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Bu çalışmada Akdeniz Bölgesi’nde bulunan çok amaçlı
ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi için sürdürülebilir
bir yönetim modeli geliştirilmiştir. Sistem iki barajdan
(Karacaören 1 ve 2) oluşmaktadır ve barajlar elektrik üretimi
ve sulama için kullanılmaktadırlar. Geliştirilen model sulama
şartlarını sağlayarak elektrik üretimini maksimize etmektedir.
Modelin çözümü General Algebraic Modeling System (GAMS)
programı içerisinde bulunan nonlineer bir çözücü (MINOS)
ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama için 2010 yılı verileri
kullanılmıştır. Geliştirilen model ile aynı miktardaki elektriğin
sürdürülebilir bir yönetimle de üretilebileceği belirlenmiştir. Bu
çalışma su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim modellerinin
oluşturulması açısından optimizasyonun önemini ortaya
çıkarmaktadır.

a sustainable management. This study reveals the importance
of optimization in terms of the creation of sustainable
management models of water resources.
Keywords: Water resources, sustainable management,
optimization, GAMS.
1. Giriş
Türkiye’ de enerji üretiminin % 25,16’ sı yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmakta olup hidrolik kaynaklar bu
kaynakların % 22,8’ sini oluşturmaktadır [1].
Türkiye’nin yıllık brüt hidroelektrik enerji potansiyeli 433 TWh
olup bu değer dünya hidroelektrik potansiyelinin % 1,07’ sine,
yıllık teknik potansiyeli 216 TWh olup dünya potansiyelinin
% 1,54’ üne ve yıllık teknik ve ekonomik potansiyeli ise
127,82 TWh olup dünya potansiyelinin % 1,84’ üne eşittir [2].

Anahtar kelimeler: Su kaynakları, sürdürülebilir yönetim,
optimizasyon, GAMS.

Avrupa’nın hidroelektrik enerji potansiyeli [2] ile karşılaştırma

Abstract

% 17,63’ ünün ve teknik ve ekonomik potansiyelin ise % 15,98’

In this study, a sustainable management model is developed
for a multi-objective and multi-reservoir water resources
system which locates in the Mediterranean Region. System
consists of two reservoirs (Karacaören 1 and 2) and dams are
used for electricity production and irrigation. The developed
model maximizes the electricity production while satisfying the
irrigation conditions. The solution of the model is realized by a
nonlinear solver (MINOS) in General Algebraic Modeling System
(GAMS). The data of 2010 year are used for the application. It is
determined that the same amount of electricity is produced by

yapıldığında brüt potansiyelin % 13,75’ inin, teknik potansiyelin
inin Türkiye’ de olduğu hesaplanmıştır. Hidroelektrik enerji
potansiyeli bakımından Türkiye, Avrupa’da Norveç’ten sonra
ikinci dünyada ise yirmi birinci sıradadır [3]. Türkiye sahip
olduğu bu potansiyeli iyi değerlendirmelidir.
Optimal işletme ile mevcut hidroelektrik enerji potansiyeli
artırabilir. Bu sebeple son yıllarda çok amaçlı ve çok barajlı
su kaynakları sistemlerinin optimizasyonu büyük önem
kazanmıştır. Hesaplama gücündeki ciddi ilerlemeler ve etkili
doğrusal olmayan çözücülerin gelişimi ile doğrusal olmayan
programlama, büyük ölçekli su kaynaklarıyla ilgili optimizasyon
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problemlerinin çözümünde uygun bir araç haline gelmiştir [4].
Doğrusal olmayan programlama, su kaynaklarıyla ilgili
optimizasyon problemlerinin çözümünde çeşitli amaçlar
için kullanılmaktadır [5]-[8]. Bu amaçlardan bir tanesi de
hidroelektrik sistemlerinin optimizasyonudur. Peng ve Buras
[4] doğrusal olmayan bir programlama kullanarak Amerika’da
Maine’de bulunan çok barajlı bir hidroelektrik sistemi için
optimum işletme politikaları geliştirmişlerdir. Teegavarapu ve
Simonovic [9] ise Kanada’da Manitoba’da bulunan hidroelektrik
barajların optimum işletimi için kısa dönemli bir işletim modeli
geliştirmişlerdir. Barros v.d., [10] geliştirdikleri doğrusal
olmayan optimizasyon modelini dünyanın en büyük elektrik
üretimi sistemlerinden biri olan Brezilya elektrik üretimi
sistemine uygulamışlardır. Devamane v.d., [11] doğrusal

Şekil 1. Çalışma alanının şeması
2.2. Veri

ile elektrik üretimini maksimize etmişlerdir. Moosavian v.d., [12]

Karacaören 1 ve 2 Barajları’nın özellikleri (Çizelge 1), Aksu
sulama sisteminin 2010 yılı için sulama suyu değerleri (Şekil
2) ve 2010 yılı için baraja giren akımlar (Şekil 3) Devlet Su
İşleri’nden temin edilmiştir.

hidroelektrik santrallerin elektrik üretiminin yıllık planlanmasını

Çizelge 1. Karacaören I and II Barajlarının özellikleri

olmayan programlamalı bir model kullanarak Hindistan’da
Yukarı Krishna Nehir Havzası’nda bulunan çok barajlı bir
sistem için sulama, belediye ve endüstriye ait su bırakımları

optimize etmek amacıyla doğrusal olmayan çok amaçlı bir
optimizasyon modeli geliştirmişlerdir. Barros vd., [13] nehrin

Barajlar
Karacaören
Karacaören
I
II

Özellikler

yukarısında bulunan hazneli barajların Itaipu hidroelektrik
Yağış Alanı (km2)

5446

5565

incelemişlerdir. Arunkumar ve Jothiprakash [14] çok amaçlı

Amaç

Enerji+Taşkın

Sulama+Enerji

Koyna Barajı’ nın optimizasyonu amacıyla doğrusal olmayan

Kurulu Güç (MW)

31,9

47,2

93
1340
347

52
32,767
27,767

santraline olan etkilerini nonlineer programlama kullanarak

programlama yöntemini kullanmışlardır. Ayrıca Jothiprakash
ve Arunkumar [15] Koyna ve Kolkewadi Barajları’ndan oluşan
çok barajlı bir sistemin optimizasyonu için yine aynı yöntemi
kullanmışlardır.
Barajların etkin ve sürdürülebilir yönetilebilmesi için optimal
işletme politikalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, çok amaçlı
ve çok barajlı su kaynakları sistemlerinde kullanılabilecek
sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirilmiştir. Bu modelde
amaç elektrik üretiminin maksimize edilmesidir ancak

Temelden yükseklik (m)
Maks. Hacim (106 m3)
Min. Hacim (106 m3)
Güvenilir Enerji (GWh)
Yıllık Üretim (GWh)
Güç Tüneli Debi (m /s)
3

84

118

142

206

52

53,6

Kuyruk suyu kotu (m)

203

81,42

Güç Tüneli Çap (m)

3

4,4

Güç Tüneli Uzunluk (m)

500

3912

barajların başlangıç hacimleri barajların bir sonraki yıldaki
başlangıç hacimlerine eşitlenerek sürdürülebilir bir model
oluşturulmuştur.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Çalışma Alanı
Geliştirilen model, Şekil 1’de gösterilen Aksu Nehir Havzası’nda
bulunan bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Akdeniz’e
dökülen Aksu Nehri 112 km uzunluğundadır. Sistem iki barajdan
oluşmakta olup Karacaören I Barajı 1990 ve Karacaören II
Barajı ise 1993 yılında işletmeye açılmıştır. Karacaören II Barajı
Aksu Sulama sistemi içerisinde olan alanlara sulama suyu
sağlamaktadır.

Şekil 2. Aksu Sulama Sistemi 2010 yılı sulama suyu
değerleri
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 S i ,t + S i ,t +1 

hiw,t = a * 

2



b

(6)

a ve b uyum katsayıları olup Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3. Uyum katsayıları

2.3. Sistemin Matematiksel Modeli
Sistemin matematiksel modeli Denklem 1’de verilen süreklilik
denklemi ile oluşturulmuştur.
(1)

S i ,t +1 ve S i ,t

i barajının t+1 ve t zaman periyodundaki
hacimlerini (m3), QiG,t i barajına t zaman periyodunda giren su
miktarını (m3), QiE,t i barajından t zaman periyodunda elektrik
üretimi için bırakılan su miktarını (m3), QiD,t ise i barajından t
zamanında dolu savaklanan (m3) su miktarını göstermektedir.
Bu çalışmada kullanılan amaç fonksiyonu Denklem 2’de
verilmiş olup amaç elektrik üretiminin maksimize edilmesidir.

f = Max

n

i

t

∑∑ E

b

Karacaören I

43,581

0,0872

Karacaören II

46,052

0,0811

(7)

J i ,t t zaman periyodunda i barajının güç tünelinin birim boyunda
meydana gelen yük kaybını yani hidrolik eğimini, (m/m) ve Li
i barajının güç tünelinin uzunluğunu (m) göstermektedir. hm
ise barajlar için minör(tali) yük kaybını göstermekte olup bu
çalışmada 2 m olarak kabul edilmiştir.
J i ,t = 0,00202

qi2,t

(8)

16
Di 3

DSİ’ ye göre Manning Denklemi yük kaybı hesaplamasında
kullanılabilmektedir. Bu nedenle Denklem 8 Manning Denklemi
kullanılarak elde edilmiştir. Di i barajının güç tünelinin çapını
(m) göstermektedir. Sistemin modellenebilmesi için sağlanması
gereken kısıtlar aşağıda verilmiştir:
Kısıt 1: Barajların hacimleri işletme sırasında maksimum ve
minimum hacimler arasında olmalıdır.
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m

a

hitl,t = J i ,t * Li + hm

Şekil 3. 2010 yılı için baraja giren su değerleri

Si ,t +1 = Si ,t + QiG,t − QiE,t − QiD,t

Barajlar

i ,t

(2)

f amaç fonksiyonunu (kWh), Ei , t i barajında t zaman
periyodunda üretilen elektrik miktarını (kWh), t zamanı (ay) n
toplam zaman periyodunu (12 ay), i barajları ve m ise toplam
baraj sayısını (2) göstermektedir.
E i , t = Pi , t * t

S iMin ≤ S i ,t ≤ S iMax

S iMin and S iMax i barajının minimum ve maksimum hacimlerini

(m3) göstermektedir. 2010 yılı için barajların başlangıç ve bitiş
hacimleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. 2010 yılı için barajların
başlangıç ve bitiş hacimleri

(3)
Barajlar

Başlangıç Hacmi
(106 m3)

Bitiş Hacmi
(106 m3)

Karacaören I

724,523

634,317

Karacaören II

29,200

29,047

Pi ,t i barajının t zaman periyodundaki gücünü (MW) ve t ise

zamanı (saat) göstermektedir.
Pi ,t = 9.81 *η * qi ,t * hinet
,t

(4)

η hidroelektrik santralin toplam verimini göstermekte olup bu

çalışmada DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından kabul edilen 0,87
değeri toplam verim olarak kullanılmıştır. qi ,t i barajından
t zaman periyodunda elektrik üretimi için bırakılan suyun
debisini (m3/s) ve hinet
,t ise i barajında t zaman periyodunda
meydana gelen net düşüyü (m) göstermektedir.
w
tw
tl
hinet
, t = hi , t − hi , t − hi , t

(5)

hiw, t i barajının t zaman periyodundaki su seviyesini (m), hitw,t i

barajının t zaman periyodundaki kuyruk suyu seviyesini (m) ve
hitl, t i barajının t zaman periyodundaki toplam yük kaybını (m)
göstermektedir.

(9)

Kısıt 2: Barajlardan elektrik üretimi için bırakılan su miktarları
maksimum miktarları aşmamalıdır. Ayrıca sistemin gerektirdiği
durumlarda minimum miktarlardan da az olmamalıdır.
QiEl

Min

≤ QiEl,t ≤ QiEl

Min

Max

Max

(10)

ve QiEl
i barajından elektrik üretimi için bırakılan
minimum ve maksimum su miktarlarını (m3) göstermektedir.
Bu çalışmada, sulama suyu değerleri minimum kısıtlar, güç
tünellerinin maksimum kapasiteleri ise maksimum kısıtlar
olarak kullanılmıştır.
QiEl

Kısıt 3: Barajlarda üretilen güçler barajların kurulu güçlerini
geçmemelidir.
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0 ≤ Pi ,t ≤ Pki

(11)

Pi ,t i barajının t zaman periyodundaki gücünü (MW), Pki ise i
barajının kurulu gücünü (MW) göstermektedir.

2.4. Yöntem:
Geliştirilen optimizasyon modeli GAMS içerisinde bulunan ve
Stanford Üniversitesi’nde Sistemler Optimizasyon Laboratuarı
tarafından geliştirilmiş olan MINOS ile çözülmüştür.
MINOS modelde doğrusal olmayan kısıtlar varsa Lagrange
algoritmasını kullanarak problemi doğrusal kısıtlı alt
problemlere dönüştürmektedir. Genişletilmiş Lagrange olarak
adlandırılan amaç fonksiyonuna sahip her alt problem ise
indirgenmiş gradyan yöntemi kullanılarak çözülmektedir [16].
Lagrange algoritması ve indirgenmiş gradyan yöntemleri
hakkında detaylı bilgi literatürden bulunabilir [17-19].
3. Araştırma Bulguları
Geliştirilen modele göre üretilen toplam elektrik miktarları
ile gerçekte üretilen toplam elektrik miktarları Çizelge 4’ te
verilmiştir. Sürdürülebilir model ile Karacaören I Barajında
gerçeğe göre daha yüksek miktarda (% 2,98), Karacaören II
Barajında ise gerçeğe göre daha düşük miktarda elektrik (%
1,78) üretilmektedir ancak toplamda gerçekteki kadar elektrik
üretilebildiği görülmektedir.

Çizelge 4. Barajların elektrik üretim miktarları

Şekil 5. Karacaören II Barajı işletme hacimleri
Geliştirilen modele göre elektrik üretimi için barajlardan
bırakılan toplam su miktarları ile gerçekte elektrik üretimi
için barajlardan bırakılan toplam su miktarları Çizelge 5’ te
verilmiştir. Sürdürülebilir model ile her iki barajdan da elektrik
üretimi için gerçeğe göre daha az su bırakıldığı görülmektedir.
Karacaören I Barajı’ndan 21,214 × 106 m3 daha az su bırakılması
% 2,65 gibi bir tasarruf sağlandığını, Karacaören II Barajı’ndan
da 28,84 × 106 m3 daha az su bırakılması ise % 3,32 gibi bir
tasarruf sağlandığını göstermektedir. Her iki barajdan toplamda
bırakılan su miktarı dikkate alındığında ise % 3 gibi tasarruf
elde edilmiştir.

Çizelge 5. Barajlardan elektrik üretimi için
bırakılan toplam su miktarları
Barajlar

Gerçek (106 m3)

Model (106 m3)

Barajlar

Gerçek (GWh) [20]

Model (GWh)

Karacaören I
Karacaören II

800,904
869,1

779,69
840,26

Karacaören I

149

153,44

Toplam

1670

1619,95

Karacaören II

217

213,14

Toplam

366

366,58

Geliştirilen modelden elde edilen işletme hacimleri ile
gerçek işletme hacimleri Şekil 4 ve 5’te verilmiştir. Grafikler
incelendiğinde her iki baraj içinde model işletme hacimlerinin
gerçek işletme hacimlerine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu durum barajların daha yüksek seviyelerde
işletilebileceğini göstermektedir. Ayrıca, Karacaören II
Barajı’nın işletme hacminin maksimumda kalması Karacaören I
Barajı’nın yönetimde etkili olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Karacaören I Barajı işletme hacimleri

Geliştirilen modele ve gerçek duruma göre elektrik üretimi
için barajlardan bırakılan toplam su miktarlarının aylara göre
değişimi Şekil 6 ve 7’de verilmiştir. 2010 yılında barajlardan
bırakılan su miktarları aylara göre büyük değişiklik göstermekte
iken sürdürülebilir modele göre bırakılan su miktarları ayların
büyük çoğunluğu için büyük bir değişim göstermemektedir.

Şekil 6. Karacaören I Barajı’ndan elektrik üretimi için
bırakılan su miktarları
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Şekil 7. Karacaören II Barajı’ndan elektrik üretimi için
bırakılan su miktarları
4. Sonuçlar
Bu çalışmada Akdeniz Bölgesi’nde bulunan çok amaçlı ve
çok barajlı bir su kaynakları sistemi için sürdürülebilir bir
yönetim modeli geliştirilmiştir. Uygulama için 2010 yılı verileri
kullanılmış olup geliştirilen model ile aynı miktardaki elektriğin
sürdürülebilir bir yönetimle de üretilebileceği belirlenmiştir. Bu
çalışma su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim modellerinin
oluşturulması açısından optimizasyonun önemini ortaya
çıkarmaktadır.
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