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Özet
Enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu artışın nedenlerinden ilki nüfusun artması, diğeri ise artan nüfusun refah seviyesinin yükselmesidir. Refah seviyesinin yükselmesi
ile birlikte insan ihtiyaçları ve enerjiye olan bağımlılık daha fazla artmaktadır. Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan hidroelektrik
enerji büyük önem arz etmektedir. Hidroelektrik enerji üretimi için gerekli teknik günümüz
teknoloji seviyesine uyumlu olduğundan toplam yenilenebilir enerji üretimi içinde, üretilen
hidroelektrik enerjisi oranı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha yüksektir. Bu
durumun oluşmasının önemli bir diğer nedeni de biriktirmeli hidroelektrik üretim tesislerinin
enerji üretimi yanında canlılar için temel ihtiyaç olan suyun depolanmasına imkân tanımasıdır. Hidroelektrik üretimi için gerekli olan kaynağın (su) yerel olarak karşılanması dışa
bağımlılığın azaltması ve ucuz enerji üretimi hususlarında önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra ana kaynağın doğal yollardan elde edilmesi hidroelektrik üretiminde doğal
değişimlerin önemli rol oynamasına neden olmaktadır. Özellikle küresel iklim değişikliği
suyun zamansal, mekânsal ve hacimsel dağılımında önemli değişiklikler meydana getirmekte ve bu durum hidroelektrik enerji üretiminde önemli değişikliklere yol açmaktadır. İklim
değişikliği sonucunda suyun miktarında meydana gelen değişimleri belirlemek üzere bu çalışmada, yenilikçi yönelim analizi yöntemi (Şen, 2012) kullanılmıştır ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan hidroelektrik potansiyel değişimi noktasal hidroelektrik potansiyeli hesaplama
yöntemi (Alashan ve diğ, 2016) ile belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak Türkiye’nin Doğu
Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer alan Keban, Çatalan, Hasan Uğurlu ve
Demirköprü barajlarının membasında bulunan istasyonların akış değerleri ve dolayısıyla bu
barajların üretebilecekleri hidroelektrik enerji potansiyellerinin değişimi incelenmiştir. Keban ve Hasan Uğurlu barajlarında yıllık brüt hidroelektrik enerji miktarlarında artış; Çatalan
ve Demirköprü barajlarında ise azalış gözlenmiştir.
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1. GİRİŞ

başarıyla uygulanmıştır (Şen, 2012, 2014,
2016; Sonali and Kumar, 2013; Timbadiya
ve diğ., 2013; Güçlü ve diğ, 2016; Dabanlı
ve diğ, 2016; Elouissi ve diğ., 2016; Öztopal ve Şen, 2016). İklim değişikliği sıcaklık,
yağış, buharlaşma ve debi gibi birçok hidrometeorolojik olayların zamansal ve mekânsal
değişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu
değişimler genellikle rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi ve hidroelektrik
enerji gibi yenilenebilir ve temiz kaynakların potansiyelinde önemli değişikliklere
yol açabilir. Hidroelektrik enerji potansiyeli brüt, teknik ve ekonomik olmak üzere
üç grupta sınıflandırılır. Brüt hidroelektrik
enerji potansiyeli enerji kayıplarını dikkate
almaksızın bölgedeki tüm enerjiyi miktarını belirtir (Eurelectric, 1997). Bu çalışmada
hidroelektrik potansiyelinin hesaplanması
ve dönemsel değişimi YYA ve noktasal hidroelektrik hesaplama yöntemi (Dudhani ve
diğ., 2006; Kusre ve diğ., 2010; Coşkun ve
diğ., 2010) kullanılarak incelenmiştir.

Su gücünden enerji üretimi diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasında çok
önemli yer tutmaktadır. Uluslararası Enerji
Ajansı (IEA)’nın raporuna göre 2014 yılı
için elektrik üretiminde suyun payı diğer
yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamının yaklaşık 2,5 katıdır (Şekil 1). Yenilenebilir enerji kaynakları arasında suyun payı
yüksek olmasına rağmen elektrik üretiminin hala önemli bir kısmı (%77,3) kirletici
ve tükenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Tükenebilir ve kirletici kaynaklar atmosfere sera gazı yayılımı yaptığından iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim
değişikliğinin etkilerinin incelenmesinde
genellikle Mann-Kendall, Sperman’sRho
ve eğimlerin medyanı gibi yönelim analiz
yöntemleri kullanılmaktadır (Mann, 1945;
Kendall, 1975; Lehmann 1975; Sen 1968).
Bu yöntemler verilerin normal dağılımı ve
bağımsızlığı varsayımı üzerinde inşa edilmiştir. Ancak doğal olayların ölçümü sonucunda elde edilen veriler her zaman normal
dağılıma uymamaktadır ve aralarında bağımlılık bulunabilmektedir. Son zamanlarda Şen tarafından iklim değişikliğinin etkilerini belirlemek üzere başlangıç kabulleri
gerektirmeyen “Yenilikçi Yönelim Analizi”
(YYA) yöntemi ortaya atılmıştır (2012). Söz
konusu yöntem hidro-meteorolojik verilere

2. YÖNTEM
Hidroelektrik enerji potansiyelini noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere 3 şekilde
hesaplamak mümkündür. Alansal hesaplama
havza bazında, çizgisel herhangi bir su kolu
boyunca ve noktasal baraj gibi hidroelektrik santrallerin bulunduğu yer için potansi-

Şekil 1. Elektrik Üretimi için Yakıt Oranları (IEA, 2016)
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yel enerji hesaplamayı sağlar. Bu çalışmada
barajlardaki enerji potansiyeli değişimi hesaplanacağı için noktasal olarak hidroelektrik potansiyeli hesaplanmıştır. Bu yöntemde
enerji miktarı gelen suyun akışına, yoğunluğuna, yüksekliğe ve zamana bağlı olacaktır
(Denklem 1).

𝐸𝐸 =

𝛾𝛾𝛾𝛾ℎ𝑡𝑡
3600 × 106

İkinci dönem

15

(1)
0

Burada, E, enerji (GWh), γ, özgül ağırlık
(kN/m3), Q, debi (m3/s), h, yükseklik (m) ve
t zamanı (s) göstermektedir. Bu parametrelerden iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek parametre suyun akışıdır. Suyun yoğunluğundaki değişim minimum düzeylerde
olduğundan ihmal edilecektir. Yükseklik
olarak baraj yüksekliği alınacağından sabit
kabul edilecektir.

Düşük
0

Yüksek

Orta
5

10
İlk dönem
(b)

Şekil 2.a) Tek düzenli b) Çok düzenli yönelim analizi

Bu çalışmada YYA yöntemine biraz daha
farklı bir açıdan bakılmıştır. Bunun için dönemsel değişimin (ikinci dönem/ilk dönem)
maksimum, ortalama ve minimum değerlerini gösteren değişim kutusu geliştirilmiştir (Şekil 3). Ayrıca dönemsel değişimin
beklenen üst ve alt sınırları da bu değişim
kutusunda gösterilebilir. Değişim kutusu
üzerinde maksimum ve minimum çizgiler
arasındaki mesafe değişimin sapması ile ilgili bir öngörü verebilir. Bu mesafe ne kadar
fazla/az olursa değişimin sapması o kadar
fazla/az olacaktır. Değişim kutusu üzerinde ortalama çizgisinin maksimum/minimum
çizgisine yakınlığı değişimin sağa/sola çarpıklığını gösterir. Değişim kutusu üzerinde
ortalama çizgisi minimum ve maksimum
çizgilere eşit uzaklıkta ise bu durum değişimin normal dağıldığını gösterir.

İklim değişikliği sonucunda hidroelektrik
enerji potansiyelinde meydana gelecek değişim YYA yöntemi ile belirlenebilir. YYA
yönteminde öncelikle incelenecek veri eşit
uzunlukta iki döneme ayrılır. Her döneme ait
veriler kendi içinde küçükten büyüğe doğru
sıralanır. Sıralanan veriler yatay eksen ilk
döneme ve düşey eksen ikinci döneme gelecek şekilde 1:1 eğriye sahip grafik üzerinde
gösterilir (Şekil 2). 1:1 eğrinin üzerindeki noktalar değişimin olmadığını, altındaki
noktalar azalmayı ve üstündeki noktalar artmayı göstermektedir.
15
Artan
yönelim
İkinci dönem

Üst sınır

Maksimum
Ortalama

Azalan
yönelim
0

0

İlk dönem
(a)

15

Minimum

15
Alt sınır
Şekil 3.Tipik değişim kutusu
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3. VERİ ANALİZİ VE UYGULAMA

barajlar seçilmiştir (Şekil 4). Bu barajlara
gelen akışı belirlemek üzere barajın membasındaki ana su kaynağı üzerindeki ilk istasyonun akış değerleri kullanılmıştır.

İklim değişikliğinin barajlardaki brüt hidroelektrik enerjisi üzerinde etkisini incelemek üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden

Şekil 4. Türkiye Barajlar ve Göller Haritası

Baraj haznesinin düzenleme etkisini bertaraf edebilmek için barajın mansap tarafından istasyon seçilmemiştir. Yıllık ortalama
akış değerleri Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin
istatistik değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

1818 numaralı istasyon en yüksek debi ve
en düşük çarpıklık katsayısı değerine sahip
olmasına rağmen en yüksek sapma değeri
1402 numaralı istasyonda elde edilmiştir.
523 numaralı istasyon en düşük debi ve en
yüksek çarpıklık katsayısı değerine sahiptir.

Tablo 1. Temsili istasyonların İstatistik Değerleri
Çalışma Alanı

Temsili İstasyon

Ölçüm
Aralığı

Yıllık Ortalama Standart Sapma Çarpıklık
Değer (m3/s)
(m3/s)
Katsayısı

Keban Barajı

2156 - Elazığ

1969-2000

149,56

29,09

0,30

Çatalan Barajı

1818 - Adana

1966-2000

151,6

38,80

0,06

Demirköprü Barajı

523 - Manisa

1970-2000

10,09

5,33

0,84

Hasan Uğurlu Barajı

1402-Samsun

1939-2000

149,12

41,45

0,60

Noktasal hidroelektrik hesaplama ve
YYA yöntemi Türkiye’nin Doğu Anadolu,
Karadeniz, Akdeniz ve Eğe bölgelerinde
bulunan Keban, Hasan Uğurlu, Çatalan ve
Demirköprü barajlarına uygulanmıştır. Noktasal hesaplama yöntemi kullanılarak öncelikle her yıla ait brüt hidroelektrik enerji
potansiyeli GigaWattsaat (GWh) cinsinden
hesaplanmıştır. Daha sonra YYA yöntemi
kullanılarak hesaplanan potansiyeller iki

döneme ayrılmış ve daha sonra her dönem
kendi içinde küçükten büyüğe sıralanarak
1:1 çizgisi ve değişim kutusu üzerinde dönemsel değişimleri elde edilmiştir (Şekil 5).
Değişim değerleri ikinci dönemin değerlerinin ilk döneme bölünmesiyle elde edilmiştir.
Böylece değişimin önceki döneme göre yüzde cinsinden değişim miktarını elde edilmiştir. Örneğin 1,1/0,9 değeri %10 artma/azalma durumuna karşılık gelmektedir.
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1,2

3200

1,1

Değişim o r an ı

İkinci dönem (1970-2000)

3900

2500
1800
1800

2500

3200

3900

1
0,9
0,8

1370

1,2

1080

1,1

790
500

500

790

1080

1370

0,8

1,1

Değişim o r an ı

İkinci dönem (1984-2000)

2920
2010

3830

0,8

0,7

Değişim o r an ı

İkinci dönem (1984-2000)

97
56

97

Düşük

Orta

Yüksek

(c2)

0,8

56

Yüksek

0,9

138

15

Orta

1

İlk dönem (1967-1983)
(c1)

15

Düşük

(b2)

1,2

2920

Yüksek

0,9

3830

2010

Orta

1

İlk dönem (1967-1983)
(b1)

1100
1100

Düşük

(a2)

Değişim o r an ı

İkinci dönem (1984-2000)

İlk dönem (1969-1984)
(a1)

138

İlk dönem (1967-1983)
(d1)

0,6
0,5
0,4

Düşük

Orta

Yüksek

(d2)

Şekil 5. Hidroelektrik Enerji Potansiyelleri (GWh/yıl) a) Keban Barajı b) Çatalan Barajı
c) Hasan Uğurlu Barajı d) Demirköprü Barajı 1) 1:1 çizgisi 2) Değişim kutusu
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Keban barajını temsil eden 2156 numaralı istasyonun minimum ve ortalama enerji
potansiyelinde artma görülürken maksimum
potansiyel değerinde önemli değişim görülmemektedir. Minimum enerji potansiyelinde
artış ortalama %4 seviyesinde iken ortalama
potansiyelinde artış ortalama %8 seviyesindedir (Şekil 5a). Çatalan barajını temsil
eden 1818 numaralı istasyonda düşük, ortalama ve yüksek değerlerin tümü için azalma
tespit edilmiştir. Düşük, ortalama ve yüksek
değerlerdeki azalış ortalama sırasıyla %3,5,
%9 ve %6,6 seviyesindedir (Şekil 5b). Hasan Uğurlu barajını temsil eden 1402 numaralı istasyonun düşük, ortalama ve yüksek
değerlerinde artış görülmektedir. Artış değerleri düşük, ortalama ve yüksek değerler için sırasıyla ortalama %9,4, %11,1 ve
%4,5 seviyesindedir (Şekil 5c). Demirköprü
barajını temsil eden 523 numaralı istasyon
için en fazla azalış değerleri elde edilmiştir.
Azalış değerleri düşük, ortalama ve yüksek
değerler için sırasıyla ortalama %42,3, %30
ve %43 seviyesindedir (Şekil 5d).

%43 civarında meydana gelmiştir. En fazla
artış Hasan Uğurlu barajını temsil eden 1402
numaralı istasyonun ortalama akışlarında
meydana gelmiştir. Hidroelektrik enerji potansiyelinde meydana gelebilecek artış ve
azalış miktarlarının önceden bilinmesi enerji
planlamasında önemli bir rol oynayacaktır.
Söz konusu çalışma Türkiye üzerinde birkaç
baraj yeri üzerinde brüt hidroelektrik enerji
potansiyeli değişimi üzerine yapılmış olmasına rağmen çalışma dünyanın diğer yerleri
için rahatlıkla uygulanabilir.
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