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ÖZET
Enerji üretimi, sulama, taşkın önleme, rekrasyon, balıkçılık, vs. gibi oldukça önemli işlevleri olan barajların yıkılması sonucu maalesef büyük felaketlerin doğması kaçınılmazdır. Bu
durum, özellikle mansabında yerleşim yerleri olan barajlar için daha da önem arz etmektedir.
Bu nedenle; böyle bir taşkın dalgasının sayısal simülasyonunun yapılması hem olayın vahametini ortaya koyması hem de ilgili sorumlu kişi ve kuruluşların önceden gerekli önlemleri
planlaması ve alması bakımından önemlidir. Bu yazı günümüzde böyle bir simülasyonun
bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştirildiğini adım adım özetlemektedir. Söz konusu simülasyon üç aşamadan oluşmaktadır: (1) Sayısal model için girdi dosyalarının (verilerinin)
Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) tabanlı olarak hazırlanması, (2) taşkın dalgasını temsil eden
akım denklemlerinin sayısal çözümü, (3) sayısal model çıktılarının CBS ortamında taşkın
haritaları olarak sunulmasıdır.
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GİRİŞ

da bahsedilen diğer sebepler oluşturmaktadır (Bozkuş 2004).

Barajların temel yıkılma nedenleri özetle; dolu savak yetersizliği, yapısal hatalar
(temel problemleri), şev kaymaları, heyelanlar, sızma ve borulanma, suyun baraj
gövdesi üstünden aşması ve deprem sayılabilir. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun (International Commission on Large
Dams, ICOLD) 1973 yılında sunduğu bir rapora göre, baraj yıkılmalarının %38’ini dolusavak kapasitesinin yetersizliği, %33’nü
sızma ve borulanma-ki toprak ve kaya dolgu
barajlarda meydan gelir- ve %23’nü yukarı-

Molu (1995) bazı barajların yıkılma sebeplerini özetlemiştir. Örneğin; Amerika
Birleşik Devletlerinin Los Angeles şehrinin
72 km kuzeyindeki 62,5 m yüksekliğinde,
213 m kret uzunluğunda ve 46,9 milyon m3
göl hacmiyle beton ağırlık kemer St. Francis Barajı 12 mart 1928’de yıkılmıştır (Şekil
1). Barajın sağ ve sol sahil jeolojik yapısının
farklılığından dolayı sağ sahilden ve barajın
altından sızma nedeniyle yıkım gerçekleşmiştir.

Şekil 1. St. Francis Barajı

(Şekil 2). Malpasset Barajı o zamana kadar
yıkılan en yüksek barajdır. Aynı zamanda yıkılan ilk kemer barajıdır.

Fransa’da bulunan 66,5 m yüksekliğinde, 222 m kret uzunluğunda ve 50,9 milyon
m3 göl hacmine sahip beton kemer Malpasset barajı 2 Aralık 1959 da aniden yıkılmıştır

Şekil 2 Malpasset Barajı
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araştırmanın yetersizliğinden ve dolayısı ile
planlama, tasarım ve uygulamanın yanlışlığı
sonucu olarak baraj gölüne toprak kayması
olmuş ve bunun neticesinde oluşan tsunami
dalgası baraj gövdesini aşarak barajın yıkılmasına sebep olmuştur.

İtalyan’ın Venedik şehrinin 90 km kuzeyindeki Piave Nehri üzerinde bulunan 267 m
yüksekliğindeki beton kemer Vaiont Barajı
tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak
2000’den fazla insanın ölümüne yol açarak
9 Ekim 1963’te yıkıldı (Şekil 3). Jeolojik

Şekil 3 Vaiont Barajı

Yıkılmanın temel nedeni jeoloji faktörlerin
birleşmesi ve tasarım hatalarıdır. Geçirimsiz
malzeme iç erozyondan yeteri kadar korunamadığından baraj yıkılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 950 m kret uzunluğu ve 7,65 milyon m3
gövde hacmindeki toprak dolgu Teton barajı 5 Haziran 1976’da yıkılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4 Teton Barajı

yoğunluğundaki artışlarla baraj yıkılmaları
daha tehlikeli olmuştur. Örneğin, Mart 26,
2009’da Endonezya’da, yerleşim yerine yakın bir mevkide bulunan ve 20 milyon m3

Araştırmalara göre, tasarım ve yapımdaki basit iyileştirmelerin etkisiyle son yüzyılda baraj yıkılma yüzdelerinde bir azalma görülmüştür. Ancak mansaptaki nüfus
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da kaldı. Bu son örnek te gösteriyor ki nadirde olsa bazı barajların yıkılma tehlikeleri
hala mevcuttur.

hazne hacmine sahip, 10 m yüksekliğindeki
toprak dolgu bir baraj yoğun yağış sebebiyle
yıkıldı. Bu yıkım sonucu 100’den fazla kişi
hayatını kaybetti ve yüzlerce ev sular altın-

Şekil 5 2009’da Endonezya’da yıkılan barajdan bir görüntü

rımı, Yanmaz ve Başer (2005) Porsuk barajının güvenlik analizi üzerine çalışmalar
gerçekleştirmişlerdir. Kestel barajı ve Çınarcık barajı yıkılma senaryo sayısal çalışmalarını Bozkuş (2003 ve 2009) yapmıştır.
Tayfur ve ark. (2014) baraj yıkılma sonucu
meydana gelen taşkın dalgasının hem fiziksel hem de sayısal olarak simülasyonlarını
kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir.
İzmir ili sınırları içerisinde bulunan Ürkmez
Barajı’nın fiziki modelini; haznesi, gövdesi
ve yerleşim yerini de içeren mansap alanını
kapsayacak şekilde üç boyutlu olarak inşa
etmişlerdir. Bu fiziki model üzerinde kısmı
ve tam tedricen ve aniden yıkılma deneyleri gerçekleştirmiş ve akım derinlik ve hızlarını ölçmüşlerdir. Literatürde bugüne kadar yapılmış olan en kapsamlı fiziki model
çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Tayfur
ve diğ. (2014) aynı zamanda sayısal model
geliştirmiş, fiziki model verileri ile kalibre
etmiş ve sanal ortamda hem Ürkmez barajına hem de İstanbul’daki Alibey Barajı ile
Eskişehir’deki Porsuk Barajlarına uygulamışlardır. Bu yazıda söz konusu çalışmadan
derlenmiş taşkın harita üretme aşamaları verilmiştir.

DSİ Türkiye’de işletmede olan baraj ve
hidroelektrik santralların (HES) sayısını 503
olarak vermektedir. Ayrıca, birçok baraj ve
HES inşası sürmektedir. Mevcut veya inşası
planlanan baraj ve/veya HES’lerin çoğunluğu büyük hacimli rezervuarlara sahip olup,
mansaplarında yaşayan insanların can ve
mal güvenlikleri için potansiyel bir tehdit
oluşturmaktadırlar. Sayıları diğer baraj tiplerinden çok daha fazla olan toprak ve kaya
dolgu barajlar ani olarak veya tamamen yıkılma eğilimi göstermezler. Baraj gövdesinde oluşan nihai gedik genişliği barajın
toplam genişliğinden çok daha kısadır. Ayrıca gedik oluşması çok ani olmayıp değişik
parametrelere bağlı olarak belirli bir süre
gerektirmektedir. Bu parametreler arasında
baraj yüksekliği, baraj yapımında kullanılan
malzemenin cinsi, malzemenin dane çapı,
birim ağırlığı, sürtünme açısı, kohezyonu ve
malzemenin sıkıştırılma miktarı vardır. Bu
tür barajların yıkılması saatlerce sürebilir.
Türkiye’de baraj yıkılma senaryo çalışmaları mevcuttur. Örneğin Molu (1995)
DAMBRK modeli ile Aslantaş barajı yıkılma senaryolarını gerçekleştirmiştir. Yanmaz
ve diğ. (2001) beton ağırlık barajların tasa4

TAŞKIN HARİTALARININ
OLUŞTURULMASINDAKİ AŞAMALAR

baz alınarak bundan sonraki kısımlarda anlatılmaya çalışılmıştır.

Batimetrik, dijital yükselti haritaları
(DEM) ve arazi kullanım haritaları ile girdi
dosyalarının CBS tabanında hazırlanması,
matematik denklemlerin sayısal çözümleri
ve taşkın dalgasının dar vadi ve geniş alanda
yayılmasının simülasyonu ve model sonuçlarının CBS ortamında haritalandırılması
aşamaları vardır. Bu aşamalar Alibey Barajı

Alibey Barajı İstanbul’da Alibey Deresi
üzerindedir. İçme ve kullanma suyu amaçlı
olarak 1966—1972 yılında inşa edilmiştir.
Baraj gövdesi zonlu toprak dolgudur. Baraj
yüksekliği 28 m, gövde hacmi 2 hm3, normal
su kotunda göl hacmi 34,9 hm3 ve normal
su kotunda göl alanı 21,4 km2dir. Şekil 6
Alibey Baraj Gölü’nü ve mansap bölgesini
göstermektedir.

Şekil 6 Alibey Barajı’nın Görünümü

2.1 CBS Tabanlı Girdi Dosyalarının
Oluşturulması

turulan yeni klasör içine kopyalanır.
3. Bilgisayarda kurulu olan ArcGIS Programı içerisindeki ArcMap arayüzü açılır.
4. ArcMap arayüzünde haritalar (4 adet)
Add Data(+) ikonuna tıklanarak çağrılır.
5. ArcMap arayüzüne çağırılan haritalar
dünya üzerinde herhangi bir konumda
olmayan yani koordinatsız haritalardır.
Bu haritaları bulunduğu bölgeye ait edebilmek için Arctoolbax arayüzündeki
Data management tools sekmesi içerisindeki Projections and Transforma-

2.1.1 Batimetri Haritasının Hazırlanması
Alibey Barajı Gölü’nün CBS ortamında
batimetri haritasının hazırlanışı aşağıda ifade edilmiştir (Tayfur ve diğ. 2014).
1. CBS ortamında yapılan tüm çalışmaların
kaydedileceği bir dosya Bilgisayar’da
“C” diski içerisinde oluşturulur.
2. Harita Genel Komutanlığından alınan 4
adet Alibey Hidrografik Haritalar oluş-
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17. ArcMap arayüzünde münhani, baraj
gölü, derinlik feature class katmanları
ile 4 adet hidrografik harita bulunmaktadır. Hidrografik haritalardaki eş yükselti
eğrilerini, derinliği ve baraj gölünü sayısallaştırabilmek için Editör araç çubuğu start editing seçeneğiyle aktif hale
getirilir. Create Feature penceresinden
münhaniyi tıklayarak, fare yardımıyla, eş yükselti eğrileri çizilir. Her çizim
bitiminde farenin sağ tuşuna tıklanıp
attributes seçeneği ile boş olan “d” sütununa kot değeri girilir. Her çizim için
veri tabanı bu şekilde doldurulur. Baraj
Gölü çizimi için 40 m kot değerine sahip
eş yükselti eğrisi sınır olarak alınır.
18. Çizimi tamamlanan münhani yani, eş
yükselti eğrilerinden DEM (Yükseklik)
Haritası elde edilme işlemi yapabilmek için Arctoolbax arayüzündeki 3D
Analysis Tool - TIN Management ve
Create TIN araçları sırayla tıklanarak
Feature olan eş yükselti eğrilerini Raster olan DEM haritasına dönüştürmede
aracılık yapan Düzensiz üçgenler ağı
(TIN) oluşturulur.
19. TIN oluşumu tamamlandıktan sonra;
yine Arctoolbax’taki 3D Analysis araç
tool’u içerisindeki Conversion aracında sırayla From TIN- Tın To Raster
tıklanır. Input TIN girişini oluşturulan
TIN çağırılır. Dem’in görüneceği klasör
seçilir ve Sampling Distance seçeneği
Cell-Size 20 olarak değiştirilir ve OK
tuşuna basılır.
20. Oluşturulan Yükseklik Haritasının x-y
ve z değerlerini text dosyasında görmek
için ArcToolbax Arayüzündeki Conversion Arc tool’u içerisindeki from
raster-raster to ARCII araçları sırayla
tıklanır.
21. Input raster daha önce oluşturulan
DEM raster dır. Output dosyası ise
text dosyasının kaydedileceği dosyadır.
Her ikisi seçildikten sonra OK tuşuna
basılır.
22. Derinlik haritası için Harita üzerinde
bulunan yükseklik nokta değerleri Derinlik feature katmanı ile çizilip veri
tabanı doldurulur.

tions sekmesindeki Define Projection
aracı operasyona sokulur.
Haritaların koordinatlandırıldığını görebilmek için Table of Contents penceresindeki harita katmanına çift tıklayıp
properties penceresi içindeki source
sekmesine tıklanarak bu pencerede koordinatın yazıp yazmadığı kontrol edildir.
Koordinatlandırılmış haritaların her birinin ayrı ayrı köşe koordinatları ArcMap arayüzünde, boşlukta sağ tıklanıp
seçilen georeferencing aracı içindeki
add control point ikonu ile girilir.
Koordinatlandırılan haritları koordinatlı olarak kaydetmek için georeferencing
aracı altındaki rectify seçeneğine tıklanır.
Kaydedilecek klasör, isim ve format girişi yapılarak, kaydedilir.
Daha sonra bu kaydedilen harita Add
data seçeneğiyle ArcMap arayüzüne
çağırılır.
Her bir harita için bu işlem yapılır.
Koordinatlandırılan haritaların bir bütün
oluşturmuş olması gerekir. Bu haritaları
sayısallaştırmak için ArcCatolog arayüzü çağırıır. ArcCatolog arayüzünde
ilk oluşturulan klasör bulunur ve Klasör
üzerine gelinip sağ tıklayıp, new-file geodatabase depolama formatı oluşturulur.
Depolama formatına isim verildikten
sonra bu depolama formatı üzerinde sağ
tıklayarak new-feature class katmanı
oluşturulur. Münhani, Derinlik ve Baraj
Gölü katmanları oluşturulur.
Featureclass katmanının ismi girilir.
Münhani için Line, Baraj Gölü için Polygon, Derinlik için de Point Type seçilir.
Koordinatlandırılması için sırayla Projected Coordinate System-UTM-WGS
1984-Northern Hemisphere (Kuzey
Yarımküre) ve Zone 35N.prj seçilir.
Tekrar iki kez İleri tuşuna basılarak katman içine eklenmek istenilen sütunların
girişi yapılır. Münhani ve derinlik katmanları için “d” adında “double” formatında
bir sütun eklenir. Son seçeneği tıklanarak
katmanlar sırayla oluşturulup Add Data
ile ArcMap arayüzüne çağrılır.
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ölçek (scale bar) seçilerek harita düzenlemesi yapılır.
25. Düzenlemesi tamamlanan haritayı jpeg
formatında alabilmek için ana menüdeki
file’dan export map seçeneği tıklanır.
26. Dosya adı ve kayıt türü seçilerek hangi
klasöre kaydedeceği belirlenir ve kaydedilir.

23. Derinlik katmanını kullanarak İnterpolasyon yöntemi ile derinlik haritası oluşturulur.
24. İnterpolasyon haritasını jpeg olarak
kaydedebilmek için ArcMap arayüzündeki ana menüde bulunan view-layout
view seçenekleri ile layout ortamına
geçilir. zoom aracıyla istenilen büyüklüğe gelen haritanın başlığı için ana menüdeki insert seçeneği içerinde bulunan
title seçilir. Yine, aynı seçenekte lejant
(legend), kuzey oku (North arrow) ve

Şekil 7 yukarıda adım—adım anlatılan işlemler sonucunda elde edilen Alibey Baraj
Gölü’nün batimetri haritasını göstermektedir.

Şekil 7 Alibey Baraj Gölü batimetri haritası (Tayfur ve diğ. 2014)
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Şekil 8 Alibey Baraj mansap bölgesi pürüzlülük haritası (Tayfur ve diğ. 2014)

2.1.2 Pürüzlülük Haritasının Hazırlanması

2. Havza sınırı çizimi için ArcCatolog’ta
havza sınırı çizgi katmanı oluşturuldu
ve çizim editör araç tool’u aracılığıyla
çizilir.
3. Havza sınırı katmanından Arctoolbax’taki “kml to layer” aracıyla Kmz
uzantılı bir dosya elde edilir.
4. Elde edilen kmz dosyası Google
Earth’de açılır.

Alibey Barajı mansap bölgesinin pürüzlülük haritasının çıkartılışının nasıl yapıldığı adım—adım aşağıda anlatılmıştır (Tayfur
ve diğ. 2014).
1. Harita Genel Komutanlığından alınan ve
üzerinde eş yükselti eğrileri olan sayısal
paftalarda havza sınırı belirlenir.
8

2.2.1. Baraj Yıkılmasının 1B Modellenmesi

5. Google Earth’de havza sınırını içine
alacak şekilde jpeg dosyaları kaydedilir.
6. ArcMap arayüzünde bu jpeg dosyaları
açılır. Tek tek ArcToolbax’ta Define Project aracıyla koordinatlandırma yapılır.
7. Daha sonra, köşe koordinatları için havza sınırının köşeleri ArcCatalog’da
oluşturulan Kose adlı nokta katmanı ile
noktalanır.
8. Köşelere atılan noktalar edit tool’u ile
çift tıklanarak ve edit vertices kutusundaki Sketch Properties tıklanarak x-y
koordinatları not edilir.
9. Georeferencing arac çubuğu ile köşe
koordinatlandırma yapılır ve Rectify seçeneğiyle koordinatlı şekilde kaydedilir.
10. Koordinatlı jpeg Google Earth görüntüleri add data yolu ile Arcmap arayüzüne çağırılır.
11. Arc Catolog arayüzü ile yol, bina, yeşil
alan, baraj, baraj gölü ve nehir katmanları oluşturulur.
12. Editör aracıyla sayılsallaştırma işlemi
yapılır.
13. Haritayı jpeg formatında kaydetmek
için layout ortamına geçilir ve gerekli düzenlemeler ve eklemeler yapılarak
file menüsü altında bulunan export map
seçeneği ile harita jpeg formatında kaydedilir.

Sayısal modelleme üç aşamadan oluşmaktadır: (1) barajın yıkılması, yani; baraj
gövdesinin yarılması sonucu hazneden akımın baraj gövdesi boyunca akması (1. Model), (2) taşkın dalgasının baraj gövdesinin
hemen dibindeki dar vadide bir boyutta modellenmesi (2. Model) ve (3) taşkın dalgasının dar vadiden hemen sonraki geniş alanda
iki boyutta yayılmasının modellenmesidir
(3. Model). Baraj gölünün yükselti-hacim
eğrisi 1. aşamadaki modelin girdisini, 1.modelin çıktısı 2.modelin girdisini ve 2.modelin çıktısı da 3. modelin girdisini oluşturmaktadır. HEC-RAS paket programı 1. ve
2. aşamaları yapabilmektedir. Baraj gölünün
yükselti-hacim eğrisi, baraj yıkılmasını modelleyen bent akış modülü için memba sınır
şartını oluşturmaktadır. Alibey Baraj Gölü
için yükselti hacim eğrisi Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 8 yukarıda adım—adım anlatılan
aşamalardan sonra elde edilen Alibey Baraj mansap bölgesinin pürüzlülük haritasını
göstermektedir. Bu harita iki—boyutlu sayısal modele girdi oluşturmaktadır.

Şekil 9 Alibey Barajı memba yükselti hacim eğrisi (Tayfur
ve diğ. 2014)

Sayısal Model

Baraj yıkılmasını modelleyen bent akış
modülünün kullandığı diğer parametreler ve
değerleri Çizelge 1’de listelenmiştir. Şekil
10’da görüldüğü gibi, Alibey Deresi, barajın mansabında yaklaşık 50 metre aralıklarla
alınmış beş adet en kesit ile modellenmiştir.

Baraj gövdesinin yıkılma süreci ve dar vadide ilerlemesi bir-boyutta (1B) HEC-RAS
ile modellenebilir. 1B modelden vadi çıkışında elde edilen taşkın hidrografı iki-boyutta (2B) FLO-2D programında mansap
boyunca ötelenip maksimum su derinliği,
maksimum su yüksekliği, maksimum akış
hızı gibi taşkın haritaları ArcGIS programı
kullanılarak oluşturulabilir.
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Şekil 10 Alibey Deresi örnek en kesit profili (Tayfur ve diğ. 2014)
Çizelge 1 Alibey Barajı için HEC-RAS baraj yıkılma parametreleri (Tayfur ve diğ. 2014)
Parametreler

Değerler

Baraj Gölü Su Yüksekliği (Storage Water Level)

30

Yıkılma Bent Katsayısı (Breach Weir Coefficient)

2,6

Nihai Taban Yüksekliği (Final Bottom Elevation)

10 metre

Nihai Taban Genişliği (Final Bottom Width)

75 metre

Yıkılma Süresi (Full Formation Time)

0,5 saat

Yıkım Biçimi (Failure Mode)

Sızma (Piping)

Sızma Katsayısı (Piping Coefficient)

0,5

Sızma Başlangıç Yüksekliği (Initial Piping Elevation) 12 metre
Yıkım Başlama Saati (Start Time)

Baraj yıkılmasını modelleyen bent akış
modülünün hesapladığı hidrograf, Alibey
Deresi boyunca Şekil 10’da görülen en kesitler (EK)’de yaklaşık 310 metre tek boyutlu olarak ötelenmiştir. Bu öteleme St. Venant
denklemlerinin bir boyutta (1B) çözülmesi
ile gerçekleştirilir. Bu denklemler aşağıdaki
şekilde ifade edilir.
∂A ∂Q
(1)
+ =q
∂t ∂x l
∂Q ∂(Qu)
∂h
(2)
+
+gA =gA(So-Sf)
∂t
∂x
∂x
A: kesit alanı, Q:debi, ql:birim yanal debi,
g:yerçekimi ivmesi, u:akım hızı, So:kanal taban eğimi ve Sf:enerji çizgisi eğimi.

12:05 PM

Barajın mansabında en yakın en kesitte
(EK 6) hesaplanan hidrograf, baraj yıkılma
modelinin (1. Model) çıktısı olarak alınmıştır. Bu girdi hidrografını HEC-RAS dar vadi
boyunca ötelemiş ve enkesit EK 1’de hesaplanan HEC-RAS çıktı hidrografı (Şekil 11)
sayısal modellemenin, üçüncü aşamasında,
iki boyutlu taşkın öteleme modeline memba
sınır şartı olarak girilmiştir.
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Şekil 11 Kesit 144’de hesaplanan Alibey Barajı yıkılma hidrografı (Tayfur ve diğ. 2014)

2.2.2 Taşkın Hidrografının 2B Modellenmesi
2.2.2.1 FLO-2D Taşkın Öteleme Modeli
FLO-2D akarsu ve yerüstü akışlarının
simülasyonunu gerçekleştirebilen dinamik
bir taşkın öteleme modelidir. Model, tam
dinamik dalga momentum ve hacim korunum denklemlerini sonlu farklar yöntemi
kullanarak kare ızgara elemanlar için çözmektedir. Böylece taşkın dalgasının ızgara
elemanlar sisteminde iki boyutlu yayılımını
hesap etmektedir. Temel denklemler (Ying
ve diğ. 2009):
∂U ∂F ∂G
+ + =S.
∂t ∂x ∂y

(3)

h 
U  hu 
hv 

(4)

hu 
F  huu 
huv 

(5)

U ijm1  U ijm 

hv 
G  huv
hvv 


0


Z
n 2u
g
S   gh
x


Z
n 2v
 gh
g
y






(7)

Linear ve homojen olmayan bu denklem
sistemi (1-5) sayısal yöntemlerden sonlu-fark (FDM), sonlu-eleman (FEM) veya
sonlu-hacim (FVM) yöntemlerinden birisiyle ancak çözülebilir. Sonlu Hacim Yöntemi
(FVM) ile bu denklem sisteminin sayısal çözümü formulasyonu aşağıdaki şekilde yapılabilir (Ying ve diğ. 2004).
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u 2  v2 

h1 3

2
2 
u v

h1 3


h: akım derinliği; u: x-yönünde akım hızı; v:
y-yönünde akım hızı; g: yerçekimi ivmesi;
Z: su yüzeyi kotu; ve n: Manning pürüzlülük
katsayısıdır.

t
t
Fi m1 / 2, j  Fi m1 / 2, j 
Gim, j 1 / 2  Gim, j 1 / 2  t S ijm
xi
y j



(6)

(8)

Fi 1/2

hu im k 


m
 huu i  k 

m 
huvi  k 

G j 1/2

hv mj  k 


m
 huv j  k 


m
hvv  j  k 

0 if Q  0
k
1 if Q  0

(9)

0

2
2

nij2 u im u im  v mj
  Z im11k  Z im k1 
 Z im k 1  Z im11k 
m 1
  w2 
  g
 ghij  w1 
1

 x x



i 1 k  
 ik
  xi 1 k  xi  k 
hijm 3

S

2
2
  Z mj 11 k  Z mj k1 
nij2 v mj u im  v mj

 Z mj k1  Z mj 11 k 
m 1




 w4
g
 ghij  w3 
1
 x x

  x j 1 k  x j  k 



j
k
j
k
1

hijm 3





   
 

   
 

Δxi ve Δyj x ve y yönlerindeki uzay adım
genişliğidir. Δt zaman adım genişliği ve i,
j, ve m x, y ve t yönündeki indisi gösterir.
Bu sayısal yöntemler çözüme yakınsama
ve sayısal stabilite problemleri yaşarlar. Bu
nedenle Courant veya Courant–Friedrichs–
Lewy (CFL) stabilite (sayısal kararlılık) şartını sağlamak gerekir (Chaudhry 1993).
Temel bir FLO-2D modelinin hazırlanma
adımları; 1) hesaplama ızgarasının (ağının)
oluşturulması, 2) ızgara elemanlarına yükselti, sürtünme katsayısı ve alan kısıtlama
katsayısı atanması, 3) modele giren akımın
giriş ızgara elemanlarına atanması, 4) modelden çıkan akımın çıkış ızgara elemanlarına atanması, ve 5) simülasyon süresinin
belirlenmesi olarak listelenebilir.
FLO-2D modelinde hesaplama alanının
sınırları herhangi bir akım giriş çıkışına izin
vermediğinden hesaplama alanı taşkın dalgasını yapay olarak sınırlamayacak şekilde
tanımlanır. FLO-2D değişken zaman adımlı
hesaplama yaptığından dolayı model kararlılığı açısından ızgara eleman boyutu için
bir kısıtlama getirmez. Fakat model çalışma
süresi ızgara eleman boyutu küçüldükçe artmaktadır. FLO-2D kullanıcı rehberi (2009),
model çalışma süresi açısından, aşağıdaki
yaklaşık kuralın, ızgara eleman boyutu seçiminde kullanılmasını önermektedir.















0.3 cms/m2≤Qmaks/Aelem≤3cms/m2

(10)

(11)

Denklem 6’da Qmaks ızgara elemanında
hesaplanan maksimum debiyi, Aelem ise bir
ızgara elemanının alanını ifade etmektedir.
Ürkmez Barajının menzil bölgesi için geliştirilen FLO-2D modelinde, ızgara eleman
boyutu 25 metre olarak girilmiştir.
FLO-2D modelinde sisteme akım girişi ve çıkışı, akım giriş ve akım çıkış ızgara
elemanlarında gerçekleşir. Tek boyutlu taşkın öteleme modelinde elde edilen taşkın
hidrografı, iki boyutlu modele tek bir ızgara
elemanında değil, sekiz bitişik ızgara elemanına eşit olarak dağıtılarak girilir.
FLO-2D modelinde ızgara elemanlarının
yükselti değerleri modele girilen topografya
verisinden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ürkmez Barajı menzil bölgesinin topografya verisi kullanılarak ızgara elemanlarının yükseltileri hesaplanmıştır. Izgara
elemanlarına atanması gereken Manning
sürtünme katsayısı, bitki örtüsü ve arazi
kullanımına göre belirlenmelidir. Izgara elemanlarına atanması gereken başka bir değer
ise alan kısıtlama katsayısıdır. Bu katsayı 0
ile 1 arasında bir değer almakta ve ızgara
elemanının üzerinde su bulundurabilme oranındaki kısıtlamayı modellemektedir.
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Ürkmez Barajı menzil bölgesi için hazırlanan FLO-2D modeli ile 5 saatlik bir taşkın
süreci modellenmiştir.
2.2.3 İki Boyutlu Model Çıktıları
FLO-2D programı, simülasyon sonuçlarını (tüm ızgara elemanları için; su yüksekliği, su derinliği, debi, akım hız vektörü gibi
hesap sonuçlarının zamana göre değerlerini)
istenilen zaman aralıklarında metin dosyası olarak verebilmektedir. Bununla birlikte
FLO-2D programının ardıl işlemcisi ve sonuç görüntüleyicisi olan MAPPER programı, bu metin dosyası formatındaki model
sonuçlarını shapefile formatına dönüştürüp
görüntüleyebilmektedir. Alibey Barajı menzil bölgesi taşkın modelinin sonuçları Şekil
12, Şekil 13 ve 14’de haritalar ile gösteril-

miştir. Bu test senaryosu için elde edilmiş
olan taşkın haritaları, su derinliğinin barajın
altındaki vadide 10 ile 15 metreye ulaştığını (Şekil 12), yine bu bölgede akım hızının
ortalama 8 m/s olduğunu (Şekil 13) ve 30
dakikada maksimum derinliğin Haliç’e eriştiğini (Şekil 14) göstermektedir. Haliç’in en
içte bulunan bölgesinin bulunduğu çevrede
ortalama akım hızının 5 m/s olarak kaydedilmiştir.
Yerleşim bölgelerinde su derinliği ortalama 0,5 ile 10 m aralığında değiştiği gözlenmiştir ve yine bu bölgelerde ortalama akım
hızı 1,3 m/s ile 10 m/s arasında değiştiği
gözlenmiştir. Taşkın sonrası su altında kalan toplam alan yaklaşık 11,3 kilometre kare
olarak hesaplanmıştır. Bu alanın yaklaşık
9,5 kilometre karesi yerleşim alanıdır.

Şekil 12 Alibey Baraj yıkılması sonucu mansap bölgesinde oluşabilecek maksimum akım derinliği taşkın haritası (Tayfur ve
diğ. 2014)
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Şekil 13 Alibey Baraj yıkılması sonucu mansap bölgesinde oluşabilecek maksimum akım hızları taşkın haritası (Tayfur ve diğ. 2014)

Şekil 14 Maksimum derinliğe varış zamanı taşkın haritası (Tayfur ve diğ. 2014)
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SONUÇ
Bu yazı bir baraj yıkılması sonucu meydana gelebilecek taşkın dalgası simülasyonunun yapılmasındaki aşamaları Tayfur ve
diğ. (2014) çalışmasından derleyerek sunmuştur. Daha detaylı bilgiyi hem söz konusu
çalışma hem de Haltas ve diğ. 2016a, 2016b
makalelerinden de bulmak mümkündür.
Özetle, CBS ortamında girdi verileri (dijital
yükselti haritaları, bitki örtüsü ve toprak haritaları, arazi ve yerleşim yeri haritaları ve
baraj gölü hidrografik haritaları vs) hazırlanarak baraj gölü batimetrisi ve pürüzlülük
haritaları oluşturulur. 1B sayısal model batimetri ve dolayısı ile hacim-seviye eğrisini
kullanarak baraj gövdesindeki yıkılmayı ve
dar vadide taşkın hidrografının ilerlemesini
simüle eder. 1B modelin dar vadi çıkışındaki
hidrografını ve pürüzlülük haritasını 2B modeli kullanarak geniş alanda taşkın dalgasının yayılmasını gerçekleştirir.
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