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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı Hidrolojinin Temelleri

Dersin
İngilizce
Adı

Basics of Hiydrology

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 5 

Dersin
Amacı

Amaç, suyun doğdaki çevrimi ile ilgili istatiksel analiz yapabilmesini sağlamak ve
yağış, akış, sızma, buharlaşma, terleme ve tutma olayları arasındaki ilişkileri
kurgulayabilmeyi kurabilmek yeteneğini kazandırmaktır.  

Dersin
Amacı
İngilizce

Objective is to make statistical analysis of the water cycle in nature and rainfall, flow,
infiltration, evaporation, transpiration, and gain the ability to be able to foresee keeping
the relations between events.  

Dersin
İçeriği

Hidrolojinin tanımı, önemi ve yöntemleri. Hidrolojik çevrim. Yağışın oluşumu,
ölçülmesi ve ölçümlerin analizi. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Sızma.
Yer altı suyu akımı. Akım ölçümleri ve kayıtların analizi. Yüzeysel akış. Hidrograflar.
Birim hidrograf teorisi ve yağıştan akışa geçilmesi. Hidrografın ötelenmesi. İstatistiğin
hidrolojide uygulamaları.

Dersin
İçeriği
İngilizce

Definition of Hydrology. Importance and the methods used. Hydrological cycle. Rain,
measurement and analysis. Evaporation and evapotranspiration losses. Seepage. Ground
water flow. Flow measurements and analysis of records. Surface run-off. Hydrographs.
Unit hydrograph theory and rain – run-off relations. Translation of hydrograph.
Applications of statistics in hydrology.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1

Suyun doğdaki çevrimi ile ilgili istatiksel analiz
yapabilmek ve yağış, akış, sızma, buharlaşma,
terleme ve tutma olayları arasındaki ilişkileri
kurgulayabilmek

Perform statistical analysis on the water
cycle and rainfall doğdaki, flow, infiltration,
evaporation, transpiration and foresee
keeping the relations between events

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Mücahit OPAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 4 0 56.00



Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 16 0 16.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 0 16.00

Total (Workload) 116
Total (Workload) / 25 4.64
Dersin AKTS Değeri 5

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Hidrolojinin tanımı ve hidrolojik çevrim  Definition of hydrology and the hydrological cycle  

2
Hidrolojinin temel denklemleri, kütlenin korunumu,
enerjinin korunumu, yerkürenin su dengesi ilişkisi  

Basic equations of hydrology, conservation of mass,
conservation of energy, the earth, the water balance
relationship 

3 Yağış, yağışın meydana gelmesi, yağışın ölçülmesi  Precipitation, the occurrence of rainfall, rainfall
measurement 

4 Yağış kayıtlarının analizi  Analysis of precipitation records 

5
Buharlaşma, buharlaşmanın mekanizması, su yüzeyinden
buharlaşma, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma, terleme
ve tutma  

Evaporation, evaporation mechanism, the water surface,
evaporation, evaporation from the surface of the ground
and snow, sweating, and holding 

6 Evapotiranspirasyon kayıpları  Evapotiranspirasyon losses 

7 Sızma, sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri  Infiltration, infiltration capacity, infiltration rate, infiltration
indices 

8
Yeraltı suyu, yeraltındaki suyun bölgeleri, doymamış bölge,
doymuş bölge, yeraltı suyunun beslenmesi ve kayıplar  

Underground water, underground water zones, the
unsaturated zone, saturated zone, groundwater fed and
losses 

9 Arasınav Visa 
10 Akım ölçümleri ve verilerin analizi  Current measurements and data analysis  

11
Yüzeysel akış, akarsu havzalarının özellikleri, akışın
kısımlara ayrılması, akış-yağış bağlantıları, rasyonel metot,
kar erimesinden meydana gelen akış  

Surface runoff, river basin characteristics, fractionating the
flow, the flow-precipitation links, the rational method, the
flow occurring in snowmelt 

12
Hidrograf analizi, hidrografın elemanları, dolaysız akış ile
taban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak
incelenmesi, parametrik havza modelleri  

Hydrograph analysis, hydrograph components, direct flow
to the separation of base flow, river basin as a system
analysis, parametric models of watershed 

13 Birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca
ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi  

Unit hydrograph, hydrograph routing through streams,
hydrograph routing hoppers 

14 olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojide uygulamaları  applications of the theory of probability and statistics in
hydrology  

15 olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojide uygulamaları  applications of the theory of probability and statistics in
hydrology  

16 Yılsonu Sınavı Final 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Hidroloji, Mehmetçik Bayazit 
2- 
3- 
4- 
5- Ders notları ve uygulamalar 
6- 
7- 



7- 
8- 
9- 
10- 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60

Toplam 100


