar yönünden kullanılabilir su kaynaklarının azalması sorunlarıyla karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, mevcut su kaynaklarından daha etkin 

yararlanılabilmesi ve çevresel problemlerin azaltılabilmesi bakımından “Havza 

Bazında Su Kaynaklarının Yönetimi” tüm dünyada önem kazanmaktadır. (Xiong & 

Guo, 1999) 

Suyun yönetiminin sağlanması; hidrolojik, ekolojik, ekonomik açıdan birlikte 

ve uyum içerisinde değerlendirilmesiyle sürdürülebilir olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğiyle birlikte havza 

ölçeğinde su yönetimi ön plana çıkarak bütüncül bir yaklaşımla mevcut durum 

ortaya konulmakta ve problemlere çözüm aranmaktadır.  

Suyun öneminin arttığı günümüzde hidrolojik bileşenlerin dağılımının ortaya 

konması, bir çalışma alanı içerisinde suyun miktarına yönelik belirli bir sorunun 

çözülmesi veya durum tespitinin yapılması, günden güne artan hidrolojik 

modelleme çalışmaları aracılığıyla yapılabilmektedir.  

1900’lü yıllardan bu yana geliştirilmekte olan metotlar, günümüzde gerek 

paket ürün yazılımlar gerekse açık kaynak kodlu hidrolojik modeller halinde 

geliştirilerek kullanılmaktadır. Hidrolojik sistemlerin karmaşıklığı, detaylarıyla 

anlaşılamaması ve sistem davranışı tepkileri modeller aracılığıyla 

çözümlenebilmektedir.  

Havza bazlı hidrolojik modellemenin iki temel amacı bulunmaktadır. 

Birincisi, sistemin işleyişi ve sistemdeki değişikliklerin etkilerinin daha iyi 

anlaşılabilmesidir. İkincisi ise tahmin ve tasarımlar için zaman serileri 

üretilmesidir. Bununla birlikte, hidrolojik modellemenin uygulamadaki amaçları 

suyun yönetimine dair gerçekleştirilen çalışmaların uhdesinde aşağıdaki gibi 

detaylandırılabilmektedir. 
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 Su kaynaklarının kullanılabilirliğin arttırılması amacıyla yapılan barajların, 

tesislerin planlanması, işletilmesi, geliştirilmesi gibi konularda ihtiyaç duyulan 

verinin geleceğe yönelik tahmin edilmesi, 

 Ölçüm verisi bulunmayan havzalarda hidrolojik verinin üretilmesi,  

 Havzalardaki arazi kullanımı değişikliği, iklim değişikliği gibi değişimlerin 

havzaya etkisinin ortaya konulması,  

 Su tahsisinin sektörel bazda sağlanması amacıyla su bütçelerinin hesaplanması 

ile miktarın yönetilmesi ve tahminlenmesi,  

 Yerüstü sularında su kalitesinin değerlendirilmesine yönelik kütle dengesi 

çalışmalarında kullanılacak akımların belirlenmesi ve tahminlenmesi, 

 Doğal afet olarak sayılan kuraklık ve taşkın gibi hidrolojik olayların 

tahminlenmesi gibi amaçlarla hidrolojik modelleme çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. 

Su yönetimi uygulamaları çerçevesinde tüm bileşenlerin temelinde yer alan 

hidrolojik modelleme çalışmaları, karar destek sistemlerinin ayrı düşünülmez bir 

parçasıdır. Karar vericilere karar alma süreçlerinde bilimsel bir destek sunan 

hidrolojik modeller, senaryo bazlı tahminlemeler yoluyla yatırımların, problemlerin 

çözümünün mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin 

alınmasında önemli yer tutmaktadır. 

Suyun yönetimi konusunda ortaya konulan entegre yaklaşım doğrultusunda 

Türkiye’de havza bazında bütüncül yönetim esas alınarak çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, bütüncül su yönetiminde yer alan su tahsis, 

taşkın/kuraklık ve su kalitesi gibi konularda hidrolojik süreçlerin tanımlanması ile 

süreçlerin nasıl işlediğine dair bilgi edinilmesi gerekliliktir.  

Hidrolojik çalışmalardan elde edilen veriler suyun miktarının yönetimi 

konusunda modellerin kullanılmasıyla tamamlanabilmektedir. Bu kapsamda, farklı 

yaklaşımlar ile ihtiyaca yönelik modelleme metotları geliştirilmiş olup günümüzde 

ilerleyen teknoloji, elde edilen bilgi ve deneyim sayesinde yeni yöntemler 

geliştirilmeye devam etmektedir. 
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2. HİDROLOJİK MODELLEME 

Hidroloji bilimi, suyun oluşumunu, dolanımını, dağılımını, devinimini, 

zamansal ve yersel değişimini, çevre ve insanlarla ilişkisini ortaya koyan bir bilim 

dalıdır. Yeryüzündeki yaşam için en önemli öğe olan suyun miktar ve kalitesinin 

iyi araştırılması ve incelenmesi gerekir. Suyun sürdürülebilir yönetimi, ekonomik, 

sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin birlikte ve uyum içerisinde 

değerlendirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle özellikle bölgesel 

ölçekte hidrolojik bileşenler, ekolojik ve ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. 

Küresel ölçekte iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte, suyun stratejik öneminin 

arttığı günümüzde; hidrolojik bileşenlerin dağılımı, miktarı ve potansiyelinin 

belirlenebilmesi için geleneksel yöntemler ile birlikte modelleme çalışmaları 

yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Hidrolojik modeller; havza yönetiminde karar alımı, kullanılabilir su 

kaynaklarının değerlendirilmesi, hidrolojik tahminlemenin gerçekleştirilmesi ve 

hidrolojik süreçlerin anlaşılması açısından önem taşımaktadırlar. Bütün önemli 

hidrolojik süreçleri uygun ölçekte temsil eden matematiksel simülasyon modellerin 

geliştirilmesi ve uygulanması, başarılı bir su yönetimi için sucul sistem üzerindeki 

kısa ve uzun vadeli etkileri tahmin etmekte de önemli rol oynamaktadır.  

Bir hidrolojik model, belirli bir çalışma alanı içerisinde belirli bir sorunu 

çözmeye yönelik olarak geliştirilmektedir. Model uygulamaları kendi içerisinde 

farklı zamansal ve mekânsal ölçeklerle sınırlanmaktadır (Yinping ve ark. 2016). 

Bununla birlikte hidrolojik modeller, yağışın havza çıkışında sebep olduğu akış 

bileşenlerinin (örneğin yüzeysel akış, yüzey altı akış ve taban akışı) 

simülasyonunun hesabını yapan modellerdir. Bazı hidrolojik modeller bir sağanak 

olayı için işlem yaparak bir çıkış hidrografı verebilirken bazıları sürekli çalışarak 

akım zaman serileri oluşturabilmektedirler.  
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Hidrolojik modeller;  

 Depolama tesislerin planlanması, işletilmesi, geliştirilmesi gibi konularda 

ihtiyaç duyulan verinin geleceğe yönelik tahmin edilmesi,  

 Ölçüm verisi bulunmayan havzalarda hidrolojik verinin üretilmesi,  

 Havzalardaki arazi kullanımı değişikliği, iklim değişikliği gibi değişimlerin 

havzaya etkisinin ortaya konulması,  

 Hidroloji ve meteoroloji biliminin ortak çalışmasıyla Global İklim 

Modellerinin elde edilmesi 

amaçlarıyla kullanılmaktadırlar. (Wheater ve ark., 2007).  

Hidrolojik modellemeye ilişkin günümüze kadar birçok çalışmalar yapılmış 

olup bu çalışmalar sonucunda genel görüş olarak hidrolojik modellemeye iki 

nedenden ötürü ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmaktadır. Bunlardan birincisi 

çalışma yapılması planlanan sistemin nasıl işlediği ve süreç mekanizmalarının 

tanımlanıp açıklanması, ikincisi ise modellenecek sistemin farklı girdiler ve 

koşullar altında vereceği karşılığın önceden tahmin edilmesi yani senaryo 

üretimidir. (Fıstıkoğlu, 1999) 

2.1. Hidrolojik Modelleme Nedir? 

Hidrolojik modelleme, yeryüzünde gerçekleşen hidrolojik süreçlerin fizik 

yasalarına dayandırılarak matematiksel modeller üzerine bazı basitleştirici kabuller 

yapılarak oturtulması ve bu model çıktılarının yapılmış olan ölçümlerle 

karşılaştırılması esasına dayanır. (Cüceloğlu, 2013) 

Hidrolojik modeller basit olarak üç bileşene sahiptir. Bunlar girdiler, 

hidrolojik sistem ve çıktılar olarak gruplandırılabilir. 
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Şekil 2-1. Hidrolojik Sistem Temsili (Bayazıt, 1998) 

 

Mühendislik hidrolojisi açısından hidrolojik çevrim, bir takım biriktirme 

sistemleri (hazneler) ile bunların arasındaki girdi-çıktı ilişkileri şeklinde 

gösterilebilir. (Bayazıt, 1998) 

Biriktirme sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkiler Şekil 2.2.’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2-2. Havza temelli hidrolojik sistem (Cüceloğlu, 2013) 

 

Hidrolojik sisteme etki eden birçok bileşenin bir araya gelmesi ve bu 

bileşenlerin sistem üzerindeki etkileri modelleme çalışmaları içinde dönüşüm 

fonksiyonunu oluşturur. Bu anlamıyla dönüşüm fonksiyonu, hidrolojik olayın 

matematiksel olarak ifadesidir (Çelik, 2005). 

Hidrolojik Sistem  

y(t) = f(x(t)) 

Girdiler 

x(t) 

 

Cx  

Çıktılar 

y(t) 

 

Cx  Su ayrım 

Çizgisi 



6 

2.2. Hidrolojik Modelleme Tarihçesi 

Hidrolojik modellerin uygulanması ve geliştirilmesi yıllardır devam etmekte 

olmasına rağmen söz konusu modellerin gelişimi çerçevesinde önemli gelişmelerin 

yaşandığı tarihler dönüm noktası olarak kabul edilebilir (Chong-yu, 2006). 

Hidrolojik Modellemenin tarihçesi, Rasyonel Metot’un (Mulvany, 1850) ortaya 

çıkışından itibaren günümüzde kullanılan dağılımlı fiziksel modellere (Abbott ve 

ark.,1986) kadar dayanmaktadır. 

 19. Yüzyılda Gelişmeler  

Yağış - akış modellemesinin kökeni, 19. yüzyılda mühendislik alanlarında 

çokça karşılaşılmaya başlanan üç tip probleme karşılık ortaya koyulmasına 

dayanmaktadır. Bu problemler; kentsel kanalizasyon dizaynı, arazi ıslahı, drenaj 

sistemlerinin dizaynı ve baraj dolusavak dizaynı olarak ortaya çıkmıştır. Bu üç 

problemin temelinde de ana parametre olan dizayn debisi yer almaktadır. 

 İrlandalı bir mühendis olan ve arazi drenajları ile ilgili çalışan Mulvany 

(1850) tarafından yağış derinliği ölçümlerinden taşkın pik deşarjını belirlemek için 

rasyonel metod kavramı ortaya atılmıştır. Kanalizasyon dizaynı çalışmalarında 

bulunan bazı Amerikalı mühendislerden biri tarafından rasyonel metot formülüne 

katkı sunmuşlarıdır. (Kuichling, 1889) 

 Pik debiyi (Qp) veren eşitlik aşağıdaki şekildedir. 

𝑄𝑝 = 𝐶𝑖𝐴  

 Bu denklemde, C akış katsayısı (havza karakteristiklerine bağlı olarak), i Tc 

zamanındaki yağış şiddeti, A ise havza alanını göstermektedir. Tc konsantrasyon 

zamanını yani havzanın en uzak noktasındaki yağışın nehir üzerindeki ölçüm 

noktasına akış haline geçmesi için gereken süreyi ifade etmektedir. 

 İyi bilinen bu rasyonel metot formülü; Qp çıktı değişkeni, i ve A girdi 

değişkenleri ve C model parametresi kapsamında düşünülüp birinci nesil hidrolojik 

model olarak görülebilir. Rasyonel Metot, pik debiyi tahmin ederken taşkın hacmini 

hesaplayamamaktadır. (Todini, 2007) Rasyonel Metod formulünün temel 
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kabulünün havza karakteristikleri ve yağış şiddeti gibi girdilerin alansal ve 

zamansal olarak homojen dağılımlı olması nedeniyle bu metodun kullanımı küçük 

kentsel havzalarla sınırlıdır. (Chong-yu, 2006) 

 

 1920’lerde Yaşanan Gelişmeler 

1920’li yıllar boyunca büyük boyutlu havzalar için bir metot gerekliliğinin 

ortaya çıkmasıyla birlikte homojen olmayan zamansal ve mekânsal yağış dağılımın 

ve havza karakteristiklerini tanımlayarak modellemek amacıyla rasyonel metot 

üzerinde birçok modifikasyonlar gerçekleştirilmiştir. İzokron veya eşdeğer seyahat 

süresi çizgileri konsepti üzerine kurulu olan Modifiye Rasyonel Metot, transfer 

fonksiyonu temelli ilk basit yağış akış modeli olarak kabul edilmektedir. Bu modelin 

şekli ve parametreleri, Manning formülünün farklı seyahat sürelerini hesaplamak 

için kullanımı ve topografik haritaların ortalaması ile üretilmiştir. 

 1930’larda Yaşanan Gelişmeler  

Hidrolojik modelleme kapsamında mihenk taşlarından biri de superpozisyon 

prensibi temeline bağlı Amerikan mühendis Sheerman tarafından 1932 yılında 

ortaya koyulan birim hidrograf konseptidir. Birim Hidrograf Yöntemi rasyonel 

metodun ortaya koyduğu gibi yalnızca taşkın pik debisi değil yağış sonrası yüzey 

akışına geçen taşkın hacmini (hidrograf) de hesaplamayı mümkün kılmaktadır. 

1930ların sonu ve 1940lı yıllar boyunca metodun ve sonuçlarının tutarlılığını 

geliştirmek amacıyla birtakım teknikler ortaya koyulmuştur. Bununla beraber 

metodun istatistiki analiz teknikleriyle desteklenmesi sağlanmıştır. 

 1950’lerde Yaşanan Gelişmeler 

1950li yıllar hidrolojik modelleme tarihçesinde önemli kırılma 

noktalarındandır. Hidrologlar, karmaşık dinamik sistemlerin analizlerine yönelik 

sistem mühendisliği yaklaşımlarının farkına varmışlardır. Birim Hidrograf 

metodunun lineer, sabit zamanlı ve nedensel sistemlerin bir sonucu olduğu tespit 

edilmiştir. Laplace, Fourier ve Z dönüşümleri gibi matematiksel tekniklerin 

kullanımının girdi ve çıktı verilerinin analizinden tepki fonksiyonunun (response 
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function) türevlerine yol açabileceği ortaya koyulmuştur. Bu dönem ile  

“Kavramsal Model” yaklaşımı literatüre kazandırılmıştır. (Todini, 1988) 

 Girdi ve çıktı verilerindeki büyük hatalar ve sistemin lineer olmayan 

davranışlarından dolayı örneklenmiş veriden ayrıklaştırılmış bir biçimde türetilen 

birim hidrograf, 50li yıllarda da büyük bir problem olarak devam etmektedir.   

Hidrologlar tarafından bu problemin, birim hidrograf biçimlerinin az çok 

basitleştirilmiş diferansiyel denklemlerin çözümü temelinde, örneğin kaskat yapılı 

barajlardaki veya bir barajdaki depolamanın zamansal davranışının tanımlanması 

gibi (Nash, 1958,1960) üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir. 

 Birim Hidrograf havza karakteristiklerinden tahmin edilen birkaç parametre 

veya regresyon, maksimum benzerlik gibi istatistiki çalışmaların yorumlanmasıyla 

açıklanabilir. Bu modellerin ortaya çıkışı kaskat lineer barajlar, lineer kanallar, 

lineer olmayan barajlar gibi (Prasad, 1967) birçok sorunun çok çeşitli çözümler 

getirmiştir. Bununla birlikte, Tikhonov’un (1963a,b)  çalışmaları, sürekliliğin 

önplana alınması öncesinde gerçek veriden birim hidrograf şekli oluşturma 

çalışmalarında çok kısıtlı ilerlemeler gerçekleşmiştir. Tahmin safhasında 

düzenleme kısıtlamaları (Eagleson ve ark., 1965) (Natale ve Todini, 1977) ile daha 

güvenilir ve gerçekçi birim hidrograf tahminleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

 1960’larda Yaşanan Gelişmeler 

Yağış-akış modellemesine dair diğer yaklaşımlar 1960’larda ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Havza bazında gerçekleşen süreçlerin daha fiziksel anlamda 

yorumlanabilmesine ilişkin arayışlar sürerken her biri belirli bir alt sistemin 

amacını temsil eden bir dizi birbirine bağlı kavramsal öğeler kullanılmıştır. Böylece 

hidrolojik çevrimin tekil bileşenlerinin davranışlarının temsil edilebileceği ortaya 

konmuştur. 

Bu gelişmelerle birlikte çok sayıda kavramsal, tümsel (lumped), yağış-akış 

modelleri ortaya çıkmıştır. 

Dawdy ve O'Donnell (1965), Stanford Model IV (Crawford ve Linsley, 

1966), HBV Model (Bergström, 1976), Sacramento modeli (Burnash ve ark., 1973), 
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TANK Modeli (WMO;, 1975) gibi modeller birbirine bağlı alt sistemleri farklı 

şekilde temsil eden ve 1960'lı ve 1970'li yılların önde gelen modelleri olarak kabul 

edilmektedir. 

 1970’lerde Yaşanan Gelişmeler 

Box ve Jenkins (1970), hidrologlara ve literatüre alternatif bir model çeşidi 

olan özbağlanımlı yürüyen ortalama modeli (autoregressive moving average) 

(ARMA) ile stokastik model zaman serilerinin diğer türleri gibi katkı 

sağlamışlardır. 

Taşkın riski bulunan alanlarda erken uyarı ihtiyacı ve ve baraj ve hidrolik 

yapıların yönetimi ihtiyacının karşılanması için gerçek zamanlı tahmin modelleri 

için bir araç geliştirilmiştir. Bu model ve araç genellikle son güncellemelere ve 

Kalman filtreleri gibi yeniden kalibrasyon tekniklerine bağlı olarak 

güncellenmektedir. (Kalman, 1960) (Kalman ve Bucy, 1961) (Todini ve Wallis, 

1978)   

1970’lerde geliştirilen bir diğer model ise TOPMODEL’dir (Beven ve Kirkby, 

1979). Bu model, akışın memba su toplama havzaları vasıtasıyla gerçekleşmesi gibi 

topografyanın akım üzerinde baskın bir rolü olduğu fikrine dayanmaktadır. 

TOPMODEL yalnızca akım hidrografı hesabı yapmadığı gibi aynı zamanda 

hidrolojik hesaplamalar ile hidrokimyasal modeller arasında bağlantı kurulmasında 

kullanılabilecek bilgileri de sağlamaktadır. 

 1980’lerde Yaşanan Gelişmeler 

Arazi kullanımındaki değişikliklerin etkilerinin, mekânsal değişkenliğe sahip 

girdi-çıktı etkilerinin, kirletici ve sedimanların hareketinin ve model kalibrasyonu 

için veri bulunmayan istasyonsuz havzaların hidrolojik tepkilerinin tahmini için 

fiziksel tabanlı dağılımlı (distributed) parametre modelleri geliştirilmiştir.  

En karmaşık modeller suyun taşınımını ifade eden dikey konumda üst üste 

getirilmiş gridlerle (mesh) birlikte 3 boyutlu görüntüler sağlamaktadır. Bu 

teknikler, haritalardan elde edilen yükseklik modelleri (DTM/DEM) veya bitki 
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örtüsü, toprak nem deseni ve yüzeyaltı drenaj hatlarının göstergesi olabilen raster 

bazlı uydu görüntülerinden üretilen diğer verilerin modele bağlanması ile 

modellemede önemli avantajların yolunu ortaya koyma yolunu açmaya 

başlamışlardır. Avrupa Birliği kapsamında çok uluslu bir program olarak 

Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI), Wallingford Hidroloji Enstitüsü (İngiltere) 

ve SOGREAH (Fransa) tarafından 1980’lerde geliştirilen Systéme Hydrologique 

Européen (SHE) modeli bu tip modellerin arasında iyi bir örnektir (Abbot ve ark., 

1986). SHE Modeli daha güçlü bir yapı olarak MIKE-SHE (Refsgaard & Storm, 

1995) ve SHETRAN (Ewen ve ark., 2000) modelleri olarak geliştirilmeye devam 

etmektedir. 

 1990’larda Yaşanan Gelişmeler 

Küresel kapsamda hidrolojinin gelişimi, hidrolojik modelleme üzerinde yeni 

taleplerin oluşmasını sağlamıştır. Büyük ölçekli hidrolojik modeller aşağıda yer 

alan nedenler temelinde geliştirilmiştir. 

I. Su kaynaklarını yönetenler, işletme ve planlama çalışmaları kapsamında 

geniş alanlardaki kaynakların mekânsal değişikliklerini sadece toplanan 

veriler ile elde edilebilecek mekânsal çözünürlükten daha yüksek 

çözünürlükte tahmin etmeye ihtiyaç duymaktadır. 

II. Hidrologlar ve su yöneticileri arazi kullanımı ile iklim değişikliğinin geniş 

coğrafik alanlarda etkileriyle ilgilidirler.  

III. Nehirlerdeki noktasal ve yayılı kirliliğin tahmin edilebilmesi için hidrolojik 

modellere artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. 

IV. Hidrologlarla atmosfer modelcileri tarafından bölgesel ve küresel 

atmosferik modellerde hidrolojik proseslerin temsiliyetinde yetersizlikler 

tespit etmektedirler.  

 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı büyük ölçekli hidrolojik model örnekleri 

Vörösmarty ve ark. (1989), VIC model (Wood ve O’Connell, 1985) ve Macro- 

PDM (Arnell, 1992) tarafından geliştirilmiş modellerden oluşmaktadır. Bu 

modeller bölgesel ve kıtasal ölçekte su kaynaklarını değerlendiren en gelişmiş 

araçlardır. (Chong-yu, 2006) 
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 Son yıllarda, havza bazlı bütüncül su yönetimini ele alan karar destek sistemi 

kapsamında hidrolik, hidrolojik, kalite ve tahsis modellerini modül olarak içeren 

araçlar geliştirilmektedir. Universidad Politecnica de Valencia (UPV) 

 Yağış Akış Süreçleri  

 

Yağış-akış süreci, havza üzerine düşen yağışın akarsu ve evapotranspirasyon 

yoluyla havzayı terk etmesi şeklinde tanımlanır (Linsley ve ark, 1958). Bu süreç 

havza yüzeyinin üstünde ve altında meydana gelen birbiriyle ilişkili olaylar 

topluluğudur. Bir havzaya ait hidrolojik süreç şematik olarak Şekil 2.3’ de 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2-3.Havzalarda Hidrolojik Sürecin Şematik Gösterimi 

 



12 

Yağış-akış süreçlerinin temelinde oluşturulan aylık yağış-akış modelleri su 

kaynakları yönetiminde özellikle rezervuar dizaynı ve işletmesinde, iklim 

değişikliği ve bunun etkilerinin anlaşılmasında oldukça kullanışlı modellerdir. Aynı 

zamanda aylık yağış-akış modelleri, dönemsel uzatılmış akış birleşimlerinin uzun 

menzilli tahminleri için de kullanılabilmektedir (Makhlouf ve Michel, 1994). 

1950’lerin sonu 60’lı yılların başlarından itibaren günümüze kadar birçok 

aylık yağış-akış modeli ortaya koyulmuş ve geliştirilmiştir. İlk olarak Thornthwaite 

ve Mather (1955) tarafından bir grup deterministik iki parametreli, birinci 

parametresi toprak nemi kapasitesi, diğeri kalan su kapasitesi katsayısı olan aylık 

su dengesi modeli geliştirilmiştir.  

Palmer (1965), meteorolojik kuraklık seti geliştirme çalışması sırasında 

toprak nemi depolamasını iki tabakaya bölen bir model önermiştir. Thomas (1981), 

dört parametreli abcd aylık su dengesi modelini geliştirmiştir. Alley (1984), 

Thornthwaite-Mather modeli, Palmer (1965) modeli ve Thomas (1981-1983) abcd 

modellerini yeniden ele alarak bu modellerdeki tahmin hatalarının benzer olduğu 

sonucuna varmıştır.  

Gleick (1987), iklim değişikliği etkilerini inceleyen bir aylık yağış-akış 

modeli geliştirmiştir ve su dengesi modellerinin kullanımın pratikte sağladığı 

faydalara değinmiştir. 1990‟lara gelindiğinde iklim değişikliği ve etkileri, su 

kaynakları kullanımı ve yönetimi için birçok model üretilmiştir (Mimikou, 1991; 

Vandewiele, 1992; Guo,1992; Guo 1995). Vandewiele (1992) geliştirdiği üç 

parametreli model serisinin, literatüre geçmiş diğer modellere göre daha iyi 

çalışmasını sağlayan bazı stokastik özelliklerini açıklamıştır (Xiong, Guo 1999). 

Günümüzde, hidrolojik modellerin gelişimi ile birlikte yağış akış süreçleri de 

tarihsel gelişimini sürdürmektedir. 

2.3.  Hidrolojik Modellerin Sınıflandırılması 

Hidrolojik Modeller çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadırlar. Singh (1988) 

tarafından kullanılan metoda göre hidrolojik modeller fiziki ve sembolik olarak 

ortaya konmuştur.(Şekil 2-4.)  
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Hidrolojik Modellerin sınıflandırılmasında genel olarak, matematiksel 

modellerin fiziksel süreçlerine (kavramsal ve fiziksel tabanlı) ve mekânsal 

dağılımına (lumped ve dağılımlı) bağlı metotlar kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2-4. Hidrolojik Model Sınıfları 

 Sembolik modeller, literatürde soyut modeller (abstract models) (Chow, 

1988) olarak da bilinen orijinal sistemin daha basit hale getirilerek belirli mantıklar 

çerçevesinde idealize edilmiş halidir. Matematiksel modeller ise sistem 

davranışlarını bir takım denklemleri kullanarak açıklamaktadır. Mantıksal 

sınamalar çerçevesinde değişkenler ve parametreler arasındaki ilişkiler ortaya 

koyularak matematiksel modeller oluşturulmaktadır. 

 Literatürde White box model veya fiziksel modeller olarak bilinen teorik 

modeller, gerçek dünya sistemine mantıksal olarak benzeyen ve en önemli fiziksel 

kanunların sonuçları olarak ortaya çıkmış modellerdir. Bu modellere örnek olarak 

SHE modeli gösterilebilir. (Abbott, Bathurst, Cunge, O'Connell, & Rasmussen, 

1986) 

Akış 
Modelleri

Sembolik

Matematiksel 
olmayan

Matematiksel

Ampirik Kavramsal

Lineer
Lineer 

Olmayan

Zamana 
Bağımsız

Zamana 
Bağımlı

Tümsel 
(lumped)

Dağılımlı 
(distributed)

Deterministik Stokastik

Teorik

Fiziki

LaboratuarAnalog
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Ampirik modeller, kara kutu (black box models) veya girdi – çıktı 

modelleri olarak bilinen fiziksel bakış açısından göreceli olarak daha az faydalanan 

modellerdir. Modelde yer alan parametreler fiziksel durumlardan az etkilenmekte 

veya hiç etkilenmemektedir. Stokastik zaman serisi modelleri, ARMA gibi 

modeller bu tür modellere örnek olarak verilebilir. (Chong-yu, 2006) 

Grey box modeller olarak da bilinen kavramsal modeller teorik ve 

ampirik modeller arasında orta seviyede yer almaktadır. Girdi değişkenlerinin 

ürettiği çıktı değişkenlerinin fiziksel süreçler düşünülerek matematiksel 

denklemlerin fonksiyonu olarak ortaya konması durumdaki modeller kavramsal 

modeller olarak sınıflandırılmaktadır. Hidrolojik modelleme çalışmalarında 

kullanılan birçok model Kavramsal modellere örnek olarak verilebilir. Bunlardan 

en bilineni HBV modelidir. 

Tüm bu üç tip matematiksel modeller farklı ihtiyaçlar altında sağlıklı 

olarak kullanabilmektedir. Her bir model sınıfının etkinliği, çalışmanın amacı, 

ortaya konulan problemin karmaşıklık derecesi ve beklenen doğruluk gibi 

ihtiyaçlara bağlıdır. Bu modeller arasında herhangi bir uyuşmazlık 

bulunmamaktadır. Her bir model gerçekliği farklı seviyelere yaklaşımlar ile ortaya 

koymaktadır. (Chong-yu, 2006) 

Tüm matematiksel model sınıfları aralarındaki farklıları gözetmeksizin 

doğrusal (linear) veya doğrusal olmayan (non-linear) formlarda olabilmektedir. 

Literatürde genel olarak kullanılan doğrusal modellerdir. Modellerin zamana 

bağımlılığı veya bağımsızlığı da bir sınıflandırma konusudur. Hidrolojik 

sistemlerin atmosferik değişimlere bağlı olması nedeniyle mevsimsel, günlük veya 

anlık değişimler hidrolojik modellerin zamana bağımlı olduğu ortaya koymaktadır. 

 Konumsal çözünürlük göz önüne alındığında modeller, tümsel (lumped), 

yarı dağılımlı (semi-distributed) ve tam dağılımlı (fully distributed) olarak 3 

kısımda sınıflandırılmıştır.  

Tümsel modeller, çalışılan havza alanını homojen olarak ele almaktadır. 

Yarı dağılımlı modeller, ayrı alanların veya alt havzaların kendi içlerinde homojen 
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olarak değerlendirilmesi sonucunda akış simüle etmektedir. Tam dağılımlı 

modeller ise tüm havzayı ağ yapısında (grid) temel birimlere ayırarak her bir 

birimden diğer birime suyun drene olması prensibiyle çalışmaktadır. Becker ve 

Serban (1990) tarafından modellerin konumsal çeşitliliği geometrik dağılımlı 

modellere dönüştürülmüştür. 

 

Şekil 2-5. Konumsal sınıflarına göre hidrolojik modeller (Jones, 1997) 

 

2.4. Literatür Çalışması 

Hidrolojik Modelleme çalışmaları 20. Yüzyılın başlarından günümüze kadar 

pek çok alanda gerçekleştirilerek literatürde yerini almıştır.  

Normand ve ark. (2010) tarafından HBV modeli, Doğu Nepal’deki Tamor 

havzasında 1987-1996 yılları arasında çalıştırılıp GAP (genetic algorithm package) 

optimizasyon yöntemi ile kalibre edilmiştir. %69 oranında model verimi elde edilen 

çalışmada düşük akışların iyi simüle edildiği ortaya konmuştur. Pik akışların 

yakalanmasında model verimi %62’lere düşmüş olup düşük akışlara göre daha az 

bir uyum söz konusu olmaktadır. 

 

Tam Dağılımlı Model 

 
 

 

Yağış Akış Modellerinde Konumsal Sınıflar 

Tümsel Model 

İzokron bölümlü Alt parça bölümlü 
Doğal havza 

yapısı 

Sonsuz farklı  

grid mesh 

Yarı Dağılımlı Model 

 

Sonsuz element  

(düzenli) 

Sonsuz element  

(düzensiz) 



16 

Slovenya’nın en büyük nehirlerinden olan Sava Nehri’nin havzası Primožič 

ve Ark. (2008) tarafından İsveç menşeili HBV model ile modellenmiştir. 10.700 

km2 havza alanına sahip Sava Nehir Havzası, Danube Nehri’nin de önemli 

kollarındandır. Model, 26 alt havza oluşturularak günlük kalibrasyona göre 

yapılandırılmıştır. 1990-2006 yıllarında koşturulan model 1990-1999 yılları 

arasında kalibre edilmiştir. 2000-2006 yılları validasyon amaçlı kullanılmıştır. 

Ortalama 0.86-0.90 model verimi elde edilmiştir. 

Havzalarda senaryo bazlı  geniş çerçevede hidrolojik modellemeye imkan 

veren Soil Water Assessment Tool (SWAT) modeli, Soil Conservation System 

(SCS) eğri numarası metodu kullanarak yağış akış modellemesini 

gerçekleştirmektedir. Havzaları, alt havzalara ve HRU’lara (hydrologic response 

unit) bölerek çalıştıran model, su bütçesi amacıyla aşağıdaki denklemi 

kullanmaktadır. 

SWf = SWi + Σ (Pday - Rsurf – QSeep - Ea - Dgw) 

Sahu ve ark. (2016) tarafından 1992-2005 yılları arası verileri kullanılarak 

Hindistan’ın 15.996 km2 yüzey alanına sahip Mahi Havzasında SWAT modeli ile  

aylık ölçekte hidrolojik model çalışması gerçekleştirilmiştir. Beş ayrı alt havzada 

SWAT-CUP kalibrasyon ve hassaslık analizi eklentisiyle gerçekleştirilen 

kalibrasyon çalışmaları neticesinde 0.43-0.86 arasında değişen model verimi 

sonuçları alınmıştır. Aylık ölçekte çalıştırılan modelin havzadaki gelecek 

planlamalarında kullanılabileceği belirtilmiş olup  geliştirmelerin yapılabilmesi için 

MODFLOW gibi yeraltı suyu modelleme programlarına entegrasyonunun 

sağlanabildiği ifade edilmiştir. 

Pereira ve ark. (2014) Brazilya’nın Domingos şehrinde bulunan Galo nehri 

havzasında SWAT modeli kullanarak hidrolojik çalışma gerçekleştirmiştir. 943 

km2 yüzey alanına sahip havzada 1995-2003 yılları arasındaki meteorolojik veriler 

kullanılarak bir modelleme çalışması yürütülmüştür. 2000-2003 yıllarına ait veriler 

kalibrasyon ve validasyon (Şekil 3-1) amaçlı kullanılmıştır. Su kullanımının tahsisi 

konusunda yıllık minimum günlük akışları tahminlemede modelin 0.65-0.70 

arasında değişen verimlerle çalıştığı ortaya koyulmuştur. 
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Şekil 2-6. Galo Nehir Havzası Hidrolojik Model Sonuçları 

 

Tam dağılımlı modelleme sunabilen MIKE SHE hidrolojik model yazılımı 

Zhang ve ark. (2008) tarafından  Çin’in Loess platosunda yer alan 12 km2 yüzey 

alanına sahip 1,200 – 1,720 m arasında değişen rakıma sahip Luergou havzasında 

kullanılmıştır. 1983-1985 yılları arasında günlük akışlara ve  gerçekleşen hidrolojik 

olaylara durum bazlı olarak yapılan modelleme çalışmalarında; Root Mean Square 

Error  (RMSE) ve Determinasyon Katsayısı (r2) parametreleri kullanılarak yapılan 

kalibrasyon çalışmaları sonucunda model uyumları ortaya konulmuştur. (Şekil 3-2, 

3-3) 
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Şekil 2-7. Luergou Havzası MIKE SHE günlük akış Model Sonuçları 

 

 

Şekil 2-8. Luergou Havzası MIKE SHE hidrolojik olay bazlı Model Sonuçları 

 

Fiziksel bir model olan MIKE SHE ve kavramsal bir model olan HBV 

modellerinin performanslarının karşılaştırıldığı Bùggild ve ark. (1999) tarafından 

yürütülen çalışmada Grönland’da yer alan 800 km2’lik Tasersuaq Havzası test alanı 

olarak kullanılmıştır. 1983-1985 yılları verileri kalibrasyon amaçlı kullanılmış olup 

1987-1989 yılları verifikasyon periyodu olarak belirlenmiştir. İki model 
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performansları r2, F ve A testlerine göre karşılaştırılmış olup sonuçlara göre HBV 

modelinin daha uyumlu sonuçlar verdiği ortaya koyulmuştur. 

El-Nasr ve ark. (2005) tarafından gerçekleştirilen çalışmada  tam dağılımlı 

(fully distributed) MIKE SHE modeli ile yarı dağılımlı (semi distributed) SWAT 

modelinin performans karşılaştırılması yapılmıştır. Belçika’da yer alan 465 km2lik 

Jeker Nehir Havzasında yapılan karşılaştırmada 1986-1992 yılları verileri 

kullanılmıştır. Altı yıllık periyodun ilk üç yılı kalibrasyon, son üç yılı validasyon 

amaçlı seçilmiştir. 0.39-0.60 olarak değişen model verimi ile  MIKE SHE 

modelinin daha uyumlu sonuçlar verdiği ortaya koyulmuştur. SWAT modelinde yer 

alan akifer sisteminin modellemesinin sağlıklı olmadığı düşüncesiyle bu modelin 

performansının düşük kaldığı düşünülmektedir. 

Ingol-Blanco ve McKinney (2009) tarafından Meksika’nın Chihuahua 

şehrinde yer alan Rio Conhos Havzasının,  Water Evaluation and Planning (WEAP) 

modelleme yazılımında hidrolojik simülasyonun gerçekleştirildiği bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Havzada yer alan antropojenik etkilerin elimine edilmesiyle 

doğallıştırılmış akımların kullanıldığı ve 1980-1999 yılları arasında koşturulan 

WEAP modelinde ilk on yıllık periyod kalibrasyon, son on yıllık periyod 

validasyon amaçlı kullanılmıştır. Beş istasyondan gelen aylık akım verileriyle 

karşılaştırılan simülasyon sonuçları 0.65-0.87 arasında değişen aralıkta model 

verimleri ortaya koymaktadır. İstatistiki  değerlendirmelerin sonucunda kullanılan 

WEAP modelinin havzaya uyumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 

Türkiye’nin önemli nehir havzalarından biri olan Sakarya Havzasının alt 

havzalarından Porsuk Çayı Havzasında Güngör ve Göncü (2012) tarafından SWAT 

modeli 1978-2004 yılları arasında koşturulmuştur. Aylık ölçekte çalıştırılan 

modelde 1998 ve 2004 yılları verileri kalibrasyon amaçlı, diğer yıllar ise doğrulama 

amaçlı çalışılmıştır. 0.61 olarak hesaplanan model verimi ile sonuçların düşük 

akışlarda pik değerlerden daha uyumlu olduğu ve genel açıdan iyi bir model 

performansı verdiği ortaya konulmuştur.  

Cüceloğlu (2013) tarafından Darlık Havzası’nda WEAP modeli ile 

gerçekleştirilen çalışmada İstanbul’un su kaynaklarının planlanmasında 
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kullanılabilecek ve örnek teşkil edebilecek bir model altyapısının kurulması 

hedeflemiştir. 1968 – 2011 yılları arasında koşturulan modelin kalibrasyonu ve 

doğrulaması yapılmıştır. Bu çalışma ile belirtilen periyod içerisinde 2007 yılının en 

kurak hidrolojik yıl olduğu saptanmıştır. Model sonuçları istatistiki açıdan 

değerlendirilerek korelasyon ve F testi uygulamaları ile simülasyonun uygunluğu 

ortaya konulmuştur. 

Fattah (2015), Türkiye’nin önemli su kaynaklarından biri olan Fırat Nehrinin 

en büyük kolu olan Murat nehrine ait havzada yaptığı çalışmada CBS temelli 

hidrolojik analizler gerçekleştirerek havzaya ilişkin yağış akış katsayısını 0.6  

olarak hesaplamıştır. Fırat Havzasında yapılan bir diğer çalışma ise Ertaş (2014) 

tarafından 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu dönem için Ensemble 

tahmin sistemi ile 1-9 gün ileriye dönük akımların tahminlemesi yapılmıştır. Flood 

forecasting system (FEWS) platformunda hazırlanan HBV hidrolojik modeli 

kullanılarak 2001-2007 yılları arasında gerçekleştirilen kalibrasyon ile model 

verimi 0.83 olarak elde edilmiştir. 2008-2012 dönemine ait validasyon çalışmasında 

model verimi 0.75 olarak hesaplanmıştır. 

Şorman ve Ark. (2009) tarafından Türkiye’de ilk defa HBV modelinin 

uygulaması önemli su havzalarından biri olan Fırat Nehri Havzası’nın 242 km2’lik 

bir alt havzasında 2002-2004 hidrolojik yılları arasında uygulanmıştır. Kar 

yağışının yoğun olduğu havzada zamansal ve konumsal kar örtüsü verisi MODIS 

uydularından elde edilen uzaktan algılama verileri ile elde edilmiştir. Kalibrasyon 

çalışmaları kapsamında çoklu değişken kriterleri kullanılarak HBV model 

parametreleri  otomatik olarak akışın ve kar örtüsü alanlarının simulasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 2004 yılı için Ortaölçekli model 5 (MM5)’den elde edilen grit 

verisi girdi olarak kullanılarak kalibre edilmiş  HBV modeli akışın tahmini için 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda baraj güvenliği ve işletmesi, taşkın azaltma gibi 

uygulamalar için tatmin edici sonuçlar alındığı ortaya koyulmuştur. 
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3. MODEL ÇALIŞMALARI 

3.1. Çalışma Alanı 

Bu tez kapsamında, hidrolojik modelleme uygulamasının sağlıklı ve doğru 

bir yaklaşım içerisinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla antropojenik etkinin 

olmadığı veya çok az görüldüğü bir çalışma alanı olarak Manyas Baraj Gölü Yukarı 

Havzası seçilmiştir.  

Çalışma alanı olarak belirlenen Manyas Gölü Yukarı Havzası, idari olarak 

Balıkesir ilinin Bandırma ve Manyas sınırları içerisinde bulunan Manyas Gölü’ne 

drene olan akarsuların oluşturduğu ve coğrafi koordinatları 40°10´ Kuzey, 28°00´ 

Doğu arasında kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası 

Şekil 3-1.’de verilmektedir. 

 

Şekil 3-1. Çalışma Alanı Yerbulduru Haritası 
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Suları tatlı ve sığ bir göl olan ve her yıl 3 milyona yakın kuşa ev sahipliği 

yapan Manyas Gölü, güneyden gelen Kocaçay ve Mürüvetler Deresi kuzeyden 

gelen Sığırcı Deresi ve diğer yan dereler ile göl drenaj alanı yüzeysel akışı ve göl 

alanına düşen yağışlarla beslenmektedir.  Boşalımı ise buharlaşma, sulama 

amacıyla çekilen sular ve güneydoğudan çıkan Karadere ismini alan göl ayağından 

Susurluk Çayı’na taşınan sularla gerçekleşmektedir. Ayrıca göle kuzeyden giren en 

önemli dere ise Sığırcı deresidir. (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016) 

 

Şekil 3-2. Manyas Gölü 

 

Manyas Gölü alt havzası, Manyas Gölünü besleyen ve boşalımını sağlayan 

drenaj kollarının oluşturduğu alanı kapsamakta olup havzanın sınırlarını ve havzaya 

ait 2012 yılı Corine arazi kullanımı durumunu gösteren harita Şekil 3-3’de 

verilmektedir. 
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Şekil 3-3. Manyas Gölü Alt Havzası 

3.2. Çalışma Verileri 

Hidrolojik modelleme çalışmalarının ana bileşenlerini oluşturan hidro-

meteorolojik verilerin başında yağış, sıcaklık, buharlaşma ve akım verileri 

gelmektedir. Modellerin veri ihtiyaçlarına göre aşağıdaki meteorolojik değişkenler 

de kullanılabilmektedir. 

- Zemin sıcaklığı  

- Rüzgar hızı ve yönü  

- Nem  

- Güneş radyasyonu  

- Bulutluluk ve güneşlenme süresi  

Türkiye’de hidrometeorolojik verilerinden sorumlu olan kurumlar Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’dür. Bu çalışma 

kapsamında gerekli olan veriler söz konusu kurumlardan temin edilmiştir. Çalışma 

alanı olan Manyas Gölü Yukarı Havzası’nın konumu göz önüne alınarak MGM veri 

tabanlarında,  veri temin edilebilecek 9 adet gözlem istasyonu tespit edilmiştir 

(Şekil 3-4). 
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Şekil 3-4. Çalışma Alanına Ait Meteorolojik Gözlem İstasyonları 

 

İstasyonlara ait enlem, boylam ve yükseklik gibi bilgiler Çizelge 1.’de yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 1. Meteorolojik İstasyon Bilgileri 

İstasyon Adı İstasyon No Enlem Boylam 
Yükseklik 

(m) 

Ayvalık 17175 39.3113 26.6861 4 

Akçaldede Radar 17158 39.7401 27.6180 631 

Burhaniye 17722 39.4983 26.9755 20 

Edremit 17145 39.5895 27.0192 21 

İvrindi 18432 39.5914 27.4939 240 

Manyas 17699 40.0471 27.9748 50 

Balıkesir Havalimanı 17150 39.6326 27.9201 102 

Bergama 17742 39.1098 27.1710 53 

Dikili 17180 39.0737 26.8880 3 

 

Bu çalışmada kullanılan meteorolojik verilerin, modelleme çalışması için 

planlanan 2001-2015 yıllarını kapsamasına dikkat edilmiştir.  
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18432 No’lu İvrindi İstasyonu, mevcut veri olmaması nedeniyle 

kullanılamamıştır. Bununla birlikte, 631 m. kotlu Akçaldede Radar İstasyon 

verisinin de 2007 yılından itibaren mevcut olması sebebiyle söz konusu istasyon da 

modelleme çalışmasında kullanılmamış fakat verilerin değerlendirilmesi 

aşamasında faydalanılmıştır.  

Meteorolojik istasyonların havza içerisinde bulunmaması sebebiyle modelleme 

çalışmasında kullanılacak havzayı en iyi ve doğru temsil edecek istasyonların 

seçimi; istasyonlardaki veri varlığı, bütünlüğü ve temsiliyeti hususları göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. 

3.2.1. Sıcaklık Verisi 

Meteoroloji’den sağlanan istasyonlara ait günlük sıcaklık verileri model 

çalışmasına uygun hale getirilebilmek amacıyla ön bir değerlendirmeden 

geçirilmiştir.  

İstasyondan elde edilen sıcaklık verilerinde bazı günlerde ölçülemeyen 

değerler olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda ham verinin içerisinde bazı günlerin 

tamamen yer almadığı görülmüş, bu nedenle yıllık zaman serisinin düzgün bir 

şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Excel programı üzerinde makro yazılarak eksik 

tarihler tamamlanmıştır. 

İstasyon verileri arasındaki korelasyon araştırılarak korelasyon katsayıları ve 

denklemleri çıkarılmıştır. En iyi korelasyona sahip istasyonların verileri birbirleri 

arasında tamamlanarak zaman serileri eksiksiz hale getirilmiştir. Tamamlama 

işleminde, 2 alternatif istasyon en iyi korelasyon katsayısına sahip istasyonlar 

olarak belirlenmiştir.(Çizelge 2.) Excel programı üzerinde korelasyon 

denklemlerinin katsayıları kullanılarak tamamlanacak istasyonun verisi 

hesaplanmıştır.   
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Çizelge 2. Sıcaklık Verisi Tamamlama için İstasyon Seçimleri 

Verisi Tamamlanan 

İstasyon 
1. Alternatif 2. Alternatif 

Edremit 

Burhaniye 

y = 0.9982x - 0.5214  

R² = 0.9926 

Bergama 

y = 1.0138x - 0.6545  

R² = 0.9892 

Ayvalık 

Burhaniye 

y = 1.0299x - 0.9687 

 R² = 0.9878 

Edremit 

y = 0.9603x + 0.5882 

 R² = 0.9873 

Dikili 

Ayvalık 

y = 0.9474x + 0.7186  

R² = 0.9854 

Edremit 

y = 0.9121x + 1.236  

R² = 0.9776 

Burhaniye 

Edremit 

y = 0.9982x - 0.5214  

R² = 0.9929 

Bergama 

y = 1.0095x - 0.01  

R² = 0.9852 

Bergama 

Edremit 

y = 1.0137x - 0.6564  

R² = 0.9889 

Ayvalık 

y = 1.0465x - 1.1193  

R² = 0.9852 

Manyas 

Dikili 

y = 1.0267x - 2.9157  

R² = 0.9462 

Bergama 

y = 0.9271x - 1.0387  

R² = 0.9443 

Balıkesir Meydan 

Bergama 

y = 1.0191x + 4.2921 

R² = 0.9349 

Burhaniye 

y = 0.9982x + 4.5324 

R² = 0.9122 

İstasyonlar arası sıcaklık verisine ilişkin korelasyon grafikleri Ek-1.’de 

verilmektedir. 

Verisi tamamlanan istasyonlara ait sıcaklık değerleri hem tüm yıllar bazında 

(Şekil 3-5.) hem de yıllık bazda (Ek-2.) grafiğe dökülerek aykırı değer ve ölçüm 

hatalarının saptanarak düzeltilmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 3-5. 2001-2016 Yılları Arasında Sıcaklık Değerleri Grafiği 

3.2.2. Yağış Verisi  

Günlük olarak temin edilen yağış verileri de sıcak verileri gibi bir ön bütünlük 

değerlendirilmesinden geçirilmiştir. İstasyonlardan elde edilen veriler 

incelendiğinde ölçümün alınamadığı gün sayısının çok az olduğu tespit edilmiştir. 

Bu günlere ilişkin verilerin tamamlaması hususu el yordamıyla diğer istasyonlar 

arasındaki ilişki göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

17699 no.lu Manyas istasyonundan yağış verisi temin edilemediğinden 6 

istasyondan elde edilen yağış verileri değerlendirilmiştir. Günlük yağışların 

kümülatif olarak grafikle gösterimi yapılmış ve yapılan bu çalışma ile istasyonlar 

arasındaki yağış verileri hakkında tutarlılık ve doğruluk değerlendirmesi 

yapılabilmiştir. 

Bu amaçla, istasyonlara ait verilerin 2001-2015 yılları arasında ve yıllık 

bazda toplam kümülatif yağış (mm) grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan 

grafikler üzerinden yapılan değerlendirmelerle bazı verilerin 10 kat kadar fazla 
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çıktığı tespit edilerek bu yanlışların düzeltimi ve trende uymayan dönemlerin 

ayrıntılı incelemesi yapılarak verilerin kalitesinin arttırılması sağlanmıştır. 

2001-2015 yılları arasındaki kümülatif yağış (mm) grafiği Şekil 3-6’da, yıllık 

bazda kümülatif yağış (mm) grafikleri ise Ek-3’te verilmektedir. 

 

Şekil 3-6. 2001-2015 yılları arasında Kümülatif Yağış (mm) Grafiği 

 

3.2.3. Buharlaşma Verisi 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler çerçevesinde günlük toplam 

açık yüzey buharlaşması (mm) verisi 17150 no.lu Balıkesir Havalimanı 

istasyonunda düzenli bir zaman serisi olarak tespit edilmiştir. Buharlaşma 

değerlerinin yakın alanlardaki istasyonlar bazında çok büyük değişimler 

göstermediği göz önüne alınarak buharlaşma verisi olarak bahsi geçen istasyon 

verileri kabul edilmiştir. 

2001-2015 yılları arasında 17150 no.lu istasyona ait Günlük Buharlaşma 

(mm) değerlerini gösteren grafik Şekil 3-7.’de uzun yıllar aylık ortalama değerlerini 

gösteren grafik Çizelge 3’de verilmektedir. 
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Şekil 3-7. Günlük Buharlaşma Toplam (mm) 

 

Çizelge 3. Uzun Yıllar Aylık Buharlaşma Ortalaması (mm) 

 
2001-2015 yılları arası Ortalama Günlük 

Buharlaşma Toplamı (mm) İstasyon 

Aylar 
Balıkesir 

Havalimanı 

Nisan 3.30 

Mayıs 5.23 

Haziran 8.07 

Temmuz 9.99 

Ağustos 9.25 

Eylül 6.13 

Ekim 3.17 

Kasım 1.40 

Aralık 1.18 

Genel Ortalama 6.04 

 

 

3.2.4. Akım Verileri 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen AGİ’lerde toplanan 

günlük akım verileri DSİ Su Veritabanı (SVT) Rasatlar modülünden elde edilmiştir. 

Havza içerisinde yer alan, hali hazırda açık olan ve veri bulunan AGİ’ler 

araştırılarak 3 adet istasyon tespit edilmiştir (Şekil 3-8).  
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Şekil 3-8. Akım Gözlem İstasyonları 

 

 D03A008 İstasyonu 

DSİ’den elde edilen D03A008 no.lu istasyona ait metaveri bilgileri Çizelge 

4’te ve istasyon fotoğrafı Şekil 3-9’da verilmektedir. 

 

Çizelge 4. D03A008 no.lu istasyon bilgileri 

İstasyon No : D03A008 (DSI,  AGI) 

İstasyon/Su Adı : KAHVE/MADRA Ç. 

Havzası :03. Susurluk Havzası 

Bölgesi :XXV. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BALIKESIR 

İli/İlçesi :BALIKESIR/Ivrindi Durumu : AÇIK 

Kot : 181.00 m Yağış Alanı : 784.45 km2 

Sediment Numunesi : ALINIYOR İlgili Proje : BAZ 

Adresi 
: BALIKESİR EDREMİT KARAYOLUNUN 30.KM SİNDE BALYA YOL 
AYRIMI ÜZERİNDEKİ KOPRÜNÜN 50 M MANSABINDADIR. (PAFTA 
I-19-D4) 

Notlar : UZAKTAN MODEMLE ERİŞİLEBİLİR SEDİMENT:25.01.2013- 

Rasatçılar : ŞAHİN KARAKUŞ 
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Şekil 3-9. D03A008 no.lu İstasyon Fotoğrafı 

 

Söz konusu istasyona ait 2003-2015 su yılları günlük akım verileri (m3/sn) 

temin edilmiş olup zaman serisi grafiği çizilerek aykırı değerlerin ve eksik verilerin 

tespiti yapılarak düzeltilmiştir (Şekil 3-10). 

 

 

Şekil 3-10. D03A008 istasyonu 2003-2015 Su Yılları Akım Verileri 
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 D03A024 İstasyonu 

DSİ Genel Müdürlüğü’nden elde edilen D03A024 no.lu istasyona ait 

metaveri bilgileri Çizelge 5’te ve istasyon fotoğrafı Şekil 3-11’de verilmektedir. 

Çizelge 5. D03A024 no.lu istasyon bilgileri 

İstasyon No : D03A024 (DSI,  AGI) 

İstasyon/Su Adı : AYAKLI/MADRA Ç. 

Havzası : 03. Susurluk Havzası 

Bölgesi : XXV. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BALIKESIR 

İli/İlçesi :BALIKESIR/Ivrindi Durumu : AÇIK 

Kot : 250.00 m Yağış Alanı : 239.30 km2 

Sediment 
Numunesi 

: -- İlgili Proje : ARDIÇTEPE BRJ. 

Adresi 
: BALIKESİR İVRİNDİ-AYAKLI KÖYÜNÜN 1.5 KM KUZEYİNDEDİR. (PAFTA 
I-18-C4) 

Notlar 
: 25.08.1972'DE EŞİK YAPILMIŞ MANSABA TAŞINMIŞTIR. DONAV-
TELEFERİK 

Rasatçılar : FEVZİ EKTİ 

 

 

Şekil 3-11. D03A024 no.lu İstasyon Fotoğrafı 

 

D03A024 no.lu istasyona ait 2003-2014 yılları su yılları günlük akım verileri 

(m3/sn) temin edilmiş olup zaman serisi grafiği çizilerek aykırı değerlerin ve eksik 

verilerin tespiti yapılarak düzeltilmiştir (Şekil 3-12). 
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Şekil 3-12. D03A024 istasyon 2003-2014 Su Yılları Akım Verileri 

 

 D03A076 İstasyonu 

DSİ’den elde edilen D03A076 no.lu istasyona ait metaveri bilgileri Çizelge 

6’da ve istasyon fotoğrafı Şekil 3-13’de verilmektedir. 

 

Çizelge 6. D03A076 no.lu istasyon bilgileri 

İstasyon No : D03A076 (DSI,  AGI) 

İstasyon/Su Adı : DADALAR/KARADERE 

Havzası : 03. Susurluk Havzası 

Bölgesi : XXV. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BALIKESIR 

İli/İlçesi : BALIKESIR/Ivrindi Durumu : AÇIK 

Kot : 200.00 m Yağış Alanı : 209.30 km2 

Sediment 
Numunesi 

: -- İlgili Proje : İVRİNDİ BRJ. 

Adresi 
İVRİNDI-KINIK KÖY YOLUNUN 2 KM' SİNDEKİ KÖPRÜDEDİR. 
(PAFTA I-19-D4) 

Notlar : LİMNİGRAFLI 

Rasatçılar : NAZIM KAYA 
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Şekil 3-13. D03A076 no.lu İstasyon Fotoğrafı 

 

D03A076 no.lu istasyona ait 2003-2014 yılları su yılları günlük akım verileri 

(m3/sn) temin edilmiş olup zaman serisi grafiği çizilerek aykırı değerlerin ve eksik 

verilerin tespiti yapılarak düzeltilmiştir (Şekil 3-13). 

 

 

Şekil 3-14. D03A076 no.lu 2003-2014 Su Yılları Akım Verileri 
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3.3. Havzaya ilişkin Ön Çalışmalar 

Hidrolojik modelleme çalışmaları kapsamında bir modelin daha kısa 

sürelerde sistematik ve kolay bir şekilde çalıştırılmasına yönelik Uzaktan Algılama 

ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımı büyük önem arz etmektedir.  

Bu tez çerçevesinde yapılan ön çalışma kapsamında, ArcGIS 10.2 yazılımı 

ve ArcHYDRO eklentisi kullanılarak çalışma havzasının sınırlarının belirlenmesi, 

meteorolojik parametrelerin alansal dağılımına yönelik sistematiğin uygulanması, 

gerektiğinde alt havzalarının oluşturulması ve havzaya ait hipsometrik eğrinin 

oluşturulması uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

3.3.1. Su Toplama Alanının Belirlenmesi 

Su toplama alanının belirlenmesi çalışması CBS kullanılarak havza 

sınırlarının belirlenmesi; arazi verilerini ön işleme ve su toplama alanı işlemi olmak 

üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma alanına ait Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) haritası 30 m. 

çözünürlüklü ASTER (Şekil 3-15.) verisi olarak elde edilmiş olup verinin 

kalitesinin arttırılması amacıyla ArcHYDRO kullanılarak ” SYM yenileme” ve 

“boşlukları doldurma” işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Yazılımın, veriden üreteceği “drenaj çizgisi” ile gerçek nehir ağının 

örtüşmesini sağlamak amacıyla, daha güvenilir olan mevcut nehir ağı verileri 

kullanılarak nehir ağının bulunduğu yerlerde yükseklik değeri azaltılması 

işlemi (Şekil 3-16) uygulanmıştır. 
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Şekil 3-15. SYM Haritası 

 

 

Şekil 3-16. İşlenmiş SYM Haritası 
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Su toplama alanının belirlenmesi işleminin ilk adımı, ön işlemlerle kalitesi 

arttırılan SYM verisinden akım yönünün belirlenmesi (Şekil 3-17.) olmuştur. 

ArcGIS tarafından kullanılan akım yönlerine ilişkin 8 yönlü akım modelinde 

oluşturulan sayıların anlamları Çizelge 7’de verilmektedir. 

 

Çizelge 7. Akım Yönleri 

 

32 64 128 
 

KB KUZEY KD 

16 
 

1 
 

BATI  DOĞU 

8 4 2 
 

GB GÜNEY GD 

 

 

Şekil 3-17. Akım Yönü Haritası 

Bir sonraki adımda, çalışma alanı için belirlenen akım yönü verileri 

kullanılarak kümülatif akım haritası oluşturulmuştur (Şekil 3-18). 
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Şekil 3-18. Kümülatif Akım Haritası 

Kümülatif Akım verileri kullanılarak çalışma alanında sırasıyla; nehir 

tanımlama ve nehir ağının yoğunluğuna bağlı olarak 33 farklı bölümleme yapılmış 

olup (Şekil 3-19), bölümlenmiş nehir ve akım yönü verileri kullanılan su toplama 

alanı oluşturma işlemi ile Şekil 3-20.’da gösterilen 33 adet su toplama alanı elde 

edilmiştir. 

Diğer bir adımda, su toplama alanları poligon özellikteki vektör veriye 

dönüştürülmüştür. Bitişik su toplama alanı belirleme işlemi ile akım yönünde 

birbirleri ile ilişkili olan su toplama alanları bir araya getirilmiştir. Ayrıca,  

bölümlenmiş nehir verisi ve akım yönü verisi kullanılarak drenaj çizgileri 

belirlenmiştir. 



39 

 

Şekil 3-19. Bölümlenmiş Nehir Haritası 

 

 

Şekil 3-20. Su Toplama Alanları Haritası 
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Elde edilen akım yönü, nehir, su toplama alanları ve bitişik su toplama 

alanları verileri kullanılarak nehir üzerinde istenilen herhangi bir noktanın 

membaında yer alan su toplama alanının belirlenmesi işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışma kapsamında, çalışma alanında bulunan DSİ Genel 

Müdürlüğü’ne ait 3 AGİ, çıkış noktası kabul edilerek Manyas Gölü Yukarı Havzası 

ve alt havzalarının sınırları belirlenmiştir (Şekil 3-21).  

 

Şekil 3-21. Manyas Gölü Yukarı Havzası ve Alt Havzaları 
 

3.3.2. Meteorolojik Verilerin Alansal Dağılımı 

Thiessen poligonlama yöntemi; istasyonların aralarındaki uzaklık farkına 

göre ağırlıklarını belirleyip geometrik olarak poligonlar tanımlamaktadır ve bu 

poligonların içerisinde dağılımı yapılmak istenen verinin değeri homojen olarak 

kabul edilmektedir. 
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Bu yöntemde; bir istasyonun drenaj alanı içindeki etki poligon alanının, 

toplam drenaj alanına oranı o istasyonun etki ağırlığını vermektedir. Elde edilen 

etki ağırlığının ise istasyona ait veri değeri ile çarpımı, o etki poligonuna düşen 

toplam veri değerini belirtmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, Şekil 3-22.’de gösterilen meteorolojik 

istasyonların verileri girdi olarak kullanılmış ve ArcToolbox → Analyst Tools → 

Proximity → Create Thiessen Polygon komutları ile Thiessen Poligonları elde 

edilmiştir (Şekil 3-23 ve 3-24). Elde edilen poligonlardaki alan değerleri öznitelik 

tablosunda hesaplanmış ve her bir poligon için hesaplanan alan toplam alana 

bölünerek etki ağırlığı değeri hesaplanmıştır  (Şekil 3-25). 

 

Şekil 3-22. Meteorolojik Gözlem İstasyonları Haritası 
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Şekil 3-23. Thiessen Poligonları 

 

 

Şekil 3-24. Havza Thiessen Poligon 
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Şekil 3-25. Thiessen Poligon Etki Ağırlığı 

3.3.3. Hipsometrik Eğrinin Belirlenmesi 

Hipsometrik eğri; bir nehir havzasında belirli bir kotun yukarısındaki alanı 

gösteren eğridir. Havzadaki ortalama yükseklik bu eğri yardımıyla 

hesaplanmaktadır. Bu eğriyi elde edebilmek için havzanın eş yükselti eğrili haritası 

üzerinde, eğriler arasındaki alan ve toplam alanın hesaplanması gerekmektedir. 

Havzaya ait ortalama yükselti ise; 

𝐻𝑜 =
∑ 𝑎 𝑥 ℎ

𝐴
   formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Manyas Gölü Yukarı Havzası Eş Yükselti haritası 

(Şekil 3-26) oluşturularak CBS ortamında alana ait Çizelge 8’de gösterilen veriler 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda havzaya ait Hipsometrik Eğrisi (Şekil 3-

27.) çizilmiş olup ortalama yükseklik (Ho) 466 m olarak bulunmuştur. 

Çizelge 8. Hipsometrik Eğri Hesaplamaları 

Eş Yükselti 
Eğrisi 

Yüksekliği (m) 

Ortalama 
Yükselti (m) 

(h) 

Eş Yükselti 
Eğrileri Arasında 
Kalan Alan (km2) 

(a) 

∑ a x h 

Toplam 
Alana 

Oran (%) 

Kümülatif 
Alan (%) 

173- 350 261.5 237 61975.5 17.45 100.00 

350 - 500 425 275 116875 32.91 82.55 

500 - 650 575 123 70725 19.92 49.64 

650- 800 725 72 52200 14.70 29.72 

800 - 950 875 30 26250 7.39 15.02 

950 - 1100 1025 16 16400 4.62 7.63 

1100 - 1250 1175 8 9400 2.65 3.01 

1250 - 1322 1286 1 1286 0.36 0.36 

TOPLAM 762 355111.5 100  

  Ho =466   
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Şekil 3-26. Havza Eşyükselti Haritası 

 

 

Şekil 3-27. Havza Hipsometrik Eğri 

 

 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

K
o

t 
 (

m
)

Alan (%)

HAVZA HİPSOMETRİK EĞRİ



45 

3.4.  HBV-Light Modeli 

HBV modeli (Bergström, 1976) ilk olarak 1970’lerde İsveç Meteoroloji ve 

Hidroloji Enstitüsü (SMHI)’nde yer alan “Hydrologiska Byrans Vattenavdelning” 

biriminde havzadaki akışın modellenmesi amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Geçen yıllar boyunca HBV modeli İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü 

(SMHI) tarafından geliştirilmekte olup (Bergström, 1992) akış simülasyonu amaçlı 

yaygınca kullanılmaktadır. Bununla birlikte, HBV ve modifiye versiyonları 

yaklaşık 45 ülkede uygulanmaktadır (Bergström, 1992). 

HBV- Light modeli ise 1993’de Microsoft Visual Basic kullanılarak Uppsala 

Üniversitesinde Jan Seibert tarafından geliştirilmiştir. Bu modelin arkasında yatan 

ana tema, kullanıcılara araştırma ve eğitim amaçlı Windows tabanlı bir arayüz ile 

kolay kullanımın sağlanmasıdır. 

HBV modeli, bir hidrolojik havzanın alt havzalara bölünerek veya havza 

yüksekliğine göre kuşaklara (zone) ayrılarak hidrolojik modelleme 

yapabilmesinden dolayı, yarı dağılımlı bir kavramsal model olarak tanımlanabilir. 

Bu kısımda, modelleme yapılacak olan havzanın yükseklik-alan dağılımı ve arazi 

kullanımı gibi özellikleri önem kazanmaktadır (Ertaş, 2014). 

Model; kar modülü, toprak nemi modülü, yeraltı suyu modülü ve akım 

modülü olmak üzere dört ana kısımdan (Şekil 3-28) meydana gelmektedir.  

Genellikle günlük zaman adımında, yağış ve sıcaklık zaman serileri ile birlikte uzun 

zamanlı aylık ortalama potansiyel buharlaşma oranlarını kullanmaktadır (Seibert & 

Vis, 2012). 
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Şekil 3-28. HBV modüller şematizasyonu 

 

Her bir modül, model sistemi içerisinde etkileşimli olarak çalışmakta olup bir 

modülün çıktısı diğer bir modülün girdisi olarak kullanılabilmektedir. Kar 

modülünde girdi olarak kullanılan yağış ve sıcaklık sonucunda akım modülünden 

toplam akım elde edilmektedir. 

HBV modeli içindeki çalışma akış diyagramı sırasıyla kar modülü, toprak 

modülü, yeraltı suyu modülü ve akım modülü olarak Şekil 3-29’da yer alan akış 

diyagramında görülmektedir. Modelde, ilk olarak kar modülü hava sıcaklığını kritik 

hava sıcaklığına (PTT) göre sınırlayarak yağışın yağmur ya da kar olması durumunu 

belirlemektedir. Hava sıcaklığının PTT’ye göre daha aşağıda olması durumunda 

yağış durumu kar olarak gerçekleşmektedir. Bu durumda model kar biriktirme 

yapmaya başlar ve yine PTT’ye göre kar erimesinin başlayıp başlamayacağına karar 

vermektedir.  

Kar Modülü 

Toprak Modülü 

Yeraltı Suyu 

Modülü 

Akım 

Modülü 
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Şekil 3-29. HBV akış diyagramı 

Toprak modülü; yağış ve kar erimesi verilerini kar modülünden girdi olarak 

almaktadır. Modülde; toprak nemi, gerçek buharlaşma-terleme ve yeraltı suyu 

modülüne çıktı olarak verilen, yağışla gelen net akım miktarı hesaplanmaktadır.  

Yeraltı suyu modülü, toprak modülünde üretilen net yağışı akıma 

dönüştürmektedir. Üst bölge (upper zone) ve alt bölge (lower zone) olarak iki 

kısıma ayrılmış olan yeraltı suyunda son akım belirlenmektedir. Üst bölge direk 

akışa geçen yüzey ve ara akışı (hızlı akış) temsil ederken, alt bölge taban akışını 

(yavaş akış) temsil etmektedir. 

Son olarak akım modülünde ise havzanın çıkış noktasına doğru modellenen 

akımın iletimi üçgensel ağırlık fonksiyonu ile gerçekleştirilmektedir. 
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HBV-light modeli sabit başlangıç değer koşullarından meteorolojik 

durumlara ve parametre değerlerine göre uygun başlangıç koşulları üretmek için 

ısınma periyodu (warm-up period) kullanmaktadır. 1 yıllık ısınma dönemi birçok 

çalışma için yeterli olmaktadır. (Seibert & Vis, 2012) 

Model, yağıştan gelen verinin kar veya yağmur olma durumunu PTT (°C) 

sıcaklık eşiği parametresine göre belirleyerek eşiğin altında kalan yağışı kar olarak 

hesaplamaktadır. Hesaplanan kar, PSCF (–) kar düzeltme faktörü ile çarpılmaktadır. 

Bu parametre, kar ölçümleri ve modeldeki kar modülünden gelen tam olarak 

modellenemeyen buharlaşmadan kaynaklı sistematik hataların elimine edilmesi 

için kullanılmaktadır. 

Kar erimesi M (mm d-1),  derece gün metoduna göre PCFMAX (mm d−1 °C−1) 

kullanılarak hesaplanmaktadır.(eşitlik 1.) 

M =  PCFMAX ·  (T (t) − PTT)                       (Eşitlik 1.) 

Kar erimesinden gelen ve yağmurdan gelen su miktarı belirli bir oranı, PCWH 

(–) , aşana kadar kar su eşdeğeri olarak kar modülünde tutulmaktadır.  Sıcaklıklar 

PTT  altına düştüğünde, kar modülündeki tekrar donan suyun miktarı  R (mm d-1),  

tekrar donma katsayısı PCFR (–)  kullanılarak hesaplanmaktadır. (eşitlik 2.) 

R =  PCFR ·  PCFMAX ·  (PTT − T (t))  (Eşitlik 2.) 

Belirli bir zaman aralığındaki,  toprak modülüne miktar bazında sağlanacak 

olan girdi (kar erimesi ve yağmur toplamı) I (t) (mm d−1) ve yeraltı suyuna giden 

akım F(t) (mm d−1) hesaplanmaktadır.  P(t)’nin geri kalan kısmı ise toprak 

modülüne eklenmektedir. Toprak modülündeki mevcut su miktarı (SSOIL(t), mm) ve 

maksimum değeri arasındaki oran yağışın kalan kısmının bir fonksiyonudur. 

(Eşitlik 3) 

𝐹(𝑡)

𝐼(𝑡)
= (

𝑆𝑠𝑜𝑖𝑙 (𝑡)

𝑃𝐹𝐶
)

𝑃𝑏𝑒𝑡𝑎

   (Eşitlik 3.) 

Toprak modülünden gelen gerçek buharlaşma eğer SSOIL/PFC, PLP ve PFC 

üzerinde ise potansiyel buharlaşmaya eşittir. (Eşitlik 4.) 
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Eact = Epot . min (
Ssoil (t)

PFC .PLP 
, 1)     (Eşitlik 4.) 

 

Yeraltı suyu akımı, üst yeraltı suyu katmanına (upper zone) eklenmektedir 

(SUZ, mm). PPERC (mm d−1) üst yeraltı suyu katmanından alt yeraltı suyu katmanına 

(SLZ,mm) maksimum perkolasyon oranını ifade etmektedir. Yeraltı suyu 

katmanlarından gelen akış, SUZ parametresinin PUZL (mm) eşik değeri üzerinde olup 

olmamasına bağlı olarak,   2 veya 3 lineer dış akış eşitliğinin (PK0, PK1 ve PK2, d
-1) 

toplamı olarak hesaplanmaktadır. (Eşitlik 5.) 

QGW(t) = PK2 ·  SLZ + PK1 ·  SUZ + PK0 ·  max (SUZ − PUZL, 0)   

 (Eşitlik 5.) 

 Son olarak, elde edilen PMAXBAS (Eşitlik 6.) parametresi tarafından ifade 

edilen üçgensel ağırlık fonksiyonu ile ölçülen akıma(mm d−1) dönüştürülmektedir. 

      𝑐(𝑖) = ∫
2

PMAXBAS

𝑖

𝑖−1
− |𝑢 −

PMAXBAS

2
|

4

P2MAXBAS
d𝑢                        (Eşitlik 6.) 

𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑡) =  ∑ 𝑐(𝑖). 𝑄𝐺𝑊(𝑡 − 𝑖 + 1),

PMAXBAS

İ=1

 

Model girdileri kapsamında havzada rakıma bağlı olarak sıcaklık değişimleri 

olması durumunda, farklı yükseklik kuşaklarının girilmesi önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede tipik olarak 100 metrelik yükseklik kuşakları kullanılabilmektedir 

(Seibert & Vis, 2012). 

3.4.1. HBV-Light Parametreleri 

HBV-Light modelinde havza ve vejetasyon kuşaklarında girdi olarak 

kullanılan parametrelerin birimleri, sınır değerleri, varsayılan ve optimum değerler, 

parametrelerin İngilizce ve Türkçe tanımları ve model ile ilgili alanları başlıkları 

kapsamında Ek-4’te verilmektedir. 
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3.4.2. HBV-Light Model Girdileri 

HBV light modeli, yağış[mm/Δt], sıcaklık[ºC]  ve akım değerlerini [mm/Δt] 

içeren tarihsel verileri PTQ.txt dosyası adı altından çalıştırmaktadır. Söz konusu 

dosya daha önceden çalışma için oluşturulan ve havzanın adını taşıyan bir klasör 

içerisinde yer alan “://Data” klasörü’nde bulundurulmaktadır. 

 Farklı zaman serileri (saatlik, günlük, mevsimlik…) gibi zaman adımlarında 

veri kabul edilen modelde, bu çalışmada günlük veriler kullanılmıştır. 

Yağış verisinin havza içerisinde temsil edilmesi için alansal bazda ortalama 

yağışın çevre istasyonlarda hesaplanması gerekmektedir. Yükseklik Kuşaklarının 

tanımlanması ile yağışlar PCALT parametresi ile rakıma göre düzeltilmektedir. 

Sıcaklık verisi içinde aynı koşullar geçerli olmakla beraber TCALT parametresi 

sıcaklıklar üzerinde yükseklik düzeltmesi yapmaktadır. 

Buharlaşma verisi [mm/Δt] uzun dönemli aylık ortalama değerlere ihtiyaç 

duymaktadır. Model, lineer interpolasyon ile buharlaşma verilerini günlük olarak 

kullanmaktadır. Bu veri Evap.txt dosyası adı altında ://Data klasöründe 

bulundurulmaktadır. 

Ayrıca, havza içerisinde bölümlenen yükseklik kuşakları ve bu kuşaklara ait 

alanlar Şekil 3.27’de hesaplanmış olan Havzanın Hipsometrik eğrisinden elde 

edilmiş olup model girdisi olarak kullanılmış Şekil 3-30.’da verilmektedir. 

 

Şekil 3-30. Yükseklik Kuşakları Girdisi 
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Bu tez kapsamında, daha önce “3.6. Çalışma Verileri” başlığı altında verilen 

verilerin havzaya etkisi ölçeğinde incelenmesi sonucunda Şekil 3-4.’de gösterilen 

meteorolojik istasyonların havzayı en iyi temsil edebilecek olarak kabul edilen 

güneyde Bergama, batıda Burhaniye ve doğuda Balıkesir Havalimanı istasyonları 

kullanılmıştır. Bu istasyonların alansal bazda havzaya dağılımı çalışması Thiessen 

Poligonlama metodu ile gerçekleştirilmiş olup ağırlık etki değerleri Çizelge 9’da 

verilmiştir. Ancak, elde edilen bu değerler uygulamada çok doğru sonuçlar 

vermediğinden yağış ve akımlar arasındaki yıllık korelasyonların ortalamasından 

elde edilen etki değerleri kullanılmıştır (Çizelge 9.). 

 

Çizelge 9. Meteorolojik istasyon ağırlık etki değerleri 

 Burhaniye  

(20 m) 

Bergama 

 (53 m) 

Balıkesir Havalimanı 

(102 m) 

Thiessen 

Poligonlama 0.66 0.02 0.32 

Kullanılan 

Değerler 
0.35 0.35 0.30 

Bu istasyonlardan elde edilen verilerin modelleme çalışmasında kullanılırken 

birlikte değerlendirilmesi amacıyla yıllık (hidrolojik yıl) kümülatif yağış grafikleri 

çizilmiş olup Ek-5’de verilmektedir. Aynı şekilde hidrolojik yıl bazında 3 

istasyonun sıcaklık verileri ve istasyon etki değerleriyle ortalama olarak havza için 

kullanılacak değerler grafiğe geçirilmiştir. Söz konusu grafikler Ek-6’da 

verilmektedir. 

Modelde kullanılacak olan istasyon yükseklikleri (Pelev ve Telev) etki değerleri 

ile istasyon kotları çarpılarak toplanmış ve 57 m. olarak hesaplanmıştır. 

Girdilerin daha iyi yorumlanabilmesi amacıyla üç istasyon ve hesaplanan 

model istasyonu için hidrolojik yıl bazında ortalama sıcaklık ve toplam yağışların 

grafiği oluşturulmuştur (Şekil 3-31 ve Şekil 3-32). 
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Şekil 3-31. Hidrolojik yıl Bazında Ortalama Sıcaklıklar (°C) 

 

 

 

Şekil 3-32. Hidrolojik yıl Bazında Toplam Yağışlar (mm) 
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Buharlaşma girdileri, Balıkesir Havalimanından elde edilen ve Çizelge 3.’de 

verilen uzun yıllar aylık ortalama buharlaşma verilerinin havzayı temsil edebileceği 

kabulüyle kullanılmıştır. 

3.4.3. Kalibrasyon  

Kalibrasyon; girdilerin matematiksel eşitlikler kullanılarak çıktılara 

dönüştürülmesiyle, girdi-çıktı uyumunun matematiksel eşitlikleri oluşturan ve 

model parametreleri adı verilen parametrelerin üzerinde değişiklikler yapılarak 

uyumun optimize edilmesini ifade etmektedir. Bir hidrolojik modelin kalibrasyonu 

genellikle deneme yanılma metoduyla gerçekleştirilmektedir (Bergström, 1992). 

Kalibrasyon çalışmalarını değerlendirmek için gözlenen ve modellenen 

değerlerin uyumunu anlamlandırmak amacıyla farklı kriterler kullanılmaktadır. 

Hidrolojik Modeller için bu kriter genellikle Nash-Sutcliffe (NSE) model verimi 

kriteridir. Farklı çalışmalarda E, R2, R, Reff vb. gösterimlerde yer almakta olan NSE 

model verimi, verim katsayısı (coefficient of efficiency) olarak bilinmektedir 

(Eşitlik 7). 

 

𝑅𝑒𝑓𝑓 = 1 −
∑(𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑡)−𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑡))2

∑(𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑡)−𝑄𝑜𝑏𝑠)
2     (Eşitlik 7.) 

 

Çizelge 10. NSE Model Verimi sınıflandırması (Nash & Sutcliffe, 1970) 

Reff =1 Mükemmel uyum, QSim(t)= QObs(t) 

Reff >0.8 Çok iyi 

0.8 >Reff > 0.6 İyi 

0.6 > Reff > 0.3 Normal 

0.3 > Reff > 0 Kötü 

Reff <0 Çok kötü  

 

Sağlıklı bir kalibrasyon işlemi için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir. 

(Bergström, 1992) 

 

o Kalibrasyon periyodu kurak, yağışlı normal dönem gibi farklı hidrolojik 

olayların tümünü birden kapsamalıdır. 

o Modelin kalibrasyonu için 5-10 yıl arası süre yeterli olmaktadır. 
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Model verimi dışında farklı uyum gösterge ve amaç fonksiyonları da 

bulunmaktadır. Bunlardan LogReff, debi değerlerinin logaritmik değerleri üzerinden 

model veriminin uygulanması olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir amaç 

fonksiyonu olarak da logReff,  düşük akımlara hassaslığı yönüyle (Krause ve ark., 

2005) ekolojik su ihtiyacının belirlenmesi yönelik olarak değerlendirilebilmektedir. 

 ReffPeak olarak kullanılan amaç fonksiyonu, gözlemlenen akımlardaki pik 

değerlerin 3 gün uzaklığında simüle edilen pik değerler ile model verimine 

uygulanmaktadır. Taşkın tahmini ve modellenmesi çalışmalarına yönelik olarak 

ReffPeak amaç fonksiyonu kullanılabilmektedir.  

Çoklu amaç fonksiyonlarının kullanımı modelin bir bütün içerisinde 

değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. ReffPeak ve LogReff gibi amaç 

fonksiyonları yüksek ve düşük akışlara hassaslıkları bakımından 

değerlendirilmekle beraber genel su bütçesine karşı hassasiyet göstermemektedir. 

Bu nedenle çoklu amaç fonksiyonunların kalibrasyon aşamasında kullanımı amaca 

yönelik olarak değerlendirilmektedir. 

HBV-light, Genetic Algorithm Package (GAP) optimizasyon modülüne 

sahip olmakla birlikte otomatik kalibrasyona imkan tanımaktadır. Genetik 

algoritma doğada gözlemlenen doğal seleksiyon gibi süreçlere benzer bir şekilde 

çalışan arama ve en iyiyi bulma yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında, 

en iyinin hayatta kalmasına göre bütünsel en iyi çözümü aramaktadır. (Elen & 

Turan, 2013)  

Bununla birlikte, GAP modülünde yer alan amaç fonksiyonları Şekil.3-

33’de verilmektedir.  
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Şekil 3-33. HBV-Light Uyum gösterge ve fonksiyonları 

 

GAP optimizasyon modülü farklı parametreler için verilen değer 

aralıklarında algoritmik işlemler yaparak en uygun parametreyi en uygun amaç 

fonksiyonuna göre belirleyebilmektedir. Aynı zamanda farklı amaç fonksiyonlarına 

ağırlık değeri vermeye imkan tanıyarak çoklu amaç fonksiyonlarına göre sonuç 

üretebilmektedir. Örnek GAP optimizasyon ekranı Şekil 3-34’de verilmektedir. 
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Şekil 3-34. Örnek GAP optimizasyon ekranı 

 

 

3.3.4. Validasyon 

Validasyon; uygunluğu kabul edilmiş parametrelerin, kalibrasyon dışında 

kalan zaman aralığındaki girdiler ile kullanılarak elde edilen çıktılar üzerinde 

uygulanması işlemidir. Validasyon bir anlamda parametrelerin dolayısı ile modelin 

doğrulanmasıdır. 

Modellerin validasyon aşamalarında, kalibrasyonda elde edilen verimlerden 

daha düşük çıkması durumu normal olarak karşılanmaktadır. Modelin 

kullanılabilirliğine yönelik parametrik değerlendirmeler validasyon aşamasında 

yapılabilmektedir. 
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Kalibre edilen parametrelerin yanısıra sonuçların validasyonu da modellerin 

uygulanması kapsamında önemli bir husustur. Bu çerçevede, validasyon 

periyodlarında elde edilen sonuçların (toprak nemi, karla kaplı alan vb.) özellikle 

uzaktan algılama yöntemleri veya farklı yer gözlem ölçümleri kullanılarak 

doğrulanması modelin güvenilirliği ve kullanılabilirliğine yönelik önemli bir 

göstergedir. 

 

3.5. Tahmin Verisi Kullanımı 

 

Modellerin ana amaçlarından biri olan geleceğe yönelik tahminlerin 

yapılması, tahmin verilerinin doğruluk derecesine bağlı olarak anlamlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Hava tahminlenmesi kısa, orta, uzun vadeli olmakla 

birlikte deterministik ve olasılıklı hava tahminleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Sayısal Hava Tahmini, genel çevrim modelleri ve bölgesel iklim modelleri 

kullanılarak yapılabilmektedir. Dünyadaki Atmosferik Araştırma ve Tahminleme 

Merkezlerinin işbirliği ile geliştirilen kısa vadeli deterministik Hava Araştırma ve 

Tahmin (WRF) Modeli Türkiye’de, MGM tarafından 4.5 km çözünürlüklü olarak 

3 güne kadar hava sıcaklığı, yağış, basınç, nem ve rüzgar gibi parametreleri içeren 

verilerin üretiminde kullanılmaktadır. (Ertaş, 2014)  

Bu tez çalışması kapsamında, WRF Model’inden 2013-2015 yılları arasında 

üretilen 1 ve 2 günlük yağış (Şekil 3.35-37) ve sıcaklık tahmin verileri elde 

edilmiştir. Sıcaklık tahmin verilerinin gözlem değerlerine göre düşme oranı (lapse 

rate) 2013 ve 2014 yılları tahmin verilerindeki düşme oranlarındaki eğilim göz 

önüne alınarak 2015 Ocak-Eylül ayları arasına ait 1-2 günlük sıcaklık tahmin 

verileri oluşturulmuştur.  

Şekil 3.35-37’de görüldüğü üzere 1 ve 2 günlük yağış tahmin verileri doğru 

orantılı sonuçlar vermekle beraber 2 günlük tahminler 1 günlük verilerden daha 

yüksek seviyelerde olmaktadır. 
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Şekil 3-35. 2013 yılı Yağış Tahminleri 

 

 

Şekil 3-36. 2014 yılı Yağış Tahminleri 
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Şekil 3-37. 2015 yılı Yağış Tahminleri 

 

1 ve 2 günlük Sıcaklık tahmin verileri Şekil 3.38-40’ta gösterilmektedir. 

Grafikler üzerinde gözlem değerleri de yer almakta olup düşme oranlarının 

mertebesi görülmektedir. 

 
Şekil 3-38. 2013 yılı Sıcaklık Tahminleri 
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Şekil 3-39. 2014 yılı Sıcaklık Tahminleri 

 

 

Şekil 3-40. 2015 yılı Sıcaklık Tahminleri 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu tez çalışması kapsamında, su kaynaklarında hidrolojik modellemenin 

tarihsel gelişimi ve teorisi hakkında bilgiler verilmiş olup Manyas Gölü Yukarı 

Havzası’nda taşkın ve ekolojik su ihtiyacının modellenmesine yönelik amaç 

fonksiyonları kullanılarak HBV – Light modeli bir hidrolojik modelleme 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. 3 farklı tipte amaç fonksiyonu ile birlikte 2 farklı 

çoklu amaç fonksiyonu olarak toplamda 5 farklı amaç fonksiyonu kullanılarak 

modelin taşkın ve ekolojik su ihtiyacına yönelik uygulama alanlarındaki 

kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 

Sağlıklı, kullanılabilir, sürdürülebilir bir hidrolojik modelleme çalışmasının 

esasları açısından validasyon aşamaları kapsamında model sonuçları, uzaktan 

algılama teknikleri ile 2012-2015 yılları için elde edilen toprak nemi ve karla kaplı 

alan değerleri ile doğrulanmıştır. 

Bunlar ile birlikte, WRF’den elde edilen 2013-2015 yılları arasındaki 1 ve 2 

günlük sıcaklık ve yağış tahmin verileri kullanılarak 2015 yılı Ocak-Eylül arasında 

model uygulanmış olup modelin baraj işletimi gibi operasyonel çalışmalarda 

kullanılabilirliğine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamada, akım verilerinin temin edilme durumu göz önünde 

bulundurulmuş ve 2003-2015 hidrolojik yılları baz alınmıştır. Tüm yıllar için model 

ayrı ayrı kalibre edilerek yıllar içerisindeki parametrelerin değişimi ve veri 

kalitesinin yıllar arasındaki durumu incelenebilmektedir. Bununla birlikte, farklı 

hidrolojik dönemleri içermesi ve ön çalışmayla birlikte en verimli sonuçları veren 

periyod olması maksadıyla 2007-2011 yılları arasında kalibrasyon dönemi 

seçilmiştir. 2003-2006 ve 2012-2015 yılları arasında modelin validasyonu 

gerçekleştirilmiştir.  

Model verilerinin tutarlılığı ve doğruluğuna ilişkin eğilimi görmek 

maksadıyla yıllık bazda kalibrasyon uygulaması yapılmıştır. 



62 

Ek-7’de verilen 2003-2015 yılları arasında yıllık kalibrasyon sonuçları 

(Modeller 2003 yılı ile başlayan ısınma periyodu ile koşturulmuştur) incelendiğinde 

ekseriyetle piklerin yakalandığı görülmektedir.  

Tüm yıllar içerisinde 2006, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ilk olarak tahmin 

edilen bazı pik akımların gözlemlenen değerler altında ve yılsonlarına doğru 

tahminlenen bazı pik akımların ise gözlemlenen akım değerlerinin üzerinde kaldığı 

görülmektedir. 

Model girdileri kapsamında daha önceki bölümlerde de incelenen veriler göz 

önüne alındığında 2007 ve 2014 yıllarının kurak dönemler olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu dönemde pik akımların maksimum 5 mm/gün dolaylarında 

olduğu, dolayısıyla aslında grafiklerde pik olarak görülen değerlerin düşük akışlar 

olduğu ortaya koyulmuştur. Bu dönem için modelin bağlı olduğu parametrelerden 

UZL (mm) yani üst bölge eşik değerinin düşük tutulmasının akışın oluşmasında 

önemli bir etki oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Gerçekleştirilen kalibrasyon çalışmalarına ilişkin elde edilen parametre 

değerleri,  model verimi ve determinasyon katsayısına (R2) ilişkin sonuçlar Çizelge 

11.’de yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde 2007 ve 2014 kurak yıllarında 

model verimlerinin 0,55 ve 0,62 olarak en düşük değerleri aldığı 

gözlemlenmektedir. Bunun dışındaki yıllarda 0,65 - 0,93 arasında değişiklik 

göstermektedir. 

Hidrolojik yıl bazında kalibrasyon parametreleri incelendiğinde perkolasyon 

katsayısının kurak dönemlerde düşük değerler aldığı ve bununla birlikte 2007 kurak 

yılının öncesi ve sonrasındaki yıllarda da bu değerin düşük seyrettiği 

gözlemlenmektedir. Aynı şekilde üst bölge akış eşiğinin de düştüğü görülmektedir. 

Toprak nemi parametresinin 290-550 mm arasında değiştiği ortaya koyulmaktadır. 
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Çizelge 11. Yıllık Model Kalibrasyonu Verim ve Parametre Değerleri 

Yıl Reff R2 PERC UZL K0 K1 K2 TT CFMAX SFCF FC LP BETA 

2003 0.93 0.93 2.73 14.12 0.36 0.20 0.04524 -0.27 4.00 0.50 454 0.32 4.10 

2004 0.89 0.90 2.64 5.58 0.50 0.20 0.05922 -1.67 4.00 0.70 357 0.52 1.79 

2005 0.78 0.79 1.66 17.54 0.50 0.12 0.00014 0.92 1.82 1.30 332 0.45 1.02 

2006 0.67 0.68 0.92 4.31 0.44 0.12 0.03053 -1.33 3.96 1.12 550 0.30 1.55 

2007 0.62 0.65 1.56 0.17 0.23 0.13 0.04292 -1.31 4.00 0.70 550 0.30 1.18 

2008 0.80 0.80 1.06 30.58 0.50 0.04 0.00013 -0.77 4.00 1.30 448 0.90 1.08 

2009 0.90 0.90 4.00 22.54 0.27 0.13 0.00013 1.47 4.00 0.89 291 0.51 1.80 

2010 0.90 0.90 3.96 26.49 0.50 0.19 0.00011 -1.76 1.53 1.30 531 0.52 1.03 

2011 0.65 0.68 4.00 25.51 0.50 0.18 0.00017 1.04 2.81 1.15 550 0.30 1.41 

2012 0.68 0.78 3.87 23.47 0.50 0.20 0.04298 0.03 3.98 0.70 291 0.57 4.68 

2013 0.76 0.77 3.34 24.10 0.48 0.08 0.00007 1.36 2.47 1.30 542 0.41 1.41 

2014 0.55 0.60 1.36 12.77 0.25 0.14 0.08632 -1.91 3.62 1.26 550 0.30 3.23 

2015 0.77 0.80 3.67 8.24 0.50 0.07 0.08396 -2.00 4.00 0.70 550 0.30 1.35 
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 2007-2011 yılları arasında 5 farklı amaç fonksiyonuna (Reff, LogReff, 

PeakReff, 0.5Reff + 0.5 PeakReff ve 0.5Reff + 0.5 LogReff) göre gerçekleştirilen 

kalibrasyonlar ve 2003-2006 / 2012-2015 yıllarına ait validasyonlara ilişkin 

modelden elde edilen grafiksel sonuçlar Ek-8’de verilmektedir.  

Kalibrasyon dönemine ilişkin amaç fonksiyonlarına göre model verimlerinin  

ve sonuçlarının yer aldığı bilgiler Çizelge 12.’de verilmektedir.  

Çizelge 12. 2007-2011 Kalibrasyon dönemine ait farklı amaç fonksiyonlarına göre model sonuçları 

Amaç 

Fonksiyonları 
R2 Reff 

Reff  

Peak 

Log  

Reff 

Qsim 

(mm/yıl) 

Qölç  

(mm/yıl) 

Bütçe 

farkı  

(mm/yıl) 

Reff 0.75 0.75 0.63 0.23 230 238 -8 

PeakReff 0.60 -0.18 0.84 -0.87 531 238 293 

LogReff 0.65 0.06 -0.04 0.75 364 238 126 

0.5Reff + 0.5 Peak 

Reff 
0.74 0.73 0.69 0.19 243 238 5 

0.5Reff + 0.5 Log Reff 0.70 0.60 0.55 0.72 350 238 112 

Amaç fonksiyonlarına göre kalibrasyon sonuçları değerlendirilirken grafiksel 

sonuçların model verimleriyle birlikte yorumlanması önem taşımaktadır. Nitekim, 

PeakReff’e göre pik akımlara yönelik model verimi 0.84 olarak hesaplanmasına 

rağmen bütçe farkı ve hidrolojik model verimini ifade eden Reff göstergesi kabul 

edilebilir aralıkta yer almamaktadır. Grafiksel sonuçlardan da görülebileceği üzere 

pik debilerin doğru tahminlenmesini sağlamak için model, pik akımlar arasındaki 

süreçlerde simülasyonu zorlamaktadır. Bu durum, model verimi ve bütçe farkının 

nedenini açıklamaktadır.  

Düşük akımlara yönelik LogReff amaç fonksiyonu da PeakReff gibi düşük 

akımları doğru tahminlemek adına modeli zorlamaktadır. Sonuçlar itibariyle 0.75 

olarak belirlenen LogReff göstergesi, pik akımlara tamamen hassaslığı yitirmiş olup 

Reff göstergesine göre de kabul edilebilir aralıkta bulunmamaktadır. 
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Sonuçlar itibariyle, düşük akışların tahminlenmesi amacıyla 0.5Reff + 0.5 

LogReff çoklu amaç fonksiyonu kabul edilebilir gösterge sonuçlarıyla öne 

çıkmaktadır. 0.5Reff + 0.5 PeakReff amaç fonksiyonu pik akımlara hassasiyeti 

nedeniyle taşkın modelleme ve tahmin amaçlı olarak tercih edilebilir. 

2003-2006 / 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilen validasyon aşaması 

sonuçları Çizelge 13. ve 14.’te verilmektedir. 

Çizelge 13. 2003-2006 Validasyon dönemine ait farklı amaç fonksiyonlarına göre model sonuçları 

Amaç Fonksiyonları R2 Reff 
Reff 

Peak 

Log  

Reff 

Qsim 

 (mm/yıl) 

Qölç  

(mm/yıl) 

Bütçe 

farkı  

(mm/yıl) 

Reff 0.62 0.55 0.29 0.24 129 245 -116 

PeakReff 0.48 0.11 0.63 -1.31 454 245 209 

LogReff 0.61 0.46 0.48 0.66 292 245 47 

0.5Reff + 0.5 Peak Reff 0.54 0.50 0.13 0.22 137 245 -108 

0.5Reff + 0.5 Log Reff 0.63 0.62 0.31 0.73 258 245 13 

 

 

Çizelge 14. 2012-2015 Validasyon dönemine ait farklı amaç fonksiyonlarına göre model sonuçları 

 

Amaç Fonksiyonları R2 Reff 
Reff 

 Peak 

Log  

Reff 

Qsim 

 (mm/yıl) 

Qölç  

(mm/yıl) 

Bütçe farkı  

(mm/yıl) 

Reff 0.63 0.54 0.16 -0.06 282 245 37 

PeakReff 0.53 -0.59 0.19 -0.28 534 245 289 

LogReff 0.63 -0.43 -0.68 0.75 378 245 133 

0.5Reff + 0.5 Peak Reff 0.60 0.51 0.17 -0.10 294 245 49 

0.5Reff + 0.5 Log Reff 0.67 0.39 0.32 0.76 360 245 114 

 

Validasyon dönemleri incelendiğinde yağış düzensizliği ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3.31’de verilen hidrolojik yıl bazında ortalama sıcaklıklara ilişkin ilk 
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validasyon  dönemi (2003-2006) yıllarındaki değerlerin ikinci dönem (2012-2015) 

ortalama değerlerinden 1 ile 2 derece arasında düşük olduğunu göstermektedir.  

Aynı şekilde, Şekil 3.32.’de verilen yıllık ortalama yağış miktarları 

incelendiğinde ikinci dönemin ortalama yıllık yağış miktarı 700 mm/yıl, ilk 

dönemin ise 512 mm/yıl olduğu ortaya koyulmuş olup validasyon dönemleri 

arasında farklılık olduğu net bir şekilde ortaya koyulmaktadır. Kalibrasyon 

döneminde ortalama yağışın 651 mm/yıl olması parametrelerin iki dönem arasında 

farklılık yaratmasına sebep olmaktadır. 

Çizelge 14.’de yer alan ikinci dönem sonuçlarına kabaca bakıldığında negatif 

(–) verimler göze çarpmaktadır. Bu durum detaylı olarak irdelendiğinde özellikle 

PeakReff ve LogReff amaç fonksiyonlarının bütünü temsilinde zayıf kaldığı 

görülmektedir. 

İlk dönem için, amaç fonksyionları arasında LogReff bütçeye ve diğer model 

verimlerine hassasiyeti açısından bütüncül ele alındığında 0.46-0.66 arasında 

değişen değerler ile en iyi olarak çıkmaktadır. Ancak, düşük akışların 

tahminlenmesine yönelik 0.5Reff + 0.5 LogReff fonksiyonu 0.73 verim ve bütçeye 

hassasiyeti bakımından en uygun amaç fonksiyonudur. Bu dönem için, yüksek 

akışların tahminlenmesinde PeakReff 0.63 verim ile en yüksek sonucu verse de 

sağlıklı bir modelleme yaklaşımı sergilememektedir. Model pik akımları doğru 

tahminlemek adına ara süreçlerde modeli zorlamaktadır. LogReff amaç fonksiyonu 

yüksek akışların verimini 0.48 olarak vermekte olup bütçeye hassasiyetin de olduğu 

görülmektedir. 0.5Reff + 0.5 LogReff fonksiyonu 0.31 verimle daha düşük bir sonuç 

verse de bütüncül anlamda değerlendirildiğinde düşük akış ve bütçeye hassasiyeti 

açısından önem arz etmektedir. 2003-2006 validasyon dönemi için amaç 

fonksiyonlarına karşı model verimleri Şekil 4.1’de yer alan grafikte de gösterildiği 

üzere 0.5Reff + 0.5 LogReff  amaç fonksiyonu yüksek akışlar için, düşük akışlar için 

ise  LogReff  kabul edilebilir amaç fonksiyonu olarak ortaya koyulmaktadır. 
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Şekil 4-1. 2003-2006 validasyon dönemi için amaç fonksiyonlarına karşı model verimleri grafiği 

2012-2015 yılları arası olan ikinci validasyon dönemi için 0.5Reff + 0.5 

LogReff amaç fonksiyonu 0.32 – 0.76 arasındaki model verimleri ile optimum 

sonuçları vermektedir. Bu amaç fonksiyonu yüksek ve düşük akışların 

tahminlenmesine yönelik en iyi model verimlerini vermektedir. Bununla birlikte, 

bütçeye hassasiyeti  açısından daha iyi verimleri veren amaç fonksiyonları bulunsa 

da bütüncül olarak değerlendirildiğinde kabul edilebilir bir amaç fonksiyonudur. 

Şekil 4.2.’de verilen 2012-2015 validasyon dönemi için amaç fonksiyonlarına karşı 

model verimleri grafiğinden de 0.5Reff + 0.5 LogReff amaç fonksiyonun en iyi 

sonuçları verdiği karşılaştırılmalı olarak ortaya koyulmaktadır. 

Bu çalışmada, kalibrasyon ve validasyon dönemlerinde determinasyon 

katsayısı (R2) 0.5 - 0.75 arasında değişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, 

model sonuçlarının değerlendirilmesin aşamasında Reff, R
2  gibi model verimlerinin 

kullanılması konusunun birlikte ele alınmasını gerekmektedir. 
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Şekil 4-2. 2012-2015 validasyon dönemi için amaç fonksiyonlarına karşı model verimleri grafiği 

 

Kalibrasyon sonucu elde edilen parametrelerin doğrulanmasının yanında bu 

çalışma kapsamında gerçekleştirilen 2012-2015 dönemleri arasında üretilen model 

sonuçlarının, uzaktan algılama yöntemleri sonucu elde edilen toprak nemi ve karla 

kaplı alan verileri ile doğrulanması işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Avrupa’da Türkiye’nin de içinde yer aldığı 22 üye ülke kapsamında kar ve 

buza ilişkin veriler sağlayan Orta Ölçekli Hava Tahminleri için Avrupa Merkezi 

(ECMWF) İnteraktif Çok Sensörlü Kar ve Buz Haritalama Sistemi (IMS)’den 

çalışma alanına ilişkin temin edilen kaplı alan verisi model sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Model ve gözlem sonuçları arasında karla kaplı gün sayıları 

dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Şekil.4.3-6.’da 2012-2015 

hidrolojik yılları kış aylarındaki karlı kaplı alan karşılaştırılmaları görülmektedir. 
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Şekil 4-3. 2012 Hidrolojik yılı Karlı Kaplı Alanlar Karşılaştırması 

 

 

 

Şekil 4-4. 2013 Hidrolojik yılı Karlı Kaplı Alanlar Karşılaştırması 
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Şekil 4-5. 2014 Hidrolojik yılı Karlı Kaplı Alanlar Karşılaştırması 

 

 

Şekil 4-6. 2015 Hidrolojik yılı Karlı Kaplı Alanlar Karşılaştırması 

 

Mertebe ve genel eğilim açısından model sonuçları ile gözlem değerleri 

uyuşmaktadır. Bununla birlikte gözlem ve model sonuçlarında yer alan karla kaplı 



71 

gün sayıları arasındaki yüzdesel ilişki 2012, 2013, 2014, 2015 yılları sırasıyla  %81, 

%97.5, %94.5, %89 olarak bulunmuştur. Bu değerler modelin kar modülünün 

yüksek doğrulukla çalıştığını göstermektedir. 

Orta Ölçekli Hava Tahminleri için Avrupa Merkezi (ECMWF) Uydu 

görüntülerinden çalışma için elde edilen ve 4 farklı yüksekliğe ait katmandan oluşan 

2013-2015 hidrolojik yılları toprak nemi verileri kullanılarak model sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya ilişkin grafik Şekil 4.7.’de verilmektedir.  

 

Şekil 4-7. 2013-2015 Hidrolojik yılları Toprak Nemi Karşılaştırması 

 

Grafikten de görüleceği üzere 1 metreye kadar gözlemlenen ortalama toprak 

nemi ve model sonuçları mertebe ve eğilim bakımından özellikle kış ve bahar 

aylarında birbirine uyum göstermektedir. Yaz aylarında modelin toprak modülünün 

toprak nemi değerlerini 0’a yaklaştırdığını göstermektedir. Bu durumun modelin 

toprak nemine etkiyen parametrelerinden kaynaklandığı düşünülmekte olup 

etkilerinin gözlenmesi için ayrı bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bununla 

birlikte toprak nemi atımlarının ortak eğilim göstermesi toprak modülünün doğru 
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çalıştığını göstermektedir. Çalışma alanı için gözlem değerlerinin toprak neminin 

%40 ın altına düşmediğini göstermektedir. Bu durum modelin toprak nemini eşik 

bir değer parametresi ile sınırlandırması gerektirdiği düşüncesini ortaya 

koymaktadır. 

WRF modelinden temin edilen 2013-2015 yıllarına ait 1-2 günlük tahmin 

verileri işlenerek 2015 Ocak-Eylül ayları arasındaki veriler ile model çalıştırılmış 

ve sonuçlar Çizelge15.’de verilmektedir. 

Çizelge 15. 2015 yılı Tahmin Verisi Model Sonuçları 

Amaç 

Fonksiyonu 
Yıl R2 Reff 

Reff  

Peak 

Log  

Reff 

Qsim  

(mm/yıl) 

Qölç  

(mm/yıl) 

Bütçe 

farkı 

(mm/yıl) 

2015 yılı 

(2007-2011 

Kalibrasyon 

Reff ) 

Gözlem 

Verisi 
0.70 0.70 -2.13 0.12 309 344 -36 

Tahmin-1 0.50 0.43 -4.18 0.10 397 344 53 

Tahmin-2 0.69 -0.60 -17.91 0.10 583 344 239 

 

Modelin, tahmin verileri ile çalıştırılmasından elde edilen sonuçlarda 1 

günlük tahminlerin 2 günlük tahminlere göre daha iyi sonuç vermesi beklenilen bir 

durumdur. 1 günlük tahminler ile 0.43 bir model verimi,2 günlük tahminler ile -

0.60 olarak hesaplanan bir model verimi elde edilmiştir. Model sonuçları ilişkin 

grafiksel gösterimler Şekil 4.8-10.’da verilmektedir.  Grafiklerden de görüleceği 

üzere 2 günlük tahminlerde ilk pik akışları çok yüksek olarak simüle edildiği 

bununla beraber diğer pik akışların simülasyonları uyum göstermektedir.  1 günlük 

tahminler ilk pik akışlarla uyumlu olup diğer pik akışlarda beklenenden düşük 

kalmaktadır. Model sonuçlarında bütçeler göz önüne alındığında tahmin verilerinin 

doğruluğunun arttırılması önem arz etmektedir.  
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Şekil 4-8. Ölçülen Meteorolojik Veriler ile Modelleme Sonuçları 

 

 

Şekil 4-9.  1 gün sonrası için Tahmin Verileri ile Modelleme Sonuçları 
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Şekil 4-10. 2 gün sonrası için Tahmin Verileri ile Modelleme Sonuçları 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu tez çalışması hidrolojik modellemenin amacı, uygulama alanları, 

gerekliliği ve sınıfları gibi sorulara cevap vermekle birlikte 2003-2015 yılları 

arasında Manyas Gölü Yukarı Havzası’nda gerçekleştirilen örnek bir hidrolojik 

modelleme çalışmasını da sunmaktadır. Bu çalışmayla beraber, hidrometeorolojik 

verilerin analizi, amaç fonksiyonları, kalibrasyon, validasyon, hidrolojik 

modellerin kurulumu, model çıktılarının yorumlanması ve değerlendirilmesi gibi 

konular üzerine uygulama üzerinden ışık tutmaktadır. 

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü  (SMHI) tarafından 1970’lerden bu 

yana geliştirilmekte ve dünyada 45 ülkeden fazla alanda uygulanmış HBV 

modelinin 2012 yılında Jan Siebert tarafından modifiye edilen HBV-Light 

versiyonu bu tez kapsamında kullanılmıştır.  

HBV-Light modelinin seçilmesinin nedenin; SWAT, MIKE SHE, 

SHETRAN, Wflow gibi diğer hidrolojik modellere karşın veri ihtiyacının daha az 

sayıda olması ve modelin kuvvetli yönü olan yağış-akış ilişkisinin basit 

matematiksel formüllerle açıklanabilir olmasıdır. 

Hidrolojik modelleme çalışması kapsamında, uygulama havzası olarak, 

Manyas Gölü alt havzasında tarımsal faaliyetlerin yoğun ve gölü besleyen Kocaçay 

üzerinde Manyas Barajı’nın kurulu olması sebebiyle baraj öncesinde yer alan son 

akım gözlem istasyonu noktası Manyas Gölü Yukarı Havzası seçilmiştir. Söz 

konusu havzanın seçilmesinin nedeni, akarsularda gözlenen akımların doğal olması 

gerekliliğidir. Akımların doğallaştırılması çalışmaları ayrıntılı bir saha çalışması ile 

veri ihtiyacı ve uzun bir zaman gerektirdiğinden antropojenik etkinin (sulamalar, 

baraj yapısı vb.) olmadığı havzalarda hidrolojik modellemenin uygulanması 

sağlıklı sonuçlar vermektedir. 

Havza içerisinde, 2015 yılında açılmış olan İvrindi Otomatik Meteorolojik 

Gözlem İstasyonu (OMGİ) haricinde başka bir istasyon bulunmadığından 
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meteorolojik verilerin alansal dağılım ile interpole edilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu durumun, özellikle yağış verileri açısından model sonuçlarını 

etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle, çalışma içerisinde farklı istasyon 

ağırlıkları denenmiş olup yağış akış korelasyonu metodolojisi kapsamında ortaya 

çıkan değerler kullanılmıştır. 

Verilerin analizi kapsamında meteorolojik verilerin boşlukları 

tamamlanmıştır. Meteorolojik ve akım verilerinin tümünde aykırı değerlerin tespiti 

yapılarak modelin sağlıklı çalışabilmesi için model girdileri hazırlanmıştır. 

Havzanın hipsometrik eğrisi çıkarılarak yükseklik kuşakları ortaya koyulmuş 

ve bu kuşaklar ile modelin tümsel (lumped) yerine yarı dağılımlı (semi distributed) 

kavramsal bir model olarak ortaya konması sağlanmıştır. 

Girdi verileri hazırlandıktan sonra model 2003-2015 hidrolojik yılları 

arasında kalibre edilmiştir. Kalibrasyonlar sırasında 2003 yılından başlamak üzere 

ısınma periyodu kullanılmıştır. 0.60-0.93 arasında değişen model verimleri elde 

edilmiştir. Göreceli olarak düşük verime sahip yıllar 2006, 2007, 2011,2014 yılları 

olarak göze çarpmaktadır.  

Hidrolojik dönemleri (kurak, yağışlı, normal) temsili bakımından 2007-2011 

hidrolojik yılları toplamında kalibre edilen modelin verimi 0.75 olarak 

hesaplamıştır.  

 2003-2006 yılları verileri ile yapılan validasyon sonucunda verim (Reff) 0.55, 

determinasyon katsayısı 0.62,  

 2012-2015 yılları verileri ile yapılan validasyon sonucunda verim model verimi 

(Reff) 0.54 determinasyon katsayısı 0.63, 

olarak bulunmuştur.  

5 farklı amaç fonksiyonu (Reff, LogReff, PeakReff, 0.5Reff + 0.5 PeakReff ve 

0.5Reff + 0.5 LogReff) kullanılarak yüksek ve düşük akışlara hassas amaç 

fonksiyonları değerlendirilmiştir. Yüksek akışlara hassas amaç fonksiyonları taşkın 
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modellemesi ve tahminlemesine yönelik amaçlı kullanılabilmekte, düşük akışlara 

hassas amaç fonksiyonları ekolojik akış tahminlemesine yönelik amaçlı 

kullanılabilmektedir. Bulgular ışığında uygulanan çoklu amaç fonksiyonlarından 

0.5Reff + 0.5 LogReff (Çizelge 16.) bütüncül olarak hem taşkın hem ekolojik akış 

tahminlemesine yönelik kullanılabilir. Bu çalışmadaki esas amaç, bir hidrolojik 

modelleme uygulamasının tam olarak sağlıklı, güvenilir, uygulanabilir ve 

kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla optimum amaç fonksiyonlarının 

irdelenmesidir.   

Çizelge 16. Optimum olarak belirlenen Amaç Fonksiyonu Sonuçları 

Amaç 

Fonksiyonu 
Yıl 

Ağırlıklı  

Reff 
R2 Reff 

Reff 

Peak 

Log 

Reff 

Qsim 

(mm/yıl) 

Qölç 

(mm/yıl) 

Bütçe 

farkı  

(mm/yıl) 

0.5Reff  

+  

0.5 LogReff 

2003-

2006 
0.68 0.63 0.62 0.31 0.73 258 245 13 

2007-

2011 
0.66 0.70 0.60 0.55 0.72 350 238 112 

2012-

2015 
0.57 0.67 0.39 0.32 0.76 360 245 114 

İlk dönem model doğrulamasında verimin ikinci döneme oranla daha iyi elde 

edilmesinin sebebi, kalibrasyon döneminin bu yılları yeterince temsil etmemesi 

veya bu yıllarda gelen yağışlardaki düzensizlik olarak düşünülmektedir. 

WRF’den temin edilen tahmin verileri ile model 2015 Ocak-Ağustos ayları 

arasında model çalıştırılmıştır. 2 günlük yağış tahminlerinin yüksek olduğu, 1 

günlük tahmin verilerinin kullanılabilir olduğu düşünülmektedir. Tahmin ve 

gözlem yağışlarına ilişkin grafik Şekil.5-1.’de gösterilmektedir. 
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Şekil 5-1. Tahmin-Gözlem Yağış Verileri Grafiği 

Bu tez çalışması hidrolojik modellemenin esasları açısından; 

 Model çıktılarının yorumlanmasında amaç fonksiyonunun çalışmanın amacına 

yönelik belirlenmesi gerekliliğini, 

 Kalibrasyon periyodunun özenle seçilerek tüm hidrolojik koşulları temsil 

etmesine önemle dikkat edilmesini, 

 Hidrolojik model verimi göstergesi olan NSE (Reff) ile determinasyon 

katsayısının (R2) karıştırılmaması, sonuçların yorumlanırken bu göstergelere 

dikkat edilmesini, 

 Kullanılacak hidrolojik modelin eldeki veri ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

seçilmesi gerektiğini, 

 Hidrolojik modellemeye esas olan girdi verilerinin özellikle yağış verilerinin 

uygulanan çalışma havzasında temsiliyetinin güçlü olması gerektiği ve bu 

nedenle istasyon bulunmayan havzalarda ağırlık değerlendirme kriterlerinin 

dikkatli ve çevresel şartların gözüne alınarak seçilmesi ihtiyacını  

ortaya koymaktadır. 
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Bu çalışma alanı özelinde olmak üzere Türkiye genelinde meteorolojik 

gözlem istasyonlarının arttırılması hidrolojik modelleme çalışmaların kolay 

yürütülmesi açısından önemlidir. 

Doğrulama çalışmaları kapsamında toprak nemi, evapotranspirasyon gibi 

hidrolojik modeller için önemli yer tutan verilerin toplanması ihtiyacı tespit 

edilmiştir. Su yönetimi konusunda karar destek verici sistemler olan bu modellerin 

sağlıklı bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi çerçevesinde bahse konu verilerin 

ilgili kurumlar tarafından karşılanması gerekmektedir. 

Türkiye, coğrafi açıdan doğuda yoğun karlı, kuzeyde bol yağmurlu havzaları, 

batıda ve İç Anadolu’da kurak havzaları barındıran bir ülke olması sebebiyle tüm 

hidrolojik süreçleri barındıran bir modele ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda,  

Türkiye’nin gerek coğrafi şartlarına uygunluğu gerekse veri konusunda mevcut 

durumu göz önüne alınarak su yönetiminde kullanılmak üzere öz kaynaklarımız 

değerlendirilerek hidrolojik model geliştirilmesi ve aynı zamanda modellerin 

kullanımına yönelik yetişmiş insan gücünün ortaya çıkarılması önem arz 

etmektedir. 

Bu tez çalışması, hali hazırda belirlenen çoklu amaç fonksiyonu çerçevesinde 

çıkan yüksek akışlar için hesaplanan (ReffPeak) 0.31-0.32 model verimi taşkın 

modellemesine yönelik kullanılmak üzere iyileştirilme imkanına sahiptir. Ekolojik 

Su ihtiyacı, çevresel akış modellenmesi gibi konularda ihtiyaç duyulan düşük 

akışlar için hesaplanan  (LogReff) 0.73-0.76 model verimleri ile kullanıma 

uygundur. Ayrıca, Manyas Barajı işletme verileri ve sulama, içme kullanma amaçlı 

su kullanıcıları gibi farklı sektörlerin dahil edilmesiyle WEAP, RIBASIM gibi 

tahsis (allocation) modellerinden herhangi biriyle genişletilerek yeni bir çalışmaya 

imkan verebilir. Bununla birlikte, su kalitesine yönelik noktasal ve yayılı yük 

verilerinin mevcut olması halinde su kalitesi modeline altlık olarak da kullanılması 

mümkündür. 
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EKLER 

EK-1: İstasyonlar Bazında Sıcaklık Verisi Arasında Korelasyon Grafikleri  
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EK-2: 2001-2015 Yılları Arasında Yıllık Bazda Sıcaklık (°C) Verisi Grafikleri  
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EK-3: 2001-2015 Yılları Arasında Yıllık Bazda Kümülatif Yağış (mm) Verisi 

Grafikleri  
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EK-4: HBV-Light Parametre Tablosu 

Parametre 

Adı 
Birimi 

Sınır 

Değerler 

Varsayılan 

Değer 

Optimum 

Değer Aralığı 
İngilizce Tanımı Türkçe Tanımı İlgili Alanı 

PERC mm/Δt [0,inf) 1 0 - 4 treshold parameter Eşik parametresi 
Yeraltı suyu 

Modülü 

Alpha - [0,inf) 0 0.0-0.3 
Recession coefficient in  

Q=k .UZ(alfa+1) formula 

 Q=k . UZ(alfa+1) formülünde 

geciktirme katsayısı 

Yeraltı suyu 

Modülü 

UZL mm [0,inf) 20 0 - 70 treshold parameter Eşik parametresi 
Yeraltı suyu 

Modülü 

K0 1/Δt [0,1) 0.2 0.1 - 0.5 
storage (or recession) 

coefficient 0 

depolama veya geciktirme 

katsayısı 0 

Yeraltı suyu 

Modülü 

K1 1/Δt [0,1) 0.1 0.01 - 0.2 
storage (or recession) 

coefficient 1 

depolama veya geciktirme 

katsayısı 1 

Yeraltı suyu 

Modülü 

K2 1/Δt [0,1) 0.05 5E-05 - 0.1 
storage (or recession) 

coefficient 2 

depolama veya geciktirme 

katsayısı 2 

Yeraltı suyu 

Modülü 

MAXBAS Δt [1,100] 1 1 -2.5 
length of triangular weighting 

function 

üçgensel ağırlık fonkisyonu 

mesafesi 
Akım Modülü 

Cet 1/°C [0,1] 0   
potential evaporation 

correction factor 

Potansiyel buharlaşma 

düzeltme faktörü 
Model 

PCALT %/100m (-inf,inf) 10 10 - 20 
change of precipitation with 

elevation 
Yağışın yükseklikle değişimi 

Yükselik Artış 

Değişkenleri 

TCALT °C/100m (-inf,inf) 0.6 0.6 - 0.7 
change of temperature with 

elevation 

Sıcaklığın yükseklikle 

değişimi 
Yükselik Artış 

Değişkenleri 

Pelev m (-inf,inf) 0 - 
elevation of precipitation data 

in the PTQ file 

 PTQ dosyasındaki yağış 

istasyon yüksekliği 
Yükselik Artış 

Değişkenleri 

Telev m (-inf,inf) 0 - 
elevation of temperature data 

in the PTQ file 

 PTQ dosyasındaki sıcaklık 

istasyon yüksekliği 
Yükselik Artış 

Değişkenleri 
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Parametre 

Adı 
Birimi 

Sınır 

Değerler 

Varsayılan 

Değer 

Optimum 

Değer Aralığı 
İngilizce Tanımı Türkçe Tanımı İlgili Alanı 

PART - [0,1] 0.5 - 
portion of the recharge which 

is added to groundwater box 1 

Yeraltı suyu katman 1'e 

eklenen akım oranı 

Yeraltı suyu 

Modülü 

DELAY Δt [0,inf) 1 - 
time period over which 

recharge is evenly distributed 

akımın eşit dağıtıldığı zaman 

aralığı aşımı 

Yeraltı suyu 

Modülü 

TT °C (-inf,inf) 0 (-2) - (0.5) threshold temperature Sıcaklık eşiği Kar Modülü 

CFMAX mm/Δt °C [0,inf) 3 0.5 - 4 degree-Δt factor Derece gün faktörü Kar Modülü 

SFCF - [0,inf) 1 0.5 - 0.9 snowfall correction factor kar düzeltme faktörü Kar Modülü 

CFR - [0,inf) 0.05 0.05 refreezing coefficient donma katsayısı Kar Modülü 

CWH - [0,inf) 0.1 - water holding capacity su tutma kapasitesi Kar Modülü 

CFGlacier - [0,inf) 1 - glacier correction factor buzul düzeltme faktörü Buzul Modülü 

CFSlope - (0,inf) 1 - slope correction factor eğim düzeltme faktörü Bakı ve Buzul 

Modülü 

FC mm (0,inf) 200 100 -550 
maximum soil moisture 

storage 

Maksimum toprak nemi 

depolaması 
Toprak Modülü 

LP - [0,1] 1 0.3 - 1 
soil moisture value above 

which AET reaches PET 

Gerçek buharlaşmanın 

Potansiyel buharlaşma üzerine 

çıktığı toprak nemi değeri 

Toprak Modülü 

BETA - (0,inf) 1 1 - 5 

parameter that determines the 

relative contribution to runoff 

from rain or snowmelt 

yağmur veya kar erimesinden 

gelen akışın göreceli katkısını 

belirleyen parametre 

Toprak Modülü 
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EK-5: 2002-2015 Yılları Arasında Hidrolojik Yıl Bazında Kümülatif Yağış 

(mm) Model Verisi Grafikleri 
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EK-6: 2002-2015 Yılları Arasında Hidrolojik Yıl Bazında Sıcaklık (°C) Model 

Verisi Grafikleri 
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EK-7: 2003-2015 Hidrolojik Yıllar bazında Kalibrasyon Sonuçları 

 

2003 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

2004 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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2005 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2006 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2007 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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2007 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2008 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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2009 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2010 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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2011 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2012 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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2013 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 

 

2014 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 

 

 



122 

2015 Hidrolojik Yıl Kalibrasyon Sonuçları 
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EK-8: Amaç Foksiyonlarına göre Kalibrasyon (2007-2011) – Validasyon 

(2003-2006, 2011-2015) Sonuçları 
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0.5 Reff -0.5 logReff  
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PeakReff 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

KAYNAKÇA 

Abbott, M., Bathurst, J., Cunge, J., O'Connell, P., & Rasmussen, J. (1986). An 

introduction to the European Hydrological System - Systeme Hydrologique 

Europeen, "SHE". Journal of Hydrology, 45-59 ve 61-77. 

Arnell, N. (1992). Factors controlling the effects of climate change on river flow 

regimes in a humid temperate environment. Journal of Hydrology, 321-342. 

Bayazıt, M. (1998). Hidrolojik Modeller. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi 

İnşaat Fakültesi Matbaası. 

Becker, A., & Serban, P. (1990). Hydrological models for water-resources system 

design and operation. Geneva: World Meteorological Organization. 

Bergström, S. (1976). Development and application of a conceptual runoff model 

for Scandinavian catchments. İsveç: Swedish Meteorological and 

Hydrological Institute. 

Bergström, S. (1992). The HBV Model: Its Structure and Applications. Hydrology 

(s. 35). içinde Norrkoping: Swedish Meteorological and Hydrological 

Institute (SMHI). 

Beven, K., & Kirkby, M. (1979). A physically based, variable contributing area 

model of basin hydrology. Hydrological Sciences, 43-69. 

Box, G., & Jenkins, G. (1970). Time series analysis: Forecasting, and control. San 

Fransisco: Holden-Day. 

Bùggild, C., Knudby, C., Knudsen, M., & Starzer, W. (1999). Snowmelt and runo� 

modelling of an Arctic hydrological basin in west Greenland. Hydrologıcal 

Processes, 1989-2002. 

Burnash, R., Ferral, R., & McGuire, R. (1973). generalised streamflowsimulation 

system – conceptual modelling for digital computers. California: US 

Department of Commerce, national Weather Service and State of California, 

Department of Water Resources. 

Chong-yu, X. (2006). Chapter 1 Modellıng In Hydrology. X. Chong-yu içinde, 

Hydrologıc Models (s. 1-1, 1-11). UPPSALA: Uppsala University 

Department of Earth Sciences Air and Water Sciences. 

Chow, V. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill Series in Water Resources. 



132 

Crawford, N., & Linsley, R. (1966). Digital simulation in hydrology (Stanford 

Model IV). Stanford: Dept of Civil Engineering, University of California. 

Cüceloğlu, G. (2013). Darlık Havzasının Model Destekli Hidrolojik Analizi. Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. 

Çelik, U. (2005). İki Parametreli Aylık Akım Modeli CBS Entegrasyonu ve Gediz 

Havzasında Uygulanması. İzmir: Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Ana 

Bilim Dalı. 

Dawdy, D., & O'Donnell, T. (1965). Mathematical models of catchment behaviour. 

Proceedings of American Society of Civil Engineers: Journal of the 

Hydraulics Divisions of the ASCE 91(HY4), 123-137. 

Eagleson, P., Mejia, R., & March, F. (1965). The computation of optimum 

realizable unit hydrographs from rainfall and runoff data. NewYork: 

McGraw-Hill. 

Elen, A., & Turan, M. (2013). Genetik Algoritma ile Çoklu Dizi Hizalama 

Probleminin Çözümü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi.  

El-Nasr, A., Arnold, J., Feyen, J., & Berlamont, J. (2005). Modelling the hydrology 

of a catchment using a distributed and a semi-distributed model. 

Hydrologıcal Processes, 573–587. 

Ertaş, C. (2014). Dağlık Fırat Havzasında Ensemble Tahmin Sistemine Dayalı 

Hidrolojik Modelleme. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Ewen, J., Parkin, G., & O'Connell, P. (2000). SHETRAN: Distributed River Basin 

Flow and Transport Modelling System. Journal of Hydrology Engineering, 

250-258. 

Fattah, W. H. (2015). Hydrological Analysis Of Murat River Basin by GIS. Thesis. 

University of Gaziantep Graduate School of Natural & Applied Sciences. 

Fıstıkoğlu, O. (1999). Hidrolojik Modeller. Türkiye İnşaat Mühendisliği 15. Teknik 

Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı (s. 799-809). içinde Ankara. 

Güngör, Ö., & Göncü, S. (2012). Application of Soil and Water Assesment Tool 

(SWAT) Model on the Lower Porsuk Stream Watershed. Hydrological 

Processes, 453-466. 



133 

Ingol-Blanco, E., & McKinney, D. (2009). Hydrologic Model for the Rio Conchos 

Basin: Calibration and Validation. Austin: Center For Research in Water 

Resources. 

Jones, J. (1997). Global Hydrology. Harlow: Pearson Education Limited. 

Kalman, R. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. 

Journal of Basic Engineering, 35-45. 

Kalman, R., & Bucy, R. (1961). New results in linear filtering and prediction. 

Journal of Basic Engineering, 95-108. 

Krause, P., Boyle, D., & Base, F. (2005). Comparison of different efficiency criteria 

for hydrological model assessment. Advances in Geosciences, 90-97. 

Kuichling, E. (1889). The Relation Between the Rainfall and the Discharge of 

Sewers in Populous Districts. Transactions of the American Society of Civil 

Engineers, 1-56. 

Linsley, R., Kohler, M., & Paulhus, J. (1958). Hydrology for Engineering. New 

York: McGraw-Hill. 

Makhlouf, Z., & Michel, C. (1994). A two-parameter monthly waterbalance model 

for French watersheds. Journal of Hydrology, 299-318. 

Makhlouf, Z., & Michel, C. (1994). A two-parameter monthly waterbalance model 

for French watersheds. Journal of Hydrology, 299-318. 

Mulvany, T. (1850). T. Mulvany içinde, On the use of self-registering rain and 

flood gauges in making observations of the relations of rain fall and of flood 

discharges in a given catchment (s. 18-33). Dublin: Proceedings of the 

Institution of Civil Engineers of Ireland. 

Nash, J. (1958). The form of the instantaneous unit hydrograph. International 

Association of Hydrological Sciences General Assembly, 114-121. 

Nash, J. (1960). J. Nash içinde, A Unıt Hydrograph Study, wıth Partıcular 

Reference to Brıtısh Catchments (s. 249-282). Proceedings of the Institution 

of Civil Engineers. 

Nash, J., & Sutcliffe, J. (1970). River flow forecasting through conceptual models 

part I—a discussion of principles. Journal of Hydrology, 282–290. 



134 

Natale, L., & Todini, E. (1977). A constrainted parameter estimation technique for 

linear models in hydrology. T. Ciriani içinde, Mathematical models for 

Surface Water Hydrology (s. 109-147). New York: John Wiley & Sons Inc. 

Normand, S., Konz, M., & Merz, J. (2010). An application of the HBV model to 

the Tamor Basin in Eastern Nepal. Journal of Hydrology and Meteorology, 

49-58. 

Pereira, D., Martinez, M., Almeida, A., Pruski, F., J. Z., & Zonta, J. (2014). 

Hydrological simulation using SWAT model in headwater basin in 

Southeast Brazil. Technıcal Papers Soıl and Water Engıneerıng, 789-799. 

Prasad, R. (1967). A Nonlinear Hydrologic System Response Model. Journal of the 

Hydraulics Division, 201-222. 

Primožič, M., Kobold, M., & Brilly, M. (2008). The Implementatıon Of The Hbv 

Model On The Sava Rıver Basın. IOP Conference Series: Earth and 

environmental science. 

Refsgaard, J., & Storm, B. (1995). MIKE SHE. V. Singh içinde, Computer Models 

of Watershed Hydrology (s. Chapter 23). Colorado: Water Resources 

Publications. 

Sahu, M., Lahari, S., Gosain, A., & Ohri, A. (2016). Hydrological Modeling of 

Mahi Basin Using SWAT. Journal of Water Resource and Hydraulic 

Engineering, 68-79. 

Seibert, J., & Vis, M. (2012). Teaching hydrological modeling with a user-friendly 

catchment-runoff-model software package. Hydrology and Earth System 

Sciences, 3315-3324. 

Singh, V. (1988). Rainfall-Runoff Modeling. V. Singh içinde, Hydrologic Systems. 

New Jersey: Prentice Hall. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2016). Manyas Gölü Alt Havzası Su Kalitesi 

Eylem Planı. Ankara: T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 

Şorman , A., Şensoy, A., Tekeli, A., Şorman, A., & Akyürek, Z. (2009). Modelling 

and forecasting snowmelt runoff process using the HBV model in the 

eastern part of Turkey. Hydrologıcal Processes, 1031-1040. 

Thornthwaite, C., & Mather, J. (1955). The water balance. Drexl inst. Technology 

Publication in Climantology Laboratory of Climatology, 1-104. 



135 

Tikhonov, A. (1963a). Solution of Incorrectlly Formulated Problems and The 

Regularization Method. Soviet Math, 1035-1038. 

Tikhonov, A. (1963b). Regularization of Incorrectly Posed Problems. Soviet Math, 

1624-1627. 

Todini, E. (1988). Rainfall-Runoff Modelling: Past, Present And Future. Journal of 

Hydrology, 341-352. 

Todini, E. (2007). Hydrological catchment modelling: past, present and future. 

Hydrology & Earth System Sciences, 468-482. 

Todini, E., & Wallis, J. (1978). A real-time rainfall-runoff model for an on-line 

flood warning system. Proc. AGU Chapman Conference on Appication of 

Kalman Filterto. Hydrology, Hydraulics and Water Resources (s. 135-151). 

Pittsburgh: Department of Civil Engineering University of Pittsburgh. 

Vörösmarty, C., Moore, B., & Grace, A. (1989). Continental scale models of water 

balance and fluvial transport: an application to South America. Global 

Biogeochemical Cycles, 241–265. 

Wheater, H., Sorooshian, S., & Sharma, K. (2007). Hydrological Modelling in Arid 

and Semi-Arid Areas. Cambridge. 

WMO;. (1975). Intercomparison of conceptual models used in operational 

hydrological forecasting. Geneva: World Meteorological Organization. 

Wood, E., & O’Connell, P. (1985). Real-time Forecasting. M. Anderson, & T. Burt 

içinde, Hydrological Forecasting (s. 505-558). John Wiley & Sons Ltd. 

Xiong, L., & Guo, S. (1999). Two-parameter monthly water balance model and its 

application. Journal of Hydrology, 111-123. 

Yinping, L., Yaonan, Z., Dawen, Y., & Lihui, L. (2016). Implementation and 

application of a distributed hydrological model using a component-based 

approach. Environmental Modelling & Software, 245-258. 

Zhang, Z., Wang, S., Sun, G., McNulty, S., Zhang, H., Li, J., . . . Strauss, P. (2008). 

Evaluation of the MIKE SHE Model For Application In hhe Loess Plateau, 

Chına. Journal of the Amerıcan Water Resources Assocıatıon, 1108-1120. 

 

 

 



136 

ÖZGEÇMİŞ 

                                    Alper UĞURLUOĞLU 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Doğum Yeri : Bursa 

Doğum Tarihi : 08.09.1987 

Medeni Hali : Bekar 

  

EĞİTİM 

 

2006 - 2011 Lisans, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre 

Mühendisliği Bölümü 

 

2011 - 2013  Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre 

Mühendisliği ABD  

 

2013 - …  Doktora, Anadolu Üniversitesi, , Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD Doktora Programı 

 

İŞ DENEYİMİ 

 

2016 - …..: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzleme ve Su Bilgi 

Sistemi Daire Başkanlığı, Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 

Unvanı: Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı 

 

2013 - 2016: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Envanter ve 

Araştırma Dairesi Başkanlığı, Modelleme Şube Müdürlüğü 

Unvanı: Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı 


