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Çizelge 4.11 : İsale ve şebekedeki kayıpk/açak yüzdeleri ......................................... 87 
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SU TAHSİSİ PLANLAMASINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

TEKNİKLERİ: SEYHAN HAVZASI ÖRNEK ÇALIŞMASI 

ÖZET 

 

Dünyadaki su kaynakları nüfus artışı, iklim değişikliği, küresel ısınma ve hızla gelişen 

sanayileşme ve kentleşme nedenleriyle tehlike altındadır. Bu durum su kaynakları 

yöneticilerine yeni zorluklar getirmektedir. Bu nedenle su kaynakları yöneticileri 

kullanılabilir su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması için yeni 

planlara ve yöntemlere başvurmaktadır. Oluşturulan su tahsis planları havzadaki bir 

ya da birden fazla su kaynaklarının (yüzey veya yeraltı sularının) potansiyelini, 

sektörler arasındaki su ihtiyaçlarını, yakın, orta ve uzun vadede karşılaşılabilecek 

durumları ve bu durumlar karşısında alınması gereken önlemleri kapsamaktadır. 

 

Bu çalışmada nehir havza yönetiminin bir bileşeni olarak su tahsisi planlamasında, 

karar verme algoritmalarının nasıl olması gerektiğine dair bir yaklaşım geliştirilmiştir. 

Bu yaklaşım ile bütün havzaların su tahsis planlarının oluşturulmasında alınacak 

kararların doğru bir şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece verilen kararlar 

sonucunda karşılaşılabilecek riskler ve alınacak yanlış kararlar azalmaktadır.  

 

Örnek çalışma için Seyhan Havzası şeçilmiştir. Seyhan havzası kapsamında 2030 

yılına kadarki su potansiyeli göz önünde bulundurularak toplum ve çevre ihtiyaçları 

arasında adil ve dengeli bir şekilde su paylaşımının sağlanmasını hedefleyen bir 

çerçeve oluşturulmuştur. Su gereksinimleri arasındaki doğru dengeyi belirlemek için 

detaylı teknik ve bilimsel değerlendirmelere başvurulmuştur. Sürdürülebilir su tahsis 

planı için hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda mevcut su kaynaklarının 

ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde verimli ve sürdürülebilir bir şekilde 

kullanımının sağlanması için Çok Kriterli Karar Analizine başvurulmuştur. Bu 

araştırmada sektörler arasındaki rekabet, talep senaryoları, mevcut su potansiyeli ve 

paydaşların tercihleri dikkate alınarak alternatif işletim kurallarının değerlendirilmesi 

için karar destek çerçevesi oluşturulmakta ve su tahsis planında izlenecek bir yol 

haritası oluşturulmaktadır.  

 

Çerçevenin ana unsurları Seyhan Havzası örnek çalışma üzerinde gösterilmiştir. Dört 

ana amaç altında dokuz performans değer tespit edilmiştir. Sistem performansını 

artıracak dört alternatif işletim kuralı tanımlanmıştır. Karar vericiler, su kaynakları 

yöneticileri ve su kullanıcıları arasından seçilerek oluşturulmalıdır. PROMETHEE ve 

GAIA yöntemleri için gerekli olan performans değerlerinin ağırlıklarının ve tercih 

fonksiyonlarının elde edilmesi için karar vericiler arasındaki gerekli iletişime 

değinilmiştir. Son olarak, alternatif işletim kuralları için genel bir sıralama elde 

edilmiştir. Belirlenen bu sıralama ile fayda ve etki açısından su tahsis planında ilk 

olarak uygulanması gereken alternatif işletim kuralı tanımlanmıştır.  
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Bu projenin en önemli sonucu su tahsis planı için alternatif işletim kurallarını 

değerlendirmek amacı altında şeffaf ve sezgisel çok amaçlı karar destek çerçevesinin 

geliştirilmesidir. 
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MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR WATER 

ALLOCATION PLANNING: A CASE STUDY OF SEYHAN WATERSHED 

AREA  

SUMMARY 

Water is of vital importance to socio-economic development. The world's water 

resources are deteriorating due to population growth, climate change, global warming 

and rapidly growing industrialization and urbanization. Increased water demand 

brought about by rapid population growth has created the necessity to increase food 

production through the expansion of irrigation and industrial production to meet basic 

human needs. Therefore, water has become a scarce resource in almost all countries. 

In response to this, equitable and efficient water allocation policy should be developed 

to supply the water demands of various competing water-use sectors. These competing 

sectors are urban water supply, irrigation, industry and ecosystem.  

 

Decrease in water storage poses new challenges to water resources managers. 

Therefore water resource managers apply to new plans and work to ensure a more 

effective, efficient and sustainable use of available water resources. The water 

allocation plan, developed by water resources managers, stakeholders, scientists, and 

water users, involves the potential of water resources (i.e.groundwater and surface 

water), existing water use, expected future water demand, water requirement for 

environmental purposes, short and long term planning conditions, drought conditions, 

and precaution to be taken against these conditions. Additionally, the water allocation 

plans provide coordinated, planned and sustainable management of natural resources 

within a river basin. The plans requires coordinated action by various government 

authorties, because no single authority can have the expertise, experience and 

legislative powers to be solely responsible for providing sustainable water allocation. 

The water allocation plan is an acceptable and rational framework for the allocation of 

the total water resources within the a river basin. The plan tries to mention  the inherent 

stress in a water resource limiting situation between the need to protect the 

environment and basic human rights of access to the water resources and consumptive 

use of the resource for economic development. All of thes details, required for water 

allocation plan, are used for developing different allocation scenarios in consideration 

of social, economic, and environmental consequences. 

 

Water allocation plans should be based on the principle of water resources planning 

and management that involve all types of interrelated freshwater bodies, and take into 

consideration water quantity and quality. This plan should improve the efficiency of 

water utilization among sectors, ensure that all potential water resources are identified 

and protected in the river basin and prevent contamination of known resources.  This 

plan should also consider inherent linkage of economic and social development via 

protecting natural ecosystems, surface water and groundwater supplies. 
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In this thesis, a framework that aims to ensure sustainable water sharing among water 

users has been created in considering the water potential of a river basin. The water 

allocation plan is established and implemented by 9 key steps. These key steps are 

described respectively: planning initiation; situation assessment; scenario 

development and analyses; selection of decision making techniques; identification and 

assessment of objectives; performance measures and alternative operating rules; 

elicitation and modelling of preference parameters; results; sensitivity analysis, 

robustness measures and derivation of optimum operating rules; and suggestion and 

planning. Consultation and coordination among stakeholders and decision makers are 

required for preparation of a water allocation plan at various stages in these mentioned 

planning process. Consultation provides information to assist stakeholders in 

understanding the problem, alternatives, opportunities and solutions. 

 

The main elements of the framework are illustrated on a case study of the Seyhan River 

Basin allocation system. Seyhan River Basin is located in the east of the Mediterranean 

Region of the southern Turkey. Seyhan River Basin is one of the most important 

agricultural regions in Turkey. So, there is a huge irrigation demand. 40% of the land 

is agricultural land in the Seyhan River Basin. 

 

The water allocation plan that has been created in this thesis is applied for the water 

pontential of Seyhan River Basin in 2015, 2020 and 2030. A detailed technical and 

scientific evaluation are referred to determine the right balance between water 

requirements. Objectives are determined for sustainable water allocation plans. The 

study illustrates how the water users or stakeholder preferences on the multiple 

objectives related to ecological, economic, environmental and social aspects can be 

incorporated into the decision analysis of the alternatives. In this research, decision 

support framework is created to evaluate alternative operating rules taking into 

consideration of competition between sectors, the demand scenarios, existing water 

potential and the preferences of stakeholders. 

 

The Seyhan water allocation system demonstrates its capabilities for evaluating 

alternative operating rules under single or group decision-making situations. Nine 

performance measures (PMs) were identified under four main objectives to evaluate 

the system performance related to four pre-selected alternative operating rules. The 

resource allocation model, REALM, provides the values of performeance measures 

with regard to each operating rule under defined demand  and streamflow scenarios. 

The major groups inculuding water users and resource managers were represented in 

hypothetical decision making situations. An interview by questionnaire, one of the 

type of survey, was used to derive performance measures, preference functions and 

their weights as required by the PROMETHEE, which is a one of the multi-criteria 

decision making techniques. Finally, an overall ranking for alternative operating rules 

is obtained. This overall ranking focuses on which alternative operating rules is the 

best choice for water allocation planning. According to this ranking, reuse of domestic 

wastewater for irrigation is the best alternative operating rule for Seyhan River Basin. 

On the other hand, the second alternative operating rule is reducing seepage looses, 

third one is demand restriction that can be applied by water license, the last one is 

flood control.  
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The most important result of this research is to evaluate alternative operating rules for 

water allocation plans and  to develop a decision support framework that can be used 

for the other water allocation plans. In paralel with these purposes, minimizing the 

negative effects on environment, maximizing the revenue in a river basin, minimizing 

the costs, maximizing the level of service to water users and maximizing the 

sustainable water supply are targeted.  
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1.  GİRİŞ  

Doğal su kaynaklarına olan talebin giderek artması, yağış rejimlerinin değişmesi, 

kentleşmenin, nüfusun ve kirlenmenin artması ile kullanılabilir su kaynaklarının 

kullanıcılar arasında adil ve dengeli bir şekilde paylaştırılması her geçen gün daha da 

önem kazanmıştır. Bu nedenle daha etkin ve verimli kullanılabilir su kaynaklarının 

sağlanması için yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Su tahsisi planları bir ya da birden 

fazla su kaynaklarına; yüzey veya yeraltı suları için ilan edilebilir. İnsan ve çevre 

ihtiyaçları arasında su paylaşımının sağlanmasını hedefleyen bir çerçeve oluşturarak, 

gelecekteki suyun sürdürülebilirliğini sağlayan bir plan sunar. Su gereksinimleri 

arasındaki doğru dengeyi belirlemek için detaylı teknik ve bilimsel değerlendirmelerin 

yanı sıra toplumun düşünceleri de dikkate alınır. Bu kapsamda hedef havza ve su 

kaynakları incelenmesine ilaveten planın vizyonu, hedefleri, stratejileri ve performans 

göstergeleri de incelenmektedir. Su tahsisinin öneminin dikkate alınmasıyla 

oluşturulan hedef ise su kaynaklarına duyulan ihtiyacın ve kullanılabilir su 

kaynaklarının miktarsal olarak belirlenmesi, iklim değişikliklerinin etkilerinin 

belirlenmesi, çeşitli sektörlere tahsis edilecek suyun lisans değerlendirilmesi için 

gerekli kuralların belirlenmesi, planlama sistemlerinin oluşturulması, esasların 

belirlenmesi, izleme ve kontrol yöntemlerinin oluşturulmasıdır. 

1.1 Tezin Amacı  

Farklı sektörlere uzun vadede çevresel açıdan sürdürülebilir, güvenilir ve uygun 

maliyetli su teminini sağlamak için en güvenli seçenek, mevcut su temini sistemlerinin 

verimli ve optimal operasyonlarıdır. Bu araştırmanın amacı, sektörler arasındaki 

rekabet, talep senaryoları ve paydaşların tercihleri dikkate alınarak su kaynaklarının 

doğru yönetilmesi için gereken en önemli modüllerden biri olan su tahsisi planlaması 

süreçlerinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)  tekniklerinin önemini vurgulamak ve 

bu tekniklerin uygulanmasında doğru bir yol haritası geliştirmektir. Bu yol haritası ile 

kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve kuraklık koşullarında verimli ve etkin yönetimi 

sağlamak için alternatif planlar arasında önceliklendirme yaparak karar vermeyi 
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kolaylaştıracaktır. Farklı hedeflerdeki paydaşların tercihleri, sistem performans 

değerlendirmesi ile alternatif işletim kurallarını derecelendirecektir. Düşünülen temel 

hedefler ise, doğal ekosistem de dahil olmak üzere su kullanıcıları için hizmet 

seviyesinin en üst düzeye getirilmesi, maliyetlerin en aza indirilmesi ve gelirin 

maksimize edilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir teminin 

sağlanmasıdır. 

Mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde verimli ve 

sürdürülebilir bir şekilde kullanımının sağlanması için Çok Kriterli Karar Analizi 

geliştirilmektedir. Brans (1982) tarafından oluşturulan PROMETHEE yöntemi hem 

Çok Kriterli Karar Analizini çözmek için hem de alternatiflerin önceliklendirilmesi 

için uygulanmaktadır. Su tahsisi planlaması evsel, endüstriyel, tarımsal ve ekosistem 

olmak üzere dört temel grubu kapsayarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Seyhan 

Havzasının su potansiyelinin mevcut ve 2030 yılına kadarki durumu belirlenmekte ve 

iklimsel etkiler sonucunda hidrolojik dengenin bozulması durumuna karşı alternatif 

çözümler geliştirilmektedir.  

1.2 Anlam ve Önemi 

Su tahsis sistemleri için optimum çalışma kurallarının belirlenmesinde ve hedef 

doğrultusunda karar verme sorununun çözülmesinde yaygın olarak matematiksel 

modellemeden yararlanılmaktadır. Ancak gerçekte karar verme sorunu, genellikle 

sektörlerin sosyal, ekonomik, çevresel ve işlevsel gereklilikleri ile ilgili birçok 

hedefler (genellikle çelişen) ile ilişkilidir. Çözümler bu sektörlerin öncelikli 

hedeflerine bağlı olarak oluşturulur. Karar Verici öncelikli hedefleri, hedefler arasında 

adil bir uzlaşma sağlacak optimum çözümü belirleyerek tespit eder. 

Son zamanlarda sektör tercihleri, su kaynaklarının tahsis planlaması için stratejiler 

geliştirmede hayati bir rol oynamaktadır (Water Resources Strategy Committee 2002a; 

2002b). Bu tez hazırlanırken yapılan literatür taraması doğrultusunda, Çok Kriterli 

Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinin, tek amaçlı optimizasyon problemlerinin zayıf 

rasyonellik için önemli bir zenginleştirme sağladığı gösterilmektedir (Pomerol and 

Barba-Romero 2000; Rogers et al. 2000; Vincke 1992; Zoints 1990). Mevcut Çok 

Kriterli Karar Verme yöntemleri bugüne kadarki gerekli nitel ve nicel ek bilgi 

talebinden, kullanılan yöntemden, kullanım kolaylığından, matematiksel 

doğrulamadan çok farklıdır. Problem, sınırlı sayıda alternatifler ve karar verici 
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tarafından alternatiflerin değerlenmesiyle belirlenen performans ölçüleri ile 

tanımlanır. Birden çok karar verici veya belirsiz performans ölçüleri varsa problem üç 

boyutlu olabilir (Mareschal 1986).   

Bu çalışma ile, su tahsisi planlamasında çok kriterli karar verme tekniklerinin daha 

etkin kullanılabilmesi için yaklaşımlar geliştirilmiştir.  Bu sayede ülkemizin su 

kaynaklarının planlanmasının optimizasyonuna yönelik bir katkı geliştirildiği 

düşünülmektedir. 

1.3 Kapsam 

Birinci bölüm, genel olarak su kaynaklarına ilişkin sorunları ve bu sorunların su 

kaynakları üzerindeki etkilerini sunarken çalışmanın amacını da vurgulamaktadır. 

Aynı zamanda araştırmanın önemini yani su tahsis sistemlerinin optimum çalışması 

için gerekli ihtiyacı tanımlamakta ve karar destek için kavramsal bir çerçeve 

önermektedir. Çalışmanın bu belirlenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için detaylı 

bir yaklaşım da bu bölümde sunulmaktadır. 

İkinci bölüm, su tahsisinin anlam ve önemini belirtmektedir. Bu bölümde su tahsis 

planı oluşturulurken faydalanılabilecek simülasyon modelleri detaylı olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca genel olarak karar analizi uygulamalarına bir arka plan 

sağlanmakta ve su kaynakları yönetimi ve diğer alanlarda Çok Kriterli Karar Verme 

uygulamaları tanımlanmaktadır. Mevcut ÇKKV yöntemleri ve yazılımları ile ilgili 

detaylı literatür araştırması da bu bölümde sunulmuştur. Böylece, ilk iki bölüm çalışma 

ve su tahsis planında alınacak kararların belirlenmesinde gerekli olan bilgi ihtiyacını 

sağlamakta ve çalışma için araştırma tasarımını kapsamaktadır. İkinci bölümde yer 

alan literatür araştırması bölümünde ise farklı ülkelerin su tahsis planı için aldıkları 

kararlar ve izledikleri yollardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde de örnek çalışma için 

geliştirilen ve izlenen metadoloji tanımlanılırken literatür araştırmasından elde 

edilinen bilgilere de yer verilmektedir.   

Üçüncü bölümde örnek çalışma için uygun ÇKKV tekniğinin ve yazılımın seçilimi, 

alternatif işletim kurallarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, tercih 

parametrelerinin oluşturulması ve duyarlılık analizi ve sağlamlık ölçümlerinin 

değerlendilmesi yapılmakta ve tanımlanmaktadır.  
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Dördüncü bölüm örnek çalışma alanı olarak belirlenen Seyhan Havzasının genel 

durumu, yerleşim yerleri, coğrafi durumu, havzanın mevcut su potansiyeli ve 

belirlenen sektörler (evsel, sanayi ve tarım) arasındaki su ihtiyaçları tanımlanmaktadır.  

Beşinci bölümde üçüncü bölümde tanımlanan yol haritası sonucunda elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu bölümde hem seçilen simülasyon modeli olan 

REALM’den hem de seçilen ÇKKV yönteminden elde edilen veriler değerlendirilme 

altına alınmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda karar vericinin belirlediği alternatif 

işletim kuralları arasından Seyhan Havzası için en uygun olanı belirlenmektedir. 

Son bölüm olan altıncı bölümde ise tezin temel sonuçları ve gelecekteki çalışmalar 

için öneriler sunulmaktadır. 
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2.   LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1 Su Tahsis Planı 

Su tahsisi farklı bölgelerde ve rakip kullanıcılar arasında sınırlı bir doğal kaynağın 

paylaştırılması işlemidir. Kalite, kullanılabilirlik, güvenilirlik ya da zamanlaması 

açısından mevcut suyun tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda 

gerekli kılınmış bir süreçtir. Basit bir ifadeyle, kimlerin, ne zaman ve hangi amaçla ne 

kadar su temin edebileceğini belirleyen bir mekanizmadır. Su tahsisinin birincil 

hedefleri mevcut sektörlerin su kullanımından elde edeceği yararları maksimize etmek 

ve aynı zamanda su kaynaklarının ve çevrenin korunmasını sağlamaktır. Su, mevcut 

miktarının ve kalitesinin korunması için sürdürülebilir sınırlar içinde kullanılmalıdır. 

Geçmişten bu güne kadar su tahsisi, tarımsal üretim, ekonomik kalkınma, kamu sağlığı 

ve çevrenin korunması gibi sosyal amaçların kapsamlı olarak karşılanması için 

düzenlenmiştir. Dünya genelinde su kıtlığının artması ile su tahsis planlarının ve 

anlaşmalarının önemi, suya erişim üzerindeki uluslararası, bölgesel ve yerel 

anlaşmazlıklara çözüm bulması açısından artmaktadır. Suyun gıda üretimi ve 

ekonomik büyüme için sınırlayacı faktör olması, enerji üretimi için en önemli kaynak 

olması ve hızla azalması durumunda sucul ekosistemin sağlığında büyük bir etki 

yaratması nedeniyle su tahsisinin düzgün ve doğru şekilde yapılması önemlidir. Tahsis 

hedefleri zamanla gelişmiştir. Farklı yaklaşımlar, su kaynaklarının hesaplanması, 

tanımlanması ve yönetimi için ortaya çıkmıştır. 

Netice olarak, ülkemizde öncelikle su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında 

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesidir. Bunun en önemli 

koşullarından biri ise hazırlanan planların ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

gerçekleştirilen diğer planlama süreçleriyle uyumlu olmasıdır. Hızla artan nüfusun ve 

çevresel sürdürülebilirlik için gerekli olan talepler ile genişleyen ekonominin 
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oluşturduğu baskıların dengelenmesi ile su tahsis planları şimdiki halini almıştır. 

Zaman içinde gelişen bu süreç Şekil 2.1’de gösterilmektedir. Toplam su talebi, 

kullanılabilir su miktarını aşıyor ise ekonomik ve çevresel krizler görülebilir. Bu 

durumda, su tahsis planlarına ve talep yönetimine acil olarak başvurulmak zorunludur 

(Speed ve diğ.,2013). 

 

 

Şekil 2.1 : Su tahsis planlaması için gerekli olan tekniklerin evrimi: altyapı 

geliştirmeden talep yönetimi (Speed ve diğ.,2013). 

 

2.1.1 Tarihsel arka plan 

Tarihi kökeni incelenirse, M.Ö. 3000 yılında ilk tarım toplulukları öncelikle bölgesel 

yağmurlarla beslenen ekime dayanmaktadır. Ancak M.Ö. üçüncü binyılda sulama 

teknolojisinin gelişmesi tarımda kalıcı bir etki yaratmıştır. Bu bazen binlerce hektarı 

kapsayan, giderek daha karmaşık sulama sistemleri etrafında çok daha büyük 

medeniyetlerin büyümesini sağlamıştır. Bu da daha yoğun ve daha büyük tarım 

nüfuslarının su ihtiyaçlarının karşılanması için su tahsis sistemlerinin geliştirilmesini 

gerektirmiştir.  

Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki Babil, İndus üzerindeki Harappan, Nil üzerindeki 

Mısır eski uygarlıkları ve Sarı Irmak üzerindeki Çin'in Shang ve Zhou imparatorlukları 

sulama sistemlerinin etrafındaki su tahsisi için bazı ilk yaklaşımları oluşturmuştur 

(Speed ve diğ.,2013). Bu medeniyetler, su taleplerinin mevcut su kaynakları tarafından 

karşılanabildiği zamanlarda büyük nehir sistemleri boyunca büyümüştür. Bu nedenle 

ilk su tahsisi uygulamalarında sulama sistemleri boyunca yerleşik bireysel çiftçiler 
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arasındaki su tahsisi üzerinde durulmuştur. O zamanlarda belirlenen nehir kenarı 

kullanım hakları bu güne kadar pek çok ülkedeki su tahsis ilkelerinin temelinde yer 

almıştır. Ayrıca uygun ve adil su kullanımı, devletlerarasındaki su tahsisi için 

geliştirilen 20.yüzyıl yaklaşımlarının temelini oluşturmuştur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, su hakları ile ilgili ilk kanun nehir kıyısı ile ilgili 

prensiplere dayanmaktadır. İlk Jüstinyen Kodu olarak tanımlanmış ve daha sonra 

İngiliz ortak kanunu olarak dünya genelinde kabul edilmiştir (Cech, T.,2009). Bu 

prensip ile nehir kenarındaki toprak sahiplerinin nehirden temin edebilecekleri su ile 

ilgili haklar belirlenmiştir. Fakat tüm kullanıcılar arasında suyun adil ve dengeli bir 

şekilde dağıtılmasına ve gereksiz yere kullanımların engellenmesine dikkat edilmiştir. 

Büyük çaplı gelişmeler, havza bazında bireysel su kullanımının gelişmesi ve 

yönetilmesi ile ilgili değişiklikleri gerektirmiştir. Aynı zamanda yeraltı su 

kaynaklarının kullanımı arttıkça nehir kenarı ile ilgili prensipler, büyüyen çatışmalar 

ve ortak bir kaynağın aşırı kullanım riski ile başa çıkmak için mücadele etmiştir. 

İlerleyen zamanlarda Batı Amerika Birleşik Devletleri’nde Kolorado Nehri üzerindeki 

iki eyalet (Wyoming ve Kolorado) arasındaki bir uyuşmazlık üzerine Anayasa 

Mahkemesi kararı ile nehir kıyısı mülk sahiplerinin hakları eskisinden daha karmaşık 

hale getirilmiştir (Colorado River Basin Water Supply and Demand Study—Final 

Study Report, 2012). Bu yeni prensip ile su kullanıcılarının hakları daha ayrıntılı 

olarak korunmuştur. Prensip ile “ilk zaman-ilk hak” kavamı ortaya çıkmıştır (Url-1). 

Bu kavram; tüm taleplerin mevcut su ile karşılanamadığında, kullanıcılar arasında 

uygun su tahsisinin belirlenmesi için bir öncelik sistemini oluşturmuştur. Öncelik 

sistemi kıdeme dayalı bir sistemdir. Kullanıcılar yasal olarak ilk hak sahibi olan ve 

daha sonra gelen kullanıcılar olarak tanımlanmıştır. Mevcut su, daha sonraki 

kullanıcının ihtiyacı daha önemli ve daha faydalı bile olsa ilk olarak ilk hak sahibi 

kişiye tahsis edilmektedir. Önceliklendirme sistemine göre tahsis işlemi 

gerçekleştikten sonra su kaynağında hala tahsis edilememiş su mevcut ise diğer 

kulllanıcılar arasında bu su tahsis edilebilir.  

Zamanla su kaynaklarına erişim yönetmeliklerinin düzenlemesi için devlet ve yönetim 

kurumları tarafından sık sık su hakları için temel oluşturulmuştur. Bu yönetmelikler, 

devletler kapsamındaki su kaynaklarının doğru kullanımını ve kontrolünü 

sağlamaktadır. Ayrıca bu doğal su kaynaklarının kime ait olduğunu tanımlamaktadır. 

Örneğin, Çin’deki anayasada su kaynaklarının develete ait olduğu belirtilmektedir. 
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Çin'in Su Hukuku (2002), devletin bu su kaynaklarını yöneten çerçeve vasıtasıyla 

oluşturulmuştur. Güney Afrika'nın Ulusal Su Yasası (1998), mevcut nehir kenarı 

hakları sistemini kaldırmış, 'milletin su kaynaklarının kamu mütevellisi' olan ulusal 

hükümetini ilan etmiş ve tüm suyun kullanımının, kontrolünün ve akışının düzenleme 

yetkisi verilmiştir (Cech, T.,2009). Benzer şekilde, Avustralya'da, herbir eyalet 

kendisine ait yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kullanım, kontrol ve akış haklarını 

tanımlayan yasaları yürürlüğe almıştır. 

Görüldüğü üzere günümüze kadar su, havza ölçeğindeki gelişmelere paralel olarak 

düzenlenmiştir. Su kaynaklarının bireysel erişim üzerindeki kontroller de zamanla 

önemli ölçüde değişmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünyadaki gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve suyun etkin şekilde 

kullanımını sağlamak amacı altında bir takım su politikalarını benimsemişlerdir. 

Sanayi devrimi ile su kullanım amaçları ciddi oranda artmıştır. Temel ihtiyaçların yanı 

sıra enerji üretimi ve endüstriyel amaçlı su kullanımlarının karşılanması nedeniyle 

suya verilen önem artmıştır. Bu doğrultuda, içme, kullanma, sulama ve enerji suyu 

amaçlı taleplerin karşılanması için gelişmiş ülkelerdeki tüm su kaynaklarının 

planlanması anlayışı benimsenmiştir.  

İlk olarak 1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi 

Konferansı sonuçlarının çevre ile ilgili 26 ilkesinde su konusu ele alınmıştır (Url-2). 

Bu ilke ile gelecek nesiller için suyun, toprağın, havanın ve doğal ekosistemlerin 

planlama ya da yönetim yoluyla korunması gerektiği belirtilmiştir. 1977 yılında Mar 

del Plata’da (Arjantin) gerçekleşen BM Su Konferansı ile su konusu ile ilgili ilk 

küresel aktivite adımı atılmıştır. Konferansta toplumun, sosyo-ekonomik koşullar ve 

kalkınma düzeyi ne olursa olsun temel ihtiyacını karşılayacak miktar ve kalitede suya 

ulaşma hakkının olduğu belirtilmiştir (Url-3). 

Konferansı takip eden süreçte UNESCO Dünya Su Programı başlatılmıştır. 1982 

yılında BM Genel Kurulu “On yıllık Uluslararası İçme Suyu Temini ve Sanitasyonu 

Raporu” yayımlamıştır. Konferans sonucunda içme suyuna erişimin bir insan hakkı 

olduğuna kanaat getirilmiştir. 1974-1979 yılları arasında çevre bakanlığı görevinde 

olan sonrasında Başkanlık görevine geçen Gro Harlem Brundtland tarafından 1983 

yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) kurulmuştur. 1987 yılında 

komisyon tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda (Brutland Raporu) 

sürdürülebilir kalkınma kavramı, “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi 
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ihtiyaçlarını karşılamalarından ödün vermeden karşılamak” şeklinde tanımlanmıştır 

(Fitzmaurice, M., 2014). Bu rapor doğrultusunda çevre üzerindeki baskı arttırılmadan 

ve kaynaklar tüketilmeden çevre ve kalkınma arasındaki denge sağlanmalıdır.  

1992 yılında Dublin’de Uluslararası Su ve Çevre Konferansı gerçekleştrilmiştir. 

Konferans sonucunda çevre ve hayatın sürüdürülebilmesi için suyun sınırlı bir kaynak 

olduğuna, evsel, endüstiyel ve tarımsal su kullanımlarının yönetilmesine ve daha çok 

su kullanımları için imkânların arttırılmasına karar verilmiştir (Url-4). Ek olarak, 

suyun ekonomik bir değer olduğuna karar verilmiştir. Bu karar ile kamu hizmeti 

anlayışı dışına çıkılmış ve su piyasaya açılmıştır. 

1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio’da toplanan Dünya Çevre Zirvesi’nde “Çevre 

ve Gelişme Üzerine Rio Bildirisi” yayımlanmıştır. “Rio Deklârasyonu” olarak bilinen 

bu bildiride, çevre kirliliği karşısında dünya devletlerinin yerine getirmek zorunda 

oldukları temel ilkeler açıklanmıştır (Chee, Y.Ling, 2012). 

1996 yılında uluslararası su politikalarını belirleyen bir organizasyon olan Dünya Su 

Konseyi (DSK) kurulmuştur. 21. yüzyıldaki uluslararası su sorunlarının çözülmesi ve 

su sorunlarının politik gündemdeki öneminin arttırılması için DSK ve her üç yılda bir 

ev sahipliğini yapan ülke tarafından Dünya Su Formu düzenlenmektedir. Birinci 

Dünya Su Formu 1997 yılının Mart ayında Fas’ta gerçekleşmiştir (Chee, Y.Ling, 

2012). Bu Forum sonucunda DSK, 21. yy’da su, çevre ve yaşam için uzun vadeli bir 

vizyon geliştirmekle görevlendirilmiştir. Ayrıca suyun ticari değere sahip olduğu 

vurgulanmış ve suyun verimli kullanılması, ekosistemin korunması, su ve çevre 

sağlığı, paylaşılan suyun yönetimi gibi bir takım öncelikler belirlenmiştir (Speed ve 

diğ.,2013). İkinci Dünya Su Formu ise 2000 yılında Hollanda’da gerçekleşmiştir. Bu 

formunun en önemli çıktısı “su herkesi ilgilendirir” olarak belirtilmiştir  (Chee, 

Y.Ling, 2012). Bu doğrultuda paydaşlar arasındaki işbirliğin arttırılması ve suyun 

bilinçli ve etkin kullanımının sağlanması hedefi benimsenmiştir. Bu hedef altında 

yapılan çalışmaların genişletilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözümlerin üretilmesi 

amaçlanmıştır.  

2000 yılında düzenlenen BM Binyıl Konseyi’nde su kaynakları ile ilgili küresel 

ölçekte en önemli kararlar alınmıştır. Bütünleşik su yönetimi kavramı geliştirilmiş ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 2001 yılında ise 

Almanya’da Uluslararası Tatlısu Konferansı düzenlenmiştir. Sürdürülebilir 
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kalkınmanın sağlanmasının tek yolu suya erişimliğin ve atıksu arıtma tesislerinin 

arttırılması olduğuna karar verilmiştir.  

26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika’da yer alan Johannesburg 

kentinde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Rio+10) düzenlenmiştir. Zirve 

genelinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri yinelenmiş, paydaşların ve bütünleşik 

doğal kaynaklar yönetiminin önemi vurgulanmıştır. Binyıl Deklarasyonunda da 

vurgulandığı gibi Rio+10’da da suya erişimin arttırılması hedefi tekrarlanmıştır (Chee, 

Y.Ling, 2012).  

2003 yılının Mart ayında Japonya’nın Kyoto ve Shiga şehirlerinde Üçüncü Dünya Su 

Forumu gerçekleşmiştir. Bu Forumda “Herkes için Suyun Finansmanı (Financing 

Water for All)” raporu sunulmuştur. Bu rapor doğrultusunda su altyapısı için ayrılan 

fon artırılmalı, hükümetler suya öncelik vermeli, su fiyatlandırılmalı, su ile ilgili siyasi 

müdahalleler engellenmeli, ulusal ve uluslararası piyasalardan sağlanan finansman 

destek arttırılmalı ve suya erişimin arttırılmasından sorumlu olan yerel organlara 

finansman ve insan kaynağı açısından destek verilmelidir (Winpenny, J.2003). 

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika 

ülkeleri, G8 ülkeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu ülkeler 1975 yılından beri her yıl 

ekonomi zirvesi düzenlemektedir. 2003 yılının Haziran ayında G8 Uluslararası 

Hükümetler Forumunun 29. toplantısı Fransa’da yapılmıştır. Bu toplantıda G8 üyesi 

ülkeleri, binyıl konseyinde ve Johannesburg’da kabul edilen 2015 yılı için belirlenen 

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan finansal desteğin sağlanması 

hakkında anlaşmışlar ve gerçekleştirilecek projelere maddi destek sağlamayı kabul 

etmişlerdir. 

BM Genel Kurulu 58. oturumunu 2003 yılının Aralık ayında yapmıştır. Bu oturumda 

22 Mart 2005 yılından 2015 yılına kadarki on yıllık süreçte dünya su temasının 

“Yaşam İçin Su (Water For Life)” olmasına karar verilmiştir. İşbirliği ile su 

projelerinin yürütülmesinin ve sorunlara çözüm bulunmasının gerekliliği belirtilmiştir. 

On yıllık Eylen Planının öncelikli olarak su sıkıntısının en çok yaşanıldığı ülke olan 

Afrika’da uygulanmasına karar verilmiştir (United Nations World Water Development 

Report: Water for People, Water for Life, 2003). 

Mart 2006 yılında Meksika’da Dördüncü Dünya Su Forumu düzenlenmiştir. Forumda 

büyüme ve gelişme için su, bütünleşik su kaynakları yönetimi, herkes için su 
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sağlanması, besin ve çevre için su sağlanması, risk yönetimi gibi 5 temel başlığa yer 

verilmiştir (IISD,2006) . Beşinci Dünya Su Forumu ise 16-22 Mart 2009 tarihleri 

arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Suyun çoklu kullanımı, enerji için su-su için 

enerji, açlık ve fakirliğin giderilmesi için su ve gıda temini, düzenleyici yaklaşımlar 

yoluyla verimin artırılması, su hizmetlerinde kamu ve özel sektörün optimizasyonunun 

sağlanması, yerel su yönetimleri ve sistemleri için sürdürülebilir finans kaynaklarının 

sağlanması, sürdürülebilirliğe yönelik fiyatlandırma politikalarının geliştirilmesi gibi 

konuları ele alınmıştır. Forumda “Yerel ve Bölgesel Otoriteler için İstanbul Su 

Mutabakatı” 52 ülkenin belediye başkanı tarafından imzalanmıştır. İlk bölümü bir 

bildiri, ikinci bölümü ise yerel yönetimler ve şehirlerin şartları doğrultusunda 

şekillenen bir taahhütnamedir (Url-5). 

Günümüze kadar uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen konferanslar ve 

raporlar, su kaynaklarındaki riskleri ele alan ve bunlara çözüm üreten bir yönetimin 

sağlanmasının küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Bütünleşik su kaynakları 

yönetim ilkeleri, Dünya’daki su krizleri için çözüm üretmek amacı altında ortaya 

çıkartılmıştır. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği Aralık 2000 yılında Su Çerçeve 

Direktifini  (2000/60/EC) yürülüğe koyarak havza bazlı yönetim yaklaşımını 

tanımlamıştır. Direktifin hedefi, AB sınırları içerisindeki tüm su kaynaklarını ortak bir 

standarda göre miktar ve kalite açısından korumak ve kontrol etmektir. SÇD ile su 

kirleticilerinin cezalandırılacağı bildirilerek su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 

sağlanması hedeflenmektedir (Akkaya, C.ve diğ. 2006). 

Aralık 2009 yılında AB’ye tam üyelik müzakereleri devam eden Türkiye’nin Çevre 

Faslı açılmıştır. Çevre faslının su sektörü için belirlenen iki kapanış kriteri; 

Türkiye’nin, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere AB’nin çevre mevzuatını 

uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimsemesi ve Nehir Havzaları Koruma Eylem 

Planları oluşturması ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek suretiyle yasal 

uyum alanında önemli gelişmeler kaydetmesidir (Talu, 2010; Aşan ve İş, 2012). Su 

Çerçeve Direktifi “Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik” ile 17 Ekim 2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak uyumlaştırılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, yüzeysel sular ve yeraltı 

sularının bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından 

korunması ve su havzaları yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları 
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düzenlemektir. Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanması 2013 yılı sonu itibari 

ile başlatılmıştır.  

Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesinden 

sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) çalışmalarını, 04/07/2011 tarih 

ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olarak yürütmektedir. Nehir 

havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine 

ilişkin gerekli koordinasyonu yapmakla görevlendirilmiştir. Bu görev ile ülkemizde 

havza ölçekli sektörel su tahsis planları geliştirilmeye başlanmıştır. İlk olarak su 

kullanan başlıca sektör temsilcileri bir araya getirilerek kendi aralarında tartışmaları 

ve sektör görüşü oluşturmaları sağlanmıştır. Bu süreçte çevresel akış ihtiyacı, sektörel 

talepler, su kullanım kayıpları, mevctu kullanılabilir su miktarı analiz edilmekte ve bu 

analizler doğrultusunda hava için en faydalı sektörel gelişim projeksiyonları 

belirlenmektedir (Url-6).  

2.1.2 Diğer ülkelerdeki su tahsisi yapılanması 

Su tahsis planları ülkeler arasında nüfus artışları ile artan talep oranları, iklim 

değişiklikleri nedeniyle mevcut suyun risk altında olması ve azalması, endüstriyel 

faaliyetlerin artması ve kentleşmenin artması gibi nedenlerden dolayı geçmişten 

günümüze kadar değişiklik göstermektedir. 

Avustralya 

Su tahsis politikası ilk olarak kaynakların yönetilme felsefesine dayanmaktadır. 

Sonrasında bu felsefenin yerini, en büyük sosyal fayda sağlanılacak şekilde sınırlı bir 

kaynağın korunması ve yönetilmesi felsefesi almıştır. Bunun doğrultusunda su 

kullanımı ve yönetimi ile ilgili daha fazla önlem alınmaya ve gereksiz kullanımların 

engellenmesine dikkat edilmiştir. 20. yy’da toplumsal, çevresel ve ekonomik 

ihtiyaçları dikkate alan yasal çerçevenin ve yönetimin kurulmasının ilk adımları 

atılmıştır. Hükümet 1992 yılında “Ekolojik Sürdürülebilir Gelişim için Ulusal Strateji 

Direktifi (  NSESD- National Strategy for Ecologically Sustainable Development)” ile 

toplumun ve bireyin refahını geliştirmek, nesiller arası eşitliği sağlamak ve ekolojik 

süreçlerin devamını sağlamak hedeflerini benimsemiştir. Su tahisisi politikası bu üç 

temel hedefe dayanmaktadır (Url-7).  
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Bu doğrultuda su planlaması ile ilgili ulusal su girişim temaları tanımlanmıştır (Ayten, 

2014): 

 Sektörel rekabet dengelerinin sağlanması 

 Toplumsal istişare ve yükümlülüğünün sağlanması 

 Güvenilir ve bilimsel verilere dayanarak sosyal, çevresel ve toplumsal 

girdilerin kullanılmasıyla fayda-etki analizinin yapılması 

 Kaynak güvenirliliğinin ve tahsis kurallarının tanımlanması 

 Çevresel ve kamu yaraarına yönelik çıktıların tanımlanması 

 Değişimlere adapte olan mekanizmaların üretilmesi  

Avusturalya’da da birçok ülkedeki gibi modern zamanlardaki su kullanımı genellikle 

lisans sistemleri tarafından düzenlenmektedir. Lisans, lisans sahipleri için tahsis 

edilebilir su miktarı ile ilgili hakları tanımlamaktadır. Bu doğrultuda mevsimsel 

kullanılabilecek su ve diğer şartlar belirlenmektedir. Su kullanım lisansının sahibi 

lisansta tanımlanmaktadır.  Bu nedenle eğer mülk sahibi tarafından arazi satılırsa, su 

kullanım lisansı yeni mülk sahibine devredilmektedir. Fakat arazi bölünerek satılırsa, 

bu arazinin her bir parçası için ayrı bir su kullanım lisansı oluşturulmaktadır (Ayten, 

2014). Tahsis edilen suyun amacına uygun kullanımının sağlanması için bazı 

dengeleyici yerel koşullar belirlenmektedir. Kullanım amacına göre yıllık kullanım 

limitleri tanımlanmaktadır. Bu limitler, kuraklık zamanında su kullanımını ve 

gelecekte karşılaşılabilecek olası su kıtlığını yönetebilmek amacı ile belirlenmektedir. 

Mevcut su kaynakları belirli bir seviyenin altına düştüğünde taleplerde kısıtlamalar 

yapılmaktadır ve bu durum geçene kadar bakan tarafından belirlenen zamana kadar 

kısıtlamalar devam etmektedir. Bu limit ancak ilgili otoritenin değerlendirmesi ve 

onaylaması ile arttırılabilmektedir. Ek talep, çevreye herhangi bir olumsuz etkisinin 

olmadığının kanıtlanması ile onaylanmaktadır. Eğer bu talebin çevreye olumsuz etkisi 

olacağı düşünülüyorsa, kullanıcı başka birisinin su kullanım lisansını satın alabilir.  

İspanya 

Su yönetimi bölgesel düzeyde nehir havza otoriteleri ve su kullanıcıları otoriteleri 

tarafından sağlanmaktadır. Nehir havza otoritelerinin sayısı 1985 yılındaki Su Kanunu 

ile 14’e ulaşmıştır (Kibaroğlu, A. ve diğ., 2006). Nehir havza otoriteleri, su 

kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımının planlamışından ve 
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geliştirilmesinden, su kullanımının yönetilmesinden ve tahsisinden, su kalitesinin 

izlenmesinden ve kontrol edilmesinden sorumludur. Diğer otoriteler ise yeraltı ve 

yüzeysel su kaynaklarının bütüncül yönetiminden sorumludur. Öte yandan su tahsis 

kararlarını kapsayan Ulusal Su Planı ve Nehir Havza Yönetim Planları hükümet 

tarafından onaylanmaktadır. Bu planlarda sektörel su tahisisindeki önceliklendirmeler 

tanımlanır. Planda önceliklendirmenin tanımlanmaması durumunda Su Kanunundaki 

önceliklendirme geçerlidir. Yasada havza düzeyinde yüzeysel ve yeraltı su kaynakları 

tek bir kaynak olarak dikkate alınmaktadır.  Kanunda geçen önceliklerdirme sırası ise 

aşağıdaki gibidir. 

1. İçme-kullanma suyu 

2. Sulama suyu 

3. Enerji üretimi 

4. Endüstri 

5. Su ürünleri yetiştiriciliği 

6. Eğlence amaçlı kullanımlar 

7. Ulaşım ve taşımacılık  

8. Diğer kullanımlar 

Yukarıdaki kullanım öncelikleri dikkate alınarak karar destek sistemlerinden 

faydalanılmaktadır. Bu doğrultuda modeller ile kurak dönem analizleri yapılmakta ve 

mevcut su arz-talep değerlendirilmesi sonucunda tahsis edilmektedir. Su tahsisi ise 

lisans sistemi ile gerçekleştirilmektedir.  

İngiltere 

Su tahsisi lisans sistemine dayanmaktadır. Nüfus artışı ve daha az yağışlar sebebinden 

ötürü  2003 yılında çıkartılan yasa ile lisanslara zaman limiti konulmaya başlanmıştır. 

Son zamanlarda ise bütün lisanlar zamansal olarak sınırlandırılmıştır. Su hizmetleri 

1989 yılından itibaren özelleştirilip çevre ajansları kurulmuştur (Url-8). Çevre 

ajansları su potansiyellerini takip etmektedir. Çevresel açıdan olumsuz etkilere sebep 

veren kullanıcıların lisansları iptal edilmektedir ve lisansları su kaynaklarının daha 

verimli bir şekilde kullanılması için yenilenmektedir.  
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İsrail 

İsrail'de hemen hemen tüm su kamuya aittir. Devlet yasal koruyucu olarak hareket eder 

ve halkın yararına göre yönetir. Oluşturulan su tahsis planı ile su arıtım sorumluluğu 

belediyelerden belediyeye veya bölgesel su şirketlerine kaydırılmıştır. Plan, verimlilik 

düzeylerini yükseltmeyi amaçlanmaktadır. Su kalitesindeki düşüş ve su ve eknomik 

kalkınmaya erişimdeki eşitlik kaygılarından dolayı teşvik edilmektedir. Su kıtlığı, 

iklim değişikliği ve çevresel iyileştirme veya korunması konusundaki son endişeler su 

planının oluşturulmasındaki nedenlerdir. Bunun sonucunda, geleneksel kuzeyden 

güneye coğrafik su tahsisini belirgin bir şekilde değiştirecek deniz suyu arıtma tesisleri 

inşa edilmesi amaçlanmıştır. Üç farklı su tahsis rejimi örneği İsrail için önerilmektedir. 

Bunlar sulama suyu için arıtılan atıksu tahsisi, tuzlu suyun arıtılmasıyla üretilen suyun 

tahsisi ve belediye veya bölgesel su şirketlerinin kuruluşundan kaynaklanan su tahsis 

düzenlemelerini kapsamaktadır. Bu çeşitli örneklerin temel özellikleri şunlardır: 

Tarım için arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı: Atıksuların %75'i arıtılıp tekrardan 

sulama suyu olarak kullanılmaktadır (Url-9). Ayrıca bu artılan su bazı endüstriyel 

bölgeler ve bahçelerde de kullanılmaktadır. Tatlı su kullanımı yerine arıtılmış 

atıksuyun kullanımı ile yıllar ve sezonlar arasındaki iklim değişimlerine karşı 

dayanıklılık artmaktadır. Vergiler her arıtma tesisinde farklılık göstermektedir. Yaz 

aylarında her metreküp için belirlenen fiyat kış aylarına nazaran daha yüksektir. 

Büyük ölçekli deniz suyunun arıtılması: 2020 yılında deniz suyunun toplam su 

ihtiyacının üçte birini karşılaması beklenmektedir. Arıtılan suyun tahsisindeki öncelik 

sırası sırasıyla; evsel, tarım, endüstri ve çevre olarak belirlenmiştir. Şuanda arıtılan su 

miktarı yılda 600 milyon metreküp iken, 2020 yılında arıtılması hedeflenen miktar ise 

750 milyon metreküp/yıl’dır (Url-9). 

Belediye veya bölgesel su şirketlerindeki düzenlemeler: Su kaynaklarının tahsisi ve 

arıtımı düzenlenmesi, yerel su altyapısının geliştirilmesi ve korunması amacıyla su 

ücretlerinin bir fonda tutulması, iklim değişikliği ile başa çıkmak için düzenlemelerin 

yapılmasıdır. 

Fransa 

Fransa'da ise su genellikle bol miktarda bulunmaktadır. Buna rağmen su stresi bazı 

bölgelerde artmakta ve periyodik kıtlık görünmektedir. Yeraltı suları ve yüzey suları 

"Milletin Ortak Mirasının" bir parçası olarak belirlenmektedir. Su tahsis planı, toplam 



16 

hacimdeki değişiklikleri, kullanıcıların ihtiyaçları ile mevcut suyu dengeleme ve 

sulama için tek Toplu Yönetim Organlarının (Organismes Uniques de Gestion 

Collective, OUGC) oluşturulmasını içermektedir (Url-10). Sulama için son 

oluşturulan tahsis planının temel özellikleri sırayla açıklanmaktadır. Oluşturulan Tek 

Toplu Yönetim ile havza düzeyinde tarımcılar arasında suyun tahsis edilmesi teşvik 

edilmektedir. Havza düzeyinde hacimler ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. 

Örneğin, yağışlı dönemlerde 8 m3/saatten küçük yeraltı su kullanımları için izin 

istenmemektedir. 8 ila 80 m3/saat aralığındaki su kullanımları için sadece beyanda 

bulunmak yeterlidir. 80 m3/saat ve üzeri kullanımlar için ise hem beyan hem de izin 

gerekmektedir. Kuraklık dönemlerinde ise havza yönetiminin kararı ile su 

kullanımında kısıtlamalar yapılmaktadır. Tarım bölgelerindeki yeraltı su 

kaynaklarının kullanımında ise bakanlık kararı ile sulama haklarında kısıtlamalara 

gidilmektedir. Yüzeysel su kullanımlarında ise 8-400 m3/saatten küçük su kullanımları 

izin istenmesi gerekli değildir. 400-1000 m3/saat arası su kullanımları için beyanda 

bulunmak yeterlidir. 1000 m3/saat ve üzeri kullanımlar için hem beyan hem izin 

gerekmektedir (Url-10).  

Ek olarak su vergisi sektöre göre değişmekte ve su kıtlığına bağlı olarak 

fiyatlandırılmaktadır. Yani su kıtlığının bulunduğu bir bölgeden su temin ediliyorsa 

vergi de yükselmektedir. Kıtlık dönemlerinde, merkezi yönetimin yerel temsilcileri 

kısmen veya tamamen taleplerde kısıtlama yetkisine sahiptir. Ayrıca 

önceliklendirmeye göre su tahsisi gerçekleştirilmektedir. 

Meksika 

Meksika'da ise su tahsisi Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) sorumluluğundadır. Su 

tahsis planı Ulusal Su Yasası değişikliğini içermektedir. Plan, Ulusal Su Komisyonu 

ve Havza Ajansları arasındaki yetkilerin belirlenmesini ve görevlerin tanımlanmasını 

sağlamayı ve ülkedeki Havza Konseylerinin daha fazla katılımını sağlamayı 

hedeflemektedir. Su tahsisi ile ilgili devam eden diğer planların ve projelerin süresi 

dolmuş veya dolmanın eşiğinde ise yenilenmesine odaklanılmıştır. Meksika'daki su 

tahsis rejiminin temel özellikleri sırasıyla belirtilmektedir. Yeraltı suları ve yüzey 

suları "Milletin Mülkiyeti" olarak kabul edilmektedir. Enerji üretimi yıllık ortalama 

%67’dir (Url-11). Su kaynaklarındaki aşırı tahsis veya kullanım belirlenmektedir ve 

bunlar için çeşitli tedbirler alınmakta ve bunlar uyarlanmaktadır. Meksika'daki 

kullanılabilir suyun miktarı havzaya ve akifere bağlı olarak değişkenlik 
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göstermektedir. Kullanılabilir su hacmindeki ciddi azalma söz konusu olduğunda, bir 

nehir havza yönetim planı ve Ulusal Su Komisyonu tarafından hazırlanan Ulusal Su 

Planı ile bağlantılı olarak tahsis edilen toplam su hacminde bir sınırlama 

yapılmaktadır. Bu takip edilmesi gereken bir yasal araçtır. Meksika, iklimin olumsuz 

etkilerini dikkate alarak su politikası geliştirmekte ve olumsuz sonuçlarını gidermek 

için yeni eylemler belirlemektedir. 

2.1.3 Su tahsis planlaması uygulamaları 

Su tahsis planı mevcut su kaynaklarını yönetmenin yollarından biridir. Su 

kaynaklarının havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik 

planlanması, bölgenin su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanması 

ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanması için hazırlanmaktadır. 

Su tahsis planı bilimsel kanıtlara dayanmaktadır. Ayrıca planlama sırasında önemli 

miktarda paydaşların, araştırmacıların, projedeki karar vericilerin görüş ve 

deneyimleri dikkate alınmaktadır. Su tahsis planlaması aslında bir tür stratejik 

planlamadır. Su tahsis planının oluşturulması için izlenen genel adımlar Şekil 2.2’deki 

gibidir. Su tahsis planının içeriği aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 : Planlama süreci (Waterlines report no:6, 2008). 
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Planlamanın başlatılması - Su tahsis planının geliştirilmesi genellikle resmi başlatma 

gerektirir. Planlama sürecinin başlatılması tüm ilgili kurumlara bildirilmelidir. 

Planlama adımları ve gelecek planları tanımlanmalıdır. Bunun doğrultusunda planın 

hangi havzayı ve hangi su kaynaklarını kapsadığı, planın hazırlanma prosesi ve zaman 

çizelgesi ve kullanılacak veriler tanımlanmalıdır. Kullanılacak genel ilkeler üzerinde 

anlaşmaya varmak, bu ilk adımda su tahsisi hakkında bir karar vermek için önem 

taşımaktadır.  

Durum analizi - Bu adımda kaynakların mevcut durumu, havzanın topoğrafyası, 

meteorolojik verileri, jeomorfolojik durumu, iklim değişikliği, çevresel ve diğer kamu 

yararları, kullanım alanları ve çevre sosyo-ekonomik faktörlerin yanı sıra gelecekteki 

tehditler, riskler ve ihtiyaçlar incelenmektedir. Ek olarak, çevresel akış 

değerlendirilmesi yapılarak gerekli akış, suyun paylaşımı için öncelikler ve prensipler, 

mevcut su kullanımı ve gelecek talepler belirlenmektedir. Bunlar Bölüm 2.2’de 

anlatılan modeller aracılığı ile incelenmektedir. 

Senaryoların oluşturulması - durum analizi göz önüne alındığında, bu adımda 

beklenilen hedefler ve sonuçlar da dahil olmak üzere hangi yolun izlenmesi 

gerektiğinin kararı alınmaktadır. Vizyon, spesifik sonuçlar ve hedefler 

belirlenmektedir. Ekonomik kalkınma ya da değişen iklim koşulları ile bağlantılı 

olarak ortaya çıkan belirsizliklerin gelecekte yaratacağı etkiler göz önünde 

bulundurularak bir mekanizma oluşturulmaktadır. Senaryoların oluşturulmasında daha 

önceki akış ve talep verilerinin kullanılmasına, farklı senaryoların sosyal, ekonomik, 

ve ekolojik etkileri üzerinde çalışılmasına, farklı arz ve tahsis opsiyonlarının 

belirlenmesine ve yeni risklerin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Stratejilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi - genellikle faydaların, etkilerin, 

önlemlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi süreci ile elde edilmektedir. 

Strateji seçimi - bu adım, sosyo-ekonomik ve eşitlik faktörleri dahil dengelerin 

karşılaştırılmasını ve tercih edilen bir yaklaşıma karar verilmesini içermektedir. Bunun 

sonucunda stratejiler ve ölçülebilir hedefler ve eylemler oluşmaktadır. 

Uyumlaştırma - Bu adım, uygulanmanın ve sonuçların nasıl izlenileceğini, eğer 

beklenilenin dışında bir durumla karşılaşılırsa (örneğin, uygulama hatası, yanlış 

varsayımlar, etkisiz stratejiler, geliştirilmiş veri veya durumsal değişimler gibi) ne 
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yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. Bunun sonucunda, adaptasyon veya değişimler 

için izleme stratejisi ve tetikleyiciler belirlenmektedir. 

Planın onaylanması - su planlaması için bu adımda bir yasal çerçeve içinde sürecin 

sonuçları elde edilmektedir. 

Sonuç olarak su tahsis planı su kaynaklarının yakın ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için çok iyi bir şekilde tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Planlamada en 

uygun bilimsel, sosyal, ekonomik analizler yapılmalı, risk yöntemi yapılmalı ve 

toplumsal girdiler göz önünde bulundurulmalıdır. Ek olarak değişimler karşısında 

karşılaşılabilecek problemler için çözümlerin sağlanabilmesi için planın esnek olması 

gerekmektedir (Speed ve diğ.,2013). 

2.2 Modeller 

Araştırmacılar kuraklık yönetimi, sulama suyu yönetimi, havzadaki yüzey suyu ve 

yeraltı sularının tahsis planlaması, su kalite yönetimi, sel yönetimi ve rezervuar 

sistemleri operasyonu için birçok model ve yazılımdan faydalanmaktadır. Bunlardan 

bazıları MODSIM, REALM ve AQUARIUS olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra 

tahsis planını oluştururken karar verme tekniklerinden de faydalanılmaktadır.  

2.2.1 MODSIM 

MODSIM Colorado State Üniversitesi'nde geliştirilen genelleştirilmiş bir havza Karar 

Destek Sistemi ve şebeke akış modelidir. MODSIM kısa vadeli su yönetimi, uzun 

vadeli operasyon planlaması, kuraklık acil durum planlaması, su hakları analizi ve 

kentsel, tarımsal ve çevresel kaygılar arasındaki çatışmaların çözülmesi için 

geliştirilen havza yönetim stratejilerini daha da geliştirmek için bilgisayar destekli bir 

araç olarak tasarlanan karar destek sistemi olarak tasarlanmıştır. MODSIM paydaşlara, 

planlama ve yönetim hedeflerinin ortak vizyonunu geliştirmede yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Birden fazla yargı varlıklarını etkileyecek karmaşık nehir havzası 

sistemlerinde koordine olarak gerçekleştirilen operasyonlar için ihtiyaç 

duyulmaktadır. Alternatif kalkınma ve yönetim senaryoları ile ilgili olarak MODSIM 

yüzey suyu ve yeraltı su kaynaklarının birleşik kullanımındaki hidrolojik, ekonomik, 

çevresel ve kurumsal veya tüzel etkilerin entegre değerlendirilmesini sağlar. 

MODSIM gerçek zamanlı nehir havzası operasyonları ve kontrolünün yanı sıra 

entegre havza geliştirme ve yönetimi için bir planlama çerçevesi sağlamaktadır. 
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Genellikle bir saat ya da daha az kısa süre adımlar üzerinde çalışan detaylı hidrolik ve 

kirletici taşınım modelleri gerektiren acil sel koşulları veya afet yönetimi için 

tasarlanmış olmasa da bu hedefleri destekleyen operasyona ait kurallar MODSIM de 

atanabilir.  

Su kaynakları yönetiminde karar destek sistemi uygulamalarından faydalanılarak 

çeşitli kullanımlar ve ihtiyaçlar için sınırlı suyun optimal bir şekilde kullanıcılara 

tahsisinin sağlanması hedeflenmektedir. Hidrolojik haritalara dayalı matematiksel 

modeller kullanılarak farklı sektörlerin arz ve talepleri incelenmektedir. Optimizasyon 

modeller, su kaynakları sistemleri analizi ve planlaması olarak kullanılmaktadır. 

Optimizasyon modelleri genellikle su kaynakları sorunlarına perspektif sonuçlar 

sağlayabilir. Birçok araştırmacı sulama sistemleri ve entegre taşkın yönetim planının 

planlanması ve stratejilerinin oluşturulması için birçok simülasyon ve optimizasyon 

modelleri uygulamaktadır. Optimizasyon modeli amaç fonksiyonu ve kısıtlamalardan 

oluşmaktadır. Karar destek sistemi, karar vericilerin veri ve yapılandırılmamış 

sorunları çözmek için kullandığı modellere yardımcı olan interaktif bilgisayar tabanlı 

destek sistemi olarak tanımlanır (Sprogue ve Carlson, 1982). Karar destek sistemi 

sırasıyla; (1) veri tabanı yönetim altyapısı; (2) model tabanı yönetimi alt sistemi ve (3) 

iletişim oluşturma ve yönetim alt sistemi olmak üzere üç farklı interaktif alt sistemi 

bütünleştirir. Veri tabanı yönetim altyapısı, karar vermede farklı merkez kuruluşlardan 

toplanan çalışma alanının meteorolojik, bitki, toprak ve su kaynaklarının verilerine 

ihtiyaç duymaktadır. Bu geçmiş veriler kullanılarak model oluşturulmaktadır. Model 

tabanı yönetim alt sistemi, tahmin modeli ve optimizasyon modelini kapsamaktadır. 

Tahmin modelleri kaynak tahsis politikalarını türetmek için optimizasyon modeline 

girdi oluşturmaktadır. Giriş parametreleri ve modellerinin yürütülmesi sonucunda elde 

edilen sonuçlar grafiklerle ifade edilmektedir. Model tabanı yönetim alt sistemi 

tarafından sağlanan bilgi akışı sayesinde, iletişim oluşturma ve yönetim alt sistemi 

yüzey ve yeraltı sularının birleşik kullanımından gelen yıllık net getiriyi maksimize 

etmeyi hedefleyen mevsimlik su tahsis alternatif senaryolarını oluşturmaktadır. 

Senaryolar oluşturulurken iklim değişiklikleri ve su kullanılabilirliğini olumsuz 

etkileyecek diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.  

Sistemde bulunan rezervuarlar, yeraltı su kaynakları, iki nehirin kesişme noktaları, 

sapma noktaları ve talep yerleri düğümler () sembolü ile gösterilir. Düğümleri 

bağlayan kanallar, boru hatları ve doğal nehir yolları ise linkler () sembolü ile 
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gösterilir (Şekil 2.3). Tüm depolama düğümlerinin ve linklerin üst (maksimum 

kapasite) ve alt (minimum kapasite) sınır değerleri sisteme girilir. Her bir link pozitif 

akış bakımından tek yönlü olmalıdır. Ters yöndeki bir akım ise iki düğüm arasına ek 

bir ters yön bağlantısı eklenerek ifade edilir. Tüm girişler, talepler, sistem kazançları 

ve kayıpları düğümlerde belirtilmelidir. Sistemdeki düğüm sayısının artması 

simülasyon doğruluğunu artırır, ama aynı zamanda işletim zamanını ve veri 

gereksinimlerini arttırır.  

Güçlü bir grafik kullanıcı kullanıcı arayüzü, veritabanı yönetimi bileşenleri ve verimli 

ağ akış optimizasyon modeli ile MODSIM’e bağlanır. Amaç fonksiyonu ve ağ akış 

optimizasyonundaki tüm kısıtlamalar otomatik olarak grafik kullanıcı arayüzünde 

oluşturulur. Böylece kullanıcının, optimizasyon modellemede ya da bilgisayar 

programlamada zorunlu olan yeterliliğe ulaşması daha kolay gerçekleşir. Nehir havza 

 

Şekil 2.3 : Düğüm ve link örnekleri (MODSIM 8.1 version, 2011). 

yönetiminin fiziksel, hidrolojik ve kurumsal, yasal veya idari yönlerine dayanarak su 

tahsisinin yapıldığından emin olunurken aynı zamanda optimizasyon amaç fonksiyonu 

su haklarına veya ekonomik değerlere bağlı olarak kullanıcı önceliklerine göre 

sistemdeki hedeflere ulaşılmasını sağlar. 

2.2.2. REALM 

REALM (REsource ALlocation Model: Kaynak tahsis Modeli)  başlangıçta su 

endüstrisi ile yakın bağlantılı olarak Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Victoria) 

tarafından geliştirilen, genelleştirilmiş bir simülasyon bilgisayar yazılım paketidir. 

REALM kurak dönemlerin yanı sıra normal ve yüksek yağış dönemlerindeki hem 

kentsel hem de kırsal su tahsis sistemlerinin simülasyonunu yapabilen Windows 
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tabanlı bir bilgisayar programıdır. REALM simülasyon yazılımının son sürümü 

Sürdürülebilirlik ve Çevre Bölümünün web sitesinden 

(http://www.dse.vic.gov.au/water/water-resource-reporting/surface-water-

modelling/resource-allocation-model-realm) ücretsiz olarak indirilebilir.  

Şu anda, REALM Victoria'da su tahsis planlaması ve yönetiminde kullanılmak üzere 

standart bir modelleme olarak benimsenmiştir. Batı Avustralya ve Güney Avustralya 

devletleri de REALM simülasyon yazılımının önemli kullanıcılarıdır. REALM basit 

su kaynağı sistemlerinin yanı sıra büyük ve karmaşık su sistemlerinin de 

simülasyonunu yapabilmektedir. Su tahsis sistemindeki rezervuarlar, sektörler, su 

yolları, borular vb. programda düğümler ve taşıyıcılar aracılığı ile tanımlanabilir (Şekil 

2.4). Sistemdeki değişiklikler hızla ve kolayca tanımlanabilir ve etkileri araştırılabilir. 

Simülasyon sürecindeki her adımda su tahsisini optimize etmek için hızlı ve doğrusal 

programlama algoritması kullanmaktadır. 

 

Şekil 2.4 : REALM işlem ekranı (REALM Getting Started Manual, 2008). 

Örneğin kentsel su temini modellemesinde, REALM düğümleri beş farklı kategoride 

sınıflandırılmaktadır: 

 Rezervuar düğümleri, açık bir şekilde maksimum kapasiteyi, ölü hacmi, 

buharlaşma ve rezervuar giriş debisini modeller. 

 Talep düğümleri,  kentsel su tedarik sistemini modeller. 

 Nehir kesişim düğümleri, nehirdeki kesişim noktasında bir giriş olabilir. Bu 

kesişmeyi modeller. 
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 Boru hattı kesişim düğümleri, iki veya daha fazla borunun keşismesini 

modeller. 

 Sistem sonlandırıcı düğümü, su teminindeki sonlandırma noktalarını 

yapılandırmayı modeller. 

Yukarıdaki düğümler ya nehire ya da boru hattına bağlanmaktadır. Her iki taşıyıcı 

modellenmiş kendi kapasiteleri ile ayırt edilmektedir. Birinci tip, sabit aylık azami 

kapasite ile ‘sabit kapasite taşıyıcısı’dır. İkinci tip ise taşıyıcı kapasitesinin bir veya 

birkaç sistem değişkenlerinin değerlerine bağlı olduğu bir 'değişken kapasiteli taşıyıcı' 

dır. Bu taşıyıcılar açık bir şekilde minimum akışları, maksimum kapasiteleri ve oluşan 

kayıpları modelleyebilmektedir. Modeldeki her bir simülasyon adımı sırasında, 

aşağıda belirtilen su tahsisindeki kriterlerin (öncelik sırasına göre) karşılanması 

hedeflenmektedir (Victoria Universitesi ve Sürdürülebilirlik ve Çevre Bölümü, 2005): 

 Rezervuarlarda buharlaşma kayıplarının karşılanması, 

 Taşıyıcılardaki kayıpların karşılanması, 

 Tedarik güvenilirliğinin en üst düzeye çıkarılması için tüm taleplerin 

karşılanması (kısıtlanmış olabilir),  

 Verimin en üst düzeye çıkarılması için sistemdeki kayıpların en aza 

indirilmesi, 

 Taşıyıcıların minimum kapasitesi ile tanımlanan iç akış ihtiyaçlarının 

karşılanması, 

 Sezon sonundaki hacim ile hedef hacmin örtüştüğünden emin olunmasıdır. 

Çıktılar ya işlem sonrasında ya da ham haldeyken elde edilen grafiklerle 

gösterilmektedir. Özetle, REALM kentsel su temini, sulama, hidroelektrik vb. amaçlar 

için inşa edilmiş tekli veya çoklu rezervuar sistemlerinin modellerini sağlamaktadır. 

REALM su temini sistemlerinin hemen hemen tüm özelliklerini 

modelleyebilmektedir. Örneğin; rezervuarlar, talep bölgeleri, transfer şebekeler gibi 

karmaşık su transferlerini, kentsel ve sulama kısıtlama ilkelerini, sulama suyu tahsisi 

için karmaşık kuralları, sulama taleplerini, çeşitli sektörler arasındaki su kaynaklarının 

paylaşımını, çevresel akışları, su kalitesini ve iklim değişikliği seneryolarını 

modelleyebilmektedir.  
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2.2.3 AQUARIUS 

AQUARIUS analiz programı olmasının yanı sıra su tahsisi için özelleştirilmiş bir 

modeldir. Verimli su tahsisi ile gerçek su tahsisini karşılaştırmak için yararlı olabilir. 

Geleneksel ve geleneksel olmayan su kullanıcıları arasındaki rekabet içindeki 

zamansal ve mekânsal su akışlarının tahsisini tanımlayan bilgisayar modelidir. Model 

arz ve talepleri sistem içinde tanımlayan lineer olmayan bir sistemin optimizasyonu 

üzerinde durmaktadır. Model, nesne yönelimli programlama (OOP) dili (C ++) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. AQUARIUS iki tip su kaynağını (yüzey suyu ve 

yeraltı suyu); çeşitli su kontrol yapılarını (depolama haznesi, dökülme kontrolörü, 

rezervuar çıkış, saptırma yapıları, birleşim noktaları); nakil yapılarını (nehir kolları, 

insan yapımı kanallar ve boru hatları); ve yedi farklı su kullanımlarını (sulama suyu, 

hidroelektrik üretimi, sanayi suyu, rekreasyon, belediye ve sanayi suyu temini, evsel 

su temini, taşkın kontrolü alanları) modeller.  

Ekonomik verimlilik kriteri, su tahsisinin belirlenmesi için kabul edilmiştir. Çünkü 

ekonomik talepler, su tahsis kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu karar kriteri, 

bütün kullanıcılar arasındaki marjinal getirinin eşit olması durumunda yeniden su 

tahsisinin gerçekleşmesini sağlar. Geleneksel veya geleneksel olmayan kullanım, üstel 

veya sabit bir fonksiyon ile karakterize edilen talep eğrisi (yani, marjinal fayda 

fonksiyonu) tarafından temsil edilmektedir. 

Üstel, doğrusal veya sabit talep fonksiyonlar kümesini içeren AQUARIUS tarafından 

çözülmüş su tahsisi sorunu, karmaşık doğrusal olmayan amaç fonksiyonu gerektirir. 

Çözüm tekniği, amaç fonksiyonu kuadratik bir forma azaldığında ve tüm kısıtlamalar 

doğrusal olduğunda doğrusal olmayan programlama probleminin özel durumu 

kullanır. Bu yöntem, Taylor Serisi açılımı kullanarak bir kuadratik form ile doğrusal 

olmayan amaç fonksiyonuna yaklaşır ve kuadratik programlama ile sorunu çözer. Bu 

yaklaşım, ikinci dereceden sorunun çözümü optimal çözüme ulaşıncaya kadar art arda 

kuadratik programlama kullanarak yapılır. 

Moldelde her su sistemi bileşeni akış ağındaki bir nesneye karşılık gelmektedir. Bu 

bileşenler resimli anlatımları olan simgeler tarafından temsil edilir. Bu simgeler sistem 

bileşenleri paletinden ekrana doğru sürüklenip bırakılır ve ekranda nesnelerin 

örneklerini oluşturur  (Şekil 2.5).  Su kaynağı sistemleri, sistemi açıklayan nehir 

ulaşımları, rezervuarlar, göller ve talep nesneleri kullanılarak düğüm bağlantıları ile 
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açıklanmıştır. Model ayrıca depolama haznelerini, hidroelektrik santrallerini, tarımsal 

su kullanımlarını, evsel ve endüstriyel su kullanımlarını, ve rekreasyon su 

kullanımlarını da desteklemektedir. Yüzey ve yeraltı suyu sistemlerini, maliyet 

etkinliklerini ve ulusal ya da bölgeye özel yerleri kapsamaktadır.  

Modelin veri girişi, fiziksel ve ekonomik veriler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Fiziksel 

veriler, sistem parçalarının (maksimum rezervuar kapasitesi, talep bölgesinden geri 

dönen akış oranı vb.) boyutları ve kullanım özellikleri ile ilgili bilgileri içermektedir. 

Ekonomik veriler ise su rekabeti içinde olan çeşitli su kullanımlarının talep 

fonksiyonlarını içermektedir. 

Herhangi bir zaman aralığını (gün, hafta, ay) kullanılarak su tahsisini simüle etmek 

için tasarlanmıştır. Ancak, 2015 versiyonunun (V05) grafik kullanıcı arayüzü 

kısıtlamalarından dolayı sadece bir aylık bir zaman dilimi için uygulanabilmektedir. 

Kısıtlı öngörü yetileri ile yarı-simülasyon modunda ya da genel planlama amaçları için 

deterministik optimizasyon modunda kullanılabilir. 

 

Şekil 2.5 : 2015 Aquarius versiyonu işlem ekranı (Diaz,G. Ve diğ., 2000). 

2.3 Karar Verme Teknikleri 

Karar verme, algılanan ihtiyaçlara yanıt verebilen kasıtlı ve yansıtıcı bir seçim olarak 

tanımlanabilir (Kleindorfer ve diğ, 1993). Başka bir tanıma göre karar verme işlemi, 

karar vericinin değişik seçeneklerle karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar 
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arasından kendi amaçlarına uygun, kendisi tarafından belirlenmiş ölçütlere en uygun 

olanını seçebilmesidir (Tekin, 1996:16). Karar analizinin temel adımları; sorunun 

tanımlanması, tüm olası seçeneklerin listelenmesi, karar vermenin kontrolünde 

olmayan veya doğanın sunduğu tüm olası olayların listelenmesi, modelin 

oluşturulması, girdi verilerinin toplanması, her seçeneğin her olay için elde edeceği 

sonuçları gösteren karar tablosunun oluşturulması, bir karar modelinin seçilmesi (doğa 

durumuna göre), modelin uygulanması ve bir seçeneğin seçilerek karar verilmesidir 

(Topçu, 2000:21).  

Karar probleminin modellenmesi, çözümlenmesi ve analiz işlemleri birçok bilgisayar 

programı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu bilgisayar programları; karar analiz 

yöntemlerinde kullanılan algoritmaları içerisinde barındıran, bu algoritmaları 

kullanarak karar verici ya da karar verici grubunun karar problemini modellemesini, 

kurulan modelin çözülmesini ve sonuçların analiz edilerek yorumlanmasını sağlayan 

paket programlarıdır (Ersöz ve Kabak, 2010). Karar vericiler ilgili problemleri çözmek 

ve karara ulaşmak için Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden yararlanmaktadır. 

2.3.1 Çok amaçlı karar verme  

Karar verme süreci farklı bakış açılarının (örneğin; kriterler veya performans değerler) 

karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, yöneylem araştırması tek bir amaç 

fonksiyonunun maksimizasyonuna ya da minimizasyonuna dayalı kendi optimizasyon 

modelini sunmaktadır. Pomerol ve Barba-Romero (2000)  tek amaçlı optimizasyon 

modellerinin güçlü bir teorik temele bağlı olmasından bilimsel açıdan hızla kabul 

edildiğini iddia ediyor. Muhtemelen bu sebepten dolayı,  bu paradigma (optimizasyon) 

hala çok güçlü olarak kabul edilir ve birçok araştırmacının çalışmalarında da hakimdir. 

Ancak, bu yaklaşımda tek amaç fonksiyonunda verilen kararın beklenen sonuçlarına 

dayalı tüm bakış açılarının özetlenmesi pratik açıdan zordur. Başka bir dezavantajı ise 

belirsizlikler ve karar vericinin değerleri ve tercihleri ile başa çıkmak için etkili bir 

çerçeve sunmadan optimizasyon modelinin gerçekçiliğinin kanıtlanması mümkün 

değildir (Slovic 1981). Bu nedenle, tek amaçlı optimizasyon birçok araştırmacılar ve 

uygulayıcılar tarafından da gerçeklikten uzak kabul edilmiştir ve en az otuz yıldır bu 

araştırmacılar ve uygulayıcılar karar problemlerini çok amaçlı optimizasyon modelleri 

ile çözmektedir. 
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Stratejik ve operasyonel düzeylerdeki birçok alanın genelinde Çok Kriterli Karar 

Analizi uygulanmaktadır. Bu alanlar; genel yatırım bulma (Barba-Romero ve 

Mokotoff 1997; Rogers ve diğ. 2000b), su tahsisi ve yönetimi (Duckstein ve diğ., 

1994;. Flug ve diğ. 2000;. Rigley 1989) ve stratejik karar verme (Siskos 1986) gibidir. 

Yıllar önce, su taleplerini karşılayacak yeterli su olduğundan özellikle maliyet-fayda 

analizi veya sistem analizi yaklaşımlarını benimseyen tek amaçlı geleneksel su 

kaynakları yönetimine başvurulmaktaydı.  Sistem analizi etkileşimleri ve karmaşık 

sistemlerin dinamik davranışlarını yakalamak için çalışırken, maliyet-fayda analizi ise 

önerilen eylemlerin kazanç ve kayıplarını ölçmek için çalışır (Slovic 1981). 

Matematiksel modelleme yaygın olarak çoklu rezervuar su tedarik sistemlerinde 

optimum çalışma kurallarını belirlemek için kullanılmaktadır. Simülasyon ve stokastik 

optimizasyonu arasında değişen bu modelleme yaklaşımları, tek bir amaç ile ilgili 

karar sorununu ele almaktadır (Krancman ve diğ. 2006). 

Bugün dünyanın her yerinde paydaşların veya sektörlerin çeşitli amaçları için su 

kaynakları üzerindeki talepleri büyümektedir. Örneğin kentsel alanlarda su talebindeki 

artış, olası olumsuz iklim senaryoları, çevresel konulardaki farkındalığın arttırılması 

ve ilave su kaynaklarının yetersizliği ile birleştiğinde su kaynakları yöneticilerine yeni 

sorunlar oluşturmaktadır. Paydaşların veya sektörlerin çatışan hedefleri, kentsel su 

sistemlerinin uzun vadeli çalışması için sosyal, ekonomik, çevresel ve sürdürülebilirlik 

açıdan çoklu hedeflerin incelenmesini gerektiren zorlukları şiddetlendirmektedir. 

Karar probleminin öncelikli hedeflere bağlı olarak birçok çözümü olabilir. Karar 

vericiler kendi tercihleri bakımından öncelikli hedefleri belirledikten sonra, optimum 

çözüm bu hedefler arasında adil bir uzlaşma yolu ile seçilmelidir. Bu çelişkili hedefler 

arasında bir denge oluşturmanın tek makul yolu kararlarda paydaş veya sektör 

tercihlerinin dahil edilmesidir (Rogers ve diğ. 2004). Birçok kentsel alanda su 

kıtlığının gelişime önemli bir kısıt olduğu tespit edilmiştir. Su stratejileri, hem uzun 

hem de kısa vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan kullanılabilir su kaynaklarının 

daha iyi bir yönetim altında kontrolünün sağlanması için geliştirilmiştir. Çok Amaçlı 

Karar Verme teknikleri karar vericiye keşif ve öğrenme yoluyla umut verici sonuçlar 

sağlayabilir. 
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2.3.2 Çok kriterli karar verme teknikleri 

Şekil 2.6'da gösterildiği gibi karar verme yöntemleri ya tek amaçlı ya da çok amaçlı 

olarak kabul edilebilir. Çok amaçlı optimizasyon yaklaşımı tek amaçlı optimizasyon 

yaklaşımının aksine giderek popüler olmaya başlamıştır. Bu çalışma sırasında yapılan 

detaylı literatür taramasında görüldüğü üzere akademisyenler ve profesyoneller 

tarafından geliştirilen ve uygulanan ÇKKV yöntemlerinde seçeneklerin açıkça sonlu 

sayıda bir liste ile tanımlandığı kesikli durumda karar vermeye dayanmaktadır. Çok 

sayıda birbirleri ile çelişen, ağırlıklandırılmış ve aynı ölçü birimini kullanmayan 

ölçütler kullanılarak sonlu sayıdaki seçenekler seçilme, sıralanma, sınıflandırma, 

önceliklendirme veya elenme amacıyla değerlendirilmektedir. Ancak bazı 

uygulamalarda seçeneklerin bir matematiksel programlama yapısı ile dolaylı olarak 

tanımlandığı ve sonsuz sayıda olduğu sürekli durumda karar vermeye dayandığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.6 : Karar Verme Yöntemi (Masoumi, R., July 2015). 
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Şekil 2.6’da mavi renkle belirtilen adımlar örnek çalışma için izlenen yolu 

göstermektedir. 

2.3.2.1 Sürekli çok kriterli karar verme  

Sürekli ÇKKV yöntemleri, tek bir amaç fonksiyonunu maksimize veya minimize 

etmek için çok kriterli doğrusal programlama kullanır. Ek amaçlar genellikle 

kısıtlamalar olarak kabul edilmektedir. Sürekli ÇKKV yaklaşımı olarak bilinen 

'kısıtlama yöntemi' Cohon ve Marks (1975) tarafından en az dört hedefli rezervuar 

optimizasyon problemleri için tavsiye edilmektedir. Bir amaç, genellikle en önemlisi, 

birincil hedef olarak optimize edilmiştir. İlgili performans değerlerinin üst ve alt 

sınırları kısıtlanarak başka bir amaç kısıtlamalarına dönüştürülür ve ikincil bir amaç 

olarak optimize edilir. Kısıtlama yöntemi Westphal ve diğ. (2003) tarafından karar 

destek sistemi içinde uyarlanabilir su tahsis yönetimi için McPhee ve Yeh (2004) 

tarafından da San Pedro Nehrinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi için 

uygulanmıştır.  

Vincke (1992) bu yöntemin adımlarını kısaca aşağıdaki gibi tanımlamıştır. 

 Karar vericinin hedefler doğrultusunda performans değerlerini belirlemesi 

 Hedeflerin önceliklendirilmesi 

 Bu hedeflere göre pozitif veya negatif sapmaların tanımlanması 

 Sapma ağırlık toplamının en aza indirilmesi 

 Duyarlılık analizi 

2.3.2.2 Kesikli çok kriterli karar verme 

Kesikli Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri farklı yazarlar tarafından farklı gruba 

ayrılmıştır (Pomerol ve Barba-Romero 2000, Vincke 1992; Zoints 1990). Şekil 2.6’da 

gösterildiği gibi üç gruba ayrılmıştır: 

 Çok nitelikli fayda yöntemi 

 Önceliklendirme yöntemi 

 Ağırlık yöntemi 

Ağırlıklandırma yöntemleri, ağırlıklı ürün yöntemlerini (Pomerol ve Barba-Romero, 

2000) ve ağırlıklı toplam yöntemini (Kepner ve Tregoe, 1965) kapsamaktadır. 

Sonuçlar, performans değerlere atanan ağırlıklara büyük ölçüde bağlıdır. 
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Ağırlıklandırma yöntemleri belirli amaçlar için sonuçlarda yeterli güvenilirlik 

sağlamaz. Bu uygulama basit, sezgisel ve gerçek dünyada karar vericiler arasında çok 

popülerdir (Janssen, 2001). Bununla birlikte, diğer analitik yöntemlere göre bu temel 

yöntemi (ağırlıklandırma yöntemleri) kapsayan araştırma yayınları nadiren su 

kaynakları yönetiminde de bulunmaktadır. Flug ve diğ. (2000) Glen Kanyonu Barajına 

bağlı olan Colorado Nehir sistemini yönetmek için dokuz ayrı su tahliye alternatiflerini 

değerlendirmek için ağırlık yöntemini uygulamıştır. Lin ve Teng (1990) otoyol kavşak 

yerlerini seçmek ve değerlendirmek için ağırlıklı lineer toplama yöntemi kullanarak 

bir model geliştirmiştir. Bunu Tayvan'daki bir çalışmada dört hedef altında 14 farklı 

perfomans değerini kullanarak on alternatif yer değerlendirmek için uygulamışlardır. 

Yapılan çalışmalara ve literatüre göre Çok Nitelikli Fayda yöntemi ve 

Önceliklendirme yöntemi Kesikli Çok Kriterli Karar Verme uygulamalarında 

kullanılıyor. Çok Nitelikli Fayda yöntemi fayda fonksiyonlarını ve olasılıkları, 

performans değerleri için değerlendirir ve uygun hale getirir (Keeny ve Raiffa, 1976). 

Buna karşın, Önceliklendirme yönteminde ise alternatifler birbirleri arasında 

karşılaştırılır. Ancak bu yöntemler belirli bir karar problemine uygulandığında her 

birinin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Bölüm 2.3.2.2’de her birinin bazı 

avantajları ve dezavantajları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.  

Yukarıda sözü edilen uygulamalara ek olarak, ÇKKV teknikleri su kaynaklarının 

planlanması ve yönetiminde araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından geniş ölçüde 

kullanılmıştır. Nehir havza yönetiminin çok amaçlı optimizasyonunda (Gershon ve 

diğ.1982), en iyi atıksu yönetim planı seçilmesinde (Tecle ve diğ.1988), ulusal su 

mastır planı yapılmasında (Simonovic, 1989), su kaynakları planlamlarındaki 

çatışmalara çözüm bulmada (Cai ve diğ. 2004), yeraltı su kaynakları yönetiminde 

alternatifler arasında önceliklendirme yapılmasında (Duckstein ve diğ.1994) ve 

Fransa'nın güneyinde evsel su ihtiyacını karşılama planında kullanılmıştır 

(Abrishamchi ve diğ. 2005). Ancak bir yöntem seçimi sisteminin özelliklerine, 

ulaşılabilir verilere, belirlenen hedeflere ve kısıtlamalara bağlıdır (Barros ve diğ. 

2003). 

m tane alternatifi {a1, a2, ....ai...., am} olan sonlu A kümesini değerlendirmek için n tane 

perfomans değeri [f1(.),f2(.),......, fj(.), .... , fn(.)] ele alınarak oluşturulan karar matrisi 

içinde çok kriterli problemin temel verileri Çizelge 2.1’deki gibidir.  Karar verici A 

kümesindeki 'en iyi alternatifi' seçmek için kullanır. Kesikli Çok Kriterli Karar Verme 
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yöntemlerinin hepsi aynı karar matrisi ile başlar. Ancak yöntemler bir çözüme ulaşmak 

için istenen ek bilgi ve hesaplama prosedürlerine göre değişir. 

Çizelge 2.1 : Karar matrisi. 

Alternatif f1(.) f2(.) ... ... fj(.) ... ... fn(.) 

a1 f1(a1) f2(a1) ... ... fj(a1) ... ... fn(a1) 

a2 f1(a2) f2(a2) ... ... fj(a2) ... ... fn(a2) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ai f1(ai) f2(ai) ... ... fj(ai) ... ... fn(ai) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

am f1(am) f2(am) ... ... fj(am) ... ... fn(am) 

 

Problem perfomans değerlerinin değerlendirilmesinde birden çok karar verici veya 

belirsizlikler içeriyorsa üçüncü bir boyutta olabilir (Mareschal, 1986 ). Belirsizlikler 

bilgi eksikliği ile ilgilidir. Stewart (2005) belirsizlikleri iki grup şeklinde sınıflandırır. 

Sorun yapılanması ve analiz sürecine ilişkin belirsizlikleri  'iç belirsizlik' ve çevresel 

sorunlar ve karar vericinin kontrolü dışında olabilecek bir eylemin sonucunda oluşan 

belirsizleri ise 'dış belirsizlik' olarak tanımlamıştır. Örneğin su kaynakları ile ilgili 

karar problemleri, önem ağırlıkları ve tercih eşik değerleri gibi iç belirsizleri veya 

akarsu debisindeki ve taleplerdeki değişim gibi dış belirsizleri kapsayabilir. Buna ek 

olarak, bazı problemlerde giriş hataları gibi veri hataları ile ilişkili belirsizlikler de 

görülmektedir. İç belirsizlikler uygun duyarlılık ve sağlamlık analizi ile ele alınırken, 

dış belirsizlikler sadece teknik nitelikte yanıtlar tarafından ele alınabilmektedir 

(Stewart, 2005). 

Hemen hemen tüm ÇKKV yaklaşımları alternatifleri belirlemek için karar vericinin 

tercihlerini kullanır. ÇKKV yöntemlerinde karşılaşılan zorluklar genellikle karar 

verici tercihlerinin modellenmesine ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. Mantıksal 

kurallar ve ilişkilerin yanı sıra karar vericinin duygusal ve psikolojik yönleri karar 

verici tercihlerinin modellemesine yardımcı olur. Açıkcası bu analiz sonucunu önemli 

derecede etkilemektedir.  
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Çok nitelikli fayda yöntemi 

Eğer karar vericinin tercihleri kabul edilirse, karar vericinin kararları beklenen fayda 

maksimizasyonu olarak tarif edilebilir. Belirsizlik altında verilen bir kararın 

sonucunda elde edilecek fayda ile olayın gerçekleşme olasılığı çarpıldığında elde 

edilen sonuç beklenen fayda olarak tanımlanmaktadır.                                             

𝐸𝑈(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐸𝐼)𝑈(𝑋𝐼)𝑛
𝑖=1                                 (2.1) 

 

EU(A) -  Olaylara (E1,E2,...En) dayalı performans değerleri değerlendirilmesini  

               (X1, X2,....,Xn) kapsayan alternatifin (A) beklenen faydası 

P(Ei)   - Olay Ei için ortaya çıkma olasılığı 

U(Xi)  - Xi  nin sonucunda elde edlen fayda 

 

Katkı fayda yöntemlerindeki ortak bir özellik ise performans değerlerine uygun katkı 

yarar fonksiyonlarını ve olasılıkların değerlendirilmesi ve uyarlanmasıdır (Keeny ve 

Raiffa 1976). Katkı fayda fonksiyonları, genellikle karar vericinin alternatifler 

arasındaki seçime verdiği yanıtlar kullanılarak üretilir. Tüm performans değerleri için 

katkı yarar fonksiyonları üretildikten sonra karar vericiler kendisine sunulan 

alternatifleri değerlendirir ve bir karar verir. 

Yarara dayalı yöntemlerin büyük avantajı olasılık sonuçları için adapte edilebilir 

olmasıdır (Zoints 1990). Ancak fayda fonksiyonlarını türetme süreci uzun ve sıkıcı 

olarak kabul edilir ve karar vericinin ele alınması gereken soruları anlaması kolay 

değildir. Bu tutarsız tepkilere yol açabilir. Bununla birlikte, alternatiflerin tam 

sıralanması için yarar-tabanlı yöntemler güvenilir sonuçlar sağlabilir. Fakat 

önceliklendirme yöntemlerine göre uygulanması nispeten daha zordur (Pomerol and 

Barba-Romero, 2000). 

Brans (2002) pratik açıdan bu prosedürün, küresel değer fonksiyonu içinde güçlü ve 

zayıf kriterler arasında dengeleme etkileri nedeniyle son derece tartışmalı olduğunu 

belirtmektedir. Bu yöntemler, karar vericinin yaşam deneyimini, duygusallığını göz 

ardı etmesini veya öznelliğinde herhangi bir kısıtlama yapmasını beklenmeden karar 

vericiye en uygun çözümü empoze eder. 

Analitik Hiyerarşi Süreci en popüler katkı yarara dayalı Çok Kriterli Karar Verme 

yöntemlerinden biridir. Analitik Hiyerarşi Süreci grafikler teorisine dayalı güçlü bir 

teorik yorumu destekliyor ve hiyerarşik model bu metodolojinin merkez parçasıdır. 
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Sorunun yapılandırılması sırasında kriterleri hiyerarşik bir şekilde sıralanmasını 

kolaylaştırır ve ÇKKV yönteminin önemli zorlukları ile etkili bir şekilde mücadele 

edilmesini sağlar. Performans değerlerinin ağırlıkları hiyerarşik sıralanır. Yöntem aynı 

zamanda bir tutarsızlık katsayısı tanımlayarak belirlenen tutarsızlık değerini kabul 

eder ve her performans değeri için alternatifler arasında ikili karşılaştırma içerir. 

Önceliklendirilme marjinal değer fonksiyonları tarafından modellenmiştir (Guitouni 

ve Martel 1998). Pomerol ve Barba-Romero (2000) 'e göre, bu yöntemin bazı 

eksiklikleri ve sınırlamaları vardır. Kullanıcının hiyerarşi yapılanmaya adapte olması 

zor olabilir. Önceden analiz edilen alternatifler setinin son sıralaması yeni 

alternatiflerin eklenmesiyle değişebilir ve düzenlenmesi daha zor hale gelebilir. Bu 

fayda fonksiyonlarını oluşturmak amacıyla, karar vericiden bir sürü bilgi beklenebilir. 

Ancak, Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi başarıyla uluslararası zıtlaşmaların 

çözümünden kurumsal planlama (strateji planlaması, proje seçimi, yatırım seçimi, 

donanım seçimi, ticari zenginleştirilme, denetim vs.) uygulamalarına kadar geniş bir 

yelpazede kullanılmaktadır (Zelany, 1982). 

Gruplara ve bireylere, karar verme sürecindeki nitel ve nicel faktörleri birleştirme 

olanağı veren güçlü ve kolay anlaşılır bir yöntembilimidir (Saaty, 1996). Karışık, 

anlaşılması güçlü veya yapısallaşmamış sorunlar için genel bir Çok Kriterli Karar 

Verme yöntemi olarakta tanımlanmaktadır. Her sorun için amaç, kriter, olası alt kriter 

seviyeleri ve seçeneklerden oluşan bir hiyerarşi modeli kullanılır (Şekil 2.7). 

Hiyerarşinin en üstünde amaç tanımlanır. Hiyerarşinin bir alt kademesinde kriterler 

tanımlanırken en alt kademesinde alternatifler tanımlanmaktadır. AHP, kararla ilgili 

öğelerin bir üst seviyedeki öğeye göre yapılan ikili karşılaştırma yargılarından 

öncelikler elde eder. İlk olarak ikili karşılaştırma yargıları bir matrise konulur. 

Matrisin en büyük öz vektörü hesaplanarak öncelikler bulunur. Aynı zamanda 

yargılardaki tutarsızlıklar da hesaplanır. 

Örneğin amaç, sektörler arasında sürdürülebilir su tahsisi planlaması yapmak ve 

alternatifler de sektörler olarak tanımlandıysa AHP sonunda sektörler arasındaki 

öncelik kolaylıkla belirlenebilir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sürdürülebilir ve 

verimli su tahsisi sağlanır. Bu sonucu elde edebilmek için ilk önce havza hakkında 

bilgi sahibi olan insanlardan bir grup oluşturulmalıdır. Bu grup karar verme yetkisine 

sahip kişiler olmalıdır. Tanımlanan kriterler amaca göre kıyaslanır. Sonra kriterlerin 
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Şekil 2.7 : Karar verme hiyerarşisi. 

 

alternatifler üzerindeki etkisi hatta kendi içlerinde birbirlerini etkiliyorlarsa bu etkiler 

incelenip rakamsal olarak önceliklendirilir. Elde edilen rakamsal veriler birleştirilerek 

tek bir matris haline getirlir. Bu matris ile özvektör hesaplaması yapılır. En sonunda 

elde edilen ağırlık değerlerin ortalaması alınır ve tutarlılığı hesaplanır. Tutarlığın 0.1 

den küçük olması gerekir.  

Herath (2004) Avustralya'da Murray Nehri üzerindeki Wonga Bataklığı planı ve 

yönetimi seçeneklerini değerlendirmek için AHP yöntemini kullanmıştır. Çalışma, 

ekolojik, ekonomik, çevresel ve sosyal yönleriyle ilgili çoklu hedefler üzerindeki 

paydaş tercihlerin nasıl alternatiflerin karar analizi içine dahil edildiğini 

göstermektedir. Çalışma AHP yönteminin başarısı karar probleminin yapılandırılma 

sürecine, nasıl ikili karşılaştırılma yapıldığına ve yöneltilen sorulara inandırıcı 

cevaplar veren katılımcıların yeteneğine bağlıdır. 

Önceliklendirme yöntemi 

60'lı yıllardaki Fransız işçi etkisiyle ortaya çıkan önceliklendirme yöntemleri Çok 

Nitelikli Fayda yaklaşımının uygun olduğu ya da olmadığı durumlarda genel tercih 

yapısındaki birkaç performans değer hakkında tercih bilgilerini toplayarak ileri 

sürülmüştür. Eğer karar verici çok güçlü matematiksel hipotezlerden ve karmaşık 

bilgilerden kaçınıyorsa, önceliklendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar Çok 

Nitelikli Fayda Teorisinden elde edilen sonuçlara göre daha az zengindir (Vincke, 

1992). 

Başlangıçta önceliklendirme işlemleri için teorik temelin olmaması, muhtemelen 

1960'ların sonunda ilk önceliklendirme yöntemlerinden biri hakkında makale 

yazılmasına rağmen ÇKKV kuramcıları arasından en azından biri tarafından kabul 
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görülmemesindendir (Perlot 1997; Vincke 1992). Önceliklendirme yöntemlerinin 

temellerinin sağlanması için Perlot (1997) tarafından ortak bir çerçeve önerilmiştir. 

Ancak, önceliklendirme yöntemlerinin teorik çerçevesi 90'lı yıllarda değiştirilerek  

(Roy, 1990) uygulamalar daha çeşitlilik göstermiş ve güçlü bir temel oluşturulmuştur 

(Pomerol ve Barba-Romero, 2000). 

Bu yöntemler, karar vericiye performans değerler hakkında tercihlerini ifade 

etmesinde daha fazla özgürlük sunmaktadır. Karar vericinin tercihlerinin bir araya 

getirilmesi için alternatifler ikili karşılaştırılmaktadır. Bir veya birkaç alternatifin  

seçilmesi sorunları, en iyi önceliklendirme yöntemleri ile çözülmektedir. Çünkü hem 

karar vericinin tercihleri ayarlanabilmektedir hem de karar vericiden nispeten daha az 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır (Pomerol ve Barba-Romero, 2000). Çoğu karar 

durumlarında önceliklendirme yöntemine başvurulması son birkaç on yılda hızla artığı 

görülmektedir. Önceliklendirme yöntemleri önemli mühendislik projelerinde yaygın 

olarak uygulanmıştır (Georgopoulou ve diğerleri, 1998;. Rogers ve Bruen 1997;. 

Spengler ve arkadaşları, 1998). 

Önceliklendirme yöntemi, belirli bir bakış açısının dezavantajı ile diğer bakış açısının 

avantajları arasında bir dengenin sağlamasıyla karakterize edilebilir. İki alternatifin 

karşılaştırılmasında, bunlardan birinin lehine olan 'küçük' farklılıklarla diğerinin 

lehine olan 'küçük' farklılıklar dengelenebilir. Fakat 'büyük' farklılıklar ile karşı yönün 

'büyük' farklılıkları dengelenemez. 

Genel olarak a ve b olan iki alternatif arasındaki ikili ilişki a S b veya b S a şeklinde 

gösterilmektedir. Eğer a S b şeklinde gösterilirse; karar vericinin tercihlerine, 

problemin kaynağına ve alternatiflerin değerlendirilmesine dayalı elde edilen sonuca 

göre a alternatifi en az b alternatifi kadar iyi olduğu anlamına gelmektedir. Bazı 

önceliklendirme yöntemlerinde karar vericinin tercihlerini genel bir şekilde ifade 

etmesi için performans değerleri ve tercih eşik değerleri gibi sözde kriter kavramları 

kullanılır. Her bir performans değeri için bir farkızlık eşiği (q) ve kesin tercih eşiği (p), 

(p > q) şeklinde tanımlanmalıdır. Bu eşikler, performans değerleri ile ilgili a ve b 

alternatiflerinin değerlendirmesinin karşılaştırılması için kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerde performans değerlerinin ağırlıkları tanımlanır.  
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Önceliklendirme yöntemleri iki adımdan oluşmaktadır; 

Adım 1: önceliklendirme ilişkisinin kurulması  

Adım 2: seçilen sorundaki ilişkilerin belirlemesi 

ELECTRE ve PROMETHEE interaktif öğrenme sağlayan en yaygın kullanılan iki 

önceliklendirme yöntemleridir. Çeşitli karar parametrelerinin interaktif sabitlenmesi 

için yapılan duyarlılık analizinin kendi imkânları yoluyla keşfi için uyarlanırlar. Bu 

yöntemler, Çok Nitelikli Fayda Teorisindeki her bir alternatifin ortak bir ölçekte 

sayısal bir değerlendirilmenin yapılmasının yanı sıra her bir performans değeri ile 

karar vericilerin tercihlerinin bir araya getirilmesine ve her bir kriter için ayrı ayrı 

alternatifler arasında ikili karşılaştırılma yapılmasına bağlıdır. Ancak, bazı durumlarda 

ikili karşılaşırmalar genel tercihin geçersiz olmasına sebep olabilir. 

ELECTRE yöntemleri 'uyum' ve 'uyumsuzluk' kavramlarıyla birlikte önceliklendirme 

kavramını entegre eder. Her bir kriter için alternatif a en az alternatif b kadar iyi olduğu 

durumlarda (uyum prensibi), ve alternatif a nın önemli ölçüde alternatif b den daha az 

iyi  olduğu bir kriterin olmadığı durumda ise alternatif a, alternatif b den daha üstün 

olduğuna karar verilir. 

Özgün sürümü ELECTRE I (Roy, 1968) tanıtılmasından bu yana diğer versiyonlar 

ELECTRE II (Roy ve Bertier, 1973), ELECTRE III (Roy, 1978), ELECTRE IV (Roy 

ve Hugonnard, 1982), ELECTRE IS (Roy, 1985) ve ELECTRE TRI (Mousseau ve 

ark., 1997) ortaya çıkmıştır. ELECTRE I, ELECTRE IS ve ELECTRE TRI değer 

odaklı grafik ile temsil edilen alternatifler üzerinde tanımlanan küresel 

önceliklendirme ilişkisini verir. Bu grafikten bir seçim yapmak için gerekli bilgiler 

elde edilebilir. Bu önceliklendirme ilişkisi, karar verici tarafından tanımlanan tercih 

eşiklerinden etkilenir. ELECTRE II, ELECTRE III ve ELECTRE IV toplu tercihlere 

göre her bir alternatif için tüm alternatifleri önceliklendirmektedir. ELECTRE TRI 

önceden tanımlanmış alt gruplar için alternatiflerin önceliklendirilmesi sorunu 

(sınıflandırma problemi) ile ilgilenir. ELECTRE IV performans değerinin ağırlıklarına 

gereksinim duymayan ELECTRE türüdür, fakat kademeli olarak inşa edilmiş ve her 

biri arasındaki önceliklendirme ilişkileri dizisi aracılığıyla çalışır (Pomerol ve Barba-

Romero, 2000). ELECTRE yöntemlerinin benzersiz özelliği performans 

değerlerindeki veto kavramını tanımlar (Roy, 1990). 
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PROMETHEE sık sık kullanılan önceliklendirme yöntemlerinden biridir. Bu 

yöntemin talep edilen başlıca özelliği, karar verici için mükemmel anlaşılır ve asıl 

sezgisel Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olmasıdır (Pomerol ve Barba-

Romero, 2000). Yöntem, karar vericinin tercihlerini açıklaması için altı tercih 

fonksiyon (genelleştirilmiş kriterler) türlerini göstermektedir. Karar verici tarafından 

her performans değeri için bir ağırlık ve bir kriter tipi belirtilmelidir. PROMETHEE I 

ve ELECTRE yöntemleri aynı ilkelere dayanmaktadır. Bu prosedür tercih toplama 

dayalı alternatiflerin kısmi önceliklendirilmesini sağlar. Örneğin, bütün 

önceliklendirmenin yerine en iyi alternatife odaklanır. Alternatif çiftlerinin tercihi (P), 

kayıtsızlık (I) ya da benzersizlik (R) şeklinde sınıflandırılır. PROMETHEE II ve 

PROMETHEE I aynı ilkelere dayanır, fakat PROMETHEE II tercih toplanmasını 

kullanarak alternatiflerin toplam ön sıralamasını sağlar. ELECTRE yöntemlerin 

aksine, PROMETHEE kriter tanımının hazırlık aşamasındaki eşikleri 

tanımlamaktadır. ELECTRE yöntemine benzer şekilde tercih eşikleri ile birlikte 

performans değerlerinin uyum ve uyumsuzluk eşik değerleri belirlenmektedir. 

Bununla birlikte Brans ve arkadaşlarına göre (1986) PROMETHEE yöntemi 

ELECTRE yöntemine göre eşik eğerlerindeki değişikliklerin yapılmasına daha az 

duyarlıdır. 

Su kaynakları planlaması ile ilgili birçok uygulamalarda ELECTRE yöntemi 

kullanılmıştır. Örneğin, İspanya'da Flumen Monegros sulama sistemi için alternatif 

planlama politikalarını analiz etmek için (Srinivasa Raju ve diğ., 2000), Amerika'da 

Santa Cruz Nehir Havzası için alternatif nehir havzası kalkınma stratejilerinin 

etkilerini incelemek için (Gershon ve diğ.,1982) ve Güney Hindistan'daki Rishna 

Havzası'ndaki rezervuarlar için optimum nehir havzası planlama stratejisini seçmek 

için kullanılmıştır (Anand Raj, 1995). 

Srinivasa Raju ve diğ. (2000) aşağıdaki gibi ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan on 

tane performans değeri (PD) kullanmıştır. 

1. Ekonomik faktörler (4 PD); Sulama sisteminin ilk maliyeti, bakım maliyeti, 

bitkilerden elde edilen kar ve devlet yardımı. 

2. Çevresel faktörler (4 PD); sulama suyu hacmi, sulama sonrası su kalitesi, sel 

veya kuraklığa karşı direnç ve kullanılabilir su verimliliği. 

3. Sosyal faktörler (2 PD); Kırsal işgücü istihdamı ve tarıma ait olmayan 

alanlar. 
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Alternatif planlama politikaları sulama sistemi, su fiyatlandırması, su tahsisi, bitki 

deseni, gübre kullanımı ve alınan devlet yardımları gibi faktörler ile formüle edilir. 

Çok Kriterli önceliklendirme tekniği olan ELECTRE-TRI ilk olarak büyük boy karar 

matrisini küçültmek için kullanılmıştır. Sonra beş farklı ÇKKV teknikleri yani 

PROMETHEE II, EXPROM-2 [önceliklendirme ve mesafeye dayalı yöntemlerin 

kombinasyonu] (Raju ve Duckstein, 2000), ELCTRE III, ELCTRE IV ve Uzlaşma 

Programı alternatiflerin analizi ve sıralanması için uygulanmıştır. Çok sayıda 

alternatifin veya performans değerlerinin olduğu zaman ELECTRE TRI yararlı bir 

tarama yöntemidir. Beş farklı ÇKKV teknikleri en iyi aynı planlama stratejisini 

bulmaktadır. 

Gershon ve diğ. (1982) Santa Cruz Nehri Havzası için yirmi beş alternatif havza 

kalkınma stratejilerini incelemek için ELECTRE I & ELECTRE II yönetemlerini 

uygulamıştır. Süreç, sistemdeki hedeflerin tanımlanması ile başlamaktadır. Çalışmada 

(1) su temini, (2) taşkın koruma, (3) çevre (4) su kaynaklarının kullanımı, ve (5) 

rekreasyon olmak üzere 5 farklı hedef belirlenmiştir. Her bir alternatif stratejisinin 

performansının değerlendirilmesi için onüç farklı performans değer kullanılmıştır. 

Benzer bir çalışmada, Anand Raj (1995) da sekiz rezervuarı ve bir derivasyon 

çalışması olan Krishna nehir havzası için yirmi yedi alternatif nehir havzası planlama 

stratejilerini değerlendirmek için ELECTRE I ve ELECTRE II yöntemlerine 

başvurmuştur. Kabul edilen alternatifler minimum üç rezervuarlı planlama 

politikalarının farklı kombinasyonlarıdır. Bu alternatif planlama stratejileri altı 

performans değer yani sulama, enerji üretimi, içme suyu, çevre kalitesi, sel ve projenin 

maliyeti yardımıyla değerlendirilmiştir. 

2.3.3. Çok kriterli karar verme ile karar destek sistemleri 

İnteraktif arayüzleri ile birlikte bilgisayar tabanlı modellere genellikle Karar Destek 

Sistemleri denir. Tüm Karar Destek Sistemlerinin ortak hedefi, karar vericilere 

çerçevelere, metodolojilere ve kullanılan tekniklere bakmaksızın zamanlı bilgi 

sağlamaktır (Loucks, 1995). Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesine ve 

kullanımındaki önemli büyümeye rağmen, bilgisayar destekli Karar Destek 

Sistemlerinin daha kullanışlı hale gelmesi için geliştirilebilir.  Literatürde Çok Kriterli 

Karar Verme ve Karar Destek Sistemleri uygulamaları ile ilgili çok sayıda örnek 

çalışma vardır.  
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Su kaynakları yönetiminde bazı Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerine dayalı Karar 

Destek Sistemi uygulamaları uyuşmazlık çözümü için (Rajasekaram ve Nandalal, 

2005), havza taşkın kontrolü için (Shim ve diğ., 2002) ve rezervuar işletimi için 

(Westphal ve diğ.,2003) kullanılmıştır. Rajasekaram ve Nandalal (2005) çok amaçlı 

tek rezervuarın su yönetimindeki çatışma çözümü için bir Karar Destek Sistemi 

geliştirmiştir. Bu sistem, iletişim sisteminden, veri tabanlı yönetim sisteminden ve 

modele dayalı yönetim sisteminden oluşmaktadır. Rezervuar su yönetiminin çatışma 

çözümü sulama, içme suyu, hidroelektrik üretim veya su taşkınının indirgenmesi gibi 

su gereksinimleri olan iki grup arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Shim ve ark. 

(2002) çok amaçlı gerçek zamanlı havza taşkın kontrolü için bir prototip Mekansal 

Karar Destek Sistemi tanıtmışlardır. Bu Mekansal Karar Destek Sistemi, veritabanlı 

yönetim alt sistemi ile bir coğrafi bilgi sistemini, gerçek zamanlı meteorolojik ve 

hidrolojik veri izleme sistemini, sistem simülasyonu ve optimizasyonu için model 

tabanlı alt sistemini ve sistem operatörleri tarafından etkin kullanımını sağlayan bir 

grafik iletişim arayüzünü entegre etmektedir. Taşkın kontrolü için Mekânsal Karar 

Destek Sistemi, 1995 yılında Kore'deki Han Nehri havzasında gerçekleşen ciddi sel 

olayının simülasyonu için uygulanmıştır. Daha önceden yapılmış çalışmaların 

sonuçlarına göre taşkın kontrolü için Mekansal Karar Destek Sistemi tarafından 

oluşturulan entegre operasyonel stratejileri ciddi oranda aşağı sel etkilerini 

azaltmaktadır. 

ABD'de Boston metropol bölgesine içme suyu sağlanan rezervuar sisteminin yönetimi 

için gerçek zamanlı Karar Destek Sistemi geliştirilmiştir (Westphal ve diğ., 2003). 

Karar Destek Sistemi, havza modellerini, rezervuar hidrolik modellerini ve rezervuar 

su kalitesi modelini birbirine bağlayan bir sistem çerçevesi kullanır. Karar destek 

sistemleri kısa vadeli iklim tahminlerine dayalı dört hedefe yönelik günlük ve haftalık 

rezervuar operasyonlarının optimize edilmesini sağlar. Bu dört hedef ise başlıca; (1) 

maksimum su kalitesi, (2) ideal taşkın kontrol seviyeleri, (3) optimum rezervuar 

dengeleme ve (4) maksimum hidroelektrik gelirleri şeklindedir. 

Su tahsis sitemleri için optimum işletme kurallarını elde etmek için REALM su temini 

simülasyon yazılımı ile Çok Kriterli Karar analizi yazılımı Karar Destek Sistemleri 

içinde kullanılmaktadır. Su tahsis sistemi, REALM modelini alternatif işletim kuralları 

çerçevesinde sistem performans değerlerini değerlendirmek için bir simülasyon 

modeli olarak kullanmaktadır. Daha sonra bu işletim kurallarının performansı Çok 



40 

Kriterli Karar Verme yazılımı kullanılarak analiz edilmektedir. Ağırlıkları ve yardımcı 

fonksiyonları açısından karar vericilerin tercihleri tüm performans değerler için 

tanımlanmaktadır. Karar Destek Sistemi alternatif işletim kurallarını fayda ilişkisine 

göre sıralamaktadır. Ancak Karar Destek Sistemi fayda fonksiyonlarını oluşturmak 

amacıyla karar vericiden önemli miktarda bilgi talep etmektedir. 

2.4 Yapılmış Çalışmalar 

Dünyanın birçok bölgesinde, yüzey suyu kullanılabilirliği sadece muson mevsimi 

zamanında bitki sulama talebini karşılamak için yeterliyken, muson sezonu dışındaki 

sürede ise büyük su açıklığı söz konusudur. Muson sezonunda suya doyma ve muson 

sezonu dışında kuraklık gibi problemlerle karşılaşılmaktadır (Dash ve diğ, 2010). 

Örneğin Doğu Hindistan’ın yıllık yağışının %92’si muson aylarında (Haziran-Eylül) 

karşılanmaktadır (Singh ve Panda, 2013). Mansapta oluşabilecek su baskınlarını 

önlemek için büyük miktarda su yakalamak ve hidroelektrik, yüzey rezervuarları veya 

baraj oluşturmak için nehir sistemi üzerinde inşaatlar gerçekleştirilmektedir. Fakat 

muson sezonunda yüzey rezervuarda depolanan su düşük sulama ihtiyacı ve sabit 

kapasite yüzünden kullanılamaz. Muson sezonunda yeraltı su kaynaklarının kapasitesi 

artırılması sağlanırken, muson sezonu haricinde yüzey suları kullanılarak yeraltı su 

kaynaklarının kapasitesinin sabit kalması sağlanır.  

Çeşitli araştırmacılar kuraklık yönetimi (Raman ve diğ, 1992), sulama suyu yönetimi 

(Prajamwong ve diğ, 1997), havzadaki yüzey suyu planlaması (Ito ve diğ, 2001), su 

kalite yönetimi (Arnold ve Orlob, 1989), sel yönetimi (Ford, 2001), rezervuar 

sistemleri operasyonu (Arumugam & Mohan, 1997) ve yüzey ve yeraltı sularının 

birleşik kullanımı (Singh, 2015) için modeller ve yazılımlar geliştirmişlerdir. 

Optimizasyon modelleri genellikle su kaynakları sorunlarına perspektif sonuçlar 

sağlayabilir. Birçok araştırmacı sulama sistemleri ve entegre taşkın yönetim planının 

planlanması ve stratejilerinin oluşturulması için simülasyon ve optimizasyon 

modelleri uygulamaktadır (Gorantiwar & Smout, 2003).  

Optimizasyon modeli amaç fonksiyonu ve kısıtlamalardan oluşmaktadır. Biswadip ve 

arkadaşları (2014) projelerinde hedef alanda farklı mevsimlerde yetiştirilen farklı 

bitkilerin yıllık net getirisini maksimize etmeyi hedeflemişlerdir. Toprak ve su 

kaynakları tahsis politikalarının çeşitli senaryoları gelişmiş yazılımlar yoluyla 
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incelenmiş ve bu yazılımlar alt sistemlerden oluşmaktadır: (1) veri tabanlı yönetim 

altyapısı; (2) model tabanlı yönetim alt sistemi ve (3) iletişim oluşturma ve yönetim 

alt sistemi. Bu yazılım bileşenleri karar verme süreci için birbirleriyle entegre 

halindedir (Şekil 2.8).  

Veri tabanlı yönetim altyapısı karar vermede, kullanılacak farklı merkez ve eyalet 

hükümet kuruluşlarından toplanan çalışma alanının meteorolojik, bitki, toprak ve su 

kaynaklarının verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu geçmiş veriler kullanılarak model 

oluşturulmaktadır. Model tabanlı yönetim alt sistemi, tahmin modelini ve 

optimizasyon modelini kapsamaktadır. Tahmin modelleri kaynak tahsis politikalarını 

türetmek için optimizasyon modeline girdi oluşturmaktadır. Giriş parametreleri ve 

modellerin yürütülmesi sonucunda elde edilen sonuçlar grafiklerle ifade edilmektedir. 

Model tabanlı yönetim alt sistemi tarafından sağlanan bilgi akışı sayesinde, iletişim 

oluşturma ve yönetim alt sistemi yüzey ve yeraltı sularının birleşik kullanımından 

gelen yıllık net getiriyi maksimize etmeyi hedefleyen mevsimlik su tahsis alternatif 

senaryolarını oluşturmaktadır. Oluşturulan senaryolar ile hangi bitki örtüsünün su 

gereksiniminin yüzde kaçı, tarım bölgesi için ayrılan kullanılabilir su tarafından 

karşılanacağı gösterilmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 : Yazılım akış diagramı (Biswadip ve diğ.,2014). 

 

BİLGİ ALT SİSTEMİ 

(Çalışma alanı, meteorolojik, bitki örtüsü, toprak ve su kaynakları verileri) 

MODEL ALT SİSTEMİ 

TAHMİN MODELLERİ OPTİMİZASYON MODELİ 

TERLEME & BUHARLAŞMA 

(Bitki su ihtiyacı) kısıtlaması) 
DOĞRUSAL PROGRAM 

(Optimum bitki deseni, su 
kaynakları tahsisi, optimal yıllık 

ekonomik getiri) 
YERALTI SU KAYNAK DENGESİ 

(Hidrolojik denge kısıtlaması) 

BİLGİ ALT SİSTEMİ 
(Net yıllık getiri maksimize etmek için mevsimlik 

bitki  deseni ve su kaynakları tahsis planları için 

alternatif senaryoları) 

KULLANICI ARAYÜZÜ 
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Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, artan sulama suyu talebinin karşılanması için yeni 

kaynaklar geliştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan, birçok ülkede, sulama suyunun 

tahsisi düşük öncelikli olarak görülmektedir. Sonuç olarak, endüstriyel ve evsel su 

talebinin artmasıyla sulama suyundaki arz azaltılmıştır (Pinstrup-Anderen ve diğ, 

1999). 1995 yılında gelişmekte olan ülkelerde tarımsal kullanım %90 iken 2020 

yılında beklenilen tarımsal kullanım ise %70’tir. Fakat gelişmekte olan ülkelerdeki 

aşırı nüfus artışı daha fazla besin üretilmesi için tarımdaki sulama ihtiyacını 

arttırmaktadır. Bu nedenle daha etkin ve verimli kullanılabilir su kaynaklarının 

sağlanması için yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Tadesse ve diğ. (2010) Su Değerlendirme ve Planlama (Water Evaluation And 

Planning) modelini, oluşturulan senaryoların havzadaki su seviyesini nasıl etkilediğini 

belirlemek için uygulamaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarındaki gelişimin 

incelenmesi, yeni su kaynak planlarının ve kullanıcı önceliklerinin belirlenmesi her 

aya ait su ihtiyaç ve temin verilerinin kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 

Bölüm 2.2’de bahsedilen modellerden faydanılmıştır. Geçmiş yıllarda MODSIM’in 

farklı uygulamaları kullanılmıştır. MODSIM çevresel etki değerlendirme için de 

uygulanmıştır (Paul ve ark., 1997). MODSIM’in bir üst versiyonu olan GEO-

MODSIM konumsal veri tabanlı yönetim için GIS ile MODSIM eş zamanlı çalışması 

için geliştirilmiştir (Triana ve Labadie, 2007). Aynı zamanda Brezilya ve Güney 

Oregon’da su miktarı ve kalite modellemesi için uygulanmıştır (Sharon ve diğ., 2001). 

F.T. Berhe ve diğ. (2013) çalışmalarında MODSIM’i uygularak farklı sulama 

bölgelerindeki su değerlerini analiz etmişler ve Awash üst, orta ve alt vadilerindeki 

farklı su talep senaryoları ve su tahsislerini belirlemişlerdir. 

Bojan ve Zorica (2014) ise Sırbistan ve Romanya arasındaki Tuna Nehir’inin su tahsis 

planlaması için ÇKKV tekniği olan AHP yönteminden faydalanmışlardır. 

Çalışmalarının genel amacı, Sırbistan'da farklı paydaşların aktif katılımını sağlayarak 

uygun bir karar verme modeli kurmak ve rezervuar için en iyi su tahsisi stratejisini 

belirlemektir. Ana rezervuar amaçlarını (alternatifleri) elektrik enerjisi üretimi, 

sulama, taşkın kontrolü, su temininin sağlanması, turizm ve rekreasyon ve nehir trafiği 

ve kargo taşımacılığı olarak belirlemişlerdir. AHP sonucunda tüm alternatiflerin 

(rezervuar kullanımlarının) ağırlıkları belirlenmiş ve bu doğrultuda öncelik sıralaması 

yapılmıştır. Belirledikleri öncelik sırasına göre Sırbistan için ilk sırada elektrik enerjisi 

üretimi, Romanya için ise nehir trafiği ve kargo taşımacılığı yer almaktadır. 
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Sonuç olarak, su kaynakları tahsis planları su kaynaklarının kimler tarafından nasıl, ne 

zaman ve nerede kullanacağını belirlemektedir. Toplumun ve bireylerin su 

kaynaklarından elde edeceği ekonomik, ekolojik, sosyo-kültürel gibi değerleri 

doğrudan etkilemektedir. Yukarıda bahsedilen bir takım örnek çalışmalar ile ülkeler 

arasındaki tahsis planının nasıl yapıldığı ve değişen koşullara uyum sağlamak için ne 

gibi yolların izlenildiğinin örnekleri verilmiştir. 
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3.  METODOLOJİ 

Bu çalışmada sosyal, ekonomik, çevresel ve sürdürülebilir su tahsisinin analiz 

edilmesine ve karar verme sürecinde sektörlerin tercihlerine önem verilmesine 

odaklanılmıştır. Karar destek çerçevesi kavramını kapsayan önerilen su tahsis 

planlaması süreci Şekil 3.1'de gösterilmiştir. Su tahsis planlamasında ÇKKV 

tekniklerinden faydalanılmasını hedefleyen bu çalışmada su tahsis planlaması süreci 

için asıl önerilen kısım “karar verme yöntemi ve uygulaması” adımıdır.  Bu esas 

doğrultusunda karar vericiler çeşitli sistem Performans Değerleri kullanarak alternatif 

işletim kurallarını değerlendirir ve daha fazla paydaş tercihlerini bünyesine katarak 

karar sürecinde paydaşların katılımını kolaylaştırır. Şekil 3.1'de verilen süreç genel bir 

sistem olarak geliştirilmiş ve örnek çalışma olan Seyhan Havzası’nın su tahsis sistemi 

için optimum çalışma kurallarının türetilmesinde kullanılmıştır. Planlama sürecinde 

izlenen adımlar sırasıyla: 

1. Planın başlatılması 

2. Durum analizi 

3. Senaryoların oluşturulması 

4. Karar modülü için uygun Çok Kriterli Karar Verme yönteminin seçilmesi 

5. Hedeflerin, performans değerleri ve alternatif işletim kurallarının belirlenmesi 

ve değerlendirilmesi 

6. Karar analizi. 

7. Karar ve onay 

8. Sağlamlık ve duyarlılık analizi 

Adım 4 Çok Kriterli Karar Verme yöntem seçimi için literatür araştırması 

gerekmektedir. Adım 2, Adım 3 ve Adım 5 için Havzanın su tahsis sistemi üzerinde 

saha çalışması gerekmektedir. Ancak, bu çalışmada (Şekil 3.1) önerilen su tahsis 

planlaması süreci herhangi bir su tahsis sistemi planı için kullanılabilir. Yukarıdaki 

adımların her birinin kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.1 : Su tahsis sistemlerinde optimum çalışma kurallarının belirlenmesi için 

önerilen su tahsis planlama süreci. 

 

 

Adım 1: Planlamanın başlatılması 

Ayrıntıları Bölüm 2.1.3’te açıklanmaktadır.  

Adım 2: Durum Analizi 

Ayrıntıları Bölüm 2.1.3’te açıklanmaktadır. Örnek çalışma olarak seçilen Seyhan 

Havzasının durum analizinin yapılması için  su tahsisi simülasyon modellerinden biri 

olan REALM’in (Resource Allocation Model: Kaynak Tahsis Modeli) kullanılması 

önerilmektedir. 

 

1.Planlamanın başlatılması 

2. Durum analizi 

3. Senaryoların oluşturulması 

4. Karar verme yönteminin seçimi 

5. Hedeflerin, performans değerlerinin ve 

alternatif işletim kurallarının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

6. Karar analizi 

7. Karar ve Onay 

8. Sağlamlık ve Duyarlılık 

Analizi 

9. Öneri/Planlama 

Karar verme yöntemi ve uygulanması 
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Adım 3: Senaryoların oluşturulması 

Ayrıntıları Bölüm 2.1.3’te açıklanmaktadır.  

Adım 4: Karar modülü için uygun Çok Kriterli Karar Verme yöntemi seçimi 

Seçilen tüm alternatiflerin uygunluğununun belirlenmesi, karar probleminin 

tanımlanması ve önceden seçilmiş birkaç alternatif işletim kuralları arasında bir sistem 

işleyişine ilişkin en iyi bir veya birkaç kuralın seçilmesi amaçlanmaktadır. Kullanımı 

veya basitliği (Karar vericinin bir sonuca ulaşması için gerekli zaman ve çaba) ve 

yöntemin anlaşılabilirliği veya kolaylığı karar verici açısından bakıldığında doğru 

yönetimin seçimi için önemlidir. Ek olarak, ihtiyaç duyulan girdi verileri, bu verilerin 

elde edilebilirliği, belirsizliklerle baş edilebilirlik ve yazılımın kullanılabilirliği 

dikkate alınmalıdır. Bu sorunlar, karar modülü için uygun Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) yöntemi veya yazılımı seçiminde dikkate alınmalıdır. 

Adım 5:  Hedeflerin, performans değerlerinin ve alternatif işletim kurallarının 

belirlenmesi 

Havza Su Tahsis Planlama Bölümü yetkilileri ile görüşülerek ve literatür araştırması 

ile çeşitli uzun vadeli planlama hedefleri ve alternatif işletim kuralları tespit 

edilmelidir. Ardından havzanın su tahsis sisteminin sürdürebilirliği ve sosyal, 

ekonomik, çevresel yönleri tanımlanmalıdır. Belirlenen hedef doğrultusunda alternatif 

işletim kurallarının değerlendirilmesi için amaçlar ve performans değerler 

tanımlanmalıdır. 

Adım 6: Karar analizi 

Bu adımda ilk olarak bir önceki adımda belirlenen performans değerlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılan tercih yargılarını ortaya çıkaran prosedür 

tasarlanmaktadır. Farklı sektörlerden elde edilen performans değerler ile tercih 

sıralaması yapılması önemli bir görevdir. Farklı ÇKKV yöntemleri farklı girdi 

verilerini gerektirir. Bu nedenle, gerekli girdi verilerinin türü ve miktarı büyük oranda 

seçilen ÇKKV yöntemine bağlıdır. ÇKKV yöntemi seçildikten sonra, seçilen ÇKKV 

yöntemi tarafından gerekli tercih kararları özenle tasarlanmış anket ve önemli paydaş 

grupları ile kişisel görüşmeler yoluyla toplanmalıdır. Tercih yargı verileri, nicel 

istatistik yardımıyla analiz edilmeli ve daha sonra tercih parametreleri karar verme 
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grubundaki farklı paydaş gruplar tarafından uygun beyan sağlamak amacıyla 

modellenmelidir. Alternatif işletim kurallarının performans ölçülerinin 

değerlendirmeleri tek bir matris ile gösterilmelidir. 

Adım 7:  Karar ve Onay 

Havzanın su tahsis sistemindeki optimum çalışma kurallarının türetilmesi için 

alternatif işletim kuralları kıyaslanarak önem sıralaması belirlenmektedir. Bunun için 

ilk olarak alternatif işletim kurallarının değerlendirilme sonuçları ile sektörlerin tercih 

modelleri birleştirilmelidir.  Sonuçlar her şeyden önce mümkün olan karar verme 

durumları altında ve tüm karar vericiler ve üst düzey yöneticiler ile incelenmelidir. 

Ayrı ayrı bütün sektörlerden katılımlar ile tercih sıralamasının son hali belirlenmelidir. 

Adım 8:  Sağlamlık ve Duyarlılık analizi 

Dıuyarlılık analizi, farklı kategorilerdeki paydaşların fikirleri ve grup kararı ile verilen 

sonuçların değerlendirilmesi için yapılmalıdır. Sağlamlık analizi, alternatif işletim 

kuralları için düzenlenen ve her biri için atanan ağırlık değerlerinin doğruluğunu 

göstermektedir. Analizden elde edilen sonuca göre havzanın su tahsis sistemindeki 

optimum alternatif işletim kuralı belirlenmektedir.  

Adım 9: Öneri/Planlama 

Son olarak mevcut durum ve şekillenmekte olan havza bazında su yönetimi sürecine 

katkı sunması beklenilen öneriler verilmekte ve bunlar doğrultusunda planlar 

oluşturulmaktadır.  

3.1  REALM Simülasyon Yazılımı  

REALM simülasyon modelinde mevcut veriler kullanılarak gelecekteki akış verileri,  

talep tahminleri ve iklim koşulları belirlenmektedir. Modelde ilk olarak rezervuarlar, 

talep bölgeleri, transfer şebekeleri ve akarsu bitiş noktaları belirtilerek şematik 

gösterim oluşturulmalıdır. Sonrasında model içinde üç ana giriş veri dosyaları 

girilmelidir. Bunlar; akarsu akışlarının dosyası, talep dosyası ve sistem dosyasıdır. 

Akarsu akış dosyası sistemdeki giriş ayrıntılarını ve iklim verilerini içermelidir. Sistem 

girişleri düzensiz akarsu akışlarından oluşabilir. Akarsu akış dosyasındaki iklim 

verileri (örneğin; sıcaklık, yağış, iklim endeksleri) rezervuar buharlaşma kayıplarını 

modellemek için ve Yıllık Ortalama Talep tahmin değerlerinden mevsimsel aylık 
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taleplerin ayarlanması için kullanılmalıdır. Talep dosyası su tahsis sistemindeki her bir 

talep bölgesi için sınırsız talepleri içermelidir. Sistem dosyası rezervuarlar, talepler ve 

dere ve boru kesişim bölgeleri gibi çeşitli su sistemi parçalarını ve bunları birbirine 

bağlayan boruları, kanalları ve su kemerlerini tanımlamalıdır. Bu dosya hem 

rezervuarlar, talepler, borular, kanallar vb. hakkında hem de rezervuar transferi ve 

talep kısıtlamaları kuralları hakkında bilgi içermelidir. Ek olarak, eğer havza için 

kentsel ve sulama kısıtlama ilkeleri, sulama suyu tahsisi kuralları, çeşitli sektörler 

arasındaki su kaynaklarının paylaşımı, çevresel akışlar, su kalitesi ve iklim değişikliği 

seneryoları, transfer öncelikleri gibi veriler mevcut ise bunlarda model içinde 

kaydedilmelidir. Model sonucunda elde edilen veriler ve sonuçlar doğrultusunda 

performans değerleri ve alternatif işletim kurallarının belirlenmesi sağlanmaktadır.  

3.2 Çok Kriterli Karar Verme Tekniği ile Yazılım Seçimi  

Mevcut Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri bugüne kadar talep edilen nitel ve nicel 

bilgiler, kullanılan yöntem, bunların kullanım kolaylığı, sunulan duyarlılık araçları ve 

matematiksel özelliklere göre birbirlerinden farklılık göstermektedir. Yöntemin 

kullanılabilirlik ve anlaşılabilirliği açısından kolaylığı karar vericinin yöntem 

seçiminde önemli bir faktördür. Yazılımların birçok problemde uygulanabilirliği, 

ticari kullanılabilirliği, metodolojilerin temsil edilebilirliği ve geniş kullanımı gibi 

özellikler yazılım seçiminde dikkate alınmalıdır. Gelişen çok sayıdaki ÇKKV 

yöntemlerine karşın, hiçbiri tüm karar durumlarına uygun süper yöntem değildir. 

Belirli bir yöntem seçimi, senaryoların oluşturulmasından sonra yapılmalıdır. Böylece 

karar vericilerin, analistlerin veya paydaşların uygulanabilir alternatifleri, farklı 

sonuçları, performans değerleri ve belirsiz veriler arasındaki çatışmalar gibi 

problemleri anlaması daha kolaylaşır ve doğru karar verme tekniğinin seçimi sağlanır.  

Karar vericilerin rekabet ortamında kararları hızlı ve etkin bir şekilde vermesi 

günümüzdeki su tahsisindeki en önemli hedeflerden biridir. Sektörlerin hızla değişen 

çevresel koşullara hızla uyum sağlamaları ve bu değişime paralel olarak etkin kararlar 

alabilmeleri, karar verme sürecinde çok sayıda nitel ve nicel faktörü bir arada 

değerlendirebilen bilimsel yöntemleri kullanmaları ile mümkündür. Bu süreçte başlıca 

kullanılan ÇKKV yöntemleri; Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), aksiyomatik tasarım, 

TOPSIS, ELECTRE ve PROMETHEE yöntemleridir. En çok bilinen ve yaygın olarak 

kullanılan önceliklendirme yöntemlerinden biri olan PROMETHEE (bilgisayar 
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yazılım aracı ile) şeffaf hesaplama prosedürü ve sadeliği bakımından bu tezde 

incelenen Seyhan Havzası için seçilmiştir. Karar vericinin bir sonuca ulaşması için 

gerekli olan zamanın kısa ve çabanın düşük olması da bu yöntemin seçilmesinin 

nedenlerindendir.  

3.2.1 PROMETHEE 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Encrichment 

Evaluations) yöntemi 1982 yılında Brans tarafından geliştirilmiş Çok Nitelikli bir 

önceliklendirme yöntemidir. PROMETHEE yöntemi, literatürde yer alan 

önceliklendirme yöntemlerinin uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklardan yola 

çıkılarak geliştirilmiştir. PROMETHEE karar vericiden Çizelge 2.1'de gösterilen karar 

matris formundaki gerekli temel verilerin yanı sıra bazı ek tercih bilgileri de 

istemektedir. Bu tercihler, belirli bir giriş bilgisi sağlayacak şekilde modellenmelidir. 

Karar vericinin PROMETHEE yönteminde tercihleri modellemesini kolaylaştıran iki 

tür bilgi aşağıda verilmiştir.   

1. Her performans değer için tercih fonksiyonu, 

2. Performans değerlerinin bağıl önemi (ağırlıkları ile ifade edilmiştir). 

PROMETHEE yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerine göre basitliği, açıklığı ve dengeli 

olması açısından daha üstündür. Sıralama oluşturulurken tercih fonksiyonları 

kullanılmalıdır. Bütün parametreler açık bir şekilde belirlenerek KV’nin karar vermesi 

kolaylaştırılır. PROMETHEE yöntemi ile sonlu sayıda alternatifler üzerinde hem 

kısmi sıralama (PROMETHEE I) hem de tam sıralama (PROMETHEE II) yapmak 

mümkündür. PROMETHEE yöntemi 7 adımdan oluşmaktadır. Bu adımların her biri 

Visual PROMETHEE yazılımı içinde uygulanmaktadır. 

Adım 1 : w=(w1,w2,...,wn) ağırlıkları ile n kriter c=(f1,f2,...,fn) tarafından 

değerlendirilen alternatiflere A=(a,b,c,...) ilişkin Çizelge 2.1’dekine benzer yalnız 

ağırlıkların eklenmiş olduğu  veri matrisi Çizelge 3.1’de verilen şekilde oluşturulur.  
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Çizelge 3.1 : Veri matrisi. 

 

 

 

 

 

Adım 2: Kriterler için tercih fonksiyonları tanımlanır. Tercih fonksiyonu, p (x), 

bağımsız olarak farklı performans değerlerinin ölçü birimlerinin karşılaştırılmasını 

sağlamak ve tercihlerin biraraya getirilmesinde ortaya çıkan istenmeyen telafi etkileri 

kontrol etmek amacıyla her bir perfomans değere tanıtılır. Alternatiflerin ikili 

karşılaştırılmasında tercih fonksiyonu, tek bir performans değerdeki iki alternatifin 

değerlendirmeleri arasındaki sapmayı (x) 0 ile 1 arasında bir değere sahip olan tercih 

derecesine yani tercih yoğunluğuna çevirir. Tercih fonksiyonu artan sapma 

fonksiyonudur. Daha küçük sapmalar zayıf derecedeki tercihe, daha büyük olanlar ise 

daha güçlü derecedeki tercihe katkıda bulunur. İhmal edilebilir sapmalar tercihlerde 

kayıtsızlık gösterir. 

Her bir performans değer ile tercih fonksiyonlarını birleştirmeyi kolaylaştırmak için 

PROMETHEE yönteminin yazarları (Brans ve diğ., 1986 ) altı özel şekil önermiştir 

(Şekil 3.2). Bu altı tercih fonksiyon türlerinin birçok uygulama için yeterli olduğu iddia 

edilirken, PROMETHEE yönteminde de herhangi bir genelleştirilmiş ek kriter 

türlerinin dikkate alınmasında sakınca yoktur. Ancak, Şekil 3.2’de verilen altı şekil 

kolaylaştırılmıştır. Her şekil iki eşik değerlere bağlıdır; farksızlık değeri (q), tercih 

eşiği (p) ve Gauss eşiği (σ). Gauss eşiği (σ), (p) ve (q) arasındaki ara değer veya 

standart sapma olarak tanımlanır. (p) değeri değerlendirme faktörlerini karar 

noktalarına göre en küçük, (q) değeri ise en büyük farktır. Tip I, Tip II ve Tip III, Tip 

V’in varyantlarıdır. 

 

Alternatif  f1(.) f2(.) ... ... w 

a1  f1(a1) f2(a1) ... ... w1 

a2  f1(a2) f2(a2) ... ... w2 

...  ... ... ... ... ... 

...  ... ... ... ... ... 

ai  f1(ai) f2(ai) ... ... w 
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Şekil 3.2 : PROMETHEE yöntemi tercih fonhsiyonları (Zhaoxu ve diğ.,2010). 

Her bir tip için belirlenen Tercih Fonksiyonları aşağıdaki gibidir. 

Birinci Tip (Olağan)       :          𝑝(𝑥) =  {
0,       𝑥 ≤ 0       

        1,        𝑥 > 0              
                        (3.1) 

 

 

İkinci Tip (U-tipi)           :         𝑝(𝑥) =  {
0,       𝑥 ≤ 𝑞       

        1,        𝑥 > 𝑞              
                         (3.2) 

 

Üçüncü Tip (V-tipi)         :        𝑝(𝑥) =  {

0,                 𝑥 ≤ 0 
     𝑥 𝑝⁄ ,        0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑝      

1,                𝑥 > 𝑝 

                     (3.3) 

 

Dördüncü Tip (Seviyeli)  :        𝑝(𝑥) =  {

0,                 𝑥 ≤ 𝑞 

     1 2⁄ ,        𝑞 < 𝑥 ≤ 𝑝      

1,                𝑥 > 𝑝 

                     (3.4) 

 

Beşinci Tip (Doğrusal)   :         𝑝(𝑥) =  {

0,                 𝑥 ≤ 𝑞 

     
(𝑥−𝑞)

(𝑝−𝑞)
,        𝑞 < 𝑥 ≤ 𝑝      

1,                𝑥 > 𝑝 

                  (3.5) 

 

Birinci Tip (Olağan)  

 

    İkinci Tip (U-tipi)  

 

Üçüncü Tip (V-tipi) 

 

Dördüncü Tip (Seviyeli)  

 

Beşinci Tip (Lineer)  

 

Altıncı Tip (Gaussian)  
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Altıncı Tip (Gaussian)    :       𝑝(𝑥) =  {
                         0,       𝑥 ≤ 0       

        1 − 𝑒−𝑥2 2𝜎2⁄ ,        𝑥 > 0              
     (3.6) 

 

 

KV’nin değerlendirme faktörü için herhangi bir tercihi yoksa Birinci Tip (olağan) 

tercih fonksiyonu seçilmelidir. KV değerlendirme faktörü için kendisinin belirlediği 

bir değerin üstündeki değere sahip olan karar noktalarını belirlemek istiyorsa İkinci 

Tip (U tipi) tercih fonksiyonunu seçmelidir. KV değerlendirme faktörü bakımından 

ortalamanın üstündeki değerlere sahip olan karar noktalarını tercih ediyorsa ancak bu 

ortalama değerin altındaki karar noktalarını da ihmal etmek istemiyorsa seçilecek 

tercih fonksiyonu Üçüncü Tip (V tipi) olmalıdır. KV tercihini belirli bir değer 

aralığında belirleyecekse Dördüncü Tip (seviyeli) tercih fonksiyonu seçmelidir. KV 

tercihini ortalamanın üstündeki değere sahip olan karar noktalarından yana kullanmak 

istiyorsa Beşinci Tip (doğrusal) tercih fonksiyonunu seçmelidir. KV’nin tercihinde 

değerlendirme faktöründeki değerlerin ortalamadan sapma değerleri belirleyici 

olacaksa Altıncı Tip (gaussian) tercih fonksiyonu seçilmelidir.  

Adım 3: Tercih fonksiyonları temel alınarak alternatif çiftleri için ortak tercih 

fonksiyonları belirlenir. Alternatifler için belirlenen ortak tercih fonksiyonlarının 

şematik gösterimi Şekil 3.3’teki gibidir. a ve b alternatifleri için ortak tercih 

fonksiyonu ise denklem (3.7) deki gibi belirlenir. Alternatiflerin ikili 

karşılaştırılmalarında değerlendirme faktörünün maksimizasyon veya minimizasyon 

yönlü olup olmadığına dikkat edilir. 

                                𝑃(𝑎, 𝑏) = {
            0                             𝑓(𝑎) ≤ 𝑓(𝑏)

𝑝 [𝑓(𝑎) − 𝑓(𝑏)]           𝑓(𝑎) > 𝑓(𝑏)
                   (3.7)      

 

Şekil 3.3 : Ortak tercih fonksiyonlarının şematik gösterimi (Organ, A.,2013). 
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Adım 4: Seçilen tercih fonksiyonundan sonra, alternatiflerin ikili karşılaştırmaları 

yapılarak tercih indeksleri belirlenir. wi (i=1,2,...,n) ağırlıklarına sahip olan n kriter 

tarafından  değerlendirilen a ve b alternatiflerinin tercih indeksleri denklem 3.8 ve 3.9 

kullanılarak belirlenir (Brans ve Vincke, 1985).  

  

                                          𝜋 (𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑊𝑗 . 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1 (𝑎, 𝑏)                                         (3.8)                                                                               

                                           𝜋 (𝑏, 𝑎) = ∑ 𝑊𝑗 . 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1 (𝑏, 𝑎)                                         (3.9)                                                                            

 

Adım 5: Her bir alternif için pozitif  (ϕ+) ve negatif (ϕ-) üstünlükler belirlenir. a 

alternatifi için pozitif ve negatif üstünlük şematik olarak Şekil 3.4’deki gibi 

gösterilmektedir. Pozitif ve negatif üstünlük aşağıdaki denklem 3.10 ve 3.11’in 

kullanılmasıyla hesaplanır. x, a alternatifi dışındaki diğer alternatifleri göstermektedir. 

Dolayısıyla her iki formülde de n adet karar noktası (alternatif) için üstünlük değerleri, 

(n-1) değerin toplamından oluşacaktır. 

 

                                            ϕ+= 
1

𝑛=1
∑ 𝜋(𝑎, 𝑥)                                    (3.10)  

                                            ϕ-= 
1

𝑛=1
∑ 𝜋(𝑥, 𝑎)                                    (3.11) 

 

 

Şekil 3.4 : a alternatifi için hesaplanan pozitif ve negatif üstünlük (Organ, A.,2013). 
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Adım 6: PROMETHEE I ile kısmi sıralama belirlenir. Alternatiflerin negatif ve pozitif 

üstünlük değerlerinin ikili karşılaştırmaları yapılır. Bu aşamada üç faklı durumla 

karşılaşılabilir. a ve b gibi iki alternatif için kısmi önceliklerin belirlenmesinde aşağıda 

verilen durumlar söz konusudur. 

 Aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağlanıyorsa, a alternatifi b alternatifine 

tercih edilir. 

ϕ+ (a) > ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) < ϕ- (b)   

ϕ+ (a) > ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) = ϕ- (b)   

ϕ+ (a) = ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) < ϕ- (b)   

 Aşağıdaki koşul sağlanıyorsa a alternatifi ile b alternatifi farksızdır. 

ϕ+ (a) = ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) = ϕ- (b)   

 Aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağlanıyorsa a alternatifi b alternatifi ile 

karşılaştırılamaz. 

ϕ+ (a) > ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) > ϕ- (b)   

ϕ+ (a) < ϕ+(b)      ve     ϕ- (a) < ϕ- (b)   

 

Adım 7: PROMETHEE II ile alternatiflerin tam önceliklendirilmesi yapılır. Tam 

sıralama için aşağıdaki denklem 3.12 kullanılarak her bir alternatifin tam öncelik 

değeri hesaplanır ve bu değerler büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

                                         ϕ (a) = ϕ+ (a) – ϕ- (a)                                           (3.12) 

a ve b gibi iki alternatif için hesaplanan tam öncelik değerlerine göre alınan kararlar 

aşağıdaki gibidir. 

 ϕ (a) > ϕ (b) ise, a alternatifi b alternatifinden daha üstündür. 

 ϕ (a) = ϕ (b) ise, a alternatifi ile b alternatifi birbirinden farksızdır. 

3.3 Alternatif İşletim Kurallarının Değerlendirilmesi 

Çok amaçlı su tahsis sistemleri genellikle çok sayıda değişkenleri, hedefleri, önemli 

risk ve belirsizlikleri içeren karmaşık bir karar verme durumudur. Karmaşık su 

kaynakları sistemlerinin planlanması ve yönetimi sistem analizi yoluyla yapılmaktadır. 

Bunlar mekân ve zamanda sistemin tüm bileşenlerinin etkileşimlerinin belirlenmesi, 

analizi ve değerlendirmesi şekilde gerçekleşmelidir. 
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Su kaynakları yöneticileri sürekli olarak su tahsisini ve su kullanımını etkileyen tüm 

yasal sözleşmelere, anlaşmalara ve geleneklere uygun olan çeşitli hedefleri (genellikle 

çelişen) yerine getirmekte zorlanmaktadır. Su kaynakları yöneticileri su tahsis sistemi 

operasyonları ile ilgili çeşitli öncelikli hedefleri yerine getirmek amacı ile sık sık 

sistem işletim kuralları için alternatifler bulmaya çalışmaktadır. Farklı kapsamlarda bu 

alternatif işletim kuralları ile öncelikli hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu nedenle, su tahsis planlama sürecinin 5. Adımı olarak tüm paydaşlar tarafından 

hangi hedeflerin öncelik sırası uygun görülür veya hangi işletim kuralı belirlenen 

amaçları en iyi şekilde yerine getirir gibi sezgilere dayalı sorular cevaplanarak 

hedefler, performans değerler ve alternatif işletim kuralları belirlenmeli ve karar 

verilmelidir.  

Değerlendirme sürecinin karmaşıklığı alternatiflerin ve performans değerlerinin sayısı 

ile önemli ölçüde artar. Su kaynakları yöneticileri ve paydaşlar artık kendi bireysel 

tercihlerini ve uzun zaman dilimlerine ait olan çok sayıda performans değerleri dikkate 

almaktadır. Karar verme sürecinde kaynak yöneticileri, su kullanıcıları, çevresel çıkar 

grupları gibi birçok paydaşın olması demek her birinin hedefler üzerinde genellikle 

birbiri arasında çelişen farklı öncelikleri olması demektir. Bu nedenle, bir sistemin 

tanımlanması ve değerlendirilmesi su kaynakları yönetimde alınacak saydam karar 

için önemlidir. 

3.3.1 İşletim kuralları 

Bölüm 3.2'de açıklandığı gibi, belirli bir su tahsis sisteminin işletim kurallarından 

kaynaklanan karar sorunu için su kaynakları ile ilgili birden fazla amaç ve çeşitli 

paydaş çıkarları birçok çözümler öne sürmektedir. Muhtemelen bu karmaşıklık 

nedeniyle çoklu-rezervuar su tahsis sistemleri için çalışma kuralları keşifsel 

yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu yaklaşımlar ise hem nicel hem de nitel tarihsel bilgiler 

için operatör deneyimine ve yargı ya da diğer çeşitli değerlendirmelere dayanmatadır. 

Belirli bir su tahsis sisteminin etkin işleyiş kurallarının belirlenmesi oldukça zor bir 

iştir. Geliştirilmiş ve etkin işleyiş kurallarının türetilmesi için paydaşlar arasında 

kapsamlı bir anketin uygulanmasına ve sonrasında ise aralarında bir anlaşmaya 

varılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşletim kuralları, bir sistemdeki mevcut kullanılabilir suyun sistemdeki toplam talebi 

nasıl karşılayacağını belirtmelidir. Tek amaçlı çoklu rezervuar sistemleri için çalışma 
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politikaları, genellikle herbir rezervuarın hedef depolama hacimlerini ya da tüm 

rezervuarlardaki mevcut toplam depolama hacmini ve yılın belli zamanlarına bağlı 

olarak salınan hedef suyu tanımlayan kurallara göre tanımlanmalıdır. Hedeflenen 

toplam su tahsisinin karşılanması için hangi rezervuarın bu hedefin büyük kısmını 

karşılayacağını belirlemek için her bir rezervuarın gerçek depolama hacimleri ile 

bireysel rezervuar depolama hedefleri karşılaştırılmalıdır. Her iki sistem genelinde 

suyun tahsis edilme fonksiyonları bunun yanı sıra bireysel rezervuar depolama hacmi 

hedef fonksiyonları tüm sistemin koordineli çalışmasını sağlayan çoklu-rezervuar 

işletme politikasını tanımlamaktadır. 

Rezervuar sisteminin çalışmasını düzenleyen kurallar hiyerarşisi oluşturulmuştur. 

Bunlar sırasıyla; (1)kural eğrileri, (2) suyun dağıtım çizelgesi ve (3) işletim kısıtları 

şeklindedir. Kural eğrileri yılın farklı zamanlarında bireysel rezervuar depolama 

hedeflerini tanımlamaktadır. Su dağıtım çizelgesi ise rezervuar sisteminden çıkan 

toplam suyu göstermektedir. Ayrıca sistemdeki çok sayıdaki diğer işletim kısıtlamaları 

su tahsis sisteminin çalışmasını etkileyebilir. Bunlar nehir derivasyonları, minimum 

kriter seviyelerinin karşılanması (örneğin arz güvenilirliği, süresi ve kısıtlamaların 

şiddeti),  ve minimum su dağıtımının sağlanması gibidir.   

Eğer su talebini karşılamak için yetersiz su varsa ve rezervuardan mevcut kullanılabilir 

suyun tamamı dağıtılırsa, rezervuar boşalır. Eğer rezervuardaki kullanılabilir suyun 

hacmi yeterli ve çoksa, rezervuar fazla suyunu sektörler veya paydaşlar arasında 

dağıtabilir. Su kıtlığı olduğunda ve suyun marjinal değeri tahsis edilen su miktarının 

azalan fonksiyonu olduğunda riskten korunma kuralı geçerlidir. Riskten korunma 

kuralı gelecekte daha ciddi bir su kıtlığı ile karşılaşılmasını azaltmak için su açıklığını 

hesaplanıp ona göre planın yapılmasını vurgulamaktadır. 

Su dağıtım kurallarına ve depolama dengeleme kurallarına dayalı işletim kuralları su 

tahsis planlama sürecinin 3. Adımında kullanılan REALM simülasyon modellinde 

kullanılmalıdır. REALM simülasyon modelinde kısıtlama kuralı eğrileri, hedef 

depolama eğrileri ve diğer işletim kısıtlamaları tanımlanmalıdır. 
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Kısıtlama kuralı eğrileri 

Kısıtlama kuralı eğrileri, düşük akış dönemlerindeki talep noktalarında yalnızca sınırlı 

bir talebi karşılamak yoluyla tüm sistem operasyonunun bir parçasını oluşturmaktadır. 

5 aşamalı kentsel sınırlama kuralı eğrilerinin tipik bir seti Şekil 3.5'de verilmiştir. 

REALM Kullanım Kılavuzunda açıklandığı gibi (Victoria Üniversitesi 

Sürdürülebilirlik ve Çevre Bölümü, 2005), bu eğriler genellikle ya mutlak değer olarak 

ya da yıllık ortalama talep yüzdeleri olarak ifade edilen toplam sistem depolama 

hacmine göre kısıtmalama giriş seviyelerini (seviye 0, seviye 1, seviye 2, vb.) 

tanımlamaktadır. Dört ara bölge; Üst Kural Eğrisi (ÜKE) ve Aşağı Kural Eğrisi (AKE) 

arasında Şekil 3.5'de tanımlanmıştır. Her bir bölge, depolama hacminin azalması ve 

belirli bir sistem için tanımlanmış kendi kısıtlama aşaması ile ilişkilidir. Depolanan su 

hacmi ÜKE tarafından belirtilen değerlerin üzerinde ise, o zaman herhangi bir 

kısıtlama uygulanmamalıdır. Herhangi bir ayda sistemde toplam depolanan su hacmi 

o ay için ÜKE tarafından tanımlanan seviyenin altına düştüğünde ise su kullanıcıların 

kullanımlarında kısıtlamalar yapılmalıdır. Depolama hacmi AKE tarafından 

tanımlanan değerlerin altında ise, su talebi alt talepler ile sınırlanmalıdır. Depolama 

hacmi ara bölgede ise, talep bu bölge için tanımlanmış uygun tahmini yüzde azalma 

ile sınırlandırılmalıdır. Bu durumda alt sınır talebin üzerindeki talep 

sınırlandırılmalıdır. Bu kısıtlamalar su lisanslarında belirtilmelidir.  

 

Şekil 3.5 : Tipik 5 aşamalı kısıtlama kuralı eğrisi 

(Victoria Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Çevre Bölümü, 2005). 
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Hedef depolama eğrileri 

Hedef depolama eğrileri çoklu rezervuar sistemlerindeki herbir rezervuar arasında 

depolama hacminin tercih dağılımını belirlemektedir. Bu hedef kuralları çeşitli talep 

noktalarındaki gerekli talebin karşılanması için rezervuarlar arasında su transferinin 

gerçekleşmesine olanak sağlar. Hedef depolama eğrileri kavramı yaygın olarak 

REALM simülasyon modellerinde kullanılmaktadır. Şekil 3.6 ikili rezervuar sistemi 

için tipik hedef depolama eğrilerini göstermektedir. Belirli bir ayda verilen toplam 

sistem depolama için ST, hedef depolama eğrileri rezervuar 1 ve rezervuar 2'nin 

depolama hacimlerini sırasıyla S1* ve S2* gibi belirtmektedir. Ayrıca S1* ve S2* nin 

toplamı da ST'ye eşittir. STmax ise sistemdeki rezervuarın kapasitesini göstermektedir. 

REALM simülasyon modelinde hedef depolama eğrilerinin farklı setleri, yılın farklı 

ayları için belirtilebilir ve her simülasyon adımının sonunda bu hedef depolama 

hacimlerine ulaşmaya çalışılır. Hedef depolama eğrileri, her bir rezervuarın tercih 

depolama hacimlerini veren toplam sistem depolama aralığının tamamını 

tanımlamaktadır. 

 

Şekil 3.6 : Tipik ikili rezervuar sistemi hedef depolama eğrileri  

(Perera ve Codner, 1996). 

 

 

 

 

 

     Depolama 1 
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Diğer işletim kısıtlamları 

Hidroelektrik üretimi, nehirdeki derivasyon miktarı, dış etkenler gibi çeşitli diğer 

sistem değişkenleri diğer işletim kısıtlamları olarak tanımlanmaktadır. Bu sisteme 

özgü kısıtlamaların çoğu simülasyon modelinin içine yerleştirilmektedir. Bu işletim 

kuralları ile ilgili özel gereksinimleri yapılandırmak için bir bağlantı modeli 

kurulmaktadır.  

3.3.2 Sistem performans değerleri ve karar matrisi 

Entegre su sistemleri çalışması, uzun vadeli sosyal, ekonomik, çevresel ve 

sürdürülebilir tahsis konuları ile ilgili elde edilen hedeflere göre sistemin yönetilmesi 

için bir yaklaşım temsil etmektedir. Bu hedefler genellikle paydaşlar tarafından 

kararlaştırılan tek bir genel amaçtan (örneğin, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi 

gibi) oluşmaktadır. 

Sistem Performans Değerleri 

Alternatif işletim kurallarının değerlendirilmesindeki nihai amaç, seçilen alternatifler 

ile hedeflerin sağlanması ve bu alternatifler ve hedefler arasındaki ilişkinin 

tanımlanmasıdır. Her bir amacın kendisine ait değerleri vardır ve bu nedenle kendisine 

ait performans değerler kullanılarak değerlendirilir. Literatürde performans değerleri 

için iki farklı değerlendirme türü vardır (Srinivasa Raju ve diğ., 2000). Bazı 

performans değerleri doğal sayılar veya asal sayılar ölçeğinde değerlendirilebilir. 

Bunlar  'nicel performans değerleri' olarak tanımlanmaktadır. Sayısal bazda 

yapılamayan bazı değerlendirmeler ise 'niteliksel performans değerleri' olarak 

tanımlanmaktadır. Tercihen her performans değer sayısal olarak değerlendirilmedir. 

Ancak bazı sosyal ve çevresel performans değerlerinin herhangi bir sayısal ölçekte 

değerlendirilmesi mümkün değildir.  Bu nedenle, bazı kademeli, karşılaştırmalı 

ölçeklerde bu değerlerin niteliksel olarak ölçülmeleri mümkün olmalıdır. Ancak çok 

kriterli analiz yöntemleri son analizi kolaylaştırmak için bu niteliksel 

değerlendirmeleri bazı derecelendirme sistemlerini kullanarak sayısal değerlere 

çevirir. Genellikle nitel ölçekler basittir. Performans değerlerinin değerlendirilmesi 

çok zayıf (veya negatif), zayıf (veya ortalamanın altında), ortalama (veya nötr), iyi (ya 

da ortalamanın üzerinde), ya da çok iyi (ya da en faydalı) gibi gösterilir ve 

değerlendirme ölçeği sırasıyla 1 ila 5 arasında değişmektedir. Performans değerler 

kümesi sistem hakkında bilgi sahibi olan ve karar verme sorununu çözümleyen ve 
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anlayabilen karar vericiler arasında görüşmeler yapılarak belirlenmelidir. Performans 

değerler belirlendikten sonra, bunlar alternatiflerin incelenmesinde yargılama 

standartları olarak kullanılmalıdır. Performans değerlerinin tutarlı olabilmesi için 

aşağıdaki üç özelliği yerine getirmesi gerekmektedir. 

1. Kapsamlılık- Alternatifler arasında kıyaslama yapmada kullanılan performans 

değerlerinin herbiri değerlendirilmektedir. Bu durumda bütün performans 

değerlere göre alternatifler (a,b) arasında berabere kalan alternatif çiftleri 

yoktur. Karar verici hiçbir tereddüt altında kalmadan a alternatifi b 

alternatifinden daha iyidir veya b alternatifi a alternatifinden daha iyidir 

diyebilmelidir. 

2. Tutarlılık-  KV'nin tercihleri, her bir performans değer ile ilgili olan tercihler 

ile tutarlı olmalıdır. 'a' ve 'b' iki alternatif ise ve özellikle karar vericiler her 

performans değer için aynı puanı elde ediyorsa, bir performans değere göre a 

alternatifinde iyileştirilme yapılır ve diğer peformans değere göre b 

alternatifinde de kötüleştirilme yapılır. Dolayısıyla a alternatifi b 

alternatifinden daha iyidir ifadesi elde edilir.   

3. Hatasızlık- Tek bir performans değerin çıkartılmasıyla setteki diğer 

performans değerlerin hala kapsamlılık ve tutarlılık gereksinimlerini 

karşılayabilmesi bu seti hatasız hale getirmektedir. 

Bu üç özellik dışında, 'kapsamlılık' herhangi bir karar yardımının kalitesi için çok 

önemlidir ve bu nedenle karar verici ile görüşmelerden, performans değerlerinden 

oluşan setin tamamı kararda dikkate alınması gereken tüm yönlerin ifade edilmesi için 

belirlenmelidir. 

Tek bir rezervuar sisteminde, sistem performansı 'hizmet düzeyi' ile ilgili olarak üç 

farklı bakış açısından tarif edilmelidir: 

 Güvenilirlik: Sistem ne kadar sıklıkla başarısız oluyor? 

 Esneklik: Sistemde arıza veya hata oluştuğunda ne kadar hızlı bir şekilde 

tatmin edici duruma geri dönebilir? 

 Güvenlik açığı: Başarısızlık sonuçları ne kadar önemlidir? 

Yüksek sistem güvenilirliği normalde yüksek sistem hassasiyeti ile ilişkilidir. Bu 

nedenle mühendisler ve planlamacılar en iyi performansı elde etmek için belirli bir 
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çalışma politikası kararının bir sonucu olan istenmeyen olayları açıklayan uygun nicel 

risk performans değerlerini geliştirmelidir. 

Karar Matrisi 

Her alternatif işletim kuralı, seçilen performans değerlerinin her birinin performansı 

esas alınarak belirlenmelidir. Bölüm 2.3.2.2'de belirtildiği gibi, bir karar matrisi 

alternatiflerin her biri ile ilgili olarak performans değerlerinin değerlendirilmesini 

içermektedir. Bunlar performans değerlerinin değerlendirmeleri, matematiksel veya 

simülasyon modelleme veya alandaki profesyonellerin uzman görüşü ile elde 

edilmelidir.  

3.4 Tercih Parametrelerinin Edinimi ve Modellenmesi 

Su tahsis planlama sürecinin 6. Adımı olan bu adımda Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) bağlamında 'tercih' terimi tanımlanmalıdır. Bu tercih terimi, performans 

değerleri ile ilgili tercih parametrelerini (tercih eşikleri, ağırlıklar vb.) veya alternatif 

setlerindeki evrensel tercihler ile ilişkin KV'nin isteklerini ifade etmelidir. Her iki 

durumda da, bu tercihler gerçek dünyadaki karar almada gerekli unsurlar olarak kabul 

edilmektedir. Gerçek dünyadaki karar vermede KV'nin özgürlüğü ve konuyla ilgili 

kendi deneyimlerine dayanarak tereddütleri hesaba katılması için KV'nin kişisel 

tercihleri göz önünde bulundurmalıdır. Bölüm 3.2.1'de bahsedildiği gibi 

PROMETHEE yöntemi, karar vermede KV'nin öznel tercihlerinin hepsinin biraraya 

getirilmesi yoluyla KV'nin öznelliğini dikkate almaktadır. KV'nin performans 

değerleri için sunduğu ağırlıklar alternatiflerin tipine bağlıdır. Performans değerlerinin 

ağırlıkları, alternatiflerin iyi veya kötü arasından seçilmiş olup olmadığına göre 

değişmektedir. ÇKKV’de 'tercih edinimi' ve modellenmesi, KV'nin karar probleminin 

bireysel performans değerleri ile ilgili tercih parametreleri (tercih eşikleri, ağırlıklar 

vb.)  ile ilişkin önceliklerinin veya alternatifler hakkındaki küresel tercihlerdeki 

önceliklerinin değerlendirmesi ile ifade edilmelidir. PROMETHEE önceliklendirme 

yöntemlerinde karar probleminin analiz edilmesi için karar verici tercihlerini önceden 

tanımlanmış performans değerleri dizisinden elde etmelidir. Bu amaç doğrultusunda 

ilk olarak sürdürülebilir bir geleceğe yönelik hedeflere ulaşmak için doğal kaynakların 

yönetimi alanında paydaş katılımı sağlanmalıdır. Sonrasında ise PROMETHEE-GAIA 

yazılımı kullanılarak karar problemi analizi için gerekli paydaş tercih bilgisi 

incelenmelidir. 
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3.4.1 Karar verme sürecinde paydaş katılımı 

Karar verme sürecinde paydaş katılımı çevresel, ekosistem ve havza yönetimi 

alanlarında çok etkili olmaktadır. Paydaşlık kavramı, havza yönetiminde kullanılması 

için resmileştirilmiştir. Paydaşlar; özel çıkar grupları, yerel kamu kurumları ve devlet 

veya federal kurum temsilcilerinden oluşabilir. Tartışmak ya da geniş kapsamlı 

tanımlanmış konu içinde kamu politikası müzakereleri gerçekleştirilerek sonuca 

ulaşmak için düzenli olarak grup şeklinde toplanılmalıdır. Amaç, sorunun üstesinden 

gelebilmek için havzadaki yerel halkın görüşlerine anketler, röportajlar vs. yoluyla 

başvurmak ve ÇKKV yönteminin kullanılmasıyla bütünsel bir havza yönetimindeki 

karar verme sürecinde 'tüm tarafların' katılımının sağlamasıdır. 

Daha önce Bölüm 2.3.1'de belirtildiği gibi, su tahsis sistemlerinin uzun vadeli 

operasyon kararları genellikle tüm paydaşlar tarafından eşit olarak kabul edilmeyen 

birçok hedefler ile ilişkilendirilmelidir. Su kaynakları geliştirme projelerinin 

planlanması sürecinde genellikle sorulan soru “su kaynakları yöneticisi halkın 

sorunlarına ne kadar duyarlıdır?” şeklinde olmaldır. Tüm değişik kullanımlar için su 

ihtiyacını sağlamakla yükümlü olan su kaynakları yöneticisi karar verme sürcesinde 

kamu yararını da gözetmek zorundadır. Sürdürülebilirliğe yönelik karar vermede hem 

su kaynakları yöneticisi hem de daha fazla kamu katılımı bir araya getirilmelidir. 

Herhangi bir su kaynağı sisteminin 'ortak' vizyonunu gerçekleştirmek havzanın ve 

ekosisteminin sürdürülebilirliğini teşvik edecek kararlara ulaşılması yönünde önemli 

bir adımdır. Paydaşlar su kaynakları sistemlerinin sürdürülebilirliğindeki esnek 

ölçülerden doğan problemlere çözüm bulmalıdır. Sürdürülebilir su kaynakları 

sistemleri ekolojik, çevresel ve hidrolojik bütünlüğünü korurken şimdi ve gelecekte 

toplumun hedeflerine tamamen katkıda bulunmak için yönetilmeli ve tasarlanmalıdır. 

Özellikle artan su tahsisi için oluşturulan seçenekler sınırlı olduğunda, mevcut tahsis 

sistemi yetersiz hale gelmektedir ve eko-sistemlerin korunması için artan endişeler ile 

su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde fikirbirliği arayışına karşı ihtiyaç 

artmaktadır. Bu nedenlede su tahsis planlama sürecinde paydaş katılımı sağlanmalıdır.  

Paydaşlar operasyonal kararları verirken en iyi alternatifleri değerlendirmek ve 

seçmek için karar vericilere yardımcı olan Visual PROMETHEE yazılımı kullanarak 

yapabilir. Bu tezdeki örnek çalışma için de kullanılmıştır. Bölüm 3.2'de de açıklandığı 
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gibi, Visual PROMETHEE yazılımı öncelikle kullanım kolaylığı ve ÇKKV 

önceliklendirme yönetimi PROMETHEE'nin kullanımı için seçilmiştir. 

3.4.2 PROMETHEE  için Paydaş Tercihleri 

Karar vericinin tercih değerlendirmeleri sırasıyla büyük ölçüde KV'ye sunulan 

Performans değerlerinden, KV'nin vereceği numaralar hakkındaki varsayımlardan, 

kullanılan herhangi bir nitel açıklamalardan (örneğin; çok fazla, çok fazla değil 

ortalama, iyi vb.) ve benzerinden değişebilmektedir. PROMETHEE kullanılarak bir 

karar probleminin analiz edilmesi için performans değerleri ile ilişkin iki gereksinim 

vardır: 

 Performans değerlerinin ölçü birimlerinden bağımsız farklı performans 

değerlerinin karşılaştırılması, 

 Performans değerleri arasındaki karar vericilerinin önceliklerinin 

tanımlanmasıdır. 

Yukarıdaki şartlar Bölüm 3.1.1'de ayrıntılı olarak değinilen tercih fonksiyonları ve her 

bir performans değerinin ağırlıkları olan iki tür giriş bilgileri ile ilişkilendirilerek 

PROMETHEE’de karşılanmalıdır. İlk ihtiyacın karşılanması için, tercih fonksiyonları 

her bir performans değer için paydaşların kendi tercih seviyeleri ile ilişkin paydaş 

yanıtlarından elde edilmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi ikinci ihtiyacın karşılaması 

için ağırlıkların ya da göreceli önemin belirlenmesi gerekmektedir. Ağırlıklar ya 'sıra 

sayıları' ya da 'asıl sayılar' olarak ifade edilmelidir. Eğer en büyük, ikinci en büyük 

gibi ise 'sıra sayıları' dır. Eğer sayısal değerler kullanılıyorsa 'asıl sayılar' dır. Daha 

önceden de bahsedildiği gibi ağırlıkların sıra sayıları ya da asıl sayılar olup olmadığına 

göre ÇKKV yöntemlerinde farklı roller oynamaktadır. Asıl sayılar toplama 

yöntemlerinde fayda değerlendirme için önemlidir. Eğer KV'nin sırasal tercihleri 

kardinal ölçeklerde yorumlanabiliyorsa PROMETHEE derecelendirme yöntemi, 

performans değerlerinin ağırlıkları (önemine göre) hakkında KV’nin tercihlerini 

ortaya çıkarmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, performans fonksiyonu 

kavramına karşıt olarak, performans değerleri üzerindeki ağırlıkların kavramı 

katılımcılarına daha anlaşılır olması için değerlendirilmelidir. 
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3.4.3 ÇKKV önceliklendirme yöntemleri için tercih tanımlama 

Bölüm 2.3.2.2'de açıklandığı gibi, ÇKKV önceliklendirme yönteminde tanımlanması 

gereken ortak tercih parametreleri başlıca tercih eşiklerini ve ağırlıkları içermektedir. 

Ancak, daha sonra Bölüm 3.3.2'de gösterilen bu tercih parametrelerinin formatı ÇKKV 

yönteminin giriş gereksinimlerine ve analizinde kullanılan karar destek yazılımlarına 

bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, PROMETHEE performans 

fonksiyonları ve performans değerleri için sayısal ağırlıkları gerektirmektedir. Bu 

nedenle, tercih ortaya çıkarma yöntemi paydaşların tercih parametrelerini modellemek 

için gerekli olan formattaki gerekli bilgileri toplamak için gerekmektedir. 

Simos (1990) tarafından önerilen ilk yöntem, dolaylı bir şekilde performans 

değerlerinin ağırlıkları için sayısal değerlerinin belirlenmesi için basit bir prosedürü 

kullanır. Bu yöntem anket sırasında paydaşlar veya karar vericiler ile uygulanmalıdır.  

Bu yöntem iskambil yöntemi olarak bilinmektedir. Simos’ın prosedürü aşağıdaki 

gibidir: 

1. KV'ye çok sayıda kart dağıtılmaktadır. Bu kartlar performans değerleri 

hakkında özet bilgileri içermektedir ve her bir kartta bir tane performansın adı 

ve bilgileri bulunmaktadır. Böylece, eğer n tane kart dağıtıldıysa, karar 

probleminde dikkate alınan toplam n tane performans değer vardır. Bazı kartlar 

boş olabilir. 

2. Karar vericiden kartları 1. sıradaki en az önemli ve son sıradaki ise en çok 

önemli olacak şekilde önem sırasına göre 1'den n'e kadar dizmesi istenir. Eğer 

KV'nin düşüncesine göre performans değerleri arasında aynı önemi taşıyan (ve 

dolayısıyla aynı ağırlığa sahip olan) değerler varsa, bu performans değerlerinin 

kartları birlikte gruplandırılır. Bu fiziksel işlem n tane performans değerin 

tamamen sıralanması ile sonuçlanır. 

3. KV'den herhangi iki ardışık sıralanmış performans değer (veya performas 

değerleri grupları) arasındaki önem farkının daha fazla veya daha az belirgin 

olmasının gerekip gerekmediğini dikkate alması beklenir. Ağırlıklardaki bu 

büyük veya daha küçük boşluğu yansıtmak amacıyla, KV'den iki ardışık 

sıradaki kart (veya kart grupları) arasındaki herhangi bir sayıdaki boş kartları 

eklemesi istenir. 
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Simos ağırlıklandırma yöntemlerinin belirgin bir avantajı sıralama ölçeğinde ağırlık 

tercihlerini ifade etme yeteneğidir. İlk olarak KV'den performans değerlerinin önem 

sıralamasını göstermesi istenmelidir. Sonradan bu sıralı tercihler, performans 

değerlerinin ilgili önemini temsil etmek için sayısal ağırlık değerlere 

dönüştürülmelidir. Çoğu zaman KV'ler kendi ağırlıklarını ifade etmek için sıralı ölçek 

yerine sayısal bir ölçek kullanmayı tercih etmelidir. 

3.5 Duyarlılık Analizi, Sağlamlık Ölçümleri ve Optimum Çalışma Kurallarının 

Türetilmesi 

Su tahsis planının son adımı olan bu adımda, ÇKKV yöntemi seçiminden sonuçların 

açıklanması ve önerilmesi olan son aşamaya kadar karar analizi sürecindeki 

belirsizlikler tanımlanmalıdır.  Bu belirsizliklerin etkileri, karar vericilerin makul bir 

kesinlikle haklı kararlar vermesi için incelenmesi gerekmektedir. Parametrelerdeki 

belirsizlik, ÇKKV içinde en çok tartışılan alanlardan biridir. Duyarlılık ve sağlamlık 

çalışmaları, sonuçlardaki parametre değişimlerinin etkilerini anlamak için 

kullanılmalıdır. Duyarlılık analizi ve sağlamlık değerlendirmeleri, KV'nin sonuçlarını 

açıklayabildiği ve güvenle öneriler yapabildiği kesikli ÇKKV yöntemlerinde son 

aşama olarak kabul edilmektedir. Bu analizler sayesinde karar vericiler, giriş 

parametrelerindeki belirsizlik ile modelin çıktısındaki belirsizliğin nasıl etkilendiğini 

yargılayabilmelidir. ÇKKV uygulamalarında duyarlılık analizi ve sağlamlık ölçümü 

geçmişte çok farklı amaçlar için birçok farklı durumlarda kullanılmıştır. '...olursa ne 

olur?' kavramı ile duyarlılık analizi iki ana seviyeye ayrılmaktadır: giriş verileri ile 

ilişkin olanlar (ilk seviye) ve ÇKKV modelleri ile ilgili olanlar (ikinci seviye) 

şeklindedir. Bunlar Visual PROMETHEE yazılımının içinde bulunan duyarlılık 

analizi ve sağlamlık ölçümü ile belirlenmektedir.  

3.5.1 Visual PROMETHEE yazılımı 

Mevcut bir yazılım uygulaması ile en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan sıralama 

yöntemlerinden biri olan PROMETHEE ve Visual PROMETHEE Bölüm 3.2'de de 

bahsedildiği gibi bu çalışma için seçilmiştir. Visual PROMETHEE, Bir ÇKKV 

sorununun yapısını anlamak için GAIA (Geometrical Analysis for Interactive Aid) 

görsel interaktif modülünü ve verileri yönetmek için tipik bir elektronik tablo arayüzü 
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kullanan bir Windows uygulamasıdır. Yazılım, PROMETHEE yöntemi yazarları ile 

işbirliği içinde 2011 ile 2012 yılları arasında geliştirilip tamamlanmıştır.  

GAIA düzlemi ile PROMETHEE sonuçları grafik şeklinde sunulmaktadır. Böylece 

KV, karşılaştığı problemdeki çelişen kriterlerinin sonuçlarını GAIA geometrik 

gösterim ile bir düzlem üzerinde görerek daha kolay ve çabuk bir şekilde karar verir. 

PROMETHEE algoritması alternatiflerin ikili karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. 

PROMETHEE metodu ile ilgili tüm giriş verileri (örneğin, performans değerleri 

değerlendirmeleri, tercih fonksiyonları, ağırlıklar vb.) tek bir (ana) pencerede kolayca 

tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıya niteliksel peformans değerlerinin 

tanımını, tercih fonksiyonlarındaki eşiklerin yüzdelik tanımlarını veya karar matrisi 

içindeki eksik değerlerin giderilmesi gibi ek özellikleri sunmaktadır. Alternatiflerin 

veya performans değerlerinin kategorileri ile ilgili öğelerin alt gruplarının daha 

tanımlanması için ve karar problemini analiz etmek için tanımlanabilmektedir. Birçok 

interaktif araçlar ve görüntüler hassasiyet ve sağlamlık analizini kolaylaştırmak için 

kullanılabilmektedir. 

Yazılım üç farklı şekilde birbirlerini tamamlayan çıkış sonuçlarını görüntüler: 

 PROMETHEE I ve PROMETHEE II sıralaması, 

 Alternatiflerin Profilleri ve 

 Tek KV’nin olduğu durumda GAIA-kriter düzlem veya grup karar verme 

durumunda GAIA-senaryo düzlemi  

PROMETHEE I ve PROMETHEE II sıralaması 

PROMETHEE I yalnızca tercihlere dayalı alternatiflerin kısmi sıralamasını 

göstermektedir. Genellikle PROMETHEE I sıralamasında oldukça farklı profillerin 

veya performans değerlerinin değerlendirmelerini içeren eşsiz alternatifler 

vurgulanmaktadır. Kısmi karşılaştırma yöntemi olan PROMETHEE I, KV’ye bir 

grafik şeklinde karşılaştırılabilen veya karşılaştıralamayan alternatifleri 

göstermektedir. Karar vermenin bazı uygulamalarında bu durumdan 

yararlanılabilmektedir. Ancak pozitif ve negatif akımların karşılaştırılmasından elde 

edilen PROMETHEE I sonuçları KV’ye tam bir sıralama yapmak için yeterli sonuçlar 

vermemektedir. PROMETHEE II en iyi alternatiften en kötü alternatife göre 

derecelendirilen sayısal tam bir sıralamayı vermektedir. KV, Çizelge 3.2’den GAIA 

geometrik düzlemine götüren sonuçları elde etmektedir ve Visual PROMETHEE 



68 

bilgisayar programı vasıtasıyla GAIA düzlemine ulaşabilmektedir. Çizelge 3.2’de 

görüldüğü üzere KV’nin alternatifleri net akımlar (Φ) aracılığıyla sıralanabilmektedir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir karara varılmaktadır. 

Çizelge 3.2 : PROMETHEE II sıralama çizelgesi. 

Alternatifler Sıralama Net Akım  

(Φ) 

Pozitif Akım 

(Φ+) 

Negatif Akım 

(Φ-) 

a3 1 ... ... ... 

a5 2 ... ... ... 

a6 3 ... ... ... 

a2 4 ... ... ... 

a1 5 ... ... ... 

a4 6 ... ... ... 

 

Alternatiflerin profilleri 

Visual PROMETHEE yazılımındaki profiller farklı performans değerleri ile ilgili 

alternatifin kalitesini arttırmak için KV tarafından kullanılmaktadır. Bölüm 3.1'de 

verilen pozitif ve negatif sıralama akımlarının tanımlarına göre, alternatif a için net 

akış aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 

                    𝜙 (𝑎) =  𝜙+(a) - 𝜙−(a) 

                             = 1 (𝑚 − 1) ⁄ ∑ [𝜋(𝑎, 𝑖) −𝑚
𝑖=1 𝜋(𝑖, 𝑎)] 

                                = 1
(𝑚 − 1) ⁄ ∑ {𝑝𝑗[𝑓𝑗(𝑎) − 𝑓𝑗(𝑖)] − 𝑝𝑗[𝑓𝑗(𝑖) −  𝑓𝑗(𝑎)]}𝑚

𝑗=1  𝑤𝑗           (3.13) 

 

Фj (a) alternatif a'nın tek kriter net akışı olarak tanımlanır ve yalnızca tek bir 

performans değer [yani fj (.)] düşünüldüğünde elde edilmektedir. Tek kriter net akımı, 

her bir alternatifin kriter bazında diğer alternatifler ile ikili karşılaştırma sonucunda 

elde edilen değer olup, ağırlıklar kullanılmadan belirlenmektedir. Tek kriter net akımı, 

GAIA geometrik gösterimi için temel bir hesaplama değeridir. Alternatif a için net 

akım [Фj(a) > 0] veya [Фj(a) < 0] şeklinde tanımlanmaktadır. Hesaplanan net öncelik 

değeri Φ (a), pozitif ve negatif akımların bir dengesini oluşturmaktadır. Net akım ne 

kadar büyükse alternatifin performansı o kadar yüksektir. Hesaplanan net akımlar 

sonunda alternatifler arasında tam bir sıralama yapılabilmektedir.  
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GAIA kriter düzlemi 

Visual PROMETHEE yazılımındaki GAIA-kriter düzlemi, karar problemindeki 

alternatiflerin görsel olarak anlaşılmasını sağlamak için tüm alternatiflerin tek kriter 

net akım matrisini, M (m x n) kullanmaktadır. Bu tek kriter net akım matrisi Çizelge 

3.3'de verilen karar matrisinde yer alan bilgilere ek olarak genelleştirilmiş fonksiyon 

türleri tarafından belirtilen tercih bilgilerini içermektedir. Alternatiflerin kriter bazında 

sahip olduğu tek kriter net akımı daha anlaşılabilir şekilde gösterebilmesi için elde 

edilen Φj(a) tek kriter net akım matrisi Çizelge 3.3’teki gibi gösterilmektedir. 

Çizelge 3.3 : Tek kriterli net akımı. 

 

PD 

 
Alternatifler        

Φ1 Φ2 … … Φj … … Φn 

a1 Φ1(a1) Φ2(a1) … … Φj(a1) … … Φn(a1) 

a2 Φ1(a2) Φ2(a2) … … Φj(a2) … … Φn(a2) 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

ai Φ1(ai) Φ2(ai) … … Φj(ai) … … Φn(ai) 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

am Φ1(am) Φ2(am) … … Φj(am) … … Φn(am) 

 

Sonuç olarak n-boyutlu bir uzayda m noktaları kümeleri, m alternatif kümesini temsil 

edebilmektedir. Bu kümeler orijin merkezlidir. İkiden fazla performans değer ile 

performans değerler ile ilgili alternatiflerin (m noktası) konumununun 

görselleştirilmesi güçtür. İki boyutlu düzlem Visiual PROMETHEE yazılımında 

GAIA-Kriterler düzlemi olarak adlandırılmaktadır. 

Temel bileşenler analizi tekniğine göre GAIA düzlemi, tek kriter net akışlarının 

kovaryans matrisi M1M'nin en büyük iki özdeğerlerine karşılık gelen iki özvektör ile 

tanımlanmaktadır. GAIA düzleminde, bir nokta her bir alternatifi temsil eder ve her 

bir performans değer bir eksen ile temsil edilmektedir. Pencerenin sol alt ucunda 

görünen Δ değer izdüşümden sonra korunan bilgilerin miktarını ölçer ve GAIA 

düzlemi tarafından sağlanan bilgilerin kalitesinin bir göstergesidir. Bu değer  %75'den 

daha fazla ise, bilginin en az  %75'inin izdüşüm sırasında korunduğu kabul edilir. Bir 



70 

karar vermede performans değerleri ağırlıklarının etkisi, w ağırlık vektörü (w1, w2, .... 

wj, ... wn) tarafından belirlenmektedir. GAIA düzleminde ağırlık vektörünün izdüşümü 

PROMETHEE karar eksenidir. Visiual PROMETHEE yazılımında 'pi' şeklide 

belirtilmektedir. pi karar ekseninin yönü, atanan performans değer ağırlıklarına 

uyumlu olan bir çözüm türünü tanımlamaktadır. Performans değerlerinin 

değerlendirilmeleri ve ağırlıkları bakımından en iyi alternatif genellikle orijinden en 

uzak pi ekseni yönünde yer almaktadır. Ağırlıklar duyarlılık analizinde 

değiştirildiğinde, karar ekseni otomatik olarak yeni uzlaşmayı yansıtacak şekilde 

güncellenmektedir.  

GAIA senaryo düzlemi 

Grup olarak karar verme durumunda, çoklu senaryo analizi özellikle Visual 

PROMETHEE yazılımında kolaylık sağlamaktadır. Farklı belirsizlik koşulları birlikte 

dikkate alınmaktadır. Senaryolar, farklı senaryolara uygun ağırlıklar atanarak 

değiştirilebilmektedir. GAIA Düzlem penceresindeki 'Tüm Senaryoları' seçerek 

Visual PROMETHEE yazılımının çoklu senaryo yeteneklerine farklı bakış 

noktalarının ortak bir analizi için aşağıdaki gibi ulaşılabilmektedir. 

 Çok senaryo PROMETHEE I ve II sıralaması tüm senaryolar ve bunların 

ağırlıkları dikkate alınarak elde edilmektedir. 

 Alternatiflerin profilleri performans değerleri yerine senaryolar açısından 

verilmektedir. Denge aralıkları senaryo ağırlıklarına göre hesaplanmaktadır. 

 Sadece çoklu-senaryo analizleri için geçerli olan 'Çoklu Karşılaştırma' ekranı 

kullanıcıya iki senaryo açısından alternatiflerin PROMETHEE II sıralamasının 

karşılaştırılmasını sağlamaktadır. 

 Tek senaryo durumuna benzer şekilde GAIA-kriter düzleminde, her kriter 

ekseni o kriterin farklı senaryolarının ağırlıklının toplanmasını temsil eder ve 

GAIA-senaryo düzleminde her senaryo ekseni tek bir senaryoyu temsil 

etmektedir. 
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4.  ÖRNEK ÇALIŞMA- SEYHAN HAVZASI SU TAHSİS PLANI 

Yürütülen hidrolojik çalışmalara ve su kaynakları ile ilgili çalışmalara yol haritası 

sağlayabilmek amacı altında örnek çalışma için Seyhan Havzası seçilmiştir. Seyhan 

Havasının seçilme sebebi, Havza Koruma Eylem Planının tamamlanmış olması, 

Akdeniz Bölgesi ve dolayısı ile Seyhan havzası iklim değişimine en hassas 

bölgelerden biri olması, Türkiye’nin ve Avrupa'nın önemli üretim havzalarından biri 

olması, biyoçeşitlilik bakımından son derece önemli havzalardan biri olması ve uzun 

süredir farklı tarım uygulama ve faaliyetlerinin olduğu bir havza olmasıdır. 

Seyhan havzasında su kaynaklarının havza ölçeğinde sürdürülebilir bir şekilde 

paylaşımının sağlanması, su kaynaklarının geleceğe yönelik planlanması ve her 

sektörün ihtiyacı olan suyu adil bir şekilde alabilmesinin sağlanması için yetkililer 

tarafından su tahsis planı hazırlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de gelecekte 

yapılacak su tahsis planlaması süreçlerinde doğru kararların verilebilmesi için 

izlenmesi gerektiği düşünülen yol oluşturulmuştur. 

4.1 Durum Analizi 

Seyhan Havzası için su tahsis planlaması sürecinin ikinci adımı olan durum analizi 

çok ayrıntılı bir çalışma gerektirdiği için yapılamamıştır. Bu nedenle bu bölümde 

verilen veriler tamamen sentetik verilerden oluşmaktadır. 

4.1.1 Havza genel durumu 

Seyhan Havzası’nın üst kısmı İç Anadolu Bölgesi’nde yer alırken orta ve alt kısmı ise 

Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. 360 33’- 390 12’ Kuzey ve 340 24’- 36056’ Doğu 

enlem ve boylam dereceleri arasında bulunmaktadır. Uzunluğu Zamantı ve Göksu 

Irmakları başta olmak üzere tüm kollarıyla birlikte 560 km olan Seyhan Nehri 

Türkiye'de Akdeniz'e dökülen ırmakların en büyüklerinden birisidir. Havza 22.035 

km2 genişlikte olup, Türkiye’nin % 2,82’ sini kapsamaktadır (TÜBİTAK MAM,2010). 

İki önemli kolu vardır: Zamantı Irmağı kolu ve Göksu Irmağıdır. Uzun Yayla’dan 
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doğan Zamantı kolu ile Göksu kolu Çukurova’ya inmeden önce Adana’nın 80 km 

kuzeyinde Aladağ ilçesinde yer alan Akinek Dağının yamaçlarında birleşir. Bu iki 

büyük kol birleştikten sonra Seyhan Nehri olarak Adana'nın içinden geçer ve 

Karataş’ta Akdeniz'e dökülür. Seyhan Barajı’na kadar olan kısım Yukarı Seyhan 

olarak tanımlanmaktadır. Aşağı Seyhan Havzası olarak tanımlanan ve barajın 

mansabında kalan kısım ise Tarsus ve Yüreğir ovalarından oluşmaktadır. Seyhan 

Havzası Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Çukurova'da yer almaktadır. 

Bu nedenle Aşağı Seyhan Havzasında tarımsal faaliyetler daha yaygındır. Dolayısıyla 

tarımsal kirliliğinde yoğun olduğu bölgedir. Buna  ek olarak, Seyhan Barajı'nın hemen 

mansabında yer alan Adana İli ve civarındaki pek çok noktadan gerek Seyhan 

Nehri’ne, gerekse drenaj kanallarına evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları da 

yapılmaktadır. 

Havzanın batısında Kızılırmak, Konya, Doğu Akdeniz bulunurken, doğusunda ise 

Ceyhan ve Fırat Havzaları bulunmaktadır. Toros dağlarının kuzeydoğu yönündeki 2-

3 sıra halindeki uzantılarının büyük kısmı havza içinde kalmaktadır. Havza, 

doğusunda yer alan Tahtalı, Binboğa, Toklu, Tekeç Dağları ile Ceyhan Havzası 

arasındaki sınırı oluşturur. Batısında yer alan Sarıçiçek, Hınzır, Koramaz, Turasan, 

Pozantı ve Bolkar Dağları ise batı havza sınırlarını oluşturmaktadır ve Kızılırmak, 

Konya ve Doğu Akdeniz havzalarından Seyhan Havzası’nı ayırmaktadır.  

Toplam yağış alanı 20.731 km2 olan Seyhan Havzası‘nın yıllık ortalama yağış 

yüksekliği 624 mm; yıllık ortalama akışı ise 211,07 m3/sn‘dir. Yıllık ortalama verimi 

10,18 L/s/km3 olan havzadaki akışın yağışa oranı 0,51 iken; iştirak oranı % 3,62‘dir 

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

4.1.2 Yerleşim yerleri 

Seyhan Havzası sınırları Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Kahramanmaraş ve İçel il 

sınırları içinden geçmektedir. Havzanın Sivas ve Kahramanmaraş illeri içinde yer alan 

kısımlarında yerleşim yeri bulunmamaktadır. Şekil 4.1’de görüldüğü üzere havza 

sınırları içinde yer alan Adana iline bağlı olan ilçeler; Seyhan, Yüreğir Sarıçam, 

Çukurova, Karaisalı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karataş ve Pozantı, 

Kayseri iline bağlı ilçeler;  Sarız, Tomarza ve Pınarbaşı, Niğde iline bağlı ilçeler; 

Ulukışla ve Çamardı ve İçel iline bağlı Tarsus ilçesinde yer alan Yenice beldesidir. 
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Çizelge 4.1’de bu illerin havza sınırları içerisinde kapladığı alanlar verilmektedir. 

Şekil 4.2’de ise illerin yüzölçüm dağılımları verilemektedir.  

 

 

Şekil 4.1 : Seyhan havzası siyasi haritası (TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

Çizelge 4.1 : Havza sınırları içinde yer alan illerin toplam alanları ve havza içindeki 

alanları (ÇOB, 2009; TÜBİTAK MAM, 2010). 

İLLER İLİN 

TOPLAM 

ALANI 

(km2) 

İLİN 

HAVZA 

İÇİNDEKİ 

ALANI 

(km2) 

İL ALANININ 

HAVZAYA 

GİREN 

KISMI (%) 

HAVZANIN 

İLLERE 

GÖRE 

DAĞILIMI 

(%) 

Kayseri 16.917 8.548,94 50,53 38,62 

Sivas 28.488 292,40 1,03 1,32 

Niğde 14.294 2.228,27 15,59 10,07 

Adana 17.253 10.034,79 58,16 45,34 

Kahramanmaraş 14.327 191,88 1,34 0,87 

İçel 15.853 837,86 5,29 3,79 
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Şekil 4.2 : Havzada yer alan illerin yüzölçümleri dağılımı 

 (TÜBİTAK MAM,2010) 

4.1.3 Coğrafi durum 

Türkiye’nin % 2,82‘sini kaplayan havzanın toplam alanı 22.134 km2’ dir (TÜBİTAK 

MAM,2010). Havza tümüyle dağlık araziden oluşmaktadır. Yüksek ve sarp eğimli 

dağlar havzanın orta ve yukarı bölümlerini kaplamaktadır. Yukarı bölümünün bir 

kısmı tepeliklerden oluşmaktadır. Dağlık ve tepelik arazi görünümüne sahip olmayan 

Çukurova ise havza yüzölçümünün onda birinden daha az bir kısmını kaplamaktadır. 

Buradaki maksimum yükseklik 50 m’dir. Genel eğim % 0 – 1 kadardır. Adana’ya 

doğru gidildikçe deniz seviyesine göre yükseklik yavaşça artmaktadır. Adana’dan 

kuzeye ve doğuya doğru gidildikçe seki arazi görülmektedir. Seki araziden kuzeye 

doğru ise çok dik eğimli tepeliklere rastlanmaktadır. Birkaç km sonra sarp, dağlık arazi 

görülmektedir. Dağlık arazi hızla yükselmektedir. Niğde ilinde yer alan Ulukışla ile 

Adana ilinde yer alan Feke ilçeleri arasındaki dağların yükseklikleri 2.000 m’den daha 

fazladır (TÜBİTAK MAM,2010). 

Seyhan Havzası’ndaki yükseklik farklılıklarından ötürü farklı iklimler 

gözlemlenmektedir. Havzanın alt kısmının denize yakınlığından dolayı kışlar ılık ve 

yağışlı, yazlar ise kurak ve sıcak geçmektedir. Havzanın üst kısımlarında ise dağlık 

alanlardan dolayı karasal iklim görülmektedir. 

 

Kayseri
39%

Sivas
1%

Niğde
10%

Adana
45%

Kahramanmaraş
1%

İçel
4%
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Dağlar 

Havzanın orta kısmında Adana ilinin kuzey ve kuzeydoğu bölümlerinde yer alan Orta 

Toros dağları bulunmaktadır. Havzanın batı kısmında ise Bolkar Dağları, Aladağlar ve 

Tahtalı Dağları bulunmaktadır. Ayrıca Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan 

Binboğa Dağları Kahramanmaraş il sınırları içinde de yer almaktadır. Havzanın Niğde 

ili kısmında ise Bolkar Dağları ve Aladağlar sıradağları yer almaktadır. Havza 

içerisinde yer alan dağlar Şekil 4.3’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.3 : Seyhan Havzası fiziki haritası (TÜBİTAK MAM, 2010). 
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Ovalar 

Havza genellikle yüksek tepelerden ve dağlardan oluşmaktadır. Bu yüksek araziler 

içinde yükseltinin 0-50 m arasında olduğu Adana Ovası bulunmaktadır. Adana 

Ovasının güney kısmı Çukurova, kuzey kısmı ise yukarı Anavarza’dır. İki ova 770 m 

yüksekliğindeki Misis Dağları ile ayrılmaktadır. Çukurova Türkiye’nin en geniş ovası 

olarak bilinmektedir. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı’nın 

getirdiği alüvyonlardan oluştuğundan ötürü karışık bir yapıya sahiptir. Çukuorva 

sınırları coğrafyacılar arasında tartışma konusudur. Bazı coğrafyacılar Çukurova’yı 

yerel halkın kabul ettiği şekilde tanımlar. Onlara göre Çukurova, Yukarıova ile 

güneydeki ovanın tamamıdır. Bazı coğrafyacılar ise Orta Toros eteklerinden 

Akdeniz‘e kadar uzanan il topraklarının % 27’sini kapsayan Adana Ovasını daha çok 

sayıda ova birimlerine ayırmaktadır. Örneğin; Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, 

Osmaniye ve Yumurtalık Ovaları gibi. Bu ovaların en büyüğü 2.050 km2’lik alana 

sahip olan Ceyhan Ovası’dır. İkincisi ise 1.250 km2’lik alana sahip olan Yüreğir 

Ovası’dır. Ceyhan Ovasının denizden yüksekliği 20-50 m, Yüreğir Ovasının ise 

yüksekliği 0-50 m arasında değişmektedir (TÜBİTAK MAM,2010).  

Akarsular – Seyhan Nehri 

Akdeniz'e dökülen Türkiye’nin en büyük ırmaklarından birisidir. Başta Zamantı ve 

Göksu Irmakları olmak üzere tüm kollarıyla birlikte uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı 

ise 20.600 km2'dir. Zamantı Irmak’ı Kayseri-Pınarbaşı ilçesindeki 1500 m 

yükseklikteki Uzun Yayla’dan doğmaktadır (TÜBİTAK MAM,2010). Tahtalı 

Dağlarının uzanış doğrultusunda akmaktadır. Adana'nın kuzeyinde yer alan Aladağ 

ilçesinin Akinek Dağı yamaçlarında ise diğer önemli kolu olan Göksu ile 

birleşmektedir. Kesişim noktasından sonra Adana'nın içinden geçerek şehri Seyhan ve 

Yüreğir olarak adlandırılan iki ilçeye bölmektedir. Çukurova'nın en batı kesiminde, 

Adana-İçel sınırından, Tuzla Gölü’nün batısından Akdeniz'e dökülmektedir. Ayrıca 

Seyhan Nehri üzerinde kurulan üç tane hidroelektrik santral (Yedigöze, Çatalan ve 

Seyhan) vardır. Havza içinde yer alan önemli akarsular ve uzunlukları Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 : Havzadaki akarsular ve uzunlukları (ÇOB, TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Akarsu Adı Türü Uzunluğu (km) 

1 Zamantı Irmak 349 

2 Göksu Irmak 230 

3 Seyhan Nehir 137 

4 Değirmen Dere 86 

5 Körkün Çay 55 

6 Sarız Çay 45 

7 Kırkgeçit Dere 41 

8 Aksu Dere 37 

9 Mansurlu Dere 37 

10 Karanlık Dere 29 

11 Zamanlı Irmak 29 

12 Cidden Dere 26 

13 Göksu Nehir 25 

14 Çiftehan Çay 25 

15 Eğlence Çay 24 

16 Çiftliközü Dere 23 

17 Deli Çay 23 

18 Ulupınar Dere 22 

19 Yapraklı Dere 22 

20 Doğan Çay 21 

21 Koca Dere 21 

22 Kafarlı (Sarız) Çay 21 

23 Tereli Dere 21 

24 Özdere Dere 20 

25 Ecemiş (Körkün) Çay 20 

26 Kabaktepe Dere 11 

27 Üçürge Dere 8 

28 Çatık Dere 4 
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Şekil 4.4 : Seyhan Havzası alt havzaları ve akarsuları haritası  

(TÜBİTAK MAM,2010). 

 

Göller 

Seyhan Havzası sınırları içinde özellikle Adana il sınırları içinde çok sayıda göller ve 

baraj gölleri bulunmaktadır. Havzadaki en geniş su yüzeyine sahip olan baraj gölleri 

ise Seyhan ve Çatalan Baraj Gölleridir. Bu göller ve baraj göllerinden bazıları sırasıyla 

açıklanmıştır.  

Tuzla Gölü 

8 km2’lik alana sahip olan Tuzla Gölü Seyhan Nehri’nin mansap kısmının doğusunda 

yer almaktadır (TÜBİTAK MAM, 2010). Gölün suyu genellikle hafif tuzludur. Tuz 

oranı, kış yağışlarında su seviyesinin artması ile azalmaktadır. Gölün doğu kısmı geniş 

çamur düzlüklerinden ve tuzcul bataklıklardan oluşmaktadır. Alçak ve dar kum şeridi 

ile denizden ayrılmaktadır. Kuzeyinde bulunan alanda  kuru tarım yapılan tarlalar yer 

almaktadır. Bu arsada büyükbaş hayvanlar otlatılmaktadır. Tuzla Gölü’nün 

güneydoğusunda ise kısmen Seyhan Nehri’nin eski yatağı üzerinde yer alan, yon bitki 

örtüsüyle kaplı tatlı su bataklıkları, tuzcul bataklıklar ve gölcükler de bulunmaktadır. 

Yaz aylarında bu gölcüklerde bulununan suyun bir kısmı sulama suyu olarak 
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kullanılmaktadır. Bu nedenle bunların bir bölümü yaz aylarında tümüyle 

kurumaktadır. 

Ağyatan Gölü 

Adana ilinin Karataş ilçesi sınırları içerisinde 22 km2 lik yüzölçümüne sahiptir. 

Ceyhan Nehri ağzının batısında yer alan 11 km2’lik alana sahiptir. Yeraltı sularından 

ve yağışlı dönemlerde ise nehir sularından beslenen bir lagündür. Gölün derinliği en 

fazla 3 metredir. Göl ile deniz arasındaki bağlantıyı sağlayan dar boğaz ise Hurma 

Boğazı’dır. Kuzeyinde geniş ıslak çayırlıklara ve kıyılarda ise tatlı suyun ağır bastığı 

yerlerde küçük bataklık alanlara rastlanmaktadır.  

Seyhan Baraj Gölü 

Seyhan Barajı, Adana il sınırı içinde bulunan Seyhan Nehri üzerinde sulama, enerji ve 

taşkın kontrol amaçlı 8 Nisan 1956 yılında su tutmaya başlamıştır (Url-12). Kent 

merkezine yakınlığı nedeniyle olası taşkınların önelenmesiiçin yapılan dolgu tipi 

barajdır. Önceki yıllarda sulama ihtiyacının artması ile  aşırı miktarda su tüketimi 

sonucu göldeki su seviyesi oldukça düşmüştür. Bunun üzerine devreye alınan  Çatalan 

Barajı ile bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Normal su kodunda rezervuar alanı 67,82 

km2’dir (Url-12). Baraj, Seyhan Nehri ile Deliçay, Çakıt, Üçürge ve Körkün 

Çayları’ndan beslenmektedir. Aşağı Seyhan Ovası’ndaki 966 km2 arazinin sulama 

suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Barajın toplam depolama hacmi ise 832 km3’tür 

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

Çatalan Baraj Gölü 

Çatalan Barajı, Adana il sınırı içinde Seyhan Nehri üzerinde içme suyu, enerji ve taşkın 

kontrolü amacıyla 1982-1997 yılları arasında inşa edilmiştir (Url-13) . Toprak gövde 

dolgu tipindedir. Barajın gövde hacmi 14.500.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 

70 m, normal su kotunda göl hacmi 2126,33 hm3, normal su kotunda göl alanı 81,86 

km2'dir (Url-13). Baraj 169 MW güç ile yıllık 596 GWh'lik enerji üretmektedir (Url-

13). 2002 yılından beri Adana ilinin Yüreğir ilçesinin tamamının ve Seyhan ilçesinin 

bir kısmının içme suyu ihtiyacı Çatalan Barajından sağlanmaktadır (TÜBİTAK 

MAM,2010).  
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Akyatan Gölü 

 Adana ilinin Karataş ilçesi sınırlarında bulunan 140 km2 lik yüzölçümüne sahiptir. 

Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinden kaynaklı taşkınlar sonucunda gölün bulunduğu yerde 

geniş bataklıklar oluşmuştur. Bataklık, daha sonra dalgalar ile taşınan kumların kıyıda 

kordon oluşturması ile denizden ayrılmıştır. Böylece bugünkü görünümü elde 

edilmiştir. Tipik bir alüvyal baraj gölüdür. Türkiye‘nin en büyük lagün gölü ve 

barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’nin A sınıfı niteliğindeki göllerden biridir.. 

Uzunluğu 17 km, en geniş yeri ise 4 km’dir. Denizle bağlantısı doğu kesimindeki 

yaklasık 2 km uzunluğunda ortalama 30 m genisliğindeki kanalla sağlanmaktadır. 

Ortalama su seviyesindeki alanı 49 km2’dir (TÜBİTAK MAM,2010). 

Yaz aylarında gölü besleyen suyun azalması ve sıcaklığın artması ile buharlaşmanın 

çok yükselmesi sonucunda gölün alanı ciddi oranda küçülmektedir. Yaz döneminin 

sonuna doğru suyun çekildiği alanlarda çamur düzlükleri oluşmaktadır ve bu düzlükler 

tamamen kurumaktadır. Bu durum genellikle gölün batı ve kuzeydoğu kısımlarında 

görülmektedir. Göl ile deniz arasında birkaç km genişliğindeki Türkiye’nin en büyük 

kumulları yer almaktadır. Bu kumullar, dünya çapında nesli tehlike altında olan yesil 

deniz kaplumbağasının en önemli yuvalama kumsallarından biridir. Kumulların 

kuzeydoğusunda bu zamana kadar hiç kurumamış ve ekolojik açıdan önem taşıyan 

tatlısu birikintileri ve bataklıklar bulunmaktadır. Gölün kuzeyinde ise geniş tarım 

alanları görülmektedir. 

Barajlar 

Seyhan Havzası sınırları içerisinde 5 adet çalışır durumda olan baraj ve 18 adet inşa 

aşamasında olan veya planlama çalışmaları devam eden baraj bulunmaktadır.  

Çizelge 4.3 : Seyhan Havzasındaki baraj ve göletler (TÜBİTAK MAM, 2010). 

  

No 

 

Adı 

 

İli 

 

Akarsuyu 

 

Alanı (km2) 

Kullanım 

Alanı 

1 Bahçelik Barajı Kayseri Zamantı Nehri 15,51 S,T,E 

2 Seyhan Barajı Adana Seyhan 82,54 S,T,E 

3 Çatalan Barajı Adana Seyhan 82,50 İ,S,T,E 

4 Nergislik Barajı Adana Üçerge Deresi 1,41 S 

6 Kılıçlı Göleti Adana Kapılı Deresi 1 S,T 

İ: içme suyu, S: sulama suyu, T: taşkın koruma, E: enerji  
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4.1.4 Arazi kullanımı 

Seyhan Havzası için yapılan Havza Koruma Eylem Planları raporunda (2010) arazi 

kullanımının belirlenmesi için CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırma Sistemi 

kullanılmıştır. Bu sistemde, arazi kullanımı 5 farklı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu 

sistemin kullanılması ile elde edilen Seyhan Havzasının arazi kullanımı Çizelge 

4.4’te ve Şekil 4.5’te gösterilmektedir.   

Çizelge 4.4 : Seyhan Havzasındaki arazi kullanım değerleri  

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

No Arazi Kullanımı Alan  

(ha) 

Alan  

(%) 

1 Yapay alanlar 26.885 1,21 

2 Tarımsal alanlar 896.213 40,49 

3 Orman ve yarı doğal alanlar 1.257.655 56,82 

4 Islak alanlar 8.233 0,37 

5 Su yüzeyleri 24.518 1,11 

                 Toplam 995.220 100 

 

Şekil 4.5 : Seyhan Havzası arazi kullanım dağılımı  

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

 

Yapay alanlar 

Tarımsal 

alanlar 

 Orman ve yarı doğal 

alanlaralanlar 

Islak alanlar 

 

Su yüzeyleri 
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4.1.5 Havza bazlı su potansiyeli mevcut durumu 

Havza bazlı su bütçelerinin ve su potansiyellerinin mevcut durumunun 

hesaplanmasında kullanılan su potansiyeli akım şeması Şekil 4.6’daki gibidir. Akım 

şemasındaki toplam su potansiyeli, yeraltı suyu ve yüzeysel su sırasıyla aşağıdaki 

başlıklarda açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6 : Su potansiyeli akım şeması. 

4.1.5.1. Yeraltı suyu 

Havza Koruma Eylem Planları’ndaki veriler kullanılarak yeraltı suyu potansiyelinin 

kullanımı hesaplanmıştır. Seyhan Havzasının yeraltı suyu işletme rezervi 223,50 x 106 

m3/yıl’dır (TÜBİTAK MAM, 2010). Türkiye’deki havzalarda genellikle 

potansiyelden rezerve geçiş oranı ortalama olarak  %75 olarak kabul edilmektedir. Bu 

kabul doğrultusunda yeraltı suyu potansiyeli hesaplanmıştır.  

Seyhan Havzasındaki sektörel yeraltı suyu kullanımı hesaplanırken, şebeke 

hatlarındaki kayıp ve kaçaklardan ötürü içme ve kullanma suyu, sulama suyu ve sanayi 

suyu kullanımları %50’lik faktör ile çarpılmıştır. Sektörel olarak mevcut yeraltı suyu 

Toplam Su Potansiyeli 

Yerlatı Suyu Yüzeysel Su 

Kullannılmayan 

Yerlatı Suyu 

Potansiyeli 

Yerlatı Suyu 

İşletme 

Rezervi 

Akışa 

Bırakılan 

Yüzeysel Su 

Kullannılabilir 

Yüzeysel Su 

İçme ve 
Kullanma 

Suyu 

Sanayi 

Suyu 

Sulama 

Suyu 

Havza 
Bazlı Su 

Fazlası 

veya 
Açığı 

 

İçme ve 

Kullanma 

Suyu 

Sanayi 

Suyu 

Sulama 

Suyu 

Havza 

Bazlı 

Su 
Fazlası 

veya 

Açığı 
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tüketim oranları; içme ve kullanma suyunda %50, sulamada %10, sanayide ise %40 

olarak kabul edilmiştir. Bu kabuller doğrultusunda Seyhan Havzasının toplam yeraltı 

suyuna ilişkin elde edilen sentetik veriler Çizelge 4.5’te verilmektedir. 

Çizelge 4.5 : Seyhan Havzası yeraltı suyu dağılımı.   

 

4.1.5.2. Yüzeysel Su 

Yıllık ortalama akışlardan havza bazlı ortalama kullanılabilir yüzeysel su 

potansiyeline geçilerek yüzeysel su hesabı yapılmıştır. Seyhan Havzasına ait yıllık 

ortalama akış 6,66 x 109 m3’tür (TÜBİTAK MAM,2010). Hesaplama yapılırken DSİ 

kabulü ile Türkiye geneli için kullanılabilir yüzeysel su oranı yaklaşık %50 ve %50 

çevresel ihtiyaç debisi (ÇİD) üzerinden doğal akışa bırakılan su oranı kabul edilmiştir 

(TÜBİTAK MAM, 2010). Yüzeysel su kaynaklarından sanayi suyu tahsisi 

yapılmamaktadır. İçme ve kullanma suyu miktarı aşağıdaki su tüketimi formülünden 

faydalanılarak hesaplanmaktadır. Elde edilen değerden yeraltı suyu kaynaklı 

tüketimler çıkartılarak, yüzeysel su kaynaklı içme ve kullanma suyu değerleri 

hesaplanmaktadır. Sektörel olarak mevcut yüzeysel suyu tüketim oranları; içme ve 

kullanma suyunda %5, sulamada %95, sanayide ise %0 olarak kabul edilmiştir. Bu 

kabuller doğrultusunda Seyhan Havzasının toplam yeraltı suyuna ilişkin elde edilen 

sentetik veriler Çizelge 4.6’da verilmektedir. 

                          𝑄𝑠𝑢 =  𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥 𝑁 𝑥
1

1−𝑘𝑖𝑠𝑎𝑙𝑒
 𝑥 

1

1−𝑘ş𝑒𝑏𝑒𝑘𝑒
                 (4.1) 

 

Qsu              : Rezervden çekilecek içme ve kullanma suyu (m3) 

qmaksimum  : Birim su ihtiyacı (m3/ kişi-yıl) 

N             : Eşdeğer Nüfus (kişi) 

kisale         : İsale hatındaki su kaybı yüzdesi (%) 

kşebeke       : Şebeke hattındaki su kaybı ve kaçak yüzdesi (%) 

 

 

 

Havza  

 

Yeraltı 

Suyu 

Potansiyeli  

(106  m3/yıl) 

Yeraltı suyu 

İşletme 

Rezervi  

(106  m3/yıl) 

İçme ve 

Kullanma 

Suyu 

Tahsisleri 

(106  m3/yıl) 

Sanayi 

Suyu 

Tahsisleri  

(106  m3/yıl) 

Sulama 

Koop. 

Tahsisleri  

(106  m3/yıl) 

Toplam  

(106  m3/yıl) 

Havza Bazlı 

Su Fazlası/ 

Açığı  

(106  m3/yıl) 

Seyhan  298 223,5 74,5 59,6 14,9 149 +74,5 
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Çizelge 4.6 : Seyhan Havzası yüzeysel su dağılımı.  

 

 

4.1.5.3 Toplam su 

Toplam su potansiyeli ve su kullanımı değerleri, yeraltı ve yüzeysel su kullanımlarının 

toplanması ile elde edilmektedir. Her bir sektörün kullanım oranına göre miktarlar ve 

yüzdelik oranlar hesaplanabilir (Çizelge 4.7). Gelecekteki su potansiyelinin 

simülasyonları mevcut hidrolojik veriler kullanılarak yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan 

veriler sırasıyla sızma, yüzeysel akış, buharlaşma, evapotranspirasyon vb. gibidir. 

Yüzeysel akış, toplam yüzeysel su potansiyeli olarak ve sızma değeri ise yeraltı suyu 

potansiyeli olarak kabul edilmektedir. 

 

Çizelge 4.7 : Seyhan Havzası toplam su dağılımı. 

Havza Seyhan 

Su Dağılımı  Yeraltı  Yüzeysel Toplam  

Toplam Su Potansiyeli  

(106 m3/yıl)  
298 6.660 6.958 

Kullanılabilir Su Potansiyeli  

(106 m3/yıl) 

  

223,5 3.330 3.554,5 

İçme ve Kullanmaya Tahsis Edilen 

Su Miktarı 

(106 m3/yıl) 

 

74,5 99 173,5 

Sanayiye Tahsis Edilen Su Miktarı  

(106 m3/yıl) 

 

59,6 0 59,6 

Sulamaya Tahsis Edilen Su 

Miktarı  

(106m3/yıl) 

 

14,9 2.198 2.212,9 

Tahsis Edilen Toplam Su Miktarı   

(106 m3/yıl) 

 

317 2.789 3.106 

 

Havza 

Yıllık 

Ortalama 

Akış  

(106  
m3/yıl)  

Ortalama 

Kullanılabilir 

Yüzeysel Su 

Miktarı  

(106  m3/yıl) 

Kullanım / 

Potansiyel  

(%)  

İçme ve 

Kullanma 

Suyu 

Miktarı  

(106  

m3/yıl) 

Sanayi 

Suyu 

Miktarı  

(106  
m3/yıl) 

Sulama 

Şebekesine 

Alınan Su 

Miktarı  

(106  

m3/yıl) 

Toplam  

(106  

m3/yıl) 

Havza 

Bazlı Su 

Fazlası  

(106  
m3/yıl) 

Seyhan  6.660 3.330 50 99 0 2.198 2.297 +1.033 
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4.1.6 Havza bazlı sektörel su kullanımı 

4.1.6.1 İçme ve kullanma suyu ihtiyacının tahmini 

İçme ve kullanma suyu (evsel su) ihtiyacı tahmini, birim net su ihtiyaçları kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Su ihtiyacı nüfusa bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle kentsel 

ve kırsal nüfusların değişimleri ayrı olarak değerlendirilmiştir. 

4.1.6.2 Havza bazlı nüfus tahminleri 

 Havza bazlı nüfus tahminleri çeşitli kaynaklarda yapılan tahminler kullanılarak 

belirlenmiştir. Seyhan Havzası için 2015 yılından 2030 yılına kadarki nüfus artış 

hızları Çizelge 4.8’de verilmektedir. 

 Çizelge 4.8 : Seyhan Havzası için seçilen nüfus artış hızları (2015–2030) 

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3 İçme ve kullanma suyu ihtiyacı 

Evsel su ihtiyacı tahmini hesaplarında kullanılan birim net su ihtiyaçları, nüfusa bağlı 

olarak değiştiğini önceki bölümde de bahsedilmişti. Havzaya ait kentsel ve kırsal 

nüfuslar ile nüfusa göre değişkenlik gösteren birim su ihtiyaçlarının çarpımı, doğrudan 

evsel su ihtiyacını vermektedir. Belli nüfus aralıkları için öngörülen birim net su 

ihtiyaçları Çizelge 4.9’da görüldüğü gibi değişmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 

Kentsel artış 

hızı (%) 
Kırsal 

artış 

hızı 

(%) 

Kentsel/ 

Toplam 

(%) 

Kırsal/ 

Toplam (%) 
Kış  Yaz  

2015 1,9  120 0,1  89,3  10,7  

2020 1,6  120 0,0  89,4  10,6  

2030 1,6  120 0,1  89,6  10,4  
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Çizelge 4.9 : Seyhan Havzası nüfus tahminleri (2015–2030) 

 (TÜİK, 2013; ÇOB, 2010; Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Tabloda kırsal nüfus için tüm havzalarda standart olarak 100 L/N-gün’lük değer 

seçilmesine karşın, Seyhan Havzası kentsel eşdeğer nüfus başlangıç yılı (2015) için 

yaklaşık 2.465.000 olduğundan, kentsel su ihtiyacı 200 L/N-gün olarak seçilmiştir. 

 
Çizelge 4.10 : Nüfusa göre birim net su ihtiyaçları (TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 4.1.5.2’de verilen formül 4.1’de kullanılacak isale hattı kayıpları ve şebekede 

karşılaşılacak çeşitli kayıp ve kaçakların oranları Çizelge 4.11’de verilmektedir.  

 

Yıllar 

 

Kentsel Kırsal Toplam 

Eşdeğer 

Nüfus  

(N) 

Eşdeğer 

Nüfus 

(N) 

Eşdeğer 

Nüfus 

(N) 

2015 1.996.357  220.928 2.217.285  

2020 2.159.161  221.713 2.380.874  

2030 2.380.186  223.293 2.603.479  

Eşdeğer 

Nüfus 

 (N)  

Birim Net Su 

İhtiyacı  

(L/N-gün)  

Birim Net 

Su İhtiyacı 

(m3/N-yıl)  

5 80 29,2  

10 90 32,85  

25 90 32,85  

50 100 36,5  

100 100 36,5  

150 125 45,625  

250 125 45,625  

400 140 51,1  

750 140 51,1  

1.000.000  160 58,4  

2.000.000  200 73 
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Çizelge 4.11 : İsale ve şebekedeki kayıp/kaçak yüzdeleri 

 (TÜBİTAK MAM, 2010). 

    

 

 

 

 

 

 

Havzadaki kırsal ve kentsel yerleşimlerin eşdeğer nüfusları ve su ihtiyaçları Çizelge 

4.12’de verilmiştir. İsaledeki %3’lük kayıplar ve şebekedeki %40-45’lik kayıp veya 

kaçaklar da değerlendirmeye alınarak evsel su ihtiyacı hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.12 : Kırsal ve kentsel nüfusun yıllık su ihtiyacı 

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

 

4.1.6.4 Sanayi suyu ihtiyacının tahmini  

 Endüstriyel su ihtiyacı veya kullanımı Türkiye’nin gayri safi milli hâsıla (GSMH) 

oranına gore değişmektedir. 2011 yılına ait Türkiye GSMH değerleri 17.500 USD iken 

2041 yılına ait Türkiye GSMH değerleri 35.000 USD olarak belirlenmiştir 

(OECD,2014). Bu değerler kullanılarak sanayi suyundaki artış hesaplanmıştır. GSMH 

baz alınarak seçilen sanayi suyundaki artış hızının sabit olduğu ve bu oranın 2015-

2030 yılları için %2,20 olduğu belirlenmiştir.. Yıllara göre sanayi suyundaki ihtiyaç 

Çizelge 4.13’teki gibi değişmektedir. Aslında Seyhan Havzasının büyük bir kısmını 

tarım alanı oluşturduğu göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle Çizelge 4.13’teki veriler 

tamamen varsayımlara dayanan sentetik verilerden oluşmaktadır. 

Yıllar  

İsaledeki 

kayıplar 

(%) 

Şebeke 

kayıp/ 

kaçakları 

(%) 

2015 3 45 

2020 3 45 

2030 3 40 

Yıllar 

Kentsel Alan  Kırsal Alan  Havza Genel  

Eşdeğer 

Nüfus 
Su İhtiyacı  

Eşdeğer 

Nüfus 
Su İhtiyacı  Su İhtiyacı  

(N) (106m3/yıl) (N)  (106m3/yıl)     (106m3/yıl) 

2015 1.996.357  273,17  220.928 15,12  288,28  

2020 2.159.161  295,44  221.713 15,17  310,61  

2030 2.380.186  298,55  223.293 14,00  312,55  
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Çizelge 4.13 : Yıllık sanayi suyu ihtiyacı projeksiyonu. 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.5 Sulama suyu ihtiyacı 

2015 yılı için sulama suyu ihtiyacı 2.686,38 milyon m3/ yıl’dır. Havza Koruma Eylem 

Planına göre 2030 yılına kadar Seyhan Havzasında modern sulama tekniklerine 

geçişin sağlanacağı, havza özelinde uygun ürün deseni kullanılacağı varsayılarak 

sulama suyu ihtiyacının 2015 yılından itibaren değişimini gösteren sentetik veriler 

aşağıdaki Çizelge 4.14’deki gibi beklenmektedir. 

Çizelge 4.14 : Yıllık sulama suyu ihtiyacı projeksiyonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar Sulama Suyu İhtiyacı (106 m3/yıl) 

2015 2.686,38 

2020 3.223,66 

2030 3.492,29 

Yıllar  

Sanayi Gelişimine 

Bağlı Su İhtiyacı 

(106 m3/yıl)  

2015 129,84  

2020 145,89  

2030 180,11  
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5.  MODEL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

YORUMLANMASI 

5.1 Alternatif İşletim Kuralları 

Bölüm 3.2’de belirtildiği gibi saha çalışması örneğini göstermek için, dört alandaki 

sistem işlemleri Seyhan yetkilileri ile görüşmeler yoluyla tespit edilmelidir. Olası 

varyasyonlar mevcut sistem operasyonlarında bir iyileştirme meydana getirmek için 

ortaya çıkartılmalıdır. Bu doğrultuda, bu çalışma için alternatif dört işletim kuralları 

belirlenmiştir: 

 Talep kısıtlama ilkesi 

 Artılmış atıksularının yeniden kullanımının artırılması  

 Kayıp/kaçakların azaltılması 

 Taşkın kontrolü 

5.1.1 Talep kısıtlama ilkesi 

Kuraklık dönemlerinde su kaynaklarının yönetilmesi için büyükşehir su idareleri 

Seyhan Havzası için Kuraklık Tepki Planı geliştirmiştir. Bu plan tüketiciler için talep 

kısıtlamalarının belirli aşamalarını ayrıntılı bir şekilde belirtmektedir. Ek-A’da 

kısıtlamalama koşulları belirtilmektedir.  

Kuraklık aşağıdaki durumlardaki dönemler olarak tanımlanmaktadır. 

 Havzada aşırı iklim koşulları nedeniyle beklenen talebi karşılayacak yeterli 

suyun olmaması veya beklenen giriş debisinin daha düşük olması, 

 Gelecekte karşılaşılacak sorunları önlemek için su idareleri su kullanımında 

bir azalmanın veya kısıtlamanın gerekli olduğuna inanması. 
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Ek olarak aşağıdaki koşullardan bir veya birden fazlası kuraklığın olmasına sebep 

olmaktadır. 

 Beklenenden daha düşük depolama, 

 Beklenenden daha düşük giriş debisi, 

 Havzanın uzun süre ortalamanın altında yağış alması veya ortalamanın üstünde 

sıcaklığa maruz kalması nedeniyle beklenen su talebinin artmasıdır. 

 

Kısıtlamalar, tüketicilerin gönüllü su tüketimini azaltması için onlara  'erken uyarı' 

sağlamaktadır. Seyhan Havzasında toplam su ihtiyacının neredeyse tamamına 

yakınının sulama suyu ihtiyacı olduğu Bölüm 4’teki veriler kullanılarak oluşturulan 

Şekil 5.1’deki grafikten de anlaşılmaktadır. Diğer sektörlerin ihtiyaçlarının düşük 

seyrettiği de görülmektedir. 2015’ten sonrasında su ihtiyacının havzada büyük ölçüde 

sağlanamayacağı ve su fazlalığının azlığı neredeyse tüm dönemler boyunca hissedilir 

bir şekilde devam edeceği beklenilmektedir. Bu nedenle de su tüketim kontrolünün 

ciddi derecede önem teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5.1 : Seyhan Havzasındaki su fazlalığı değişimi. 
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5.1.2    Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının artırılması 

Dünya genelinde arıtılmış atıksularının tarımsal sulamada, sanayide, akifer beslemede, 

evlerde tuvalet sifon suyu olarak ve yeşil alan sulaması vb. amaçlarla yeniden 

kullanılması giderek yaygınlaşmıştır. Bazı ülkelerde ise arıtılmış atıksularının %80’i 

tekrardan örnek verileren amaçlar için kullanılmaktadır. Bu nedenle ülkemiz için de 

bu yaklaşıma önem verilmelidir. Tabiki arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılması için 

kullanım amacına göre gerekli olan su kalitesi kriterlerinin (SKKY Teknik Usuller 

Tebliği) sağlanması gerekmektedir. Havzalarda arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı 

fizibilite çalışmalarına göre tespit edilip ihtiyaç özelliğine göre belirlenmelidir. Seyhan 

Havzasında yağış durumuna, akarsuyun debisine, arıtılmış atıksuyun 

depolanabilmesine ve tarımsal ve endüstriyel yeraltı suyu çekiminin çok olmasına göre 

kullanım amacı belirlenmeli ve su tüketicileri veya sektörler bunlar doğrultusunda 

yönlendirilmelidir. 

5.1.3 Kayıp/kaçakların azaltılması 

Havzalar genelinde isale ve şebeke hatlarındaki kayıp ve kaçak oranları %40 ile %60 

arasında değişmektedir.  Seyhan Havzasının 2015 yılındaki, kısa vadedeki (2015-

2020) ve orta-uzun vadedeki (2020-2030) isale ve şebeke hatlarındaki kayıp/kaçak 

yüzdeleri Çizelge 5.1’de verilmektedir. 

Çizelge 5.1 : İsale ve şebeke hatlarındaki kayıp/kaçak yüzdeleri 

(TÜBİTAK MAM, 2010). 

 

Yıllar İsaledeki 

kayıplar (%) 

Şebeke 

kayıp/kaçakları (%) 

2015 3 45 

2020 2.8 35 

2030 2.5 30 

 

5.2 Sistem Performans Değerleri 

Bölüm 3.2.2'de belirtildiği gibi çok amaçlı rezervuar operasyonlarındaki çeşitli 

amaçlar arasındaki etkileşim, rezervuar sistemlerinin davranış özelliklerini ölçen 

sistem performans değerleri ile açıklanabilir. Bu nedenle bu örnek çalışmada 
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hedeflerden ziyade performans değerlerinin seçimi önemli bir başlangıç aşamasıdır. 

Değerlendirme modeli, su kaynaklarının gelecekteki durumuna dayanarak oluşturulan 

üç alternatif senaryodan, dört hedeften ve alt sınıfları olan performans değerden 

oluşmaktadır. Ayrıca Bölüm 5.1’de bahsedilen dört farklı işletim kuralları alternatifler 

olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Senaryolar 

Su kaynaklarının gelecekteki durumu üç farklı alternatif senaryo olarak modelde dahil 

edilmiştir. Senaryolar 2015 yılına ait dönemin mevcut yağış miktarı verilerine 

dayanmaktadır. Seneryo I’de 2015 yılındaki su kullanılabilirliği esas alınmıştır. 

Mevcut veriler kullanılarak 2020 ve 2030 yılında beklenilen kullanılabilir su miktarı 

modelleme sonucunda elde edilmiştir. Senaryo II’de 2020 yılındaki su kullanımı 

projeksiyonu, Senaryo III’te ise 2030 yılındaki su kullanımı projeksiyonu esas 

alınmıştır. 

5.2.1 Hedeflerin belirlenmesi 

Uzun vadeli sosyal, ekonomik, çevresel ve teknik açılar dikkate alınarak ilgili hedefler 

belirlenmiştir. Seyhan Havzasının su tahsisi için dört ayrı hedef belirlenmiştir. Bunlar: 

 Toplumsal faydayı maksimuma çıkartarak güvenli ve sağlıklı su tahsisinin 

gerçekleştiğinden emin olmak, 

 Yatırım maliyetini minimuma indirmek, 

 Nehir akımlarını maksimize ederek çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza 

indirmek, 

 Ekonomiyi maksimize etmek. 

5.2.2 Performans değerleri 

Daha önce bahsedilen dört temel hedefin altında sistem performansını özetleyen 

toplam dokuz performans değer bulunmaktadır. Bunların herbiri Seyhan Havzasındaki 

kaynak yöneticileri ile görüşmeler yoluyla tespit edilmelidir. Hedefler ve performans 

değerleri Çizelge 5.2’de ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 
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Çizelge 5.2 : Seyhan Havzas için hedefler, performans değerleri. 

Hedefler Performans Değerleri 
Maksimum/ 
Minimum 

Ekonomiyi maksimize 

etmek 

Ekonomik büyümeyi destekleme Maksimum 
Bölgesel gelişimini destekleme Maksimum 
Su miktarının sürdürülebilirliğini 
destekleme Maksimum 

Toplumsal faydayı 

maksimuma çıkartmak 

Yaşam kalitesi Maksimum 
Kentleşme Minimum 

Çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri en aza 

indirmek 

Deniz suyu giriminin azaltılması Maksimum 
Sulak alan korunumu Maksimum 
Yeraltı su kirliliğinin 
engellenmesi Maksimum 
Su kaynağının güvenilirliği Maksimum 

Yatırım maliyetini 

minimum indirmek     
 

5.3 Seyhan Havzası REALM Modeli 

Seyhan Havzasının 2030 yılına kadarki planlaması ve hesaplamaları için REALM 

yazılımdan faydalanılmıştır. Yıllar içindeki değişimler hesaplamalara dahil edilerek 

kuraklık planlaması, güçlendirme planlaması, alternatif işletim stratejilerinin 

değerlendirilmesi ve çevresel akış hacimlerinin belirlenmesi gibi Seyhan Havzası su 

tahsis sistemi ile ilgili planlama kararları, REALM sistem modeli kullanılarak elde 

edilen sonuçlar ile verilmektedir. Ancak modelin genel performansı, giriş bilgilerinin 

güvenilirliğinin yanı sıra modelin çevresel yükümlülükleri, altyapı kısıtlamaları ve 

özel işletim kurallarını göz önünde bulundurarak gerçek sistem işlemlerini temsil etme 

yeteneğine de bağlıdır. Barajlar ve rezervuarlar, transferler, aylık talepler, talep 

kısıtlama kuralları, akımdaki iklim etkileri, hidroelektrik istasyonlar ve tahsis bölgeleri 

gibi tüm bu sistem detayları REALM sistem dosyasında eklenmelidir. Seyhan 

Havzasındaki sistemin kabaca REALM dosyasındaki şematik gösterimi Şekil 5.2’deki 

gibidir. 
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Şekil 5.2 : Seyhan Havzası Sisteminin REALM’deki Şematik Gösterimi. 

 

Seyhan transfer sistemi büyük rezervuarların bulunduğu talep bölgelere su temini 

sağlayan bağlantılı bir ağdır. Bazı büyük transferler için tercih edilen yollar olmasına 

rağmen, mevcut yollar mevsim şartlarına ve mevcut hidrolik özelliklere bağlıdır. Bu 

çalışmada REALM simülasyonları, Seyhan Havzasının tarihsel akarsu akımı, iklim 

kayıtları ve gelecekteki talep tahminleri gibi güncel veriler kullanılarak yapılmaktadır. 

Model, su tahsis sisteminin davranışını simüle etmek için aylık zaman adımı 

kullanmasına rağmen ortalama iklim koşulları için yıllık rakamlar olarak verilerin 

girilmesi için talep tahminlerini gerektirmektedir. 

5.4 PROMETHEE ve GAIA Yöntemleri 

Bu çalışmada PROMETHEE ve GAIA yöntemleri Seyhan Havzasının su tahsis 

sistemini değerlendirmek için uygulanmıştır. PROMETHEE yöntemleri 

önceliklendirme ölçütlü yöntemlere aittir. GAIA ve PROMETHEE yöntemleri ile 

bağlantılı bir görsel modelleme yöntemidir.  

Uygulamada ilk olarak bir karar verme takımı oluşturulmalıdır, daha sonra 

değerlendirmede yer alacak olan alternatifler belirlenmelidir. Üçüncü adımda karar 
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verme takımı tarafından, alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılacak olan 

performans değerler belirlenmelidir. Belirlenen senaryolar, hedefler ve performans 

değerler ile bir karar hiyerarşi oluşturulmuştur. Karar hiyerarşisi Şekil 5.3’te 

gösterildiği gibi beş seviyeden oluşmaktadır. Hiyerarşinin birinci seviyesinde “Seyhan 

Havzasının sürdürülebilir su tahsisi” olarak belirlenen ana hedef, ikinci seviyesinde 

senaryolar (2015, 2020 ve 2030 yılları), üçüncü seviyede hedefler, dördüncü seviyede 

performans değerler ve beşinci seviyede ise belirlenen alternatif işletim kuralları yer 

almaktadır. 

Hiyerarşi parametrelerinin değerlendirilmesinden sonra kararlardaki tutarsızlıklar 

kontrol edilmiştir ve kararlarda tutarlılığın sağlanması için sadece önemsiz 

değişiklikler gerekli olduğuna kanaat verilmiştir. Çizelge 5.3'te uzman kararları 

sonucunda elde edilmesi beklenen yerel ve kompozit öncelikler varsayımlar yapılarak 

bulunmuştur. Senaryo 1 ve senaryo 2 sırasıyla % 13 ve % 23 iken senaryo 3'ün katkısı 

%64 'tür. Hiyerarşi için ekonominin alt kriterleri ekonomik kriter açısından katkıları  

%60, %22ve %18’dir. Hiyerarşideki sosyal alt kriterler sosyal maliyet katkıları 

açısından %75 ve %25 ile değerlendirilir. Benzer şekilde, hiyerarşideki çevre alt 

kriterleri çevre etki katkıları açısından sırasıyla %22, %9, %7 ve %62’dir. Aynı 

zamanda duyarlılık analizi önceliklerin kararlılığını kanıtlamıştır. 

 

Şekil 5.3 : Değerlendirme probleminin hiyerarşisi. 
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Çizelge 5.3 : PROMETHEE değerlendirme sonuçları. 

 Yerel Öncelikler Kompozit Öncelikler 

Senaryolar Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Ağırlıkları (w) 0,13 0,23 0,64 0,13 0,23 0,64 

Kriterler       

Ekonomi 0,430 0,370 0,440 0,056 0,085 0,282 

Sosyal 0,069 0,062 0,052 0,009 0,014 0,033 

Çevre 0,220 0,110 0,380 0,029 0,025 0,243 

Yatırımlar 0,281 0,458 0,128 0,037 0,105 0,082 

 

 

 

Alt Kriterler  

Senaryolar 
Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

Ekonomi kiterinin kompozit önceliği 0,056 0,085 0,282 

  Ağırlıkları 

(w) 

 

E
K

O
N

O
M

İ 

Su miktarının 

sürdürülebilirliğini 

destekleme 

0,60 0,034 0,051 0,169 

Ekonomik büyümeyi 

destekleme 
0,22 0,012 0,019 0,062 

Bölgesel gelişimi destekleme 0,18 0,010 0,015 0,051 

  Senaryolar 
Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

 Sosyal kriterinin kompozit önceliği 0,009 0,014 0,033 

  Ağırlıkları 

(w) 
 

  

S
O

S
Y

A

L
 

Yaşam kalitesi 0,75 0,007 0,011 0,025 

Kentleşme 0,25 0,002 0,003 0,008 

  
Senaryolar 

Senaryo 

1 

Senaryo 

2 

Senaryo 

3 

 Çevre kriterinin kompozit önceliği 0,029 0,025 0,243 

  Ağırlıkları 

(w) 
 

  

Ç
E

V
R

E
 

Deniz suyu girişinin 

azaltılması 
0,22 0,006 0,006 0,053 

Sulak alan korunumu 0,09 0,003 0,003 0,022 

Yeraltı su kirliliğinin 

engellenmesi  
0,07 0,002 0,002 0,017 

Su kaynağının güvenilirliği 0,62 0,018 0,015 0,151 
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Çizelge 5.4 : Pozitif akımları, negatif akımları ve net akımlar. 

 

 

 

 

 

1: Kayıp/kaçakların azaltılması 2:Taşkın kontrolü 3: Talep kısıtlama 4: Atıksuyun 

tekrardan kullanımı 

 

İşletim kurallarının değerlendirilmesi için kullanılan PROMETHEE yöntemi ile elde 

edilen sonuçlara göre ekonomi kriteri ve çevre kriteri daha büyük ağırlık değerlere 

sahip iken sosyal kriter daha düşük ağırlığa sahip olduğu görülmüştür. Şekil 5.4 tüm 

senaryoların varsayımlar altında tam sıralamasını göstermektedir. Net tercih akımına 

dayanarak, alternatif işletim kuralı 1 ve alternatif işletim kuralı 4 en iyi olanlarıdır. Net 

tercih akımları, normal senaryo altında sırasıyla alternatif işletim kuralları 4,1,3 ve 2 

için 0,30, 0,17, -0,04 ve -0,43 gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.4 : Tüm senaryolar varsayımı altında tam sıralama. 

 

Şekil 5.5'te GAIA düzlemi gösterilmektedir. Düzlemde kriterleri temsil eden 

kısaltmalar sırasıyla;  

 

 Karar Verici 

İşletim Kuralları ϕ+ ϕ- ϕ 

1 0,22 0,05 0,17 
2 0,08 0,51 -0,43 
3 0,1 0,14 -0,04 
4 0,35 0,05 0,3 

3  

 İşletim Kuralı 3 

 ϕ                -0,04 

1  

 İşletim Kuralı 4 

 ϕ                0,30 

2  

 İşletim Kuralı 1 

 ϕ                0,17 

4  

 İşletim Kuralı 2 

 ϕ                -0,43 
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E1- ekonomik büyümeyi destekleme, 

E2- bölgesel gelişimi destekleme,  

E3-su miktarının sürdürülebilirliğini destekleme,  

S1- yaşam kalitesi,  

S2- kentleşme, 

Ç1- deniz suyu girşini azaltma,  

Ç2- sulak alan korunumu,  

Ç3- yeraltı suyu kirliliğini önleme,  

Ç4- su kaynağının güvenilirliği gibidir.  

Kriterlerin ağırlıklarını temsil eden pi karar ekseni mevcut ağırlıklara karşılık gelen 

uzlaşmayı gösterir. pi karar ekseninin yönünü, ekonomik büyümeyi desteklemenin, 

bölgesel gelişimi desteklemenin, maliyetin ve deniz suyu girşinin azaltılması 

ağırlıklarından kaynaklanmaktadır. Alternatif İşletim Kuralı eksenleri pi eksenine olan 

uzaklığı ve yönü ile öncelik sıralamasını yansıtmaktadır. Örneğin; alternatif İşletim 

Kuralı 4 ekseni, pi karar ekseni yönünde ve pi eksenine en uzak eksendir. Bu da 

optimum işletim kuralı olduğunu göstermektedir. GAIA ekran kalitesini temsil eden Δ 

değeri 98.75'tir. Bu da oldukça yeterli bir sayıdır. 

 

Şekil 5.5 : GAIA Düzlemi. 
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6.  SONUÇLAR  VE ÖNERİLER 

Su değerli bir kaynaktır. Mevcut ve gelecekteki su kullanıcılarına özellikle geçimleri 

suya bağlı olanlara su temininde kesinlik sağlamak önemlidir. Bu yüzden sürekli 

olarak kullanıma hazır ne kadar suyun olduğu belirlenmeli ve mevcut suyun ve 

gecekteki suyun verimli kullanımı sağlanmalıdır. Su tahsis planları bu amaçla 

uygulanmalı ve sürekli geliştirilmelidir. Çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara 

önem vererek su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliği ve güvenliği bu planlarla 

sağlanabilir.  

Su tahsisinin planlamasında ÇKKV teknikleri uygulanmalıdır. Bu çalışmada 

izlenilmesi önerilen bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritası Seyhan Havzasına 

uygulanmıştır. Seyhan Havzasında karar verme teknikleri kullanılarak önerilen işletim 

kuralları (alternatifler) arasında önceliklendirme yapılmıştır. Su tahsis planının 

oluşturulma sürecinde su tahsis problemlerini değerlendirmek, modellemek ve çözüm 

üretmek amacı ile karar verme tekniklerinden faydalanılması gerektiği önerilmiştir. 

Karar verme tekniklerinden biri olan PROMETHEE yönteminin kullanılmasıyla örnek 

çalışma olan Seyhan Havzası kapsamında gelecekteki su temininin sağlanması için 

yapılması önerilen 4 alternatif işletim kuralları arasında önceliklendirilme yapılmıştır. 

PROMETHEE öncelik sıralaması sonucuna göre en çok tercih edilen alternatif işletim 

kuralı, atıksuyun yeniden sulama suyu için kullanılmasıdır. Her durumda, gerçekleşen 

analizler, ara sonuçlar ve alternatiflerin nihai sıralaması karar verme sürecinde sağlam 

bir katkı oluşturmaktadır. 

Tezin bu son bölümde araştırmanın amaçlarını yerine getirmek için yürütülen 

çalışmaların kısa bir özeti, daha önceki bölümlerde yürütülen analiz sonuçları, 

sonuçlardan çıkartılan tavsiyeler, çalışma sınırlamaları ve çizilmiş daha fazla araştırma 

için alanlar bulunmaktadır. Bu çalışmada iki yazılım paketinden (REALM- REsource 

ALlocation Model ve Visual PROMETHEE) faydalanan çok kriterli karar verme 

analizi çerçevesi önerilmiştir. Çıkartılan sonuçlar ve çalışma önerileri çalışmanın 

çeşitli yönleri ile ilgili beş farklı bölümde aşağıda sunulmuştur. 
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ÇKKV Analizi 

Son yıllarda çok kriterli karar verme teknikleri KV'ler tarafından geniş kapsamlı 

amaçlar için kullanılmıştır. Gerçek nicel değerlere sahip bir amaç fonksiyonunun 

optimizasyonu genellikle güçlü bir teorik taban nedeniyle çok kriterli seçime karşı 

savunulmaktadır. Ancak tek amaçlı optimizasyon tekniklerinin aksine ÇKKV 

teknikleri ve KV'lerin yapıcı katılımı ile karar probleminin çeşitli yönleri göz önünde 

bulundurularak karmaşık ve çok boyutlu sorunların etkili bir şekilde üstesinden 

gelinmektedir. Bu doğrultuda ülke genelindeki su tahsis planlarında karşılaşılan 

sorunlara çözüm bulmak amacı ile ÇKKV tekniklerinden faydalanılması 

beklenmektedir.  

Pratik anlamda uygun bir ÇKKV yönteminin seçimi için önemle aşağıdaki konular 

dikkate alınmalıdır. 

 Mevcut sorunun türü, 

 Yöntemin kullanıcı tarafından sadelik ve etkileşim açısından kabul 

edilebilirliği, 

 Giriş verilerinin ulaşılabilirliği ve hangi verilere ihtiyaç duyulacağı,  

 Duyarlılık, zaman ve çaba açısından KV'nin beklentileri. 

 

ÇKKV yazılımları, yöneticiler için sistematik olarak kararlarda paydaş tercihlerin de 

dahil edilmesini ve keşif ve öğrenme yoluyla rasyonel operasyonel kararlara 

varılmasını sağlamalıdır. 

Su Temin Sistemi Operasyonlarında Paydaş Katılımı 

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile ilgili pratik karar verme durumlarında paydaş 

tercihlerinin sistematik katılımı önem kazanmaktadır. Toplu görüşmeler su kaynakları 

yönetimi için stratejiler oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Su tahsis 

planlama sürecinde yapılandırılmış bir çerçevede paydaşların doğrudan karar sürecine 

ne zaman dahil edildiği, her birinin görevi ve hedefler tanımlanmalıdır. Bu toplantılar, 

su tahsis planının yapılandırılması için başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü olmak üzere; Havza yönetimi ile ilgili kurumsal 

yapılanmalar, DSİ, havzadaki diğer İl Müdürlükleri, sulama birlikleri, proje 

danışmanları ve hizmet alımı yapılan firmalar, havzada yer alan Belediyeler, İller 

Bankası, İl Özel İdareleri, Tarım İl Müdürlükleri ve havzada yer alan Sivil Toplum 
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Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Ülke genelindeki tüm havzaların 

paydaşları belirlenmeli ve belirli süre aralıkları içinde toplanmaları sağlanmalıdır. 

Böylece daha doğru ve verimli su tahsis planları oluşturulabilir ve Ülkemizdeki tüm 

su havzalarının geleceği garanti altına alınabilir.   

Tercih Parametrelerinin Edinimi ve Modellenmesi 

Paydaş veya KV'nin tercih parametrelerini ortaya çıkarmak için Çok Nitelikli bir 

önceliklendirme yöntemi olan  PROMETHEE yazılımı tarafından gerekli olan detaylı 

metodoloji bu çalışma için önerilmiş ve kullanılmıştır. Bu süreçte Seyhan 

Havzasındaki kaynak yöneticileri, su kullanıcıları ve çevre çıkarları temsilcileri 

tarafından belirlenen karar verici, sistem performans ölçüleri üzerindeki tercihlerini 

ifade etmek için bir ankete katılmalıdır. Bu çalışmada bu görüşmeler sağlanamadığı 

için varsayımlar yoluyla değerlendirmeler yapılmıştır. KV'nin tercihleri genellikle 

kararlarda bazı belirsizliklere sebep olur, aynı zamanda nihai karar üzerinde büyük bir 

etkisi de vardır. Bu nedenle, tercihlerin ortaya çıkarılması ve modellenmesi dikkatlice 

ele alınmalıdır ve mümkün olduğu kadar KV veya paydaşlar görüşlerini doğru bir 

şekilde yansıtmalıdır. Bu çalışmada geliştirilen algoritma doğrultusunda belirlenen 

hedef öncülüğünde durum analizleri yapıldıktan ve senaryolar oluşturulduktan sonra 

tercih parametreleri oluşturulmalıdır. Tercih parametrelerinin belirlenmesinde çevre-

sosyo-ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır.  

Seyhan Havazsı’ndaki Su Temini Sistemlerindeki Optimum Çalışma Kuralları 

Su tahsis sistemi operasyonları ile ilgili çeşitli paydaş veya karar vericinin öncelikli 

hedeflerinin yerine getirilmesi için kaynak yöneticileri sık sık işletim kurallarını 

gözden geçirmelidir. Alternatif işletim kuralları genellikle farklı derecelerde 

paydaşların veya KV’nin öncelikli hedeflerini karşılamalıdır. Sistem performansı 

açısından alternatif işletim kurallarının değerlendirilmesi genellikle alınan kararı 

kolaylaştırmalıdır. Ancak değerlendirme sürecinin karmaşıklığı, alternatif sayıları ve 

sistem performans değerlerinin sayıları ile artabilir. 

Seyhan su tahsis sistemi saha çalışmasında, bir tane genel hedef, 4 ana hedef, 9 

performans değer ve 4 alternatif işletim kuralları gibi belirli sistem operasyonel 

ayrıntıları tespit edilmiştir. Bunlar Seyhan yetkilileri ile görüşmeler yoluyla tespit 

edilmelidir. Fakat bu çalışmada yukarıda da belirtildiği gibi yetkililer ile bir görüşme 

sağlanamamıştır. Bu nedenle elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilip 
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modellenmiştir. PROMETHEE I kısmen sıralama, PROMETHEE II tam sıralama ve 

GAIA- Senaryo düzlemi kullanılarak 4 alternatif işletim kuralı arasından optimum 

işletim kuralı seçilmiştir. 

Netice itibarıyla herhangi bir havzanın su tahsis planı için Visiual PROMETHEE ile 

karar problemi için bir fikir sunulmalı, PROMETHEE I ve PROMETHEE II 

alternatifler sıralaması türetilmeli, tercih parametlerindeki belirsizlik sonuçlarının 

duyarlılığı kurulmalı ve sonuçların sağlamlığı değerlendirilmelidir.  

Kısıtlamalar ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler 

Bu çalışmada bir simülasyon modeli ve kesikli ÇKKV modülü önerilen karar destek 

çerçevesi içine entegre edilmiştir. Bu çerçeve etkin bir şekilde çok rezervuarlı su tahsis 

sistemleri ve çok amaçlı sistemler ile ilgili operasyonel kararları analiz etmek için 

uygulanabilir. Çerçevenin önemli özelliklerinin detayları ayrıntılı olarak daha önceki 

bölümlerde açıklanmıştır. Ancak, bu çalışma için ayrılan zaman ve emek kısıtlamaları 

nedeniyle keşfedilemeyen olası ayrıntılar, alanlar ve bilgiler bulunmaktadır. 

Keşfedilemeyen bu kısımlar gelecekteki çalışmalarda araştırılıp kullanılabillir.  

Kaynak yöneticileri için tercih eşikleri (yani 'p', 'q' ve 's') modellenmesi 

PROMETHEE'de kullanılan genelleştirilmiş tercih fonksiyon tipleri kullanılarak 

yapılmalıdır. Çalışmalarda zaman sınırlaması ya da paydaşların veya KV'lerin 

performans değerleri tanımlayıp anlamalarının zor olduğu durumlarda daha 

basitleştirilmiş bir yaklaşım kullanılmalıdır. Örneğin Seyhan Havzası çalışmasında 

bütün performans değerler için Tip I eğrisinden (gerçek kriterleri; p = 0 ve q = 0) 

faydalanılmıştır. Tip I eğrisi kullanırken, performans değerlerin 

değerlendirilmesindeki en küçük bir farklılık her zaman KV'nin herhangi bir tereddütü 

olmaksızın ele alınmaktadır. 

Sonuç olarak; Ülkemiz yarı kurak iklim koşullarına sahip olmasından ötürü 

kullanılabilir su kalitesinin ve miktarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda su kaynaklarının iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için de bütün 

bakanlık, kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içerisinde ve ortak bir 

strateji çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu tezde su sistemlerinde en 

uygun çalışma kurallarını türetmek için bir karar destek çerçevesinin geliştirilmesinde 

yürütülen araştırma çalışmalarını ele almak ve Seyhan Havzasının su tahsis sisteminin 

optimizasyonunu sağlamak için bir yol haritası oluşturmak hedeflenmiştir. Tez 
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genelindeki bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, ülkemizdeki mevcut duruma ve 

şekillenmekte olan havza bazlı su yönetim sürecine katkıda bulunması ümit edilen 

öneriler şunlardır: 

 

 Alınacak kararların doğruluğunun ve duyarlılığının kullanılan yazılımlar 

sonucunda elde edilmesi ile daha iyi bir planlama gerçekleştirilmelidir.  

 Bundan sonraki su tahsis planlaması ile ilgili çalışmalarda ve projelerde ÇKKV 

tekniği kullanılmalıdır.  

 Tezimizin amacı sektörel su tahsisi yapmak olmadığı için bu çalışmada mevcut 

sudan ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi gereken miktarlar tespit edilmemiştir. 

Bu işlemin bundan sonraki bir çalışma ile yapılması gerekmektedir.  

 Paydaşlar, toplum ve yöneticiler bilinçlendirilerek sürdürülebilir bir su tahsisi 

planlaması sağlanmalıdır.  

 Her havzanın ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri dikkate alınarak su tahsis 

planları oluşturulmalıdır.  

 Havza bazında su kaynaklarındaki ve sektörel verilerdeki değişimlerin güncel 

olarak takip edilmesini sağlayan bir bilgi sistemi kurulmalıdır.  

 Ayrıca politikalar oluşturulurken havzaların su potansiyelleri, ekolojik 

ihtiyaçları, su kaynakları, sektörel su talepleri, ekonomik ve sosyo-kültürel 

yapıları, uygun arazi kullanımı ve ürün deseni, karşılanması zorunlu olan 

sektörel talepler ve iklim değişikliğine bağlı olarak taşkın kontrol analizi 

yapılmalıdır. 

 

Gelecekteki planlamalarda ve çalışmalarda KV’ler, yöneticiler ve paydaşlar 

tarafından bu önerilerin dikkate alınması ve bu çalışmada açıklanan metodolojinin 

ise su tahsis planının oluşturulmasında bir yol haritası olarak kullanılması 

beklenmektedir.  
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EKLER 

EK A: Anket – Pilot Araştırma  

 

Su Kullanımına İlişkin Tercihler – Müşteri Anketi 

Soru dizini ile görüşmeli pilot araştırması 

 
Katılımcılara yöneltilen talimatlar: 

 Uygun olan yerlerde kutuları işaretleyiniz. 

 Anketteki belirli sorulara ekleme yapmak veya genel olarak herhangi bir 

yorumda bulunmak isterseniz, sayfa 5’in sonundaki boşluğu kullanabilirsiniz. 

Fikirleriniz bu anket sonucunda verilecek kararlar için çok değerlidir. 

 Doğdurduğunuz bu anketi lütfen ……………’e (yetkili kişiye) teslim ediniz.  

 

 
(Soru 1) : Aşağıdaki yaş gruplarından hangisine dahilsiniz? 

 

18-24  

25-34  

35-49  

50-59  

60+  

 

 

 (Soru 2) : Cinsiyetiniz   

 

 

 

(Soru 3) : Hangi su kaynaklarını kullanıyorsunuz?  

 

Yeraltı su kaynakları  

Yüzeysel su kaynakları   

 

(Soru 4) : Hangi kullanıcı kategorisine aitsiniz? 

 

Evsel su kullanıcısı  

Tarımsal su kullanıcısı  

Endüstriyel su kullanıcısı  

Diğer (lütfen belirtiniz)  

 

 

 

 

Kadın  

Erkek  
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Aşağıdaki sorulara yanıt olarak, adil bir denge oluşturmak amacı ile aşağıdakiler 

hakkındaki görüşlerinizi ifade ediniz (sizce nasıl olmalı sorusuna yanıt verecek 

şekilde) : 

 Gelecek için daha fazla su temini ve mevcut suyun korunması 

 Daha uygun maliyetler 

 Yüksek sosyal seviye 

 Sağlıklı ve sürdürülebilir çevre 

Hepimiz suyun kıt ve değerli bir kaynak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir 

iyileştirmenin, diğerleri üzerinde bir etkiye sahip olacağı açıkça anlaşılmaktadır. 

Örneğin, belirli bir ölçüde talep kısıtlamalarını kabul etmek; 

 uzun vadeli su kullanımları için daha fazla su sağlanması, 

 havzadaki hayvanlar ve bitkiler için daha fazla su sağlanması, 

 su fiyatlarının makul olması anlamına gelmektedir. 

Su Tahsis Sisteminin uzun vadeli planlama amaçları için genel bir amaç 

tanımlanmıştır. 

Genel Amaç 

'Kabul edilebilir bir maliyetle ve şimdiki ve gelecekteki Seyhan Havzası yararına 

çevreye duyarlı bir şekilde emniyetli ve güvenilir bir su kaynağı sağlamak.' 

 

(Soru 5) : Yukarıdaki amaca katılıyor musunuz? 

 

 

 

 

 

Talep Kısıtlamaları (Süre ve arz güvenilirliği) 

(Soru 6) : Talep kısıtlamaları, 

bir dereceye kadar kabul edilebilir …………. (Soru 7’ye gidiniz) 

tercih etmiyorum …………………………… (Soru 8’e gidiniz) 

kesinlikle karşıyım …………………………. (Soru 9’a gidiniz) 

 

(Soru 7) : Su tahsis sisteminin işletim kuralları, gelecekteki taleplerin karşılanması 

için gerekli olan su ihtiyacına bağlı olarak değişen farklı talep kısıtlama sürelerine göre 

Tamamen katılıyorum  

Kısmen katılıyorum  

Katılmıyorum  
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değiştirilmelidir. Talep kısıtlamaları için en uygun olduğunu düşündüğünüz (aralıksız) 

zaman süresini seçiniz. 

(Kısıtlamaların farklı aşamaları, farklı amaçları nasıl etkilediğini görmek için Ek 1'e 

bakınız.) 

         süre 

   yıl 

(senaryo) 

0 ay 3 ay 6 ay  1 yıl  2 yıl  3 yıl veya üzeri 

2015       

2020       

2030       

 

(Soru 8) : Herhangi bir talep kısıtlamasını onaylamadığınız halde çoğunluk kararı ile 

talep kısıtlamasının yapılması gerektiği kararına varılırsa eğer sizce (aşağı yukarı) en 

uygun kısıtlama süresi ne olmalıdır? 

3 ay 6 ay 1 yıl 2 yıl  3 ve üzeri Diğer (belirtiniz) 

      

 

(Soru 9) : Farklı senaryolar (2015, 2020 ve 2030 yılları) için oluşturulan talep 

kısıtlamaları sulama bahçelerini, araç yıkamalarını ve benzeri amaçları farklı şekilde 

etkilemektedir. (kısıtlamanın aşamaları, farklı amaçları nasıl etkilediğini görmek için 

lütfen Ek-1 e bakınız) Genel olarak bu kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 Fazla 

hoşgörülü 

Hoşgörülü Kabul 

edilebilir 

Oldukça 

sert 

Son derece 

sert 

2015      

2020      

2030      

 

Yeniden kullanabilecek atıksu miktarı 

(Soru 10) : Havzada sulama, endüstriyel ve ticari maksatlı olarak yeniden 

kullanılabilecek arıtılmış atıksu potansiyellerinin artırılması mevcut talebin belli bir 

kısmını karşılamaktadır. Böylece mevcut su potansiyeli gelecek nesiller için 

korunacaktır. Bugün itibarı ile yeniden kullanılabilecek atıksu miktarının arttırılması 

ve bu konuda iyileştirilme yapılması hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.  
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 Kesinlikle 

Onaylarım 

Onaylarım Tarafsızım Biraz 

Onaylamam 

Kesinlikle 

Onaylamam 

Arıtılmış 

atıksuyun 

%65’inin 

yeniden 

kullanılması 

     

Arıtılmış 

atıksuyun 

%75i’nin 

yeniden 

kullanılması 

     

Arıtılmış 

atıksuyun 

%80’inin 

yeniden 

kullanılması 

     

 

 

Kayıp/kaçakların azaltılması 

(Soru 11) : Nüfus artışları ile birlikte her geçen gün suya olan talep artıyor; ancak su 

kayıp ve kaçakları nedeniyle suyumuzun büyük bir oranı tahsis edilemeden 

kaybediliyor. Su tüketiminin en yoğun olduğu yaz aylarında ise su kayıp ve kaçak 

oranlarının yüksek olmasından dolayı taleplerin karşılanması risk altında olduğu 

düşünülmektedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak kayıp ve kaçakların 

azaltılması hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. 

 

 Kesinlikle 

Onaylarım 

Tarafsızım Kesinlikle Onaylamam 

Çok arttırılmalı    

Az arttırılmalı    

Hiç arttırılmamalı    

 

Taşkın Kontrolü  

(Soru 12) : Havza genelinde büyüyen yerleşimler ile arazi yapısının değişmesi, 

modern tarım uygulamaları ile toprağın daha yoğun kullanılması, orman alanlarının 

sorumsuzca yok edilmesi sonucu suların normal akışı etkilenmekte ve değişmektedir. 

Bu durum taşkınların artmasına ve hatta daha önce taşkından koruma gerekli olmayan 

bölgelerde bile önlem alınmasına neden olmaktadır. Seyhan Havzasında taşkın 
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kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılmasının gerekliliği hakkındaki düşüncelerinizi 

bildirininiz. 

 

 Kesinlikle 

Onaylarım 

Tarafsızım Kesinlikle 

Onaylamam 

İlgili çalışmalar 

arttırılmalı 
   

İlgili çalışmalar 

arttırılmamalı 
   

 

 

Ek açıklamalar, varsa: (Not: Bu bölüm sadece pilot araştırma için geçerlidir) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



120 

 

Ağırlık Değerlendirme 

Seyhan Havzasının su tahsis sisteminin performansını değerlendirmek için, en önemli 

4 alternatif işletim tedbirlerini belirledik. Bunlar; 

(1) Talep kısıtlama  

(2) Arıtılmış atıkısuyun yeniden kullanımı 

(3) Kayıp/kaçakların azaltılması 

(4) Taşkın kontrolü 

Doğal olarak, yukarıdaki önlemlerin her biri sizin için farklı önem seviyesinde 

olacaktır. 

 

Adım 1 

Size verilmiş 4 kartın her birinin üzerinde bir ölçü yazılmıştır. Her bir kartın arka 

kısmında küçük bir açıklama bulunmaktadır. Sizden, (size göre) en önemli olanından 

başlayarak, onlara atadığınız önem sırasına göre, düz bir yüzey üzerinde bu kartları üst 

üste koymanızı istiyoruz. (Bazı kartlar önem sırasına göre eşit olabilir ve bunlar 

birlikte gruplandırılabilir.) 

 

Adım 2 

Size dağıtılan beyaz kartlara alternatif işletim tedbirlerini yerleştiriniz. Önem 

arasındaki fark ne kadar büyük olursa, beyaz kart sayısı o kadar olacaktır. 

 

Aşağıdaki şablonu kullanınız. Önem sırasına göre ilk kutuya en önemlisi, son kutuya 

en önemsizi yerleştiriniz.  

 

 

 

En önemli ……………………………………………………………….En önemsiz 

 Boş  

 Kart sayısı 

                         

 

 

(Soru 13) : En önemli olan en önemsiz olanın kaç katıdır? 
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Ek-1 

 

 

KISITLAMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amaç Yıllara göre 

kısıtlamalar 

Kısıtlama 

 

Özel 

Bahçeler 

2015  Hortum ile sulama veya sulama sistemi için sabah 

6:00-8:00 arası ve akşam 20:00-22:00 arası 

 Otomatik sulama sistemi için 23:00-6:00 arası 

2020  Çimler sulanmayacak 

 Her 2 günde bir bahçeler 6:00-8:00 ve 20:00-22:00 

saatleri arasında sulanabilir. 

2030  Sadece ağaçların ve bitkilerin yaşamanı 

sürdürmesi için gerekli olan su miktarı 

kullanılabilir. 

 

Parklar 

2015  Hortum ile sulama veya sulama sistemi için sabah 

6:00-8:00 arası ve akşam 20:00-22:00 arası 

 Otomatik sulama sistemi için 23:00-6:00 arası 

2020  Çimler sulanmayacak 

 Her 2 günde bir bahçeler 6:00-8:00 ve 20:00-22:00 

saatleri arasında sulanabilir. 

2030  Sadece ağaçların ve bitkilerin yaşamanı 

sürdürmesi için gerekli olan su miktarı 

kullanılabilir. 

 

Yüzme 

Havuzları 

2015  Gerekli olan su seviyesi tamamlanabilir 

 Yeni havuz yapımı için önceden yazılı yetkili 

gerekli 

2020  Gerekli olan su seviyesi tamamlanabilir 

 Yeni havuz yapımı için önceden yazılı yetkili 

gerekli 

2030  Gerekli olan su seviyesi tamamlanabilir 

 Yeni havuz yapımı için önceden yazılı yetkili 

gerekli 

 

Endüstriyel 

Bölgeler 

2015  

Kısıtlama yapılamaz 2020 

2030 

 

Tarımsal 

Bölgeler 

2015  Hortum ile sulama veya sulama sistemi için sabah 

6:00-8:00 arası ve akşam 20:00-22:00 arası 

 Otomatik sulama sistemi için 23:00-6:00 arası 

2020  Hortum ile sulama veya sulama sistemi için sabah 

6:00-8:00 arası ve akşam 20:00-22:00 arası 

 Otomatik sulama sistemi için 23:00-6:00 arası 

2030  Hortum ile sulama veya sulama sistemi için sabah 

6:00-8:00 arası ve akşam 20:00-22:00 arası 

 Otomatik sulama sistemi için 23:00-6:00 arası 
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