KAR HİDROLOJİSİ
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ÖZET
Çeşitli klimatolojik olayların birbirleriyle ilişkisini araştıran ve
bu olayların insan yaşamına ve gelişmesine etkisini inceleyen
klimatoloji biliminde, kar meteorunun gözlemi, kayıtı, analizi ve
yorumu, bu meteorun kendi yapısı itibariyle en zor olanıdır. Çünkü
Türkiye’de kar örtüsünün oluşumunu etkileyen yörenin denizden
uzaklığı, yüksekliği, engebe durumu, yönelimi ve benzeri pek çok
fiziksel etken sözkonusudur. Kar meteorunun gözlemi ve veri
kullanımı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ),
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Elektrik işleri Etüd
İdaresi (EİEI) ve benzeri kurumlar tarafından değişen amaçlara
göre yapılmaktadır. Gerek yerleşim merkezlerinin bulunduğu
genelde alçak kotlarda, gerekse barajlarının su toplama ve beslenim
alanlarının uzandığı yüksek kotlarda pluviometre, pluviograf,
totalizatör, kar yazıcısı, kar numune tüpleri, kar terazileri ve diğer
aletleri ile kar örtüsünün derinliği (kalınlığı), yoğunluğu ölçülmekte
ve su eşdeğeri hesaplanmaktadır. Kar birikimi, arazide kalış süresi
ve erime hızı, yerleşim birimlerini, ulaşımı, turizmi ve ekonomiyi
etkilemektedir. Binaların taşıması gereken kar yükünün hesabı,
barajlara ilkbahar mevsiminde kar erimesiyle gelebilecek taşkın
hacminin belirlenmesi, toplanabilecek içme, kullanım ve sulama
suyunun tahmini, ayrıca çok amaçlı çoklu baraj sistemlerinin
optimum işletimi için geleceği tahmin edilecek taşkınları
depolayabilecek boş hacimlerin bırakılması ve bunların sulama
mevsimi başlamadan tamamen doldurulmasının temini, mevcut
akiferlerin beslenim durumlarının tespiti, karayolu ve enerji
hatlarının kürtün, kar birikimi, çığ ve buzlanmadan en az
etkilenecek şekilde seçilmesi ve benzeri diğer işlerin yapılması
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için, devamlı kar gözlemine gereksinim vardır. Kar hidrolojisi
kapsamında, ölçme, veri toplama, ölçümleri hatalarından ayıklama,
analiz, sentez ve uygulama şeklinde sıralanan işlemlerin açıklandığı
bu makalede Türkiye’deki mevcut kar gözlem şebekesi, ölçüm
noktalan, değişik amaçlı ölçümler arasındaki korelasyon,
ölçümlerde kullanılan ekipmanlann tanıtımı ve irdelenmesi
yapılmaktadır.

SNOW HYDROLOGY
In climatology which is the science dealing with the
interrelation of the climatological events and their effects on human
life and development, snow, due to its structure, is the most
difficult meteorological parameter from observation, recording,
analysis and evaluation points of view. Because, the elevation
above sea level, the distance from the sea, topography, exposure
and other topographical parameters of the investigation area affect
the formation of snow pack. General Directorates of State
Meteorological Organization (DMI), State Water Works (DSI) and
Electrical Power Resources Survey And Development (EEEI)
observe the physical properties of snow pack for different purposes.
The physical parameters (depth, density and water equivalent) of
snow pack, are measured by pluviometers, pluviographs,
totalizators, snow gauges, snow sampling tubes, snow pillows and
other instruments both at urban areas, located usually at lower
elevations and at upper reaches of watersheds. The rates of
accumulation and melting of snow, the period of permanent snow
cover, influence the residential areas, transportation, tourism and
economy. It is necessary to measure the snow parameters
mentioned above continously in order to determine the snow load
on the roof of the buildings, to forecast the volume of the spring
inflow to reservoirs, to estimate the volumes of water for domestic,
irrigation and industrial uses. Also for the realization of optimum
operation programs of multi purpose multi unit water reservoir
systems, and foreseing the necessary volume to be kept empty to
accomodate the sudden floods inflowing to dams during snow melt,
in filling the reservoir before the start of irrigation season, to know
the volume of water stored in basin snow pack is very useful.
Recharge of aquifers is closely related to snow if the precipitation
is mainly snow during winter. In fixing the routes of highways and
energy transmission lines, the zones of heavy snow accumulation,
snow drift and snow avalanches determined according to field
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Şekil 1: Katı Yağış Tipleri (Milletlerarası K ar Klasifikasyonu).

observations, are to be avoided. In this article, the measurement,
data collection, elimination of observation mistakes, analysis and
the applications o f snow measurements are presented within the
framework of snow hydrology. Also, the snow observation
network, measurement with different snow samplers, the
correlation of snow measurement for different purposes, are
discussed in this paper.

1. KAR OLUŞUMU
Kar meteorunun oluşumu, havadaki daima mevcut su
buharının ani sıcaklık düşmesi sonucu atmosferin en yüksek
tabakasından itibaren doygun hale geçecek, soğumanın devamı
halinde 0°C inmesiyle yavaş ve devamlı yoğunlaşmayla altıgen,
yıldız veya plaka halinde buz kristalleri oluşur (Şekil-1).
Diğer taraftan eğer yoğunlaşma 0 °C ’ın çok altındaki
sıcaklıklarda oluşursa, kar kristalleri plaka halinden iğneye
dönüşür. Yere düşüş sırasında erime sebebiyle iri parçacıklar
meydana gelir. Yere düşdükten sonra hava sıcaklığına bağlı olarak
kar değişime uğramakta ve kar kütle olarak değişik bir yapıya ve
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fiziki özelliklere sahip olmaktadır. Normal olarak kristalleri tahrip
edici yöndeki değişim iri ve amorf kütleler meydana getirmektedir.
Kar, tanım olarak atmosfer içinde düşerken, yükselirken veya
uçarken büyüyen suyun katı halidir. Atmosferde yağış, yağmur,
kar, kırağı, dolu halinde oluşur.
Türkiye iklim koşullarında örneğin Fırat nehri su toplama
alanında oluşan yağışın %70'i kar şeklindedir ve yüksek kotlarda
hava sıcaklığı 0 °C ’de izotermal (her noktasındaki sıcaklığın 0°C
olması hali) olması alçak kotlarda, üst kotlara nazaran çok daha
erken olur. Keban havzasındaki kar gözlemlerinde devamlı üstüste
biriken kar örtüsü ölçülürken, Trakya’da, Antalya yöresindeki her
gözlem son gözlemden sonra oluşan yeni kar örtüsü ölçülmektedir.
Kar alçak kotlarda izotermal olunca, çok geometrik olan
altıgen kristal şekillerini kaybederek yavaş yavaş serbest su halinde
dönüşür, oluşan bu su ya buharlaşır ya da akışa dönüşür. Şüphesiz
ki, kar erimesi karın su kaybına sebep olan en büyük etkendir. Kar
erimesi hava sıcaklığının ve rüzgar hızının artması ile doğru
orantılıdır.
Ayrıca su buharının kar örtüsü üzerinde ısı alışverişi için
uygun bir ortam olarak davranışından ötürü çok kuru havalarda
veya lodos ve benzeri sıcak karakterde rüzgarların kuvvetle esmesi
halinde kardan buharlaşma önemlidir.

2. KAR HİDROLO JİSİNİN ÖNEMİ
Havaların soğumasıyla beraber, deniz seviyesinden yüksekliğe,
denizden uzaklığa, engebe ve yönelime bağlı olarak Anadolu
Yarımadasının Orta ve Doğu kesimlerinde kar yağışı başlar. Bu yıl,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gözlemlerine göre
Kasım ayı başından itibaren, yüksek kesimlerde kar yağışları
gözlenmektedir. Oluşan kar tabakası kış mevsimi boyunca arazide
kalmakta ve bu dönemde kısmen erimekte ise de, hava sıcaklığının
0°C altında olmasından ötürü, genelde ilkbahar havaların
ısınmasını beklemekle ve kısa bir süre içerisinde eriyerek bahar
taşkınlarını oluşturmaktadır.
Turizm sektörü açısından, kayak turizmi olarak tanımlanan kış
mevsimi dinlenimi için, kar örtüsü en önemli faktördür. Kalıcı kar
örtüsünün ortalama 25-30 cm kalınlıkta oluştuğu yörelerde,
otelcilik yatırımlarıyla bu olanaklardan faydalanılmaktadır.
Binaların, camlarının çoğunlukta olacağı tarafın, girişlerin ve
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garajların hakim rüzgar yönünün tersine konumlandırılması rüzgar
ve kar yığılması (kürtün) tehlikelerinden en az etkilenmek için
şarttır. Ayrıca teleferik, teleski, telesiyej gibi kış turizmi alt
yapılarının planlama aşamasında, yatırım alanındaki kar örtüsü
dağılımını belirleyen mozaik fotoğraflar yardımıyla, savruntu ve
kürtün alanlarının belirlenmesi gereklidir. Kayak pistlerinin,
özellikle slalom tipi belirli bir aşağı eğim gerektiren parkurlardaki
kar örtüsünün doğal olarak oluşması, ekonomik olmayan taşıma kar
ile ve kar makineleriyle parkur yapımına gerek bırakmaz.
Yatırım alanındaki kar örtüsünün yükü, oberj türü yapıların
çatı eğimlerinin belirlenmesinde ve statik projelendiriminde
önemlidir. Birim alana düşen kar yükü
Ws= y s * Vs,

O)

formülü ile hesaplanır. Burada, Ws, kar yükü (kg), y s, kar
yoğunluğu (kg/m3), Vs, kar tabakası hacmi olup,
Vs: As * hmax

(2)

formülü kullanılarak hesap edilir. Burada As: Proje alanı (m2)
ve h, maximum kar derinliği (m)'dir.
Kış turizm yatırım alanların, en yakın kasaba veya şehir
alanlarına bağlayan karayolu tren yolu ve enerji hattı
güzergahlarının seçimi için sel, heyelan ve çığ gibi doğal afetlere
hassas bölgelerin belirlenmesi yine kar örtüsü gözlemlerinin
yanısıra, yörenin jeomorfolojisinin ve jeolojisinin bilinmesi
gereklidir. Yapılacak bu tür altyapı yatırımları öncesi mevcut
tarihsel verilerin incelenmesine ek olarak gerekli görülen noktalara
yeni gözlem istasyonları kurulması oldukça ekonomiktir. Çığ
tünelleri ve çığ bariyerleri projelendirilmesinde yamaç aşağı kayan
kar kütlesinin itkisini hesaplamak gerekebilir. Şekil-2'deki kar
kütlesinin dengede kalabilmesi için,
Wp

<

M ............................................................ (3)

bağıntısının daima oluşması gerekir. Burada,
M= Mc + M f ............................................(4)
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Şekil 2: Çığ oluşum mekanizmasının eğik
düzlemli kayma olayına benzeşimi

şeklinde yazılabilir. Bu bağıntıda Mc, kar kütlesi ile zemin
arasındaki kohezyonu, M f ise iki yüzey arasındaki sürtünme
kuvvetini simgeler (Gürer, 1991). Arazide yapılan ölçümler ile bu
kütleyi etkiyen kuvvetler hesap edilerek yapılacak çığ tünellerinin
ve bariyerlerinin boyutları tespit edilip, uygun malzeme seçimi
yapılır.
Akarsu havzalarının üst kotlarında, Kasım-Şubat aylan arası
etkili bir akışa sebep olmayan kar örtüsü genellikle, Mart ayı
başından itibaren havalann ısınmasıyla ve yağmurlar ile beraber
erimekte, ilkbahar taşkınlanna sebep olmaktadır. Hava sıcaklığına
ve kar örtüsü üzerine düşen yağmur miktanna bağlı olarak erime
miktan hesabında, yağmurlu günlerde,
M= 0.24 kWT + 0.13 PT + 1.3 T + 2 .3 ....................... (5)
yağmursuz, güneşli günlerde,
M= 0.24 kWT + 1.3 FT + 0.1 (1 - F) Hi (1 - a ) ................ (6)
formülleri kullanılabilir (Beyazıt, M., 1979). Burada,
W : rüzgar hızı (km/sa)
P : günlük yağış miktan (mm)
T : günlük yağış miktan (mm)
Hi : güneşten gelen radyasyon (kal/cm2 - gün)
a : kar yüzeyi albedosu (% olarak)
k : sık ormanlık alanlarda 0.3, açık bölgelerde 1.0 ve orman
sıklığına göre ara değerler alan bir katsayı
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: bölgedeki orman ile örtülü alanın yüzdesini
göstermektedir.

Bu iki denklemde belirtildiği gibi, kar örtüsünün oluşumu ve
erimesi havzadaki bitki örtüsü ve ormana bağlı olarak
değişmektedir, örneğin Uludağ’da yapılan bir çalışmada kar
derinliği açısından kış mevsimi başında ormanlık kısımda, açık
alana oranla ortalama % 18 daha fazla kar tutulmuş olduğu,
mevsim ilerlediğinde (Şubat ve Mart aylarında) açık alanlardaki kar
derinliğinin, ormanda biriken kar miktarını %10 olarak aştığını,
erime döneminde açık alanlarda erimenin direk radyasyon etkisiyle
ormanlık alana oranla daha hızlı olduğu ortaya koyulmuştur (Gürer,
İ., 1981).
Erime sonucu oluşan taşkınlar Orta ve Doğu Anadolu’daki
baraj ve göletlerin dolmasına en büyük etkendir. Bu dönemde
baraja gelen su, sulama suyuna gereksinim olmadığından
depolanıp, Mayıs ayından itibaren sulama için kullanılırlar.
Depolama yapıtına gelecek suyun büyük bir miktarını tahmin
etmek için en iyi yöntem kar erimesinden önce, kar örtüsünde
depolanan suyu ölçmektir. Erime sonucu oluşacak sel
karakterindeki akışın, baraja varmadan önce akarsu yatağındaki
yüksekliği özellikle yerleşim alanlarından (şehir, kasaba ve köy)
geçişlerinde yatak düzenlemesini gerektirebilmektedir. Yerleşim
alanının önemine, olası ekonomik zararın boyutlarına bağlı olarak,
10 yıl, 25 yıl, 50 yıl veya 100 yılda bir gelebilecek taşkının, debi ve
seviyesinin tahmini ve bunların havza üst kotlarındaki kar
örtüsünün derinlik, yoğunluk ve su eşdeğeri gibi fiziksel
parametreleriyle ilişkisinin ortaya koyulması gerekmektedir. 19-20
Haziran 1990 tarihinde Trabzon yöresinde oluşan taşkının
boyutlarını belirlemek amacıyla organize edilen sempozyumda
özellikle havza iklimi, morfolojisi, jeolojisi ve hidrolojisi
arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur.
Çok amaçlı çoklu baraj sistemlerinin işletme çalışmalarında,
baraj sistemlerinin amaçlarına yönelik olarak, havzaya giren akım
hacminin en doğru şekilde tahmini gerekmektedir (Gürer, î., 1978
ve 1979a). Taşkın kontrol, sulama suyunu temin ve elektrik üretimi
amaçlarına yönelik gerçekleştirilmiş bir dizi barajın işletme
programının hazırlanmasında, değişik amaçlan olan taraflar
arasında devamlı ve uyumlu iletişim gereklidir. Taşkın
kontrolundan sorumlu taraf barajlardaki boş hacmin (mümkün
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olduğu) en uzun süre, en büyük boyutta boş kalmasını arzu
ederken, enerji üretim amaçlı grup barajın daima dolu olmasını ve
enerji üretiminde kullanılacak suyun en yüksek kottan düşürülerek
potansiyel enerjiden de faydalanılarak, minimum maliyet ile amaca
erişmeyi arzulayacaktır. Sulama suyunun temin ve dağıtımıyla
ilgili taraf ise sulama mevsimi başında, hiç yağış olmayacağı
ihtimaline göre, bütün yaz mevsimi boyunca gerekli suyun barajda
depolanmış olmasını ümit edecektir.
Bu amaçların optimum çözümünde, yağmur tahminlerinin en
son teknolojik gelişmelerine rağmen pek erken olmaması,
miktarının ise yağış radarları kullanılmasına rağmen doğru tahmin
edilmemesi sebebiyle, arazide mevcut kar örtüsündeki suyu kar
derinlik, yoğunluk ve su eşdeğeri ölçümleriyle belirleyip, toprak
örtüsündeki nemi ve meteorolojik tahmini kolay olan hava
sıcaklığına bağlı ve erime mevsiminde oldukça kararlı bir gelişme
gösteren buharlaşma miktarını öngörerek, elde mevcut, baraj
geleceği garanti olan kar erimesi akım hacminin belirlenmesi çok
önem kazanmaktadır. Giren akımın, kar erimesinden oluşacak
yüzdenin büyük olması işletme mühendislerine belirli bir psikolojik
güvence sağladığından
oldukça önemlidir.
Olası taşkın
dönemlerinde, havzaların üst kotlarında mevcüt kar örtüsündeki su
miktarının tahmin edilememesi baraj işletme programlarının
gerçekleşmesinde sorunları da beraberinde getirmektedir. 27 Mart 6 Nisan 1980 tarihleri arasındaki Seyhan taşkınında, havzaya gelen
akımın kontrolünde, Kavşak Barajı da olmadığı için tek bir
depolama yapıtı olan, 1956 yılında inşa edilmiş ve Orta Torosların
Akdeniz’e bakan eğimi yüksek ve fıliş formasyonlu yamaçlarından
bitki örtüsüzlüğü sebebiyle hızlı bir erozyon ve bu durumun doğal
sonucu olarak meydana gelen sediment birikimi sonucu aktif
hacminin %40-50'sini kaybetmiş, Seyhan Barajının depolama
hacminin yetersizliği sebebiyle Çukurova’da büyük bir taşkın
tehlikesi yaşanmıştır (Anonim, 1980).
Çok amaçlı çoklu baraj sistemlerinin işletmesinde barajlara
gelecek suyun hacminin belirlenmesinde, kar örtüsü oluşmadan
önceki sonbahar mevsimi sonunda toprak örtüsündeki mevcut nem
miktarının belirlenmesi de önemlidir. Yağışsız ve sıcak geçen bir
sonbahar mevsimi sonucu kışa girerken toprak örtüsü kurudur ve
kar bu kuru toprak üzerine düşer, dolayısıyla ilkbaharda kar erimesi
sonucu meydana gelen su, önce toprağı doygun hale getirip
bilahare yüzey akışı olur. Yağışlı ve serin sonbahar mevsimleri
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toprağı doygun hale getirdiğinden, ilkbaharda kar
erimesinden yüzeysel akışa geçiş daha hızla ve daha
oranlarda oluşacaktır. Bu sebeple bahar taşkın
modellerinde, önceki sonbaharın toplam yağış ve sıcaklık
de girdi olarak kullanılır.
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büyük
tahmin
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3. KARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Kar Derinliği
Kar tablası kullanılmak suretiyle her kar yağışından sonra,
alanı İm 2 olan beyaz tabla üzerinde biriken karın derinliği rasat
edilir. Bazı yerlerde kışın kullanılan pluviometreler ile yeni kardan
örnek alınır. Bu örnek yerden 1 m yüksekliğe yerleştirilmiş
pluviometrede tutulan kar ile karşılaştırılıp, rüzgardan dolayı
savrulan kar belirlenir. Günlük maximum hava sıcaklığının 0 °C ’yi
aştığı günlerde kardan buharlaşma ve erime miktarı gözönünde
bulundurulması gerekir.
Devamlı kar örtüsünün derinliği ise kar eşelleri (direkleri)
kullanılarak ölçülür. Bu amaca göre her gün veya beş günlük
aralarla yapılabileceği gibi, erişilmesi güç yerlerde helikopter, uçak
veya dürbün kullanılarak 15 veya 30 günde bir yapılır. Bu şekilde
ölçülen derinlikler devamlı kar örtüsü derinliğidir. Kar örtüsü
derinliğinin zamana göre değişimini verir.

3.2. Yoğunluk
Yeni yağmış karın yoğunluğu ortalama olarak %10 varsayılır,
yani 100 mm’lik yeni yağmış kar kolonu 10 mm su içerir. Kar
bekledikçe yoğunluğu artar ve %50-%60'a kadar yükselir. Kar
örtüsü üzerine düşen yağmur, kar örtüsünün yoğunluğunu %90'a
çıkarabilir. Yoğunluk %40-%50 dolaylarına çıkınca kar suyu akış
haline dönüşür. Diğer taraftan kar sıkışması ile oluşan buzullarda
maximum yoğunluk %91 olarak ölçülmüştür.
Rüzgarın esiş yönündeki kar sıkışmaları ve sonradan yağan
karın üstte meydana getirdiği tabakaların sıkıştırmaları sonucu
karın yoğunluğu yağdıktan hemen sonra artar. Kar birikmesi çok
olan yerlerde ilkbahar erimeleri başlamadan biraz önce genel olarak
karın yoğunluğu %40-%50 arasında değişir.

3.3. Su Eşdeğeri
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Kar örtüsündeki toplam suyun mm veya cm olarak tanımıdır.
Su eşdeğeri ile derinliği arasındaki bağıntı kar yoğunluğunu verir.
Kar derinliği tek bir faktör olarak kardaki suyu belirlemesi
bakımından, yeni yağan kar derinliği arttığından, yoğunluk artması
halinde derinlik azaldığından, ayrıca buharlaşmadan dolayı derinlik
azaldığından yeterli değildir.

3.4. Kann Su ve Buz İçeriği
Hacim veya ağırlık olarak kar tabakasında bulunan suyun, kar
miktarına oranın yüzde olarak ifadesi kar su eşdeğerini verir. Su
eşdeğerini %100'e tamamlayan değer “kann kalitesi”, yani kardaki
buz miktandır. Eğer sıcaklık 0°C altında ise kalitesi %100'dür. Bu
kardaki ıslaklık durumunu belirten iyi bir ölçüdür ve kan eritmek
için gereken ısı miktannın tesbitine yarar. Kalite ölçümleri
kalorimetrik yolla yapılır. Bugüne kadar yapılan deneylerin
çoğunda kalite %90 ve daha fazladır. Fakat %50 civannda kalite
ölçümleri de yapılmıştır.

3.5. Albedo
Kann yansıtma gücüne kann albedosu denir. Yani kardan
yansıyan radyasyonun kara gelen radyasyonu olarak ifade edilir.
Yeni kann albedosu %75 ile %88 arasında değişir, %100'lük
albedo rasatı yapılmıştır. Eski ve ıslak karda albedo %43'e düşer.

3.6. Kar Yağışlı Günler Sayısı
Hangi gün en az 1 cm kar yağışı olmuştur, bu kayıt edilir.
Arktik bölgelerde kar yağışlı günler sayısı oldukça sabittir, fakat
ılıman bölgelerde kar yağışlı günler sayısı büyük bir genlik
göstermektedir. Türkiye’de gözlem yapılan yerin denizden uzaklığı
ve denizden yüksekliği karlı günler sayısını etkileyen belli başlı
faktörlerdendir. DMÎ istasyonlannda bu gözlem yapılmaktadır.

3.7. Kar Yağışı Şiddeti
Diğer yağış şekilleri için belirtildiği gibi DMÎ tarafından kar
yağışı şiddeti olarak yerleşim alanları ve yüksek alanlar için ayrı
ayrı verilir. Yeni kann derinliği 3 cm altında olunca bu hafif kar
yağışı, 6-10 cm arasında normal kar yağışı diye tanımlanabilir.
Yüksek yerler için yeni kar 20 cm fazla ise bu ortalama bir kar
yağışlı gündür.

3.8. Nivometrik Sabit
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Şekil 3: Hellman tipi
pluviyometre ve kar
istavrozu

Kar yağışlı günlerin toplamının, kar veya yağmur yağışlı
günlerin birlikte toplamına oranına denir. Eğer bir ay içerisinde
sadece kar yağmış ise o ayın nivometrik sabiti 1 olur. Nivometrik
sabit aylık yahut yıllık olarak hesap edilir.

4. KAR ÖLÇÜMÜ
Kar ölçümlerinde yukarıda sıralanan kar verilerinin elde
edilmesi için gözlemlerin çoğu Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Yağış tiplerinin (yağmur, dolu, kar
vs.) belirlenmesi ve şiddetinin yazıcı aletler ile belirlenmesi
hidrolojik projeler için gereklidir. Kar yağışının başlangıcı, yerde
kalıcı kar örtüsünün oluştuğu tarih, karın derinliği, zamana göre
değişimi, yerden kalkışı, karın su içeriği DMİ örgütünce
gözlenmektedir.
Kar ölçümünde en önemli faktör kar su eşdeğeridir. Bunun için
kar örtüsü derinliğinin ve yoğunluğunun bilinmesi gerekir. En
pratik kar ölçüm yöntemi, karın önce içine istavroz denilen bir
ilave koyularak (Şekil-3) kışın pluviometrede toplanması,
pluviometreye koyulan hacmi belli sıcak su ile eritilerek, mezür
(ölçekli cam kap) kullanarak kardan oluşan mm olarak su eşdeğeri
belirlenmesidir. Sağanak yağışlarında pluviometrelerin rüzgar
siperi ile donanması çok yararlıdır. Bugün dünyada Alter, Nipher,
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Tratyokof tipi olmak üzere üç ayrı rüzgar siperi kullanılmaktadır
(Şekil 4).
Türkiye’de kullanılmakta olan Hellman tipi Pluviometrelerde
(Yağış ölçerleri) (Şekil 3) rüzgar siperi kullanılmakta ise de DSİ’ce
kullanılan USWB tipi standart totalizatörlerde (dağ pluviomètre)
ise Nipher tipi rüzgar siperi kullanılmaktadır (Şekil: 5). Dağ
pluviometreleri (totalizatörler) çok kar yağan ve bundan dolayı pek
sık gidilemeyen yüksek yörelere, daha çok kar ile beslenen
barajların demaj alanlarının üst kotlarına yerleştirilir. Genel olarak
senede iki defa havaların iyi olduğu zaman (ilkbahar ve sonbahar)
totalizatörlerde biriken yağış ölçülür.
Sadece toplam yağış miktarlarını veren pluviomètre,
totalizatörler gibi yağış ölçerlerin yanısıra, yağışın zamana göre
değişimi ve şiddeti hakkında bilgi veren yazısı yağış aletleri
“Pluviograph”lann kısa kullanılanlarını ısıtmak suretiyle kar
erimesini kayıt etmede kullanmak mümkündür. Her 20 cc. (cm3)
lük kar erimesi sonucu bir vuruş kayıtlamak suretiyle yapılabilir.
DM l tarafından kullanılan DSK tipleri çeşitli problemler
oluşturmuşlardır.

4.1. Kar Numune Tüpleri ile Kar Gözlemleri
Kardan örnek almanın esası kar yağıp kar örtüsü oluştuktan
sonra kar üst yüzünden zemine kadar olan kısmın kar numune alma
aleti tüpü içine doldurulmasıdır. Alman numune tartılır, derinliği de
bilinmektedir, ağırlığın kar su eşdeğerini ve yoğunluğunu bulmak
mümkündür. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) standartlarına
göre daha ziyade düzlük olan yörelerde, yaylalarda her 1000
km2'lik alan için belirlenmiş bir yerde istasyon kurulur. Karın
derinliği, yoğunluğu ve su eşdeğeri bulunur. Dağlık yörelerde 650-
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Şekil 5: Dağ Plüviyometresi,
Totalizator

direği.

750 km2'lik alan için bir yer seçilir, yönü belirlenir ve numuneler
daima orada alınır. Yine o yöreyi temsil edecek kar derinlik,
yoğunluk ve su eşdeğeri bulunur. Bu standartlara göre Türkiye için
120-460 kar yeri belirlenmesi gerekecektir. Bugüne kadar 165
tanesinin yeri belirlenmiş olup 1969-70 kışından beri kar
gözlemleri yapılmaktadır. Kar örtüsünde depolanmış suyun tahmini
için gerekli su eşdeğeri ölçümlerinde DSİ ve DMİ’ce değişik aletler
kullanılmaktadır.
DSİ bütün Türkiye’deki bütün akarsu havzalarındaki kar
gözlem istasyonlarındaki kar ölçümlerinde USA yapısı “Mount
Rose” tipi kar numune alma aleti kullanmaktadır (Şekil 6a).
Numune alma boruları ve teraziden oluşu alet duralüminyum’dan
yapıldığından hafif olup taşınması kolaydır. 75 cm ’lik parçalardan
oluşan borular birbirine vidalanarak bir defada 4.00 m derinlikten
karot alabilirler. Tartı aleti bir yayın ucuna bağlı duralüminyum
boru içerisine yerleştirilmiş en küçük birimi 2.00 mm olarak
işaretlenmiş basit bir terazidir. “Mount Rose” tipinde boru çapı o
şekilde ayarlanmıştır ki, karotun her ons’u (28.4 gr), tartı aletinde 1
inç’lik (25.4 m) kar su eşdeğerine karşılık gelir. Numune alıcının
ağız çapı 1.485 inç (37.7 mm) olup, kesit alanı 11.17 cm2'dir. 1 inç
(25.4 mm) derinlikteki kar tabakasının hacmi 11.17 x 2.54= 28.4
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kelepçeleri v.- kesici uç G: Vidalı ek yeri H: kantar eşeli

Şekil 6-b: DM İ’ce kullamlan japon yapımı OSK 771 tipi kar numune
alıcısı

cm3'tür. DMÎ Genel Müdürlüğü’nce Uludağ’daki kar gözlem
istasyonlarında Japon yapısı OSK 771 kar numune alıcısı
kullanılmaktadır (Şekil 6b). Sadece derinlik ölçmede kullanılan 75
cm ’lik birbirlerine vidalanabilen 8 adet duralüminyum çubuk ile
kesit alanı 20 cm2 olan 75 cm boyunda 5 numune alma borusu ve
teraziden oluşan set 20 kg olup, oldukça ağırdır. 1975-1978 dönemi
kış mevsimlerinde numune aleti ile yapılan ölçümler sırasında bazı
gözlem sorunları belirlenmiş (Gürer 1979c ve d) ve 27-28/12/1977
tarihlerinde “OSK 771" ve “Mount Rose” tipi numune alıcılar ile
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birlikte ölçümler yapılmış ve sonuçlar karşılaştırıldığında derinlik
ölçümlerinde %6, yoğunluk ölçümlerinde %7, kar su eşdeğeri
ölçümlerinde %5, olmak üzere ortalama %6 oranında bir farklılık
gözlenmiştir (Gürer, 1979b ve c). Bu sapmalar havza kar örtüsünde
depolanmış su hacmi tahminlerinde yapılan tahmin hataları yanında
dikkate alınmıştır.
4.2. Uzaktan Gözlenen Kar Direkleri
Belirli amaçlarla kullanılabilen “uzaktan gözlenen kar
direkleri” kullanarak gidilmesi olanaksız olan yerlerde, uçakla,
helikopterle veya çok kuvvetli dürbünlerle kar derinliğini ölçmek
mümkündür. Kar derinlikleri uzunluğu 10 m olup, her 50 cm’de bir
enine işareti vardır (Şekil 7), her 25 cm’de istenirse değişik renkler
kullanarak gözlem kolaylaştırılabilir. Gidilebilen yerde kar
yoğunluğu ölçülür ve yaklaşık bir varsayımla gidilemeyen kar
direğinin bulunduğu kottaki kar su eşdeğeri bulunmuş olur.
4.3. Kar Yastıktan ve Radyoaktif Madde Kullanımı
Yukarıda sıralanan yöntemler Türkiye’de kullanılmaktadır.
Türkiye’de bir kar araştırma istasyonu kurulması halinde, burada
denenip sonra kardan beslenmesi önemli olan havzalara yapılması
gereken yöntemler kar yastıkları ve radyoaktif izleyiciler
kullanımıdır. Oldukça ince, su gibi akıcı sıvıları bir yastık gibi
saran, ya dairesel ya da çokgen, bazı hallerde dikdörtgen olan ve
talaş veya kum ile düzeltilmiş ve su biriktirmeyecek bir
geçirgenliğe sahip düz alanlara yerleştirilmiş içi antifriz dolu
yastıklar kar ağırlığını ölçerek kar örtüsünün su eşdeğerini ölçmeye
yarayan aletlere “kar yastıkları” denir (Şekil 8). Geçirimli kum,
çakıl yerine beton yatak dahi kullanılmaktadır. Kar yastıkları kalın
lastik, neofran, metal tabakalar veya cam yünü gibi maddelerden

Şekil 8: Şematik karyastığı.
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yapılabilir. Bu yastık üzerine toplanan kar örtüsünün yastığı
basınca kapalı bir yere yerleştirilen ölçüm aletlerine yansıtılıp
orada kar su eşdeğerine çevrilir. Kar yastıklarının yapısı özellikle
erime mevsiminde kar örtüsünün gündüz eriyip gece donmasından
ötürü yastık üzerinde bir buz köprüsü oluşup işlevlerini yerine
getirememesine sebep olabilmektedir.
Kar örtüsünün kar su eşdeğeri, kar örtüsündeki su
moleküllerinin gama radyasyonu ışıması ile yakından ilgilidir. Bu
esastan hareket ederek iki değişik radyoaktif yöntem ile kar su
eşdeğerini hesaplamak mümkündür.
a) Gama parçacıkları ışınlayan bir kaynak, gayzer sayacı
üzerine yerleştirilir, kar biriktikçe ışınlama azalacak ve daha
önceden hazırlanan bir abak ile biriken karın su eşdeğeri
bulunacaktır.
b) Kar yağışından önce kar kursu boyunca belirli aralıklarla
yerleştirilen radyoaktif ışın kaynaklan, kar yağışı önce ve yağış
devresinde belirli aralıklarla uçaktaki ışın sayacı uçurularak,
ışınlama azaltması belirlenip biriken kar örtüsünün su eşdeğeri
hesaplanabilmektedir.
4.4. Kann Alansal Dağılımının Gözlemi
Özellikle kar erime devresinde barajlann su toplama
alanlannda kar örtüsünün azalması toplam alanın yüzdesi olarak
belirlenmesi için,
- Havadan keşif uçaklan ile ve tecrübeli hidrologlarla,
- Yerden dürbünler kullanılarak yapılan gözlemlerle veya kar
ölçümü sırasında hidrologlar tarafından yapılan çevre gözlemi ile,
- Suni peyk resimleri ve bunlan değerlendiren elektronik
aletlerle. Kar örtüsünün havadaki alansal dağılımı belirlenir. Bu
parametre kullanılarak, yer ölçümleriyle beraber kar taşkın
hacimleri hesaplanabilir.
5. SO N U Ç VE ÖNERİLER

Değişik devlet teşkilatlannca, oldukça uzun zamandır rasat
edilen kar meteorunun derinlik, yoğunluk, su eşdeğeri ve diğer
fiziksel özellikleri, belirli bir teşkilatta data bankası şeklinde
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toplanması ve mevcut bütün veriler üzerinde gerekli hatalardan
arındırma, homojenizasyon, eksik verilerin tamamlanması ve
kullanılabilir hale getirilebilmesi önerilebilir. Her ölçüm
noktasındaki veriler gerekli istatistiksel analizlere tabi tutularak
uzun yıllara ait verilerinden, istasyon karakteri benzerlikleri ortaya
konulabilir. Noktasal değerlerden alansal değerlere geçilerek daha
önce yapılmış detaylı çalışmaların (Sür, 1964), yeni verileri de
analize katarak güncel hale getirilmesi ve Türkiye boyutunda
gerçekleştirilmesi uygun olur. Bundan sonra yatırım yapılacak
altyapı planlamalarında bu haritalardan faydalanılması uygun olur.
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