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ÖZET 

Yağmur suyu konusu kentlerin iklim değişikliğinin etkileri ile baş edebilme derecelerinin ve uyum 

kapasitelerinin artırılmasına yönelik ortaya konulan çalışmalarda temel konulardan biri olarak kabul 

edilmektedir. Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimini konu alan literatürde ortaya 

konulan temel paradigma, kentsel planlamanın havzanın hidrolojik yapısıyla uyumlu olması 

gerekliliği üzerine odaklanmakta ve kentsel yerleşim alanları ile havzanın hidrolojik yapısının 

uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kentsel planlama çalışmaları kapsamında 

havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının nasıl tanımlanacağı 

ve planlama kararlarına nasıl aktarılacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bu problemin çözümüne 

yönelik olarak; öncelikle kentsel planlama kapsamında yağmur suyuna yönelik literatürde ortaya 

konulan yaklaşımlar değerlendirilerek, yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirmesine 

yönelik tezin temelini oluşturan 3 temel ilke tanımlanmış ve bu ilkeler çerçevesinde metodolojik bir 

yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik 

yapısının bütüncül bir şekilde anlaşılarak planlama sürecine aktarılmasını hedefleyen,  bu doğrultuda 

yağış karşısında oluşabilecek hidrolojik tepkileri tanımlayarak mekânsal değişkenliği ortaya 

koymayı amaçlayan, bunu yaparken sayısal soyut veriler ve karışık denklem basamakları yerine 

haritalar üzerinde mekânsal olarak tanımlanmış verileri kullanan, bulanık mantık temelli kavramsal 

bir hidrolojik model olan  “Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modeli” geliştirilmiş ve 

bu model örnek çalışma alanı olarak belirlenen Çankırı il merkezi kentsel yerleşme alanına (Çankırı 

kenti) uygulanmıştır. Sonuç olarak; havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri ve 

davranışlarının HTP kavramsal modeli kullanılarak mekânsal boyutta tanımlanabileceği ve ayrıca 

elde edilen verilerin planlama kararlarına aktarılabileceği gösterilmiştir. Yapılan bu çalışma; yağmur 

suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilmesinde metodolojik bir yaklaşım ortaya koyması, 

havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik yapısının bütüncül bir şekilde anlaşılarak planlama 

sürecine aktarılmasına yönelik özgün bir modeli (Hidrolojik Tepki Potansiyeli -HTP Kavramsal 

Modeli) literatüre kazandırması, kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetiminde akış ve 

taşkın süreçlerine odaklanan konvansiyonel bakış açısı yerine havzanın hidrolojik karakteri ve 

davranışlarına odaklanan yeni bir bakış açısı getirmesi açılarından önemlidir. 
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ABSTRACT 

Rainwater is accepted as a fundamental issue by the studies concerning climate change impacts on 

urban areas and improvement of their ability for mitigation of and capacity for adaptation to climate 

change. The literature on rainwater management within urban planning highlight the paradigm that 

urban planning should be in compliance with the hydrologic characteristics of the watershed and 

establishing a harmony between urban settlement and hydrologic characteristics of the watershed, 

which arises the question regarding the identification of hydrologic characteristics and watershed 

behaviour in terms of precipitation – runoff durations within urban planning, and implementation of 

these to planning decisions. In order to answer this question, 3 fundamental principles, forming the 

basis of this dissertation, for realization of rainwater effective urban planning are provided through 

examining the literature on rainwater in urban planning, and a methodological approach is offered. 

In that sense, a new model, “Hydrologic Response Potential (HTP) Conceptual Model”, is offered. 

This model is based on fuzzy logic and aims to holistically reflect hydrologic characteristics in terms 

of precipitation – runoff durations in planning processes while interpreting spatial information 

obtained from maps instead of abstract data and complex equations to identify spatial variation 

referring to probable hydrologic behaviours triggered by precipitation, and is applied to the city 

centre of Çankırı. As a result, it is proved that hydrologic characteristics of watershed in terms of 

precipitation – runoff durations can be spatially defined by HTP conceptual model, and information 

obtained can be reflected in the planning decisions. This dissertation is significant because it provides 

a methodological approach for implementation of rainwater effective urban planning, brings forward 

a novel model, Hydrologic Response Potential (HTP) Conceptual Model that aims reflecting 

watershed characteristics in terms of precipitation – runoff durations in planning processes with a 

holistic manner, and offers a new approach in rain water management focusing on hydrologic 

characteristics and watershed behaviours rather than conventional approaches regarding runoff and 

flooding processes.  
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1. GİRİŞ 

 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, çevresel koşulların değişeceği öngörülmekte ve bu 

durum insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Günümüzde etkilerinin artık fark edilir boyutlara ulaştığı iklim değişikliği sonucunda ağır 

yağış olayları, kuraklık ve aşırı ısı farkları gibi hidro-meteorolojik afetlerin sıklığı, şiddeti 

ve etkileme süresinin artması ile su baskınları, ısı ve su stresi gibi çevresel sorunlar giderek 

daha yoğun şekilde yaşanmakta ve bu değişim süreci küresel ölçekten kent ölçeğine kadar 

sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal tüm sistemleri etkilemektedir (Avdan, Yıldız ve 

Çabuk, 2015; Çobanyılmaz ve Yüksel, 2013; EEA., 2012; Izrael ve diğerleri, 2007; Lehner, 

Döll, Alcamo, Henrichs ve Kaspar, 2006; MunichRE, 2011; Voskamp ve Van de Ven, 

2015). 

 

Büyük insan nüfuslarını barındıran ve dolayısıyla sosyo-ekonomik açıdan önemli bir sistem 

olan kentler, küresel iklim değişikliğinin etkisi altında gelişecek aşırı hidro-meteorolojik 

olaylara karşı hassastır. Dolayısıyla kentsel planlama kapsamında, kentlerin bu olaylarla baş 

edebilme derecesini ve uyum kapasitesini artıracak plan kararlarının geliştirilmesi, kentlerin 

devamlılığının sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu doğrultuda yağmur suyu konusu kentlerin iklim değişikliğinin etkileri ile baş edebilme 

derecelerinin ve uyum kapasitelerinin artırılmasına yönelik ortaya konulan çalışmalarda 

temel konulardan biri olarak kabul edilmektedir.  

 

Son birkaç on yılda hem literatürde hem de pratikte, yağmur suyunun bir sorun olarak kabul 

edildiği ve en hızlı şekilde kentten uzaklaştırılmasının hedeflendiği kentsel drenaj çözümleri 

artık terk edilmekte ve yerine yağmur suyunun bir kaynak olarak görüldüğü ve doğal 

sistemleri veya bu sistemleri taklit eden yapıları kullanarak en etkin şekilde faydalanmayı 

amaçlayan kentsel yağmur suyu yönetimi yaklaşımları denenmektedir. 
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Ancak yağmur suyu yönetimine yönelik geliştirilen bu yeni yaklaşımların pratikleri 

incelendiğinde, kullanılan yöntem ve araçlardaki farklılaşmaya rağmen, konuya bakış 

açılarının hala bir drenaj problemi çerçevesiyle sınırlı kaldığı görülmektedir. 

 

Oysa ki kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimini konu alan literatürde ortaya 

konulan temel paradigma, kentsel planlamanın havzanın hidrolojik yapısıyla uyumlu olması 

gerekliliği üzerine odaklanmakta ve kentsel yerleşme alanları ile havzanın hidrolojik 

yapısının uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Kentsel yerleşme alanları ile havzanın hidrolojik yapısının uyumunun sağlanması; havzada 

gerçekleşen yağış-akış süreçlerinin tanımlanmasına, bu süreçlerin kentsel yerleşme alanları 

ile etkileşimlerinin doğru şekilde anlaşılabilmesine ve böylece havzanın hidrolojik yapısıyla 

uyumlu kentsel planlama kararlarının geliştirilebilmesine bağlıdır. 

 

Bu doğrultuda, kentsel planlama kapsamında yağmur suyuna yönelik literatürde ortaya 

konulan yaklaşımlar değerlendirilmiş ve yağmur suyu etkin kentsel planlamanın 

gerçekleştirilebilmesine yönelik 3 temel ilke tanımlanmıştır. Bunlar; 

 

• Birinci ilke: Her havzanın hidrolojik açıdan kendine özgü bir yapısı vardır. Bu nedenle 

yağmur suyu etkin kentsel planlama yaklaşımları geliştirilirken, çalışılan havzanın 

hidrolojik karakteri ve davranışları doğru şekilde tanımlanmalıdır. 

• İkinci ilke: Hidrolojik açıdan hassas alanlar korunmalı, bu alanların hidrolojik 

işlevlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

• Üçüncü ilke: Doğal hidrolojik koşulların sürdürülmesi ve kentleşmeden kaynaklanacak 

olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için, planlama kararları havzanın hidrolojik 

karakteri ve davranışları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmelidir. 

 

Bu ilkeler değerlendirildiğinde ikinci ve üçüncü ilkelerin aslında birinci ilkenin 

gerçekleştirilmesine bağlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tez kapsamında öncelikli 

olarak tezin de temelini oluşturan birinci ilkenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Bu kapsamda hidrolojiye yönelik literatür incelendiğinde; havzanın yağış-akış süreçlerinin 

yağış, infiltrasyon, sızma, yüzey akışı, iç akış, yer altı suyu akımı, evapotraspirasyon vs. gibi 

birbiriyle etkileşimli birçok sürecin farklı zamansal ve mekânsal ölçeklerinden oluşan ve 
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iklim, topografya, toprak özellikleri, jeolojik yapı, vejetasyon, hidrolojik ve hidrojeolojik 

durum vs. gibi son derece heterojen çevresel etkenlere göre şekillenen karmaşık bir yapı 

üzerinden sorgulandığı ve bu bağlamda bir taraftan teorilerin, yöntemlerin ve modellerin 

ortaya konulduğu; diğer taraftan ise kentleşmenin havzanın doğal yağış-akış süreçleri 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı görülmektedir. 

 

Ancak, havzanın yağış-akış süreçlerinin anlaşılmasına yönelik hidroloji alanındaki bu 

çabaya karşın, kentsel planlama çalışmaları kapsamında kullanılan yöntemler, hidrolojik 

bilginin çalışmalara aktarılması açısından sınırlı kalmaktadır.  

 

Oysa ki kentsel alanlar yağışların olumsuz etkilerine karşı en savunmasız sistemlerdir. Bu 

nedenle hidrolojik bilginin çalışmalara aktarılması büyük önem taşımaktadır. Ancak kentler 

planlanırken havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakterine dikkat 

edilmemektedir. Dolayısıyla, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri 

planlama kararlarına yansıtılamamaktadır. 

 

Tez kapsamında bu problemin çözümüne yönelik olarak, Hidrolojik Tepki Potansiyeli 

(HTP) Kavramsal Modeli geliştirilmiş ve böylece özgün bir model literatüre 

kazandırılmıştır. 

 

Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modeli; havzanın yağış-akış süreçleri 

açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının bütüncül bir şekilde anlaşılarak kentsel 

planlama sürecine aktarılmasını hedefleyen, bu doğrultuda yağış karşısında oluşabilecek 

hidrolojik tepkileri tanımlayarak mekânsal değişkenliği ortaya koymayı amaçlayan, bunu 

yaparken sayısal soyut veriler ve karışık denklem basamakları yerine haritalar üzerinde 

mekânsal olarak tanımlanmış verileri kullanan, bulanık mantık temelli kavramsal bir 

hidrolojik modeldir. 

 

Tezin hipotezleri; 

 

1) “Havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri ve davranışları HTP 

kavramsal modeli ile mekânsal boyutta tanımlanır” ve 
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2)  “HTP kavramsal modeli kullanılarak havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik 

karakteri ve davranışlarına yönelik elde edilen bulgular kentsel planlama kararlarına 

aktarılır” şeklinde konulmuştur. 

 

Bu tezin özgün değeri; 

 

• Havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının 

mekânsal olarak tanımlanabilmesine yönelik özgün bir model geliştirilmesi, 

• Yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilebilmesine yönelik havza 

bütününden kent parçalarına, yani makro ölçekten mikro ölçeğe varan metodolojik bir 

yaklaşım önermesi, 

• Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetiminde akış ve taşkın süreçlerine 

odaklanan konvansiyonel bakış açısı yerine havzanın hidrolojik karakteri ve 

davranışlarına odaklanan yeni bir bakış açısı sunuyor olması, 

• Yağmursuyu etkin planlama açısından küçük ve orta ölçekli kentlere yönelik örnek bir 

model sunuyor olmasıdır. 

 

Giriş bölümünün ardından tezin ikinci bölümünde öncelikli olarak; yağış-akış süreçleri, bu 

süreçlerin oluşum mekanizmaları ve bu süreçleri etkileyen etmenler hidroloji literatürü temel 

alınarak açıklanmıştır. Ardından kentleşme ve yağış-akış süreçleri arasındaki ilişki 

irdelenerek kentleşmenin bu süreçler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Kentsel yağmur 

suyu yönetimi tarihsel gelişimi açısından ele alınmış ve son olarak kentsel planlama 

kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik literatür kapsamlı bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Tezin bu bölümünde ortaya konulan kapsamlı literatür değerlendirmesi 

sonucunda tezin temelini oluşturan yağmur suyu etkin kentsel planlamaya yönelik üç temel 

ilke tanımlanmıştır. 

 

Üçüncü bölümde, yağmur suyu etkin kentsel planlamaya yönelik üç ilkeden ilki olan 

“Yağmur suyu etkin kentsel planlama yaklaşımları geliştirilirken, çalışılan havzanın 

hidrolojik karakteri ve davranışları doğru şekilde tanımlanmalıdır” ilkesinin 

gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak “Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal 

Modeli” geliştirilmiştir.  
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Dördüncü bölümde, geliştirilen HTP kavramsal modeli kullanılarak havzanın yağış-akış 

süreçleri açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının tanımlanabileceğinin, ayrıca bu 

model ile elde edilen verilerin planlama kararlarına aktarılabileceğinin gösterilebilmesi 

amacıyla örnek çalışma alanı olarak belirlenen Çankırı il merkezi kentsel yerleşme alanına 

(Çankırı kenti) yönelik yapılan çalışmalar ortaya konulmuştur. 

 

Çankırı kentinin iki akarsu yatağı üzerinde hidrolojik açıdan aktif bir vadi içerisinde yer 

alması, mevcut kentleşme yaklaşımlarının alanın sahip olduğu bu hidrolojik yapıyı göz ardı 

ediyor olması, kentin özellikle son dönemde hızlı bir yapılaşma süreci içerisine girmiş 

olması, yağış sularına yönelik politika ve alt yapı yetersizliği, yağışa bağlı su baskınlarının 

kentsel yerleşim alanları içerisinde sıklıkla yaşanıyor olması kentin çalışma alanı olarak 

seçilmesinin öncelikli nedenlerindendir. 

 

Bu bölüm kapsamında, Çankırı kenti ve kent havzasını inceleyen kapsamlı bir alan 

araştırması ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışma alanına yönelik daha önceden yapılmış olan 

çalışmalar değerlendirilmiştir. 

 

Çalışma alanının hidrolojik karakterinin ve davranışlarının tanımlanabilmesi ve elde edilen 

verilerin planlama kararlarına aktarılabilmesi amacıyla HTP kavramsal modeli uygulanarak; 

havzanın yağış-akış süreçleri kapsamında hidrolojik karakterinin ve davranışlarının 

mekânsal açıdan tanımlandığı HTP haritası elde edilmiştir.  

 

Beşinci bölümde, HTP haritası ile ortaya konulan bulgular Çankırı kenti kapsamında 

değerlendirilmiş; kentleşmenin havza üzerindeki etkilerinin en aza indirilerek havzanın 

doğal hidrolojik koşullarının devamlılığının sağlanması ve iklim değişikliği karşısında 

kentsel adaptasyonun artırılabilmesi amacıyla yağmur suyu etkin kentsel planlamanın 

gerçekleştirilmesine yönelik tez kapsamında ortaya konulan 2. ve 3. ilkeler doğrultusunda 

yağmur suyu etkin kentsel planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

Tezin son bölümü olan altıncı bölümde, yapılan çalışma ve elde edilen bulgular özetlenerek 

genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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2. HİDROLOJİK TEMELLER, KENTLEŞMENİN ETKİLERİ VE 

KENTSEL YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ 
 

Bu bölümünde öncelikli olarak yağış-akış süreçleri, bu süreçlerin oluşum mekanizmaları ve 

bu süreçleri etkileyen etmenler hidroloji literatürü temel alınarak açıklanmıştır. Ardından 

kentleşme ve yağış-akış süreçleri arasındaki ilişki irdelenerek kentleşmenin bu süreçler 

üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Kentsel yağmur suyu yönetimi tarihsel gelişimi 

açısından ele alınmış ve son olarak kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine 

yönelik literatür kapsamlı bir şekilde ortaya konulmuştur.  

 

2.1. Hidrolojik Temeller 

 

Hidrolojinin temeli hidrolojik çevrime dayanır (Chow, Maidment ve Mays, 1988). 

Hidrolojik çevrim suyun küresel sistemler boyunca çeşitli işlemler vasıtasıyla dolaşımını 

içerir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). Küresel ölçekte hidrolojik çevrimin tanımı Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü Hidroloji Sözlüğü (DSİ, 2020) temel alınarak tekrar yorumlanırsa, 

en basit şekli ile suyun kara, deniz veya iç sulardan buharlaşarak atmosfere ulaştığı ve 

ardından yağış şeklinde tekrar yeryüzüne inerek toprak veya su kütlelerinde biriktiği ve 

buradan yeniden atmosfere buharlaştığı döngüsel su hareketidir. Ancak bu döngünün bir 

başlangıcı veya sonu yoktur ve birçok süreç aynı anda ve sürekli gerçekleşir (Şekil 2.1.) 

(Chow ve diğerleri, 1988). 

 

 
 

Şekil 2.1. Hidrolojik çevrimin ana süreçleri (Chow ve diğerleri, 1988) 
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Küresel ölçekte hidrolojik çevrim madde ve enerjinin korunumu yasasına dayanan kapalı bir 

sistem olarak kabul edilir (Davie, 2008) ve bu sistem su dengesi denklemi ile formüle edilir 

(Eş. 2.1). 

 

𝑃 ± 𝐸 ± ∆𝑆 ± 𝑄 = 0 
(2.1) 

 

Denklemde “P” yağışı, “E” buharlaşmayı, “S” yüzey ve yüzey altında depolanan toplam su 

miktarını ve “Q” yüzey akışını tanımlar. Denklemdeki “±” işareti ise her bir terimin bakış 

açısına bağlı olarak pozitif ya da negatif değer alabileceğini ifade eder. Denklemin işlem 

sonucu daima sıfıra eşittir. 

 

Havza bir akarsu, nehir veya gölün drenaj alanı olarak tanımlanır (DSİ, 2020) ve bir havza 

sınırının içerisindeki bütün sular drenaj noktası olarak tanımlanan bir çıkış noktasına doğru 

akar (A. D. Ward ve Trimble, 2003). Daha alt ölçeklerde, bir havza içerisindeki hidrolojik 

süreçleri küresel ölçekteki hidrolojik çevrimin küçük bir modeli olarak görmek mümkündür 

(Davie, 2008).  

 

Bu açıdan havza, Chow ve diğerleri’nin (1988) de ortaya koyduğu gibi, hidrolojik bir sistem 

olarak yorumlanabilir (Şekil 2.2.). 

 

 
 

Şekil 2.2. Hidrolojik bir sistem olarak su havzası (Chow ve diğerleri, 1988) 

 

Bu yoruma göre, sisteme temel su girişi yağış (P) yoluyla olmaktadır ve hidrolojinin önemli 

bir sorusu “yağış yolu ile sisteme giren bu suyun sistem içerisinde ne kadar süre kaldığı ve 

hangi yolu izleyerek çıktığıdır.” 
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Bu konu genel olarak yağış-akış ilişkisi içerisinde ele alınır ve bunu cevaplayabilmek için 

yağış-akış süreçlerinin ve bu süreçlerin işleyişlerinin iyi bilinmesi gerekir. 

 

Özellikle yağış ile ilişkili zamansal ve mekânsal ölçekler, yağış-akış süreçleri üzerinde 

belirleyici etkilere sahiptir (Tarboton, 2003) ve bu etkilere bağlı olarak yeryüzüne düşen 

sular, süreç içerisinde farklı yollar izlerler. 

 

Genel olarak yağış akış olgusunun görünen süreçleri yağış ve yüzey akışı olduğu için, akışın 

sadece yüzeyde gerçekleşen bir olgu olduğu düşüncesi çok genel bir yanılgıdır. Gerçekte 

akış olayı suyun her üç halinde (gaz, sıvı ve katı) hem yüzeyde (yüzey akışı) hem toprak 

içerisinde (infiltrasyon, iç akış, süzülme, yer altı suyu akımı) hem de atmosferde 

(buharlaşma, terleme) gerçekleşen süreçleri içerir ve aslında toprak içerisinde ve 

atmosferde, yüzeydekinden çok daha büyük hacimlerde akış gerçekleşmektedir. 

 

Bu nedenle yağış-akış süreçlerinin doğru şekilde yorumlanabilmesi için yağış sularının bu 

üç farklı ortamdaki hareketlerini ve bu hareketleri tetikleyen mekanizmaları anlamak 

önemlidir.   

 

2.1.1. Yağış-akış süreçleri 

 

Şekil 2.3.’de bir yamaç ölçeğinde meydana gelen yağış-akış süreçleri gösterilmiştir. Bu şekil 

üzerinden yağış-akış süreçlerinin ve bu süreçleri ifade eden kavramların anlaşılabilmesi 

amacıyla Chow ve diğerleri (1988), A. D. Ward ve Trimble (2003), Tarboton (2003) ve DSİ 

(2020) referans alınarak aşağıda kısaca açıklanmıştır. Buna göre; 

 

Su kütlelerinden, toprak bünyesinden veya bitkilerden atmosfere buharlaşan su geçici olarak 

atmosferde depolanarak bulutları oluşturur. Atmosfer uygun koşullar altında doygun hale 

geldiğinde bu su yağmur, kar, dolu, vs. şeklinde yağışa dönüşerek tekrar toprağa, su 

kütlelerine veya bitki yüzeylerine dökülür.  

 

Akarsular, göller gibi su kütlelerine doğrudan yağan yağışa kanal yağışı denir. Bu yağışlar 

çevrim içerisinde su kütlelerinin varlığına direk katkıda bulunurlar. Bu yağışların etkisi su 

yüzeylerinin kapladığı alanın boyutuna bağlı olarak önem kazanır (Xu, 2002). 
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Şekil 2.3. Yamaç ölçeğinde meydana gelen yağış-akış süreçleri (Tarboton, 2003)  

 

Akış toprağa ulaşan yağış sularının toprağın üzerinde veya içinde oluşturduğu hareketi 

tanımlar ve yüzey akışı, iç akış, yeraltı suyu akımı ve ayrıca dönen akışı içerir. 

 

Toprak yüzeyine ulaşan yağış önce toprağı ıslatır, bu suların büyük bir kısmı infiltrasyon 

yolu ile toprak bünyesinin içerisine girerek toprağın su içeriğini artırır. İnfiltrasyon sıklıkla 

tek boyutta düşey akış olarak benzetilmekle beraber, aslında iki hatta üç boyutlu toprak içi 

su hareketlerini içermektedir (A. D. Ward ve Trimble, 2003).  

 

Şekil 2.4.’de bir toprak tabakasının hidrolojik katmanları gösterilmektedir. Buna göre toprak 

bünyesine infiltre olan suyun bir kısmı havalanma bölgesi (doymamış bölge) içerisinde asılı 

kalırken, diğer kısmı yer çekiminin de etkisiyle daha derinlerdeki doymuş bölgenin yer 

aldığı yeraltı suyu depolarına doğru süzülür. Bitki kök bölgesinin altındaki jeolojik 

formasyona doğru suyun hareketine derine sızma denir. Çoğunlukla derine sızma bitki 

köklerinin ulaşamayacağı bir yerdedir ve bu su yeraltı suyu beslemesine katkıda bulunur. 

Havalanma bölgesi içerisindeki suyun eğimin etkisiyle yanal hareketi iç akışı oluştururken, 

yeraltı sularının yatay hareketi de yeraltı suyu akımını meydana getirir.  

 

Diğer taraftan yağış hızı toprağın infiltrasyon oranını aştığında toprak yüzeyindeki 

çukurluklar dolmaya başlar. Bu çukurluklarda tutulan suya depresyon depolaması denir. 

Depresyon depolarının dolmasıyla yağış suları eğimin de etkisiyle yüzey üzerinde hareket 

ederek yüzey akışını oluşturur. Ayrıca yüzey akışı toprak doymuş olduğunda da ortaya 
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çıkabilir. Bu durumda toprak profilinin tüm boşlukları, çatlaklar ve aralıkları su ile doludur 

ve buna bağlı olarak fazla su toprak yüzeyi üzerinde akmaya başlar. 

 

 
 

Şekil 2.4. Toprak tabakasının hidrolojik katmanları (Hoşgören, 1979) 

 

İç akış ya da yeraltı suyu akımı bazı durumlarda toprak yüzeyine geri çıkarak yüzey akışına 

katkıda bulunabilir. Bu akışlar dönen akışı olarak tanımlanır. Ayrıca yeraltı suyu akımının 

akarsuları beslemesi sonucu oluşan sürekli akışa baz akım denir ve özellikle yağışsız 

dönemlerde akarsuların devamlılığını sağlayan akışın kaynağını bu sular oluşturur. 

 

Yağışın yaklaşık bir gün veya biraz daha fazla bir sürede bir akarsuya katıldığı yüzey akışı 

ve sığ toprak altı akışı yüzeysel akış olarak sınıflandırılır (Tarboton, 2003). Yeraltı sularına 

sızan su çok daha düşük hızda hareket eder ve haftalara, aylara, hatta yıllara kadar uzun 

sürede bir akarsuya ulaşır. Hızlı akış ve gecikmiş akış terimleri aynı zamanda yüzey akışını 

ve taban akışını tanımlamak ve ayırmak için kullanılır (Tarboton, 2003). 

 

Sonunda yüzey ve yeraltı akışları akarsular yoluyla büyük su kütlelerine, denizlere veya 

okyanuslara ulaşır ve oradan atmosfere geri buharlaşır. 

 

Ancak, buharlaşma sular su kütlelerine ulaşmadan önce toprak yüzeylerinden veya 

bitkilerden de gerçekleşebilir. Hatta bir miktar buharlaşma yağış suları daha yere ulaşmadan 

havadayken dahi gerçekleşir. 

 

Bitkiler vasıtasıyla gerçekleşen buharlaşma süreci terleme olarak tanımlanır. Buharlaşma ve 

terleme süreçlerini birbirinden ayırmanın güç olması nedeni ile genellikle bu iki süreç 

evapotranspirasyon adı verilen tek bir süreç olarak ele alınır. Bu terim hem topraktan hem 
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de bitki yüzeylerinden buharlaşan suyu ve ayrıca bitki terlemesi ile toprak profilinden çıkan 

suyu kapsar. 

 

Yağış-akış süreçlerine yönelik çalışmalarda bu süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini 

anlamak ve tanımlamak önemlidir. Bu kapsamda Singh (1988), yağış akış süreçlerinin 

birbirleriyle olan ilişkisini tanımlayan kavramsal bir şemayı şu şekilde önermiştir (Şekil 

2.5.). 

 

 
 

Şekil 2.5. Yağış-akış süreçlerinin birbirleriyle olan ilişkileri (Singh, 1988) 

 

Ancak Chow ve diğerleri’nin (1988) de vurguladığı gibi, doğada gözlemlenen hidrolojik 

çevrim içerisinde gerçekleşen olaylar zinciri bu basitleştirilmiş anlatımdan çok daha 

karmaşıktır ve doğanın aşırı değişkenliğinin bir sonucu olarak hala bütün detaylarıyla tam 

olarak anlaşılamamıştır. 

 

Bu doğrultuda, aşağıda yağış-akış oluşum mekanizmalarını açıklamayı amaçlayan başlıca 

kabul görmüş teorilere kısaca yer verilmiştir. 
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2.1.2. Yağış-akış oluşum mekanizmaları 

 

Akış, yağış sularının yere ulaştıktan sonra hareketini kapsayan genel bir terimdir. Hareket 

yüzeyin üzerinde veya altında oluşabilir ve farklı hızlarda gerçekleşir (Davie, 2008) (Bkz 

Şekil 2.3). 

 

Yüzey akışı arazinin yüzeyi boyunca akan sudur. Ayrıca yüzey altında, doymamış bölgede, 

iç akış gerçekleşir. Yeraltı suyu akışı daha derin doymuş bölgededir. Ayrıca suyun bir kanal 

içerisindeki akışı kanal akışı olarak tanımlanır. Bütün bunların dışında buharlaşma ve 

terleme süreçlerini kapsayan evapotranspirasyon da bir açıdan suyun atmosfere doğru olan 

akışını tanımlar. Bunların hepsi farklı akış mekanizmalarıdır ve her birinin önemi çalışılan 

havzanın ve gerçekleşen yağışın özelliklerine bağlı olarak değişir (Davie, 2008). 

 

Bu bölümde yağışın akışa dönüşmesinde yer alan mekanizmalar ve suyun farklı 

ortamlardaki hareketini sağlayan yollar tanımlanmıştır. Ardından akışı etkileyen fiziksel 

faktörler ele alınarak akış süreçlerine yönelik kapsamlı bir bakış açısı ortaya konulmuştur. 

 

Yüzey akışı oluşum mekanizmaları 

 

Literatürde yüzey akış oluşumunu açıklayan genel olarak kabul görmüş iki temel akış modeli 

vardır. Bunlardan ilki, Robert E. Horton tarafından geliştirilen ve akış oluşumunu yağışın 

şiddeti ve yüzeyin infiltrasyon kapasitesi ile ilişkilendiren Horton yüzey akış veya 

infiltrasyon fazlası yüzey akış modeli ve ikincisi, akış oluşumunu toprağın doygunluk 

durumu ile açıklayan değişken kaynak alanları veya doygunluk fazlası yüzey akış modelidir. 

 

İnfiltrasyon fazlası yüzey akış modeli 

 

Belirli bir durumda bir toprağın yüzey suyu girdisini emebileceği maksimum bir eşik oranı 

vardır ve bu Robert E. Horton tarafından toprağın infiltrasyon kapasitesi olarak 

tanımlanmıştır (Tarboton, 2003). Buna bağlı olarak R. E. Horton (1933), yağış oranının bir 

toprağın infiltrasyon kapasitesinden daha yüksek olduğu durumlarda yüzey akışı oluşur 

varsayımını ortaya atmıştır. 
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Horton’un yaklaşımına göre, zemin yüzeyine suyun uygulanma oranı infiltrasyon 

kapasitesini aştığında yüzey üzerinde ince bir su tabakası oluşmakta ve bu su eğimin de 

etkisiyle harekete geçmektedir (Şekil 2.6.). 

 

 
 

Şekil 2.6. İnfiltrasyon fazlası yüzey akışı (Tarboton, 2003).  

 

Başlangıçta, su kuru bir zemine uygulandığında, uygulama oranı ve infiltrasyon oranı benzer 

olabilir. Bununla birlikte, toprak daha nemli hale geldikçe infiltrasyon oranı azalacak ve 

yüzey depresyon alanları dolmaya başlayacaktır. Tüm yüzey depresyon alanları dolar ve 

suyun uygulama oranı infiltrasyon oranını aşmaya devam ederse, bu durumda yüzey akışı 

başlayacaktır (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

Beven’ın (2004) belirttiği gibi, bu tür yüzey akışı “infiltrasyon fazlası yüzey akışı” veya 

“Horton yüzey akışı” olarak adlandırılmaktadır. Bunu R. E. Horton’un (1933) kendisi ise 

'yağmur fazlası' olarak tanımlamıştır. 

 

İnfiltrasyon fazlası yüzey akışı yaklaşımına göre, yüzey akışının meydana gelmesi için 

toprak profilinin doymuş olmasına ihtiyaç yoktur. Bir toprağın infiltrasyon kapasitesi düşük 

olduğunda, yüzey akışı kolayca oluşur.  

 

Horton'un fikirleri yağış akış süreçlerini anlamaya yönelik ilk ciddi çabayı temsil etmesi 

açısından hidrolojide oldukça önemlidir (Davie, 2008).  

 

Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda birçok farklı toprak tipinin infiltrasyon 

kapasitelerinin çoğu normal yağış oranlarından çok daha yüksek olduğu saptanmıştır (Davie, 

2008). 
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Ayrıca infiltrasyon kapasitesi bilgilerine ek olarak, bir yağmur yağışı sırasında doğal bir 

yüzey üzerinde hareket eden ince bir su tabakası görmek son derece nadir bir olaydır ve 

Hursh’un (1944) ve diğer araştırmacıların tüm bu gözlemleri Horton'un hipotezinin genel 

bir revizyonuna neden olmuştur (Davie, 2008).  

 

Bu bağlamda Betson (1964), bir havzada yüzey akış oluşumuna katkıda bulunan sınırlı 

alanların bulunduğu fikrini ileri sürerek, “kısmi alan kavramını” ortaya atmıştır.  

 

Betson, birincil akış kaynağı olarak infiltrasyon fazlası yüzey akışının rolünü reddetmemiş, 

ancak bir havza boyunca ince bir su tabakası olarak ortaya çıkan yüzey akışı fikrini 

sorgulamıştır (Davie, 2008). 

 

Betson’a göre yağışın ve infiltrasyon kapasitesini etkileyen zemin özelliklerinin mekansal 

değişkenliği nedeniyle, infiltrasyon fazlası yüzey akışı drenaj havzasının bütününde 

meydana gelmeyecektir. İnfiltrasyon fazlası akışa katkıda bulunan alanlar havzanın sadece 

küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu fikir, infiltrasyon fazlası yüzey akışının kısmi alan 

tanımı olarak bilinmektedir (Şekil 2.7.) (Tarboton, 2003). 

 

 
 

Şekil 2.7. İnfiltrasyon fazlası yüzey akışının kısmi alan tanımı (Tarboton, 2003) 

 

Doygunluk fazlası yüzey akış modeli 

 

Hewlett ve Hibbert (1967), yağmurlu bir havada bir ormanın içerisinde herhangi bir yüzey 

akışının oluşmadığı, buna karşın akarsuların hala yağış sularını taşıdığı gözlemine dayanarak 

başka bir yüzey akış mekanizmasının olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  

 

Hewlett ve Hibbert’a göre, bir yağıştan gelen tüm su toprak içerisine infiltre olmakta ve 

toprak içerisinde akarak (iç akış) bir akarsuya boşalmaktadır (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 
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Bu hipotez daha sonra Dunne ve Black’in (1970) yaptığı kapsamlı saha çalışmalarıyla 

doğrulanmıştır. 

 

Çoğu doğal alanda infiltrasyon kapasitesi yüksektir. Çünkü bitki örtüsü toprağı yağmur 

paketlemesinden ve dağılmasından korur ve humus kaynağı sağlar, ayrıca mikro fauna 

aktiviteleri açık bir toprak yapısı oluşturur. Bu koşullar altında yağış yoğunlukları genel 

olarak infiltrasyon kapasitelerini aşmaz ve infiltrasyon fazlası yüzey akışı nadiren 

gerçekleşir (Tarboton, 2003). 

 

Ancak infiltrasyon ve iç akışın birleşimi ile su tablası bazı yerlerde yüzeye kadar yükselir. 

Yani doymuş tabaka yüzeye ulaşır. Bu aşamada yüzey akışı, doymuş alanlara düşen yağış 

ve dönüş akışının bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu tür yüzey akışı doygunluk fazlası yüzey 

akışı olarak adlandırılır (Şekil 2.8.) (Davie, 2008). 

 

 
 

Şekil 2.8. Doygunluk fazlası yüzey akışı (Tarboton, 2003) 

 

Doygunluk fazlası yüzey akışı daha fazla suyun toprağa infiltre olması için yer kalmayana 

kadar toprak profilinin tamamen suyla dolduğu yerde oluşur. Su tablasının yüzeye 

çıkmasıyla sonuçlanan bir toprak profilinin tamamen doygunluğuna, aşağıdan doygunluk 

denir. Aşağıdan doygunluk oluştuğunda o noktadaki tüm yüzey suyu girişleri yüzey akışı 

haline gelir (Tarboton, 2003). 

 

Hewlett ve Hibbert’in (1967) akış üzerine olan görüşleri yüzey akışına neden olan alanların 

bu doymuş bölgeler olduğu ve bu bölgelerin doygunluk derecelerinin yağıştan yağışa 

değiştiği yönündedir (Davie, 2008).  Yüzey doygunluğunun derecesinin bu değişkenliği, 

değişken kaynak alanı kavramı olarak geçmektedir (Tarboton, 2003). 
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Bu yaklaşım, Betson’un (1964) fikirlerinin bir adım ötesine geçerek havzanın kısmi alan 

tepkisi varlığını kabul etmekte, ancak bu alanların dinamik (yani mekânsal ve zamansal 

açıdan değişken) olduğunu öne sürmektedir. 

 

Hewlett ve Hibbert (1967), orijinal hipotezinde, su tablasının akarsu kanallarına ve yamaç 

tabanlarına bitişik alanlarda yüzeye en yakın olduğunu belirterek, bu nedenle doygunluk 

fazlası yüzey akışının en hızlı bu noktalarda oluşacağını önermişlerdir. Aslında, akarsulara 

bitişik doymuş bölgeler, genişletilmiş kanal ağları gibi hareket etmektedir (Davie, 2008).  

 

Dunne ve Black (1970), Anderson ve Burt (1978) ve diğer araştırmacılar tarafından yapılan 

daha sonraki çalışmalar, bir havzadaki doymuş yüzey akışını tetikleme eğiliminde olan diğer 

alanları da tespit etmiştir. Bunların arasında yamaç oyukları, yamaç kesitindeki eğimli 

içbükeylikler ve geçirimsiz bir tabanın üzerinde ince yüzey katmanının olduğu alanlar 

bulunmaktadır. Bunlar yaygın olarak yamaçların tabanında ve vadi oyuklarında ıslak ve 

bataklık alanlar şeklinde gözlemlenebilmektedirler (Davie, 2008). 

 

Ayrıca takip eden çalışmalarla potansiyel doygunluğun olduğu bu alanların (doygunluk 

fazlası yüzey akışı için kaynak alanlar) tespit edilerek haritalaştırılabileceği ortaya 

konulmuştur (Dunne ve Black, 1970; Kirkby, 1978; Kirkby ve Chorley, 1967). 

 

Yüzey akış modellerinin karşılaştırması 

 

Doygunluk fazlası yüzey akış modeli veya diğer bir adıyla değişken kaynak alanları modeli 

yağış akış süreçlerinin en geçerli açıklaması olarak düşünülmekte ve doymuş topraklardaki 

baskın yüzey akış mekanizması olduğu kabul edilmektedir (Davie, 2008). Bu model daha 

çok doğal orman alanları ve insan etkilerinin az olduğu bitki örtüsüne sahip, derin, iyi 

gelişmiş topraklar için geçerlidir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). Kısaca infiltrasyonun 

sınırlayıcı bir faktör olmadığı bölgelerde daha çok doygunluk fazlası yüzey akış modeli 

hakimdir (Tarboton, 2003). 

 

Bununla birlikte, bir toprağın sızma kapasitesi düşük veya yağış oranlarının yüksek olduğu 

yerlerde, daha çok infiltrasyon fazlası yüzey akışı meydana gelir (Davie, 2008).  
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İnfiltrasyon fazlası yüzey akışı bitki örtüsünün olmadığı, kuru, düşük infiltrasyon oranlarına 

sahip sıkışmış topraklarda, döşeme ile kaplanmış zeminlerde, ağır kabuklu veya hidrofobik 

özelliğe sahip topraklarda ve insan faaliyetlerinden etkilenen kentsel alanlarda gerçekleşir 

(A. D. Ward ve Trimble, 2003). Kurak ve yarı kurak bölgelerde, aşırı yağış sonucunda 

infiltrasyon fazlası yüzey akışına bağlı olarak ani sel olaylarını görmek şaşırtıcı değildir 

(Davie, 2008). infiltrasyon fazlası yüzey akışı geçirimsiz kentsel alanlarda özellikle 

belirgindir (Tarboton, 2003). 

 

İç akış oluşum mekanizması 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi Hewlett ve Hibbert değişken kaynak alanları yaklaşımını 

açıklarken yağıştan gelen suların toprak içerisine infiltre olduğu ve infiltre olan bu suların 

toprak içerisinde aktığı fikrini öne sürerek, iç akış kavramını ortaya atmışlardır. 

 

İç akış toprak katmanı içerisinde doymamış bölge boyunca suyun yanal hareketini 

tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir (Davie, 2008). Eğer bu yanal akım yeraltı 

suyuna ulaşmadan önce yüzeye veya bir akarsuya geri dönerse iç akış olarak kabul 

edilmektedir (Şekil 2.9.) (Kirkby, 1978). 

 

 
 

Şekil 2.9. İç akış (Tarboton, 2003) 

 

Su toprak içerisine infiltre olduğunda ya toprak matrisi boyunca ya da toprak içindeki akış 

kanalları boyunca hareket etmeye devam eder (Davie, 2008). 

 

Bazen infiltre olan su aşağı doğru hareketini kısıtlayan (daha az geçirgen) bir tabakayla 

karşılaşarak askıda kalabilir (Şekil 2.10.). Kısıtlayıcı tabakalar doğal olarak (kil tabanı veya 

ana kaya parçası) veya insan faaliyetlerinden dolayı oluşabileceği gibi doymuş toprak 

katmanı şeklinde de olabilir. Su kısıtlayıcı bir tabakaya ulaştığında, eğimin de etkisiyle yanal 
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olarak hareket edebilir ve sonunda bir akarsu veya göl gibi bir su kütlesine boşalır (A. D. 

Ward ve Trimble, 2003).  

 

 
 

Şekil 2.10. Kısıtlayıcı bir katman nedeniyle askıda kalan iç akış (Tarboton, 2003). 

 

İç akış olarak adlandırılan suyun akarsulara doğru bu yanal hareketi, birçok araştırmacı 

tarafından tespit edilmiştir ancak ilgili fiziksel süreçlerin tümü henüz tam olarak 

açıklanabilmiş değildir (R. C. Ward ve Robinson, 2000). 

 

İç akışın bir akarsu akışına katkısını açıklamak için kullanılan en bilindik örnek R. C. 

Ward’ın (1984) saz ile kaplanmış çatı tarifidir. Sazlar dik eğimli bir çatı üzerine 

yerleştirildiğinde suyun görünür bir yüzey akışı olmaksızın çatının dibindeki yağmur 

oluğuna doğru taşınmasında çok etkilidir. Bu, sazların eğimli çatı boyunca akış kanalları 

oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Doymuş bir toprak matrisi içerisindeki toprak suyunun hızı Darcy yasasıyla ve doygunluk 

seviyesinin altındayken ise Darcy yasasının Richards yaklaşımıyla açıklanmaktadır1 (Davie, 

2008). Buna göre yamaçtaki toprak özelliklerinin ölçümleri düşey yönde değil, eğim 

yönünde daha yüksek bir hidrolik iletkenlik göstermektedir ve bu durum iç akışın daha çok 

eğim boyunca akma eğiliminde olduğu anlamına gelmektedir (Davie, 2008). 

 

Yağış sularının bir akarsuya girmeden önce nerede olduğunu araştıran araştırmacılar büyük 

miktarda akarsu hidrografının “eski su" dan oluştuğunu tespit etmişlerdir (Fritz, Cherry, 

Sklash ve Weyer, 1976; Martinec, Siegenthaler, Oeschger ve Tongiorgi, 1974). Bu eski su 

 
1 Darcy yasası: Bir sıvının gözenekli bir ortamdaki özgül debisi ile laminar akım koşullarındaki hidrolik eğim 

arasındaki oransallığı ifade eden yasa (DSİ, 2020). Toprağın su iletme kabiliyeti hidrolik iletkenliktir. Toprak 

ıslandığında su doymuş hidrolik iletkenlik tarafından kontrol edilen bir oranda toprak içerisinde akar. Ancak 

toprak içerisindeki suyun hareketi normalden çok daha yavaştır. Akış hızı Darcy yasası ile tanımlanabilir. 

Toprak doymamış olduğunda Darcy yasasının Richards yaklaşımıyla tanımlanan daha yavaş bir oranda su 

iletir. Bu yaklaşımda, akış oranı toprak su içeriğine logaritmik bir şekilde bağlanır. Böylece su içeriğinde ufak 

bir değişiklik akış hızında daha büyük bir artışa neden olabilir (Davie, 2008). 
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uzun süre toprakta ya da tamamen doymuş yeraltı suları olarak beklemekte ve yeni bir yağış 

olayı sırasında devreye girmektedir. Bu bulguları denemek ve açıklamak için ortaya atılan 

birçok teori vardır ve hemen hemen hepsi iç akışı ve yeraltı sularını işaret etmektedir (Davie, 

2008). 

 

Bir yağış akış hidrografına iç akışın katkısı ile ilgili ortaya atılan ilk teorilerden biri J. H. 

Horton ve Hawkins’in (1965) geliştirildiği yüzey altından akarsuya suyun hızlı hareketini 

anlatan “çevrimsel” veya “pistonlu akış mekanizması” teorisidir (Davie, 2008). 

 

Bu teoriye göre, su bir toprak kolonunun tepesinden girerken kolonun tabanındaki suyun 

(yani eski suyun) yerini almakta ve yerinden edilen su akarsuya akmaktadır. Benzetme 

piston odasının üstündeki basıncın alttaki basıncı serbest bırakılmasına neden olduğu bir 

piston gibi tasvir edilir (Davie, 2008). Burada önemli bir husus bu mekanizmanın yamaç 

akışı tepkisinde doğrusal olmayan eşik tipi davranış gösterdiğidir (Tarboton, 2003). Yani 

toprağın nem içeriğinin önemli miktarda bir akış oluşturmadan önce bir eşiği aşması 

gereklidir. 

 

Piston akışı toprak sütunlarıyla yapılan laboratuvar deneylerinde de gözlenmiştir (Beven ve 

Germann, 1982). 

 

Ayrıca doğal topraklar infiltrasyon süreçlerinde değişkenliğe yol açan heterojenlikler içerir 

(Tarboton, 2003). Bu nedenle toprak matrisi yoluyla suyun hızlı hareketinde makro 

gözeneklerin rolü üzerine de önemli tartışmalar vardır.  

 

Makro gözenekler bir toprak matrisi içindeki daha büyük gözeneklerdir. Toprağın çatlaması, 

solucanlarla oyulması veya diğer biyotik faaliyetlerden kaynaklanabilir. Hidrolojik açıdan 

kendilerine olan en büyük ilgi suyun bir toprak boyunca hareket etmesi için hızlı bir kanal 

sağlamasıdır (Davie, 2008). 

 

Makro gözeneklerle ilgili tartışmanın temel alanı, suyun bir eğimde hızlı bir şekilde hareket 

etmesine izin veren sürekli ağlar oluşturup oluşturmadığıdır (Heppell, Burt, Williams ve 

Haria, 1999; Jones, 1981; McGlynn, McDonnel ve Brammer, 2002; Mosley, 1979, 1982; 

Tanaka, 1992; Wilson, Jardine, Luxmoore ve Jones, 1990). 
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Ancak hâlâ iç akış süreçlerinde makro gözeneklerin rolü belirsizdir. Bir miktar suyun kısmi 

olarak toprak içerisindeki hızla hareket etmesine izin verdikleri halde, büyük miktarlarda 

suyu kesintisiz olarak hareket ettiren makro gözenek ağlarına dair çok az kanıt vardır (Davie, 

2008). 

 

Yeraltı suyu katkısı 

 

Yağış-akış hidrografında eski su varlığının bir diğer muhtemel açıklaması da bunun iç akış 

yerine yeraltı suyu (doymuş zemin) kaynaklı olabileceğidir. Bu yaklaşım, yeraltı sularının 

baz akıma katkıda bulunduğunu ancak yağış-akış bileşenine katkıda bulunmadığını söyleyen 

geleneksel hidrolojik bilgiye aykırıdır (Davie, 2008). 

 

Yağış akışına yeraltı suyu katkısının olduğu fikri daha önceden de ileri sürülmüş olmasına 

karşın, Sklash ve Farvolden (1979) tarafından teorik bir mekanizma önerilene kadar bu fikir 

çok fazla kabul görmemiştir (Davie, 2008). 

 

Sklash ve Farvolden (1979), Ragan’ın (1968) da gözlemlerine dayanarak, yeraltı suyu sırtını 

(bir akarsuyun hemen bitişiğindeki su tablasında bir yükselme) açıklamak için "kılcal saçak" 

hipotezini ortaya atmış ve bir akarsuya hemen komşu bölgeye az miktarda sızan yağış 

eklenmesinin toprak suyunun doymamış bir durumdan doymuş bir hale gelmesine neden 

olabileceğini önermiştir (Davie, 2008). 

 

Toprak suyu içeriği ve toprak suyu gerilimi arasındaki ilişki doğrusal değildir ve bu nedenle 

az miktarda su ilavesi toprak nemi statüsünde doymamış durumdan doymuşluğa hızlı bir 

değişikliğe neden olabilir (Davie, 2008). 

 

Yeraltı suyu sırtı, sadece, zaten bir deşarj konumunda olan yeraltı suyunun yüzeye çıkması 

için artan bir hız kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda akarsuya geniş yeraltı suyu katkısı 

üretmek için gerekli olan yeraltı suyu boşaltma alanının boyutunda da bir artışa neden olur 

(Sklash ve Farvolden, 1979). 

 

Kılcal saçak hipotezinde stres oluşumundaki önemli bir husus, yeraltı su sırtının, katkıda 

bulunan yamaç bölgelerinden herhangi bir iç akış elde edilmeden önce gelişmekte olmasıdır 

(Davie, 2008). 
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Bu fikirler değişken kaynak alanları konseptini onaylamakta ve yağış hidrograflarına önemli 

bir eski su katkısı için bir mekanizma sağlamaktadır (Davie, 2008). 

 

Kanal akışı 

 

Su bir kanala ulaştıktan sonra bu kanal ağı içerisinde bir akarsuya doğru akar. Bir kanaldaki 

suyun akış hızı üzerindeki kontroller mevcut su hacmi, kanalın eğimi ve kanal yatağında 

yaşanan akışa direnç ile ilgilidir ve bu ilişki Chezy ve Manning denklemleri gibi akış 

formülleri içinde tanımlanır (Davie, 2008). 

 

Akıma karşı direnç yatak yüzeyinin karakterine göre düzenlenir. Kanal ağı zaman ve 

mekânda oldukça değişkendir. Kayalar ve bitki örtüsü yatağı geçerken suyu yavaşlatan 

büyük bir sürtünme oluşturacaktır. Küçük kanallar kısa süreli olabilir ve kurak bölgelerde 

sıklıkla sel olayları sırasında akar. Bu koşullar altında akışa karşı direnç su önü ve yatak 

yüzeyinde oluşacak sızıntıya bağlı olarak karmaşıktır. İlk su boşalması yatak yüzeyindeki 

toprağın veya kayaçların boşluk alanını doldurduğu için daha yüksek oranda sızacaktır. 

Ayrıca bu durum akarsudaki suyun bu boşluklara boşalmasına ve suyun önünde büyük bir 

sürtünme yüzeyi oluşturarak akışın yavaşlamasına neden olacaktır (Davie, 2008). 

 

Sürekli bir akış rejimi altında ise akıştan toprağa sızma, hidrolik eğim ve sızma kapasitesine 

bağlıdır (Davie, 2008). 

 

Evapotranspirasyon 

 

Evapotranspirasyon hem topraktan hem de bitki yüzeylerinden buharlaşan suyu kapsar. Bu 

nedenle, Şekil 2.11.’de de gösterildiği gibi buharlaşma ve terleme olarak iki alt sürece ayrılır.  

 

Buharlaşma açık su yüzeyleri, göller, rezervuarlar, su birikintileri ile bitki örtüsü ve zemin 

yüzeylerinde oluşur. Terleme suyun topraktan bitki kökleri tarafından çıkarılmasını, bitki 

boyunca yaprak içine taşınmasını ve yaprakların stomalarından atmosfere 

buharlaştırılmasını içerir. 
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Şekil 2.11. Evapotranspirasyonu oluşturan süreçler (A. D. Ward ve Trimble, 2003) 

 

Açık su yüzeylerinden suyun buharlaşması 

 

Açık veya serbest suda buharlaşma konusu göl, gölet, rezervuar veya buharlaştırma 

tavalarıyla ilişkindir ve üzerinde iyi çalışılmış bir konudur. Açık veya serbest su buharlaşma 

oranlarını etkileyebilecek en az dört temel faktör vardır. Bunlar barometrik basınç, 

çözünmüş madde, buharlaşan yüzeyin özellikleri (şekli, alanı ve durumu) ve buharlaşan 

yüzeyin nispi derinliği şeklinde sıralanabilir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

Çıplak toprakta su buharlaşması 

 

Çıplak topraktan buharlaşma toprak doygun haldeyse açık sudaki buharlaşmaya benzer. 

Çıplak toprak doygun halde değil ise süreç biraz daha karmaşıktır. Çünkü su toprakta daha 

derinlerde buharlaşır ve bu buharın atmosfere yayılması daha zordur (A. D. Ward ve 

Trimble, 2003). 

 

Çıplak topraktaki buharlaşma oranı genellikle iki aşamaya ayrılır. İlk aşamada toprak yüzeyi 

doymuş ya da doygunluğa yakındır. Buharlaşma oranı ısı enerjisi girişi ile kontrol edilir ve 

hava koşullarına bağlı olarak mümkün olan maksimum buharlaşmanın yaklaşık %90'ını 

oluşturur. İlk aşamanın süresi buharlaşma hızı toprak derinliği ve toprağın hidrolik 

özelliklerinden etkilenir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). İkinci aşama toprak yüzeyinin 

kurumaya başlamasıyla oluşur. Bu aşamada buharlaşma toprak yüzeyinin altında 

gerçekleşir. Toprakta oluşan su buharı dalgalanan hava basınçlarının neden olduğu difüzyon 

veya kütle akışı ile toprak yüzeyine ulaşır. Bu aşamada buharlaşma oranı artık iklim koşulları 

tarafından kontrol edilmemektedir. Daha ziyade hidrolik iletkenlik gibi toprak koşullarına 
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bağlıdır (A. D. Ward ve Trimble, 2003). Çıplak topraktan buharlaşma oranı toprak 

ıslandığında en yüksektir. Bu nedenle sıklıkla ıslanan çıplak bir toprağın evaporatif 

kayıplarının en büyük olduğunu düşünülür (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

Bitkilerde suyun buharlaşması veya terleme 

 

Terleme, Kramer (1983) tarafından bitkilerden gelen buhar halinde su kaybı olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya dayanarak terlemenin temelde bir buharlaşma işlemi 

olduğunu kabul edilebilir. Terleme oranlarını etkileyen temel faktörler bitkinin türü, rüzgâr 

ve bitkinin suya erişimi olarak sıralanabilir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

Yağış-akış oluşum mekanizmaları arasındaki ilişki 

 

Şekil 2.12. yukarıda ortaya konulan yağış-akış oluşum mekanizmaları arasındaki ilişkileri 

özetlemektedir. 

 

 
 

Şekil 2.12. Yağış-akış oluşum mekanizmaları arasındaki hidrolojik yollar (Tarboton, 2003) 

 

Şekilde infiltrasyon fazlası yüzey akışı yolları kırmızı renk kullanılarak, doygunluk fazlası 

yüzey akışı ve iç akış yolları mavi renk kullanılarak, evapotranspirasyon süreçleri yeşil renk 

kullanılarak ve yeraltı suları siyah renk kullanılarak gösterilmiştir. 
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2.1.3. Yağış-akış süreçlerini etkileyen faktörler 

 

Yağış-akış süreçleri alanın meteorolojik özelliklerine, topografik yapısına, bitki örtüsü 

varlığına, toprak ve kayaç yapısına, su kütlelerinin varlığına ve arazi kullanımına bağlı 

olarak önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Bu nedenle Şekil 2.13.’de de tanımlandığı gibi, 

her bir sürecin etkisi ve önemi sürecin gerçekleştiği alanın özelliklerine bağlı olarak değişir.  

 

Akış sürecinde en fazla etkisi olan yağış nitelikleri yağışın türü, yağış olayının süresi, yağışın 

miktarı, yağışın yoğunluğu ve yağıştaki mekânsal değişiklikler şeklinde sıralanabilir (A. D. 

Ward ve Trimble, 2003).  

 

Bir yağışın alansal dağılımı genellikle büyüktür. Bir çiftlik alanı ya da bir kentsel alanın alt 

bölümleri gibi küçük alanlarda yağışın alana eşit oranda düştüğünü varsaymak genellikle 

yeterliyken, çok büyük drenaj havzaları için tek tip yağış oranı varsayımı önemli hatalarla 

sonuçlanabilir (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

 
 

Şekil 2.13. Çevresel özellikler ile yağış-akış mekanizmaları arasındaki ilişki (Tarboton, 

2003) 

 

Ayrıca, yağışa ek olarak hava ve su sıcaklıkları, rüzgâr hızı ve güneş radyasyonu gibi diğer 

meteorolojik etkiler de suyun buharlaşma oranını belirlediğinden dolayı akış süreçlerini 

etkilerler.  
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Akış süreçlerini etkileyen bir diğer faktör de yağışın gerçekleştiği havzanın fiziksel 

yapısıdır. Akış süreçlerini etkileyen fiziksel faktörler topografik özellikler, jeolojik ve 

hidrojeolojik yapı, su varlığı, vejetasyon yoğunluğu ve belki de en önemlisi toprak yapısı ve 

arazi kullanımı şeklinde sıralanabilir (A. D. Ward ve Trimble, 2003).  

 

Bir havzanın topografik yapısı havzanın drenaj sistemini belirler (A. D. Ward ve Trimble, 

2003). Değişken kaynak alanı yaklaşımı doygunluk fazlası yüzey akışının havzanın 

bütününde değil, yerel doygunluğa bağlı olarak havzanın bir bölümünde meydana geldiğini 

söylemektedir. Bu yerel doygunluk oluşumu topografyayla ilişkilidir. Su genelde yüzeyin 

üstünde veya altında eğim yönünde akar. Hidrolojide kullanılan en temel topografik özellik 

katkıda bulunan alanlardır. Katkıda bulunan alan topografik yüzey üzerindeki herhangi bir 

noktanın yukarısında bulunan etkileşimli alanı, yani drenaj alanını tanımlar (Tarboton, 

2003). 

 

Havza şeklinin etkisi de birçok çalışmada belirgin olarak ortaya konulmuştur. Yuvarlak veya 

fan şekilli havzalar diğer şekillere kıyasla yüksek akış oranlarına sahiptir. Çünkü havzadaki 

farklı noktalardan gelen akışın aynı anda çıkış noktasına ulaşması daha olasıdır. Diğer 

tarafta, havzanın daralması ve ana akış kanalının uzaması ise daha küçük şekil faktörünün 

oluşmasına neden olur ve bu daha düşük tepe deşarjı ile sonuçlanır (A. D. Ward ve Trimble, 

2003). 

 

İnfiltrasyon literatürde sağlıklı bir hidrolojik sistemin koşullarının korunması için anahtar 

olarak gösterilmektedir ve toprak yapısı infiltrasyonu etkileyen en önemli fiziksel 

değişkenlerden birisidir (A. D. Ward ve Trimble, 2003).  

 

Bir toprak profiline giren ve bu profil içerisinde yol alan suyun hareketi toprak dokusu, yığın 

yoğunluğu, heterojenlik, çatlaklar ve yüzey koşulları gibi birbiriyle ilişkili birçok faktöre 

bağlıdır. 

 

Ayrıca, toprağın fiziksel yapısına ek olarak kimyasal ve biyolojik durumu da suyun toprak 

içerisindeki hareketi üzerinde etkilidir (A. D. Ward ve Trimble, 2003).  

 

Jeoloji toprağın oluşumunda, havzanın fiziksel özelliklerinde ve hidrolojik yapının yüzey ve 

yüzey altı sistemlerinin şekillenmesinde önemli bir faktördür. Ayrıca, yeraltındaki suyun 
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hareketi jeolojik malzemelerdeki makro gözenekler ve diğer kırık oluşumların varlığından 

önemli ölçüde etkilenir ve hatta kontrol edilirler (A. D. Ward ve Trimble, 2003). 

 

Yağış-akış süreçlerinin bir diğer önemli belirleyicisi de alandaki vejetasyon varlığıdır. Yağış 

bitkiler üzerine düştüğünde bir kısmı bitki tacı tarafından yakalanır ve nihayetinde atmosfere 

buharlaşır. Yakalanan yıllık yağış oranının tipik olarak %10 ile %25 arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Lull, 1964). Yağışın yakalanma miktarı mevsime, rüzgâr hızına, vejetasyon 

türüne ve bitkinin büyüme evresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir (A. D. Ward ve 

Trimble, 2003).  

 

Ayrıca, yağış-akış süreçleri üzerindeki bütün bu çevresel faktörlere ek olarak, insan 

faaliyetlerinin bu çevresel yapı ve hidrolojik süreçler üzerindeki değiştirici etkisi de dikkate 

alınması gereken kritik bir konudur. 

 

2.2. Kentleşmenin Hidrolojik Süreçler ve Yağış Akış Dinamikleri Üzerindeki Etkileri 

 

Kentleşme gibi arazi kullanım değişiklikleri, hidrolojik süreçler üzerinde önemli etkilere 

sahiptir (DeFries ve Eshleman, 2004) ve bu nedenle son birkaç on yılda hidroloji alanı 

kentlerin doğal hidrolojik süreçler üzerindeki etkilerini daha iyi anlama çabasındadır Braud, 

Fletcher ve Andrieu, 2013; Fletcher, Andrieu ve Hamel, 2013; Niemczynowicz, 1999; Price 

ve Vojinovic, 2011; Schirmer, Leschik ve Musolff, 2013). 

 

Genel bir yaklaşımla, kentleşme etkisi altındaki bir havzanın doğal ve yapay alanların 

yüksek oranda heterojen bir karışımından oluştuğu söylenebilir ve Şekil 2.14’de de tasvir 

edildiği gibi bu karışımın bir sonucu olarak doğal ve antropojenik süreçler birbirleriyle 

etkileşim halindedirler (Salvadore, Bronders ve Batelaan, 2015). Bu etkileşim havzanın 

hidrolojik yapısını değiştirmektedir (J.  Marsalek ve diğerleri, 2006). 

 

Yağış-akış perspektifinde, kentleşme faaliyetleri sırasında havzanın doğal enerji ve madde 

akış süreçleri, arazi örtüsü, topografik yapısı, toprak dokusu ve doğal drenaj karakteri 

değişmekte ve bütün bunların etkileri havzanın yağış özellikleri, akış süreçleri ve su kalitesi 

üzerinde kendisini göstermektedir (Fletcher ve diğerleri, 2013; Gwenzi ve Nyamadzawo, 

2014; J.  Marsalek ve diğerleri, 2006; McGrane, 2016; Redfern, Macdonald, Kjeldsen, Miller 

ve Reynard, 2016; Salvadore ve diğerleri, 2015). 
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Şekil 2.14. Kentleşme etkisi altındaki bir havzada gerçekleşen hidrolojik süreçler (Salvadore 

ve diğerleri, 2015) 

 

Kentleşmenin hidrolojik yapı üzerindeki bütün bu etkileri Şekil 2.15.’de görüldüğü gibi 

birbirinden bağımsız değildir. Kentleşmeden kaynaklanan etkiler diğer bir etkinin 

oluşmasına veya artmasına neden olmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2.15. Kentleşmenin hidrolojik yapı üzerindeki etkileri (Chocat, 1997; J.  Marsalek ve 

diğerleri, 2006)  

 

Bu noktada kentleşmenin hidrolojik yapı üzerindeki etkilerinin ve bu etkilerin sonuçlarının 

daha iyi anlaşılabilmesi için kentleşmenin yüzey akışı üzerinki etkileri, kentleşmenin yer altı 

suyu üzerinki etkileri, kentleşmenin kanal akışı üzerinki etkileri ve kentleşmenin su kalitesi 

üzerinki etkileri detaylı olarak ortaya konulmuştur. 
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2.2.1. Kentleşmenin yüzey akışı üzerindeki etkileri 

 

Kentsel yüzeylere bağlı olarak azalan hidrolojik soyutlamalar ve artan yüzey akışı aslında 

kentleşmenin hidrolojik döngü üzerindeki en belirgin etkilerinden birisidir (Leopold, 1968).  

 

Kentsel bölgelerde sürekli geçirimsiz yüzeyler, yapay eğimler ve drenaj kanalları kentsel 

kaynaklı yüksek yoğunluklu yağışlar ile birleştiğinde, yüzey üzerinde infiltrasyon fazlası 

yüzey akışının veya diğer bir ifade ile horton yüzey akışının oluşumunu tetikler (Barron, 

Pollock ve Dawes, 2011; Johnson ve diğerleri, 2003).  

 

Kentleşmenin akış üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için kentleşme ve kentleşme öncesi 

koşullara ait birim hidrograf eğrilerinin karşılaştırıldığı Şekil 2.16.’de, kentleşmenin akış 

debisinin yükselme ve alçalma sürelerini kısalttığı ve tepe akış değerlerini artırdığı, yani 

anlık ve şiddetli akış oluşumlarına neden olduğu görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2.16. Kentleşme ve kentleşme öncesi koşullara ait birim hidrograf eğrileri (J.  Marsalek 

ve diğerleri, 2006) 

 

Yüzey akışının anlık oluşumu kentleşmeye bağlı olarak gelişen geçirimsiz yüzeylerin 

sonucunda yaygın olarak görülen bir semptomudur. Bu oluşan anlık akışlar kısaltılmış akış 

yolları üzerinden ve doyma fazlalığına gerek kalmadan drenaj kanallarına aktarılır 

(McGrane, 2016). Böylece geçirimsiz dokular ve bunların kent içerisindeki dağılımı havza 

çıkışındaki hidrolojik tepkiler üzerinde büyük değişikliklere neden olur (Arnold Jr ve 

Gibbons, 1996; Booth ve Leavitt, 1999; Lee ve Heaney, 2003; J.  Marsalek ve diğerleri, 

2006).  
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Bu değişiklikler genel akış hacimlerinde artış, pik akış değerlerinde yükselme, havza tepki 

süresinin kısalmasına bağlı olarak akış olaylarının artması ve taşkın geri dönüş sürelerinin 

artması şeklinde sıralanabilir (Arnold Jr ve Gibbons, 1996; Bedan ve Clausen, 2009; M. J. 

Burns, Fletcher, Walsh, Ladson ve Hatt, 2012; Cheng ve Wang, 2002; Dunne ve Leopold, 

1978; Hirsch, Walker, Day, ve Kallio, 1990; Hollis, 1975; Houston ve diğerleri, 2011; Lee 

ve Heaney, 2003; Leopold, 1968; J.  Marsalek ve diğerleri, 2006; Konrad, 2013; M. J. Burns 

ve diğerleri, 2012; Packman, 1980; Shuster, Bonta, Thurston, Warnemuende ve Smith, 2005; 

Sillanpää ve Koivusalo, 2015; Ten Veldhuis ve Skovgard Olsen, 2012; Valtanen, Sillanpää 

ve Setälä, 2014a, 2014b;). Kentsel alanlar büyüdükçe ve yoğunlaştıkça taşkınlar 

kentleşmeden önceki koşullara kıyasla daha sık ve daha yıkıcı hale gelmektedir (D. Burns, 

Vitvar, McDonnell, Hassett, Duncan ve Kendall, 2005; Chen, Hill ve Urbano, 2009; Kang, 

Park ve Singh, 1998; Mark, Weesakul, Apirumanekul, Aroonnet ve Djordjević, 2004; 

Niemczynowicz, 1999; Schmitt, Thomas ve Ettrich, 2004). 

 

Bütün bu nedenlerden dolayı bir havzanın toplam geçirimsizliği kentleşmenin hidrolojik 

etkilerinin değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılan bir göstergedir (Arnold Jr ve 

Gibbons, 1996; Campana ve Tucci, 2001; Choi ve Deal, 2008; Lee ve Heaney, 2003). Ayrıca 

mekânsal dağılımları ve süreklilikleri akış hızı ve yüzey akışının hacminin belirlemesinde 

en etkili faktördür (Jacobson, 2011; Shuster ve diğerleri, 2005; Zhou, Wang, Gold ve 

August, 2010). 

 

2.2.2. Kentleşmenin yeraltı suyu üzerindeki etkileri 

 

Kentleşmenin yeraltı suyu sistemlerine etkisini anlamak ve ölçmek kent hidrolojisinde kilit 

konularından birisidir (Appleyard, 1995; Changming, Jingjie ve Kendy, 2001; Schirmer ve 

diğerleri, 2013; Sherlock, 1922).   

 

Kentleşme ile yeraltı akış süreçleri arasındaki ilişkiler kapsamlı incelemelerle anlaşılmaya 

çalışılmıştır (Hamel, Daly ve Fletcher, 2013; Price, 2011). Ancak gerek doğal havza 

özelliklerinden (jeoloji, topoğrafya, bitki örtüsü vb.) ve gerekse kentleşmenin kendi 

özelliklerinden (geçirimsiz alanların mekânsal dağılımı, drenaj sisteminin yapısı vb.) dolayı 

bu ilişkiler çok karmaşıktır (Hamel ve diğerleri, 2013).  

 



31 

 

 

Geçirimli yüzeylerin geçirimsiz yüzeylere dönüştürülmesi gibi arazi örtüsü değişiklikleri ve 

kanalizasyon sistemlerinin oluşturulması, açık nehirlerin kapalı boru sistemlerine 

dönüştürülmesi, eğim modifikasyonu, nehir yatağı kompozisyonun değiştirilmesi gibi su 

yolları üzerindeki antropojenik etkiler yeraltı su sistemlerini etkilemektedir (Salvadore ve 

diğerleri, 2015). Bunların sonucunda doğal mekanizmalar değiştirilmekte ve yeni 

mekanizmalar ortaya çıkmaktadır (Foster, 1990). 

 

Kentleşmeye bağlı olarak artan geçirimsiz yüzeylerin yüzey akış oluşumunu artırmasının 

dışında, hidrolojide diğer bir önemli etkisi de infiltrasyon oluşumu azaltması (Arnold Jr ve 

Gibbons, 1996; Cheng ve Wang, 2002; Haase, 2009; J.  Marsalek ve diğerleri, 2006) ve 

bunun sonucunda yeraltı su kaynaklarının yeniden dolmasının engellenmesidir (Leopold, 

1968; Rumman, Lin ve Li, 2005). 

 

Ayrıca kentleşme doğal toprak yapısını da değiştirmektedir (J.  Marsalek ve diğerleri, 2006). 

İnşaat ve kentsel kullanımlar sırasında topraktaki malzemeler birbirine karışmakta ve 

sentetik maddeler alana taşınabilmektedir (Brown ve diğerleri, 2009; Lorenz ve Lal, 2009). 

Bütün bu etkilerin sonucunda kentsel alanlardaki toprak yapısı doğal alanlardaki ile anlamlı 

derecede farklılaşmaktadır (J.  Marsalek ve diğerleri, 2006). Ayrıca insan aktivitelerine bağlı 

olarak kentsel alanlardaki toprakların sıkışması infiltrasyon oluşumunun azalmasına ve 

dolayısı ile yağışların akışa dönüşmesine neden olmaktadır (Duley, 1939; Legg, Bannerman 

ve Panuska, 1996; Pitt, Chen ve Clark, 2002; Pitt, Chen, Clark, Swenson ve Ong, 2008; 

Redfern ve diğerleri, 2016; Scalenghe ve Marsan, 2009; Singer, 2006; J. Yang ve Zhang, 

2011). 

 

Diğer taraftan, kentleşmenin hidrolojik süreçler üzerindeki etkisinin bir diğer boyutu da 

kentsel karstlaşmadır (Garcia-Fresca ve Sharp, 2005; Gwenzi ve Nyamadzawo, 2014). 

Kentsel alanlardaki hendekler, tüneller ve diğer gömülü yapılardan oluşan ağ doğal sığ karst 

sistemlerine benzer yapay hidrojeolojik sistemler yaratarak, geçirgenliği artırır. Bu kentsel 

karst sistemi yeni yapılar inşa edildikçe ve daha yaşlı olanlar terkedildikçe sürekli olarak 

gelişir ve iç akışlar ve yeraltı akımları için tercihli yollar sağlayarak yeraltı su akış yönlerini 

ve hızlarını değiştirebilir (Garcia-Fresca, 2004; Krothe, 2002; Sharp, Krothe, Mather, 

Garcia-Fresca ve Stewart, 2003). Atık su altyapı sistemleri genellikle su dağıtım şebekelerini 

korumak için daha derine yerleştirilmekte ve sığ aküfer durumunda kanalizasyon boruları 

yeraltı suları için dren görevi görebilmektedir (Salvadore ve diğerleri, 2015). Ayrıca atık su 
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altyapı sistemlerinde meydana gelen kaçaklar da yeraltı sularının kirlenmesine neden 

olabilmektedir (Reynolds ve Barrett, 2003; Taylor ve diğerleri, 2006; Vizintin, Souvent, 

Veselič ve Cencur Curk, 2009; Wolf, Klinger, Hoetzl ve Mohrlok, 2007). 

 

Kentsel yüzeylerin altındaki su arz sisteminin mevcudiyeti de yer altı dinamiklerini 

etkilemektedir. Kentleşme esas olarak su şebesinde meydana gelen kaçaklardan dolayı yer 

altı suyunun yeniden dolmasında genel bir artışa neden olmaktadır (Garcia-Fresca ve Sharp, 

2005; Lerner, 2002). Bu durum yeraltı sularındaki aküferlerin kendi kendini temizleme 

kapasitesini azaltmaktadır (Jacobson, 2011). 

 

Ayrıca yeşil alanların aşırı sulaması, azaltılmış evapotranspirasyon ve yağış sularının büyük 

bölümünü yeraltı sularına yeniden yönlendiren infiltrasyon temelli yağmur suyu yönetim 

uygulamaları da doğrudan yer altı suyunun şarjını artıran diğer faktörlerdir (Shuster, Gehring 

ve Gerken, 2007). 

 

2.2.3. Kentleşmenin kanal akışı üzerindeki etkileri 

 

Çoğu zaman kentleşme doğal su yollarının değişimini de içermektedir (Zoppou, 2001). 

Çeşitli nedenlerle kentleşme sonucunda nehir yolları değiştirilmekte, engellenmekte, 

genişletilmekte ve kontrol altına alınmaktadır (Hession, Pizzuto, Johnson ve Horwitz, 2003; 

O'Driscoll, Soban ve Lecce, 2009). Küçük dereler kanallar içerisine alınmakta, hatta üzerleri 

örtülerek gömülmektedir. Önemli su yolları kanallaştırılarak çevresiyle bağlantısı 

kopartılmaktadır (Groffman ve diğerleri, 2003; Richardson, Flanagan, Ho ve Pahl, 2011).  

 

Kentleşme alanı genişledikçe doğal kanallar ve akarsu yataklarının insan yapımı kanallar ve 

kanalizasyonlarla değiştirilmesi akarsu iletiminde derin değişiklikler meydana getirmektedir 

(J.  Marsalek ve diğerleri, 2006). Genel olarak bütün bu değişiklikler akış iletiminin hidrolik 

verimliliğini yükseltmekte ve akarsuların akış hızını artırmaktadır. Bunun sonucunda oluşan 

daha hızlı akış iletim süreçleri ve havzanın kısaltılmış tepki sürelerine bağlı olarak, özellikle 

kritik yağışlarda, daha yüksek pik akış değerleri oluşmaktadır.  

 

Bu olgu, havzanın üst kısımlarında yüzey akışı ile başlayarak, hidrolik kapasitesini artırmak 

ve yataklarını erozyona karşı korumak için kanal içerisine alınmış alıcı akarsulara ve 

nehirlere doğru birbirini etkileyerek ilerlemektedir (J.  Marsalek et al., 2006).  
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Doğal koşullarda, akış rejimi değişirse (örneğin akıştaki hız artışı) kanal kendisini yeni akışa 

göre ayarlama eğilimindedir (Leopold, 1968). Kentsel havzalardaki su kanalları genellikle 

yapay olarak değiştirilmiş olduğundan bu değişiklikler su kanallarının doğal adaptasyonunu 

sınırlar ve bunun sonucu olarak taşkın frekansı ve büyüklüğü artar (Salvadore ve diğerleri, 

2015).  Artan akışlar seller, sediment ve habitat erozyonu (Borchardt ve Statzner, 1990) ve 

morfolojik değişiklikler (Schueler, 1987) gibi çevresel etkilerin oluşmasına neden olur. 

 

Bent ve baraj inşaatı, akarsu yatağının taranması, kanallaştırma ve yeraltı yapıları ve temel 

inşaatları nehir yaşam alanlarının zayıflatmakta ve yenilenme kapasitesini azaltmaktadır (J.  

Marsalek ve diğerleri, 2006). 

 

Ayrıca kentsel geçirimsiz yüzeylerin akış sıcaklığı üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar 

da yakın tarihte ve orijinal bir araştırma konusu olarak kendini göstermektedir (Herb, Janke, 

Mohseni ve Stefan, 2009; Janke, Herb, Mohseni ve Stefan, 2009; Schueler, 1987; 

Thompson, Kim ve Vandermuss, 2008; Van Buren, Watt, Marsalek ve Anderson, 2000). 

 

2.2.4. Kentleşmenin su kalitesi üzerindeki etkileri 

 

Kentleşme bir taraftan yağış akış davranışındaki değişikliklerle ve diğer taraftan kentsel 

yüzeyler ve faaliyetler tarafından üretilen kirleticilerle birlikte kentsel akışlardaki ve buna 

bağlı olarak alıcı ortamlardaki su kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır (Fletcher ve 

diğerleri, 2013; Mayer, Reynolds ve Canfield, 2005; O'Driscoll, Clinton, Jefferson, Manda 

ve McMillan, 2010; Paul ve Meyer, 2001; Walsh ve diğerleri, 2005). Birçok araştırmacı su 

kirliliği ve kentsel büyüme arasındaki bağlantıyı araştırmışlar (R.O. Carey ve diğerleri, 

2013; M. V. Carle, Halpin ve Stow, 2005; Cronin ve diğerleri, 2003; Meyer, Paul ve Taulbee, 

2005; Rueedi, Cronin ve Morris, 2009; Vizintin ve diğerleri, 2009) ve kentleşmeyi yeraltı 

suları ve yüzey suyu kaynaklarının kirlenmesinin önemli bir nedeni olarak tanımlamışlardır 

(Salvadore et al., 2015). 

 

Kentsel alanlardan kaynaklanan geniş bir kirletici paketinden söz edilebilir (McGrane, 

2016). Bunlara artan besin yükleri (Carey ve diğerleri, 2013; Garnier ve diğerleri, 2013), 

uçucu organik bileşikler (Lopes ve Bender, 1998; Mahbub, Ayoko, Goonetilleke ve 

Egodawatta, 2011), ağır metaller (Pastor ve Hernandez, 2012; Sörme ve Lagerkvist, 2002) 
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ve termik kirlilik (Chang ve Psaris, 2013; Wang, Da, Song ve Li, 2008) örnek olarak 

verilebilir. 

 

Kentleşme sonucu oluşan geçirimsiz yüzeylerde yağışların olmadığı kuru dönemlerde 

kentsel kirleticiler birikmekte ve bu kirletici maddeler yağışlar sırasında oluşan yüzey akışı 

ile yıkanmaktadır (Arnold Jr ve Gibbons, 1996; Bedan ve Clausen, 2009; Dougherty ve 

diğerleri, 2006; Lee ve Heaney, 2003; Valtanen ve diğerleri, 2014b). Kentsel yayılı kirlik 

kaynağı olarak tanımlanan bu kirletici yükler yağış sularından kaynaklı çevre kirliliğinin 

oluşmasında ve alıcı su kütlelerinin kalitesinin düşmesinde öncelikli nedenler arasında 

gösterilmektedir (Bannerman, Owens, Dodds ve Hornewer, 1993; Leopold, 1968; Ruth, 

2003; Schueler, 1994; Schueler, Fraley-McNeal ve Cappiella, 2009). Bütün bunlara ek 

olarak endüstriyel deşarjlar, kanalizasyon ve yerinde sıhhi tesisat sistemleri, kentleşmeyle 

bağlantılı katı atık bertaraf tesisleri gibi alanlar da önemli riskler oluşturan noktasal kirlik 

kaynaklarıdır (Gwenzi ve Nyamadzawo, 2014).  

 

Ayrıca şehirlerdeki hava çeşitli boyut ve kökenlerden oluşan katı parçacıkları içermekte ve 

bu gibi parçacıklar yağmurla temizlenerek topraklara ve yüzey sularına taşınmaktadır. 

Sıklıkla metalleri, toksik organik bileşikleri ve gazları bünyelerinde taşıyan bu parçacıklar 

kentsel yağışın asit veya kirli yağmur şeklinde oluşmasına neden olmaktadır (McGrane, 

2016). 

 

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu da soğuk iklim bölgelerindeki yol tuzlama 

işleminin sonucunda klorür uygulamasına bağlı olarak kentsel yağmur suyunda büyük 

miktarda çözünmüş katı maddenin birikmesidir (Crowther ve Hynes, 1977; Judd, 1970; J. 

Marsalek, 2003; J. Marsalek, Rochfort, Brownlee, Mayer ve Servos, 1999; J. Marsalek ve 

diğerleri, 2006; P. M. Marsalek, 1997; Novotny, Muehring, Zitomer, Smith ve Facey, 1998; 

Rokosh ve diğerleri, 1997). 

 

Ayrıca değişen kent iklimi (kentsel ısı adası etkisi) (Muller, Kuttler ve Barlag, 2014) artan 

toprak hidrofobisitesi ve kirletici maddelerin birikmesi (ağır metaller, N ve S) (White ve 

McDonnell, 1988) gibi kentleşmenin topraklar üzerindeki dolaylı etkileri kentsel 

gelişmelere yakın yerlerdeki bozulmamış toprakları da etkilemektedir (Redfern ve diğerleri, 

2016). 
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2.3. Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi 

 

Tarihsel olarak, kent su ilişkisi ihtiyaçlar kapsamında farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır 

(Burian ve Edwards, 2002). Bu ilişkinin gelişim aşamalarını Novotny, Ahern ve Brown 

(2010) kronolojik olarak beş evreye (paradigmaya) ayırmakta ve beşinci evreyi 

sürdürülebilirlik olarak tanımlamaktadırlar. 

 

Novotny ve diğerleri’ne (2010) göre, yerleşimler ile su ilişkisinin temel düzeyde şekillendiği 

birinci evrede insanlar kolay ulaşılabilen doğal su kaynakları ve sığ kuyulardan içme suyu 

temini, temizlik, ulaşım, atıkların uzaklaştırılması gibi amaçlarla doğrudan 

faydalanmışlardır. Zaman içerisinde kentsel yerleşimlerin sayısının ve nüfusunun artmasına 

bağlı olarak su talebi artmış ve kolayca erişilen yüzey kaynakları ve yeraltı suları yaşamı ve 

ticareti desteklemekte yetersiz kalmıştır. Buna bağlı olarak ilk ve orta çağ şehirlerinde suyun 

tutulması, taşınması ve depolanmasına dayanan mühendislik çözümlerinin kullanıldığı 

ikinci evre yaşanmıştır. Bu evre suyun uzak mesafelerden şehirlere getirilmesinde kullanılan 

daha ileri mühendislik çözümlerine dayalı su sistemleri ile kendisini göstermiştir. Bu evrenin 

bir diğer önemli özelliği de yağmur sularının ve atık suların yerleşim alanlarından 

uzaklaştırılmasında sokakların birer açık kanal şeklinde kullanılması olmuştur (Nappo, 

1998). 

 

19. yy’ın ilk yarısında gerçekleşen sanayileşme atılımı beraberinde hızlı ve kontrolsüz bir 

kentleşme sürecini de tetiklemiş, kentler daha önce görülmemiş bir hızla yayılarak 

genişlemiştir. Hızla artan nüfus, çarpık yapılaşma, buhar ve fosil kaynaklı enerjilere dayalı 

üretim faaliyetleri kentleri birer kirlilik üretim merkezlerine dönüştürmüştür.  

 

Bu dönemde gelişmiş bir drenaj altyapısından yoksun olan kentlerde, evsel ve endüstriyel 

atıklarla ve yüzeylerdeki kirleticilerle kirlenmiş olan yağmur suları çoğu zaman basit drenaj 

kanalları ile taşınarak doğrudan akarsulara veya diğer su kütlelerine boşaltılmıştır. Bu su 

kütlelerinin hem su temini hem de atık su bertarafı için kullanılması büyük ölçekli salgınların 

yaşanmasına neden olmuştur. 

 

Ayrıca çarpık yapılaşma sonucunda kentlerin taşkın yatakları üzerinde yayılması, doğal 

drenaj sistemlerinin bozulması, artan yüzey geçirimsizliği ve azalan vejetasyon sonucunda 
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tetiklenen ani su taşkınları can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan felaketlerin yaşanmasına 

neden olmuştur. 

 

Bütün bu sorunlara çözüm arayışında, modern kentsel drenaj sisteminin (içinde bulunulan 

dönem açısından konvansiyonel drenaj sistemi olarak da tanımlanabilir) temelleri atılmış 

(NRC, 2009), 18. yy’in ikinci yarısında, Novotny ve diğerleri (2010) tarafından üçüncü evre 

olarak tanımlanan bu süreçte, kentsel drenaj sistemlerinin inşasında büyük bir atılım 

gerçekleşmiştir. 

 

Modern kentsel drenaj yaklaşımının temel amacı, toplumun sağlığının ve mülk güvenliğinin 

korunması için kentsel alanlardaki suların en yakın alıcı suya mümkün olduğunca hızlı 

şekilde aktarılmasını sağlamak olmuştur (Novotny ve diğerleri, 2010).  

 

Ancak, yüksek hacimli suların çok hızlı bir şekilde alıcı sulara aktarılması alt havzalarda 

taşkın ve kıyı erozyonu gibi sorunların oluşmasına neden olmuş, buna önlem olarak bazı 

akarsu yatakları genişletilerek kanal içerisine alınmış, hatta ilerleyen süreçte akarsuların 

üzerleri kapatılarak atık su şebekesine dahil edilmiştir (NRC, 2009). 

 

Sonuçta elli ila yüz yıl arasındaki nispeten kısa bir sürede, genel yapısıyla yer altı boru 

sistemlerine dayanan modern kentsel drenaj yaklaşımının bir sonucu olarak, kentsel 

alanlardaki yüzey akışlarının çoğu yer altına alınarak yüzeyden kaybolmuştur (Novotny ve 

diğerleri, 2010). 

 

Doğal akarsu yollarını genişletmek ve kanal içerisine almak ilk etapta erozyon ve su 

baskınlarının önlenmesinde ekonomik bir çözüm gibi görülse de değiştirilmiş kanal akışları 

alt havzalarda tepe akışlarının artmasına ve buna bağlı olarak taşkınların oluşmasına ve 

akarsu ekosistemlerinin tahrip olmasına neden olmuştur (NRC, 2009). 

 

Ayrıca, her ne kadar atık suların etkili bir şekilde kentten uzaklaştırılması başarılmış olsa da 

arıtılmamış bu suların su sistemlerine doğrudan deşarjı ciddi çevre tahribatlarına, su ve besin 

kaynaklarının kirlenmesine ve dolayısı ile ciddi sağlık risklerine neden olduğu anlaşılmıştır 

(NRC, 2009). Bu farkındalık özellikle büyük şehirleri atık sularını kontrol altına almaya 

yönelik önlemler geliştirmeye itmiştir. 1972 yılında ABD’de Temiz Su Yasası’nın (Clean 

Water Act- CWA) yürürlüğe girmesi su ve atık su yönetiminde yeni bir dönemin kapısını 
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aralamıştır (dördüncü evre). ABD’nin ardından dünya çapında birçok ülke ve yerel 

yönetimler su ve atık yönetimine yönelik kendi yasa ve eylem planlarını geliştirmeye 

başlamış; 2000 yılında AB Parlamentosu Su Çerçeve Direktifini (Water Framework 

Directive - WFD) yürürlüğe koymuştur (Novotny ve diğerleri, 2010).  

 

Bu süreçte kirliliğin azaltılmasının amaçları halkı hastalıklardan korumaktan, insanların ve 

su ekosistemlerinin sağlığını korumak ve su kütlelerinin kalite güvenliğini sağlamak gibi 

daha geniş hedeflere kaymış (Novotny, 2003), bu hedefleri sağlamak için kentsel atık suların 

ve yağmur sularının arıtıldığı büyük ölçekli arıtma tesislerinin kurulması ve kentsel suların 

kapsamlı drenaj ağları ile bu arıtma merkezlerine aktarılması gündeme gelmiştir. 

 

Ancak, kentsel drenajın merkezi bir noktaya taşınması ve orada arıtılması kentsel yönetimler 

için kapsamlı mühendislik çözümlerinin ve büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilebilmesi 

anlamına gelmekteydi.  

 

O sürece kadar birleşik kanalizasyon sistemleri ile taşınan kentsel sular yağmur sularının ve 

kentsel atık suların bir karışımından oluşmaktaydı. Kentsel atık suların ve yağmur sularının 

birleşik olarak arıtma tesislerine taşınmasının arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan işleme 

kapasitelerini aşırı oranda artıracağı ve hatta yağışlı dönemlerde kapasite aşımından dolayı 

suların arıtılamadan alıcı sulara deşarj edilmek zorunda kalınacağı görülmekteydi (Butler, 

Digman, Makropoulos ve Davies, 2018; Geiger, Marsalek, Rawls ve Zuidema, 1987). 

 

Buna bağlı olarak, yağmur suyunu ve atık suyu kentsel ölçekte ilk defa sistematik olarak 

birbirinden ayırarak aktaracak olan ayrık kanalizasyon sistemlerinin inşası söz konusu oldu.  

 

Ayrık kanalizasyon sistemleri sayesinde atık sular ile kentsel yağmur sularının birbirine 

karşıması engellenerek, kentsel atık suların arıtma tesislerine aktarılması sağladı. Kentsel 

yüzeylerden toplanan yağmur suları ise doğrudan en yakın alıcı sulara verilmeye devam 

edildi (Butler ve diğerleri, 2018). 

 

Beşinci evre; sürdürülebilirlik arayışı içerisinde alternatif yaklaşımların gelişmeye başladığı 

dönemdir. Son 25-30 yıl gibi nispeten çok kısa bir süreçte, bilimsel gelişmeler ışığında su 

çevrim süreçlerinin ve kentleşmenin bu süreçler üzerindeki yıkıcı etkilerinin daha iyi 

anlaşılması, küresel iklim sorunlarının fark edilmesi ve belki de modern drenaj çözümlerinin 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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son atılımı olan yağmur suları ile atık suların birbirinden ayrılması yağmur suyu akışının 

sadece bir drenaj problemi olarak ele alınmasının ötesinde, doğal bir su kaynağı ve kentsel 

su döngüsünün temel yapı taşı olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. 

 

Bu kapsamda, yağmur sularını bir sorun olarak gören ve kent sağlığının ve güvenliğinin 

tesisinde sadece suyun drenajını amaçlayan dar odaklı yaklaşımlardan; taşkın riskinin 

azaltılması, halk sağlığı ve güvenliğini artırılması, su kalitesinin artırılması, çevre 

koşullarının geri kazanılması ve korunması, kentlerin daha çekici ve yaşanabilir olmasının 

sağlanması, kentsel su peyzajının kültürel değerlerinin artırılması, açık alan kullanımının ve 

rekreasyon fırsatlarının iyileştirilmesi, toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi, maliyet 

etkinliğinin artırılması ve yağmur suyundan içme suyunun kullanımını azaltmak için 

sürdürülebilir bir kaynak olarak faydalanılması gibi birçok hedefin planlama, tasarım ve 

karar alma süreçlerini yönlendirdiği bir yaklaşıma doğru kayılmıştır (DoE, 2005) (Şekil 

2.17.). 

 

 
 

Şekil 2.17. Kentsel yağmur suyu yönetimine yönelik yaklaşımların zaman içerisindeki 

değişimi (Fletcher ve diğerleri, 2015) 

 

Yağmur suyu yönetimine yönelik bu yeni bakış açısını referans alan yaklaşımlar birkaç 

ülkede eş zamanlı olarak ancak aralarında çok fazla etkileşim olmaksızın gelişim göstermiş, 

temelde sürdürülebilirlik şemsiyesi altında, her biri kendi özgün ihtiyaç ve koşullarına göre 

hedef ve stratejiler geliştirmiştir (Carmon ve Shamir, 2010). Bunlar arasında en yaygın 

olarak kabul görenler Fletcher ve diğerleri (2015) referans alınarak; Çizelge 2.1.’deki gibi 

özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.1 Yağmur suyu yönetimine yönelik geliştirilen alternatif yaklaşımlar 

 
Bölge Yaklaşım Kaynak 

Kuzey Amerika Düşük etkili kentsel gelişim Barlow, Burrill ve Nolfi, 1977; EPA, 2000 

En iyi yönetim uygulamaları EPA, 2000. Muthukrishnan, Madge, Selvakumar, 

Field ve Sullivan, D., 2004. 

Yeşil altyapı Amati ve Taylor, 2010; Benedict ve McMahon, 

2006; Carter ve Fowler, 2008; CNT, 2010 

Avusturalya Su duyarlı kentsel tasarım Lloyd, Wong ve Chesterfield, 2002; Mouritz, 1992; 

VSC, 1999 

Almanya Entegre kentsel su yönetimi Biswas, 1981; Geldof, 1995; Harremoe¨s, 1997; 

Mitchell, 2006; Niemczynowicz, 1996; Rogers, 

1993; Tejada-Guibert ve Maksimovic, 2001; 

Vlachos ve Braga, 2001 

İngiltere Sürdürülebilir drenaj sistemleri CIRIA, 2001; Dearden, Marchant ve Royse, 2013 

Fransa Alternatif teknikler STU, 1981, 1982 

 

Kentsel yağmur suyu yönetimi kapsamında geliştirilen bütün bu yaklaşımlar geniş bir bilgi 

ve deneyim birikiminin oluşmasını sağlamış ve kentsel yağmur suyu yönetimine yönelik 

alternatif bir bakış açısının kabul görmesini ve yayılmasını desteklemiştir.  

 

Ancak bu alternatif yaklaşımların dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak ve 

aralarında çok fazla etkileşim olmaksızın gelişim göstermesi aynı zamanda literatürde ciddi 

bir kavram kargaşasını da beraberinde getirmiştir. Bu kargaşanın giderilmesi amacıyla 

Fletcher ve diğerleri (2015) bu alternatif yağmur suyu yönetim yaklaşımlarını kavramsal ve 

mekânsal ölçeklerine göre Şekil 2.18’deki gibi sınıflandırmıştır. 

 

Bütün bu alternatif yağmur suyu yönetim yaklaşımları her ne kadar kavramsal ve mekânsal 

açıdan farklı ölçeklere odaklansalar da genel bir bakış açısıyla yağmur suyunu bir kaynak 

olarak değerlendirmek, kentsel su döngüsünün sürdürülebilirliğini sağlamak, kentleşmeden 

kaynaklı değişen akış rejimini doğal düzeye geri döndürmek veya mümkün olduğunca 

yaklaştırmak, alıcı su ortamlarını ve su kaynaklarını korumak, kentsel peyzajı güçlendirmek 

ve kentsel memnuniyeti geliştirmek gibi benzer hedefleri paylaşmaktadırlar. 
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Şekil 2.18. Alternatif yağmur suyu yönetimi yaklaşımlarının kavramsal ve mekânsal 

ölçeklerine göre sınıflandırılması (Fletcher ve diğerleri, 2015) 

 

2.4. Kentsel Planlama Kapsamında Yağmur Suyu Yönetimine Yönelik Literatür 

Değerlendirmesi 

 

Özellikle ABD’deki Temiz Su Yasası’nı (EPA, 1972) takip eden süreçle başlayarak bir 

yandan bilimsel gelişmeler ışığında kentleşmenin doğal çevre ve su çevrim süreçleri 

üzerindeki yıkıcı etkilerinin anlaşılması, diğer yandan küresel iklim değişikliğinin 

etkilerinin artık hissedilir boyutlara ulaşması küresel ölçekte farkındalığın artmasını 

sağlamış ve yapılı çevreden kaynaklanan sorunlara daha sürdürülebilir çözüm arayışlarını 

teşvik etmiştir. 

 

Bu kapsamda ortaya konulan ilk girişimlerden birisi, Ian Mcharg’ın 1970’lerde ABD’nin 

Teksas eyaletinde ekolojik temelli yeni şehir planlamasının en iyi örneklerinden birisi olarak 

kabul edilen (McHarg, 1996) Woodland projesi olmuştur. B. Yang (2009), doktora 

çalışmasında Mcharg’ın Woodland projesini ele alarak yağmur suyu yönetimi kapsamında 

incelemiş ve projede ortaya konulan yaklaşımların hidrolojik açıdan performansını 

değerlendirerek, yüzey akışı ve taşkın kontrolünde başarılı sonuçlar verdiğini saptamıştır. 

Mcharg, Woodland planında yağmur suyu yönetimini planlama hedeflerinin temeline alarak 

bir dizi strateji geliştirmiştir. Mcharg’ın Woodland’da ortaya koyduğu üç anahtar planlama 

stratejisi (1) yağmur suyu infiltrasyonu için geçirgen toprakların kullanılması, (2) ormanların 

korunması ve (3) açık drenaj sistemlerinin kullanılmasıdır.  
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Kısaca McHarg’ın Woodland’a yönelik planı temel itibariyle, toprakların hidrolojik 

özelliklerine dayalı olarak yerleşme yoğunluğunun ve arazi kullanımının koordine 

edilmesine dayanır. Bu sayede doğal hidrolojik koşulların sürdürülmesi ve kentleşme 

etkilerinin en aza indirmesi amaçlanır. 

 

Aslında B. Yang’ın (2009) da belirttiği gibi, günümüzde tartışılan alternatif yağmur suyu 

yönetim teorileri ve uygulamalarının çoğu 50 yıl önce McHarg’ın Woodland planlarında 

çoktan ortaya konulmuştur. 

 

Yang, aynı zamanda doktora çalışması kapsamında Woodland projesinin ilk etaplarında 

takip edilen Mcharg’ın yaklaşımlarının projenin ilerleyen aşamalarında sürdürülememesinin 

ve terk edilmesinin nedenlerini sorgulamış, Mcharg’ın yağmur suyu temelli yaklaşımlarının 

her ne kadar hidrolojik açıdan başarılı olsa da kullanıcıların, yatırımcıların ve tasarımcıların 

bazı beklentileriyle ve piyasa dinamikleriyle çakıştığını ortaya koymuştur.  

 

Mcharg’ın, havzanın hidrolojik kabiliyetini toprak geçirimliliğiyle ilişkilendiren yaklaşımı 

ve buna bağlı olarak geçirimli toprak alanlarının hepsini korumaya çalışması ve yerleşimi 

geçirimsiz topraklar üzerinde yoğunlaştırması hem yerleşim için yeterli alanların 

bulunabilmesini zorlaştırmış hem de yapılaşmanın uygun olmayan zemin koşullarında (killi 

topraklarda) yapılmasına zorlamıştır. Diğer taraftan açık kanal sistemlerinin tasarımında ve 

yer seçiminde kullanıcı beklentileri ve alışkanlıklarıyla çakışmalar yaşanmış, bunun 

sonucunda yeni gelişim alanlarında piyasa-talep dengesi altında, daha maliyetli olmasına 

karşın, konvansiyonel drenaj çözümlerine dönülmüştür. 

 

Yang’ın Woodland projesi üzerinden ortaya koyduğu bu çalışma alternatif yağmur suyu 

çözümlerinin işlerliğini ve uygulanabilirliğini göstermesi açısından önemlidir. Ancak diğer 

taraftan kentsel planlama boyutunda bu yaklaşımların koruma-kullanma dengesi içerisinde 

ele alınarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yeni bir bakış açısının gerekliliğini 

ve önemini de açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Diğer taraftan, Kim (2015), doktora çalışmasında Berke ve Conroy’un (2000) ortaya 

koyduğu sürdürülebilir kalkınma prensipleri ışığında, sürdürülebilir yağmur suyu planlaması 

için sekiz temel ilke tanımlamıştır. Kim’in tanımladığı ilkeler (1) geçirimsiz yüzeylerin 

kentsel gelişmeye göre kontrol edilmesi, (2) yağmur suyunun bir değer olarak ele alınması, 
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(3) ekosistem yönetimini dahil ederek mevcut doğal özellikleri ve sistemleri korumak, 

bütünleştirmek ve anlamak, (4) drenaj ile ilgili maliyetleri azaltmak ve finansman 

olanaklarını artırmak, (5) peyzaj estetiğini ve rekreasyonel olanakları geliştirmek, (6) halkın 

katılımını teşvik etmek, (7) planlama süreci boyunca çeşitli departmanların dinamik 

katılımını ve işbirliğini sağlamak ve (8) çeşitli hükümet ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 

şeklindedir. Kim’in ifadesi ile öne sürülen bu ilkeler özetle akış hacminin azaltılması, su 

kalitesinin iyileştirilmesi, geçirimsiz yüzeylerin kontrolü, sosyal (rekreasyonel, estetik) 

yönlerin göz önünde bulundurulması ve iç ve dış iş birliğinin teşvik edilmesine vurgu 

yapmaktadır. 

 

Bu bağlamda, Kim, kapsamlı planların sürdürülebilir yağmur suyu yönetiminin temel 

ilkelerini hangi ölçüde karşıladığını analiz etmek amacıyla beş ana başlık altında (mevcut 

durum, amaçlar ve hedefler, politikalar-stratejiler ve araçlar, organizasyonlar arası 

koordinasyon ve yeterlilik ve uygulama), 62 göstergenin sorgulandığı bir plan kalite 

değerlendirmesi yapmış ve plan kalite değerleri ile ortalama yıllık akış derinliği ve ortalama 

yıllık tepe akış derinliği arasındaki ilişkiyi sorgulanmıştır. 

 

Yapılan çalışmada plan kalite değeri ile ortalama yıllık akış derinliği ve ortalama yıllık tepe 

akış derinliği arasında anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır.  

 

Bu sonuç konvansiyonel planlama sürecinin ve yaklaşımlarının amaçlanan sonuçların elde 

edilebilmesinde yetersiz kaldığını göstermesi ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik 

sistematik bir yöntemin gerekliliğini vurgulaması açısından oldukça önemlidir. 

 

Berke ve diğerleri (2003), ortaya koydukları çalışma kapsamında yağmur suyu etkin bir 

planlama için (i) hidrolojik açıdan hassas alanların korunması, (ii) yapılaşmadan kaynaklı 

geçirimsizliğin en aza indirilmesi ve (iii) suyun tutulması ve filtrelenmesi için alternatif 

yağmur suyu yönetim tekniklerinin kullanılması şeklinde 3 temel kriter tanımlanmış ve bu 

kriterleri sağlayacak akıllı kentsel gelişim stratejilerini (i) kompakt gelişim, (ii) yaya odaklı 

çözümler ve (iii) karma kullanım olarak belirlemiştir. 

 

Bu kapsamda 5 farklı ABD eyaletinde toplam 50 kent planını ele alarak akıllı kentsel gelişim 

yaklaşımı ile konvansiyonel düşük yoğunluklu gelişim planlarını karşılaştırmış ve akıllı 
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kentsel gelişim yaklaşımlarının su havzalarının hidrolojik yapısının korunmasında daha 

etkin olduğuna yönelik bulgular ortaya koymuştur. 

 

Daha sonra MacDonald (2005), doktora çalışmasında Berke ve diğerlerinin ortaya koyduğu 

yaklaşımı da dahil ederek daha geniş kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş ve çalışmanın 

sonucunda Berke ve diğerlerinin bulgularını tasdik etmiştir. 

 

McCuen (2003), makalesinde akıllı kentsel gelişim yaklaşımını hidrolojik perspektiften ve 

yağmur suyu yönetimi odaklı olarak ele almıştır. McCuen’e göre “Özellikle fiziksel 

hidrolojik süreçler üzerindeki etkilere duyarsız arazi geliştirme yöntemleri kentsel 

yayılmaya katkıda bulunmaktadır. Aslında yayılma kentsel gelişimin bir sonucu olmak 

zorunda değildir ve ancak zayıf geliştirme yöntemlerinin bir sonucudur.” 

 

McCuen, makalesinde akıllı büyümenin hidrolojik yönleri ile ilgili yedi ilke sunmuştur. 

Bunlar (1) mikro-havza düzeyinde akış kontrolü, (2) mikro-havza düzeyinde hidrolojik 

süreçlerin değerlendirilmesi, (3) birinci derece akarsuların korunması, (4) bitkisel tampon 

bölgelerinin korunması, (5) hidrolojik depolamanın mekânsal deseninin kontrolü ve (6) 

akışın zamansal özelliklerinin kontrolüdür.  

 

McCuen’in ilkeleri özünde, yağmur suyu yönetimi için havzanın doğal hidrolojik yapısının 

korunması ve büyük ölçekli ve kapsamlı müdahalelerden ziyade sorunların mikro ölçeklerde 

ele alınması yaklaşımına odaklanmaktadır. 

 

Voskamp ve Van de Ven (2015), iklimsel değişikliklere karşı kentsel adaptasyonu 

sorgularken mavi-yeşil sistemler altında alternatif yağmur suyu yönetim yaklaşımlarını ele 

almıştır. 

 

Voskamp ve Van de Ven’a göre aşırı iklimsel olaylara karşı kentsel esnekliğin 

sağlanabilmesi için kentlerin plansız ve yıkıcı olayların etkilerinden hızlı bir şekilde çıkarak 

işleyişini sürdürebilir olması ve gelecekteki bu beklenmedik olaylara karşı daha iyi koruma 

sağlayabilmesi için uyum kabiliyetine sahip olması gereklidir. Bu nedenle kentlerin (i) başa 

çıkma potansiyelinin, (ii) kurtarma kabiliyetinin, (iii) eşik seviyesinin ve (iv) uyarlanabilirlik 

yeteneğinin desteklenmesinin gerekliliğini belirtmişler ve bu kapsamda (a) kentsel 
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havzalarda mavi-yeşil sistemlere dayanan çoklu ekosistem işlevlerinin geliştirilmesini ve (b) 

her bir sistemin kırılganlığının önlenebilmesi için birbirine bağlanmasını önemişlerdir. 

 

Zheng ve Baetz (1999), yaptıkları çalışmada tasarım alternatiflerini değerlendirmişler ve 

daha az toplam geçirimsiz alana sahip olan tasarım yaklaşımlarının yapılaşmadan 

kaynaklanan pik akış ve toplam akış hacimlerinin artışını etkili bir şekilde azaltabileceğini 

bulmuşlardır. Ayrıca Moglen, Gabriel ve Faria (2003), arazi geliştirmede niceliksel akıllı 

büyüme için bir çerçeve önermişlerdir. Burada akış etkisi geçirimsizlikteki toplam alan 

değişikliğini en aza indirerek optimize edilmiştir. Her iki çalışmada gelişimin etkisinin, 

tamamen ve öngörülebilir bir sonuç olan, toplam geçirimsiz alanı sınırlandırarak 

azaltılabileceğini veya en aza indirilebileceğini ortaya koymuştur. 

 

B. Yang ve Li (2011), senaryo analiz tekniğinden yararlanarak Woodland için toprak 

geçirgenlik özellikleri ve yerleşim yoğunluğuna (kompakt ve yayılı yerleşim) dayanan 5 

farklı gelişim senaryosu önermiş ve bu senaryoları havzada akış oluşturma ve sedimantasyon 

açısından analiz etmiştir.  

 

Elde ettiği sonuçlara göre en kötü durum senaryosu düşük yoğunluklu ve geçirgen topraklar 

üzerinde yapılan gelişim olmuştur. 

 

Gelişim yoğunluğunun havza akışını etkilediği ve artırdığı görülmüştür. Gelişimin yeri (yani 

toprak geçirgenlik durumu) açısından uzun vadeli su havzası çıkışlarında büyük farklar 

görülmezken, yüksek yoğunluklu yağışlarda geçirimli yüzeylerde yerleşimin geçirimsiz 

yüzeylerde yerleşimden %50 daha yüksek akışlar oluşturduğu saptanmıştır. 

 

Kısacası, uzun süreli havza akışı ve küçük yağış olayları sırasında gelişme yoğunluğu 

yapılaşma yerine göre daha belirgin bir faktördür. Aşırı yağışlar söz konusu olduğunda 

toprak geçirgenliği başına yapılaşma yeri önemli hale gelir. Yüksek geçirgen toprakları 

koruyan gelişmeler sellere daha az eğilimlidir. Yüksek yoğunluklu geçirimsiz toprak 

senaryosu en iyi çözümü temsil etmektedir. Bu nedenle, kapsamlı bir kentsel gelişim 

yaklaşımı hem yoğunluğu hem de yeri dikkate almaktır. 

 

H. Wu (2014), doktora çalışmasında kentleşmenin akarsu akış rejimine olan etkilerini ve 

bunun sucul ekosistemler üzerindeki sonuçlarını değerlendirmek için senaryo tabanlı bir 
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değerlendirme yaklaşımı kullanmıştır. Bu kapsamda kompakt ve yayılı kentsel gelişim ve 

alternatif yağmursuyu yönetim çözümlerinin kullanılması ve kullanılmamasını içeren 4 

farklı gelişim senaryosu tanımlamıştır. Sonuç olarak kentleşmenin akış değişiklikleri 

üzerindeki etkisinin azaltılmasında alternatif yağmursuyu yönetim uygulamalarının ve 

kompakt gelişimin önemi vurgulanmıştır. 

 

Girling, Kellett, Rochefort ve Roe (2000), ABD’nin Oregon eyaleti Corvallis şehrinin 

dışındaki 311 dekarlık bir alan için (i) düşük yoğunluklu yayılı yerleşim, (ii) akıllı kentsel 

yerleşim ve (iii) kümelenmiş akıllı kentsel yerleşim olarak üç farklı kentsel gelişim 

senaryosunun akış üzerindeki etkilerini karşılaştırmışlardır.  

 

Bu çalışma, yapılaşmaya bağlı tepe akış değerlerindeki artışın akıllı kentsel gelişim 

yaklaşımında, düşük yoğunluklu yayılı gelişime göre daha yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte akıllı kentsel yerleşim yaklaşımı hidrolojik olarak hassas 

alanları koruyacak şekilde kümelendiğinde, bu durumda tepe akış değerlerindeki artışın 

düşük yoğunluklu yayılı yerleşimin sadece 1/5’i kadar olduğu görülmüştür.  

 

Bu sonuç kümelenmiş akıllı kentsel gelişimin düşük yoğunluklu yayılı yerleşime göre çok 

daha fazla yerleşim birimi barındırması göz önüne alındığında etkileyicidir. Bu nedenle, 

Oregon çalışmasına göre gelişmeyi yoğunlaştırmak ve hidrolojik olarak hassas alanları 

koruyarak yerleşmek yapılaşmanın yağmur suyu akışındaki etkisini önemli ölçüde 

azaltmaktadır.  

 

Bu sonuç özetle, akıllı kentsel gelişim yaklaşımları doğrultusunda yüksek yoğunluklara ve 

karma kullanımlara sahip bir alanın, hassas alanların korunması olmaksızın havzanın 

hidrolojik yapısının korunmasında etkili olamayacağını göstermektedir. 

 

Miguez, Rezende ve Veról (2015), yaptıkları çalışmada kentsel planlama süreci ile alternatif 

yağmur suyu yönetim uygulamalarının bütünleştirilmesini ele almış ve bu kapsamda kentsel 

planlama sürecinde dikkate alınması gereken konuları şu şekilde sıralamıştır (i) bölgesel ve 

idari sınırlarla uyuşmasa bile havza sınırları kentsel planlama çalışmaları için referans olarak 

ela alınmalıdır (ii) doğal olanak ve sınırlılıkları tanımlamak için havzanın drenaj dokusu ve 

hidrolojik davranışları haritalandırılmalıdır, (iii) doğal akış yolları ve taşkın alanlarının 

yapılaşması önlenmeli ve korunmalıdır, (iv) kentsel gelişim havza akış deseni tarafından 
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yönlendirilmelidir, (v) kentsel vejetasyon en azından tepe üstlerinde ve akarsu kenarlarında 

korunmalıdır, (vi) kentleşme sürecinde geçirimsiz yüzey oranları kontrol altına alınmalıdır 

ve (vii) kentleşmeye bağlı olarak doğal su döngüsündeki değişiklikleri telafi etmek için 

alternatif drenaj yaklaşımlarından yararlanılmalıdır. 

 

Miguez ve diğerleri, çalışmalarında kentleşme ve yağmur suyu yönetimi arasındaki 

etkileşimi sorgulamıştır. Bu kapsamda Pilar-Calombé nehir havzası içerisindeki Rio de 

Janeiro kentine yönelik (i) plansız kentsel gelişim, (ii) mevcut politikalar çerçevesinde planlı 

kentsel gelişim ve (iii) hassas alanların korunmasına ve geçirimsizliğin sınırlandırılmasına 

yönelik politikaların da dahil edildiği planlı kentsel gelişim olmak üzere 3 farklı kentsel 

gelişim senaryosu tanımlanmıştır. Bu gelişim senaryolarında ayrıca biri konvansiyonel ve 

diğeri alternatif yağmur suyu yönetim yaklaşımlarını dikkate alan iki farklı taşkın kontrol 

yaklaşımı önerilmiştir. 

 

Miguez ve diğerlerinin belirttiği gibi her havza bu genel kuralları uygularken kendi 

özelliklerini sergileyecektir. Bu nedenle her çalışma alanına yönelik olarak bu önerileri 

optimize etmek için ayrıntılı alan araştırmaları yapılmalıdır. 

 

Çalışma sonucunda konvansiyonel yaklaşımların aşağı havzalarda taşkın oluşumunu 

artırdığı görülmüştür.  

 

Diğer taraftan, havza içerisine dağıtılan alternatif yağmur suyu yönetim çözümleri 

gelecekteki kentsel doku değişikliklerine karşı daha fazla uyum göstermiştir. Ancak arazi 

kullanımı ve geçirimsizlik üzerindeki kontrol eksikliği kısa vadede taşkınların önlenmesi 

açısından olumlu sonuçlar verse de uzun vadede yetersiz kalmıştır.  

 

Bu sonuçlar, alternatif yağmur suyu çözümlerinin kentsel yerleşme alanlarına sistemik bir 

şekilde entegre edilmesinin taşkın kontrolü için kilit bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda, havza ölçeğinin kentsel planlama ve drenaj sistemi tasarımı için referans olarak 

alınması, akış örüntülerinin anlaşılarak düzgün bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve sistemin 

kentin gelişimi ile birlikte çalışmasının sürdürülmesi gerekmektedir. 
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Dearden ve diğerleri (2013), çalışmalarında alternatif yaklaşımlar kapsamında infiltrasyon 

temelli yağmur suyu yönetim teknikleri için en uygun yer seçiminde jeolojik ve hidrojeolojik 

faktörlerin önemli olduğunu belirtmiştir.  

 

Dearden ve diğerlerine göre infiltrasyon temelli yağmur suyu yönetim teknikleri için uygun 

yer seçiminin belirlenmesinde jeolojik verilere güvenmek mantıklıdır, çünkü (a) sızma oranı 

toprağın altında yatan jeolojinin özelliklerine bağlı olacaktır, (b) tesislerin çoğunluğu toprak 

tabakası boyunca alttaki yüzeysel çökeller ve anakayaya kazılacaktır, (c) toprağın derin 

olduğu yerlerde bile bileşimi ve özellikleri ana malzemeye bir ölçüde bağlı olacaktır.  

 

Ayrıca zemin uygunluğu ile ilgili olan bir diğer önemli faktör de hidrojeolojik bir faktör olan 

su tablasının derinliğidir. Yüzey altı suyunun özellikleri infiltrasyon hızını etkiler. Ancak 

bunun tahmin edilmesi topografya, aküfer özellikleri, yeniden yükleme potansiyeli ve deşarj 

noktasına olan mesafeye bağlı olmasının yanı sıra su seviyesi değişikliklerine yol açabilecek 

antropojenik etkilerin tanımlanması da dahil bir çok zorluk içermektedir. 

 

Bu kapsamda Dearden ve diğerleri, infiltrasyon için uygun yer seçiminde 4 ana faktör 

belirlemişler ve her bir faktörün belirlenmesine yönelik göstergeler tanımlamışalardır. 

Bunlar (i) yer altı suyu drenajı, (ii) zemin stabilitesi (iii) yeraltı suyu kalitesine olan etkiler 

ve (iv) infiltrasyonun gerçekleştirilmesine engel olacak durumlar şeklindedir. 

 

N. Kang (2008), doktora çalışmasında alternatif yağmur suyu yönetim uygulamalarına 

yönelik farklı mekansal dağılım stratejilerini havza ölçeğinde değerlendirerek, bunun 

havzanın tepe akış oluşumu ve akış hacmi üzerindeki etkilerini sorgulamıştır. 

 

Çalışma kapsamında eşit mekansal ve hidrolojik özelliklere sahip  7 alt havzanın 

birleşiminden oluşan kavramsal bir havza kurgulanmıştır. Bu alt havzalar arasında alternatif 

yağmur suyu yönetim uygulamalarının dağılımına yönelik varyasyonlar geliştirilmiş ve buna 

göre her bir alternatifin tepe akış değerleri ve akış hacmileri analiz edilmiştir. 

 

Sonuç olarak tepe akış değerlerinin azaltılmasına yönelik en etkin yer seçiminin alternatif 

yağmur suyu yönetim uygulamalarının  üst havzalarda tanımlandığında gerçekleştiği ve en 

kötü sonucun ise alt havzalarda merkezi bir yağmur suyu yönetim uygulaması yapıldığında 
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oluştuğu görülmüştür. Buna göre havza çıkışındaki merkezi yağmur suyu yönetim 

yaklaşımları tepe akış değerlerinin düşürülmesi  konusunda en başarısız çözümlerdir. 

 

Ayrıca genel olarak kabul gören, havza içerisinde yaygın olarak alternatif yağmursuyu 

yönetim çözümelinin kullanılması yaklaşımının en iyi sonuç olmadığı ortaya konulmuştur.  

Alternatif yağmursuyu yönetim çözümelinin üst havzalarda yer alması akış süresini 

(konsatrasyon zamanını) azalttığı için etkili bir çözümdür. 

 

Diğer taraftan, çalışma ile alternatif yağmursuyu yönetim uygulamalarının havza 

içerisindeki alansal dağılımının havzanın akış hacmi üzerinde herhangi bir  etkisinin 

olmadığı bulunmuştur.  

 

Kang’ın çalışması, havza ölçeğinde alternatif yağmur suyu yönetim uygulamalarına yönelik 

farklı mekansal dağılım stratejilerinin değerlendirilmesi açısından önemli sonuçlar ortaya 

koymakta, ancak homojen özelliklere sahip kavramsal bir havzanın kullanılmasından dolayı 

doğal bir havzanın sahip olduğu heterojenliğin yağış akış süreçleri üzerinde oluşturacağı 

etkiler bu sonuçlar üzerinden değerlendirilememektedir. 

 

Ayrıca, Romnée, Evrard ve Trachte (2015) çalışmalarında alternatif yağmur suyu yönetim 

tekniklerinin kent havzası bütününde entegre bir şekilde planlanmasına yönelik bir 

metodoloji sunmuşlardır. Bu çalışma, kentsel yağmur suyu yönetimi kapsamında alternatif 

çözümler için yer seçim arayışında kent morfolojisini ele alan bir yaklaşım önermesi 

açısından önemlidir. 

 

Romnée ve diğerleri kent morfolojisini yollar ve ada, parsel, bina şeklinde dört parçaya 

ayırmıştır. Peyzaj özellikleri, kentsel doku ve yönetmelikler kapsamında yağmur suyu 

yönetimini etkileyen etkenler tanımış ve kent morfolojisi kapsamında tanımlanan her bir 

parça bu özelliklere göre sınıflandırılarak kentsel tipolojiler elde edilmiştir. Tanımlanan her 

bir tipoloji için bir yağmur suyu yönetim senaryosu geliştirilmiştir. Bu kapsamda kent 

ölçeğinde kentsel morfolojiye göre alternatif yağmur suyu yönetim tekniklerinin yer 

seçimlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.  

 

Yönetmelik, peyzaj ve kentsel doku göstergelerinin analizi ile dört hedef belirlenmiştir. 

Bunlar (i) biyoçeşitliliği artırılması, (ii) kolektif bir yağmur suyu yönetiminin teşvik 
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edilmesi, (iii) serbest bir yüzey çıkışının desteklenmesi ve (iv) inşa edilen ölçeklerin 

entegrasyonudur. 

 

Yukarıda ortaya konulan bütün bu literatüre ek olarak, özellikle ilk düşük etkili gelişim 

uygulamalarından birisi olarak gösterilen Maryland’deki Prince George’s County (1999) 

deneyiminin ardından, alternatif kentsel yağmur suyu yönetimine yönelik çeşitli ölçek ve 

kapsamlarda farklı yaklaşımları takip eden birçok teknik ve rehber kitap yayınlanmıştır 

(ARC, 2016; ARRA, 2009; Bremer ve diğerleri, 2013; COP, 2016; Corrigan ve diğerleri, 

2004; David ve Bunster, 2013; DeLaria, 2008; Dickie, McKay, Lons ve Shaffer, 2010; DoE, 

2005; EPA-NOAA, 2009; EPA-VICTORIA, 2008; Heke ve Pöneke, 2016; Hoyer, Dickhaut, 

Kronawitter ve Weber, 2011; JSCWSC, 2009; landscapeinstitute, 2009, 2011, 2013; Lawson 

ve diğerleri, 2009; Morgan ve diğerleri, 2013; Muthukrishnan ve diğerleri, 2004; DEFRA, 

2014; NZWERF, 2004; Payne ve diğerleri, 2015; PGC, 1999; Shutes ve Raggatt, 2010; 

Stephens, Graham ve Reid, 2002; Strecker, Sheffield, Cristina ve Leisenring, 2010; TRCA, 

2010; Wong, 2011). 

 

Bütün bu teknik ve rehber kitapların genel bir değerlendirmesi yapılırsa, bu çalışmalarda 

kentsel yağmur suyu yönetimi konusu her ne kadar farklı ölçek ve kapsamlarda ele alınmış 

ve farklı yaklaşımlar kabul edilmiş olsa da genel olarak ortaya konulan çözümlerin önleyici 

tedbirler veya yapısal çözümler olarak iki grup altında sınıflandırıldığı görülmektedir. 

 

Önleyici tedbirler kapsamında yağmur suyu etkin arazi kullanımına yönelik planlama 

yaklaşımlarının ve kentsel tasarım çözümlerinin geliştirilmesi, yağmur suları üzerindeki 

kentleşmeden kaynaklı olumsuz etkilerin ve özellikle kirletici yüklerin oluşumunun 

engellenerek yağmur suyu kaynaklarının korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi bir 

dizi yaklaşım ve çözümler ortaya konulmaktadır. 

 

Diğer taraftan yapısal çözümler ise genel olarak yağmur sularının infiltrasyonuna veya 

hasadına yönelik tesisleri içermektedir. Bu kapsamda, tek bir yapı ölçeğinden kentsel ada 

ölçeğine kadar kullanılacak yöntemlerin tesisi, kullanılması ve bakımına yönelik 

yaklaşımlar ve teknik bilgiler yer almaktadır.  

 

Bu noktada, Çizelge 2.2.’de, kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik 

değerlendirilen literatürün takip edilebilmesi amacıyla genel bir özetine yer verilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik değerlendirilen 

literatürün özeti  

 
Kaynak Çalışmanın Kapsamı Yaklaşımlar ve Bulgular 

B. Yang (2009) Ian Mcharg’ın Woodland 

projesi yağmur suyu yönetimi 

açısından incelenmiş ve 

projede ortaya konulan 

yaklaşımların hidrolojik 

açıdan performansları analiz 

edilmiştir. 

 

Yaklaşımlar: 

• Toprakların hidrolojik özelliklerine dayalı olarak yerleşme 

yoğunluğunun ve arazi kullanımının koordine edilmesi, bu 

sayede doğal hidrolojik koşulların sürdürülmesi ve 

kentleşme etkilerinin en aza indirmesi. 

• Yağmur suyu infiltrasyonu için geçirgen toprakların 

kullanılması.  

• Ormanların korunması.  

• Açık drenaj sistemlerinin kullanılması. 

Bulgular: 

Woodland için ortaya konulan yaklaşımların yüzey akışı ve taşkın 

oluşumunun önlenmesi açısından etkili olduğu saptanmıştır.  

Ancak proje ilkelerinin koruma-kullanma dengeleri açısından 

sorunlar oluşturduğu ve bu nedenle ileri etaplarda devam 

ettirilemediği görülmüştür.  

Kim (2015) Kapsamlı planları 

sürdürülebilir yağmur suyu 

yönetiminin temel ilkelerini 

hangi ölçüde karşıladığı analiz 

edilmiştir. 

Yaklaşımlar: 

• Geçirimsiz yüzeylerin kentsel gelişmeye göre kontrol 

edilmesi. 

• Yağmur suyunun bir değer olarak ele alınması. 

• Ekosistem yönetimini dahil ederek mevcut doğal özellikleri 

ve sistemleri korumak bütünleştirmek ve anlamak.  

• Drenaj ile ilgili maliyetleri azaltmak ve finansman 

olanaklarını artırmak. 

• Peyzaj estetiğini ve rekreasyonal olanakları geliştirmek. 

• Halkın katılımını teşvik etmek. 

• Planlama süreci boyunca çeşitli departmanların dinamik 

katılımını ve iş birliğini sağlamak.  

•  Çeşitli hükümet ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 

şeklindedir.  

Bulgular: 

Kapsamlı planların plan kalite değerleri ile sürdürülebilir yağmur 

suyu yönetim ilkelerini sağlanması arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Bu durum konvansiyonel planlama sürecinin sürdürülebilir 

yağmur suyu yönetimi açısından yetersiz olduğunu ortaya 

koymaktadır. 
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Çizelge 2.1. (devam) Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik 

değerlendirilen literatürün özeti  

 
Kaynak Çalışmanın Kapsamı Yaklaşımlar ve Bulgular 

Berke ve 

diğerleri (2003) 

ve MacDonald 

(2005) 

Kompakt gelişim, yaya odaklı 

çözümler ve karma 

kullanımları temel alan akıllı 

kentsel gelişim yaklaşımı ile 

konvansiyonel düşük 

yoğunluklu kentsel gelişim 

yaklaşımının havzanın 

hidrolojik yapısı üzerindeki 

etkisi karşılaştırılmıştır.  

 

Yaklaşımlar: 

• Hidrolojik açıdan hassas alanların korunması. 

• Yapılaşmadan kaynaklı geçirimsizliğin en aza indirilmesi. 

• Suyun tutulması ve filtrelenmesi için alternatif yağmur suyu 

yönetim tekniklerinin kullanılması. 

Bulgular: 

Kompakt gelişim, yaya odaklı çözümler ve karma kullanımları 

temel alan akıllı kentsel gelişim yaklaşımlarının havzanın 

hidrolojik yapısının korunmasında daha etkin olduğuna yönelik 

bulgular ortaya konulmuştur. 

McCuen (2003) Akıllı kentsel gelişim 

yaklaşımı hidrolojik 

perspektiften ve yağmur suyu 

yönetimi odaklı olarak 

değerlendirmiştir.  

 

Yaklaşımlar: 

Havzanın doğal hidrolojik yapısının korunması ve büyük ölçekli 

ve kapsamlı müdahalelerden ziyade sorunların mikro ölçeklerde 

ele alınması. 

• Mikro-havza düzeyinde akış kontrolü.  

• Mikro-havza düzeyinde hidrolojik süreçlerin 

değerlendirilmesi.  

• Birinci derece akarsuların korunması.  

• Bitkisel tampon bölgelerinin korunması.  

• Hidrolojik depolamanın mekânsal deseninin kontrolü.  

• Akışın zamansal özelliklerinin kontrolü.   

Voskamp ve 

Van de Ven 

(2015) 

İklimsel değişikliklere karşı 

kentsel adaptasyon 

sorgulanırken mavi-yeşil 

sistemler bağlamında 

sürdürülebilir yağmur suyu 

yönetim yaklaşımları ele 

alınmıştır. 

Yaklaşımlar: 

• Kentsel havzalarda mavi-yeşil sistemlere dayanan çoklu 

ekosistem işlevlerinin geliştirilmesi. 

• Her bir sistemin kırılganlığının önlenebilmesi için birbirine 

bağlanması. 

Zheng ve Baetz 

(1999); Moglen 

ve diğerleri 

(2003) 

Kentsel yapılaşmanın akış 

oluşumu üzerindeki etkisinin 

belirlenmesinde farklı tasarım 

alternatifleri sorgulanmıştır.  

Bulgular: 

Her iki çalışmada gelişimin etkisinin toplam geçirimsiz alanı 

sınırlandırarak azaltılabileceğini veya en aza indirilebileceğini 

ortaya koymuştur.  

H. Wu (2014) Kentleşmenin akarsu akış 

rejimine olan etkileri ve bunun 

sucul ekosistemler üzerindeki 

sonuçları değerlendirilmiştir.  

Bulgular: 

Kentleşmenin akış değişiklikleri üzerindeki etkisinin 

azaltılmasında kompakt gelişim yaklaşımlarıyla birlikte alternatif 

yağmur suyu yönetim tekniklerinin uygulanmasının en etkili 

çözüm olduğu saptanmıştır.  
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Çizelge 2.1. (devam) Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik 

değerlendirilen literatürün özeti  

 
Kaynak Çalışmanın Kapsamı Yaklaşımlar ve Bulgular 

B. Yang ve Li 

(2011) 

Woodland’a yönelik toprak 

geçirgenlik özellikleri ve 

yerleşim yoğunluğuna 

dayanan 5 farklı gelişim 

senaryosu önerilerek, bu 

senaryolar akış oluşumu ve 

sedimantasyon taşınımı 

açısından analiz edilmiştir.  

 

Bulgular: 

Toprak geçirgenlik durumu açısından kentsel gelişimin yeri uzun 

vadede havza çıkışında büyük farklar oluşturmazken, yüksek 

yoğunluklu yağışlarda geçirimli yüzeylerde yerleşimin geçirimsiz 

yüzeylerde yerleşimden %50 daha yüksek akış oluşturduğu 

saptanmıştır.  

Küçük hacimli yağış olayları sırasında uzun süreli havza akışı 

açısından gelişme yoğunluğu yapılaşma yerine göre daha belirgin 

bir faktördür. Gelişme yoğunluğunun havza akışını etkilediği ve 

artırdığı görülmüştür. 

Yüksek yoğunluklu geçirimsiz toprak senaryosu en etkin çözümü 

temsil etmiştir.  

Girling ve 

diğerleri (2000) 

Düşük yoğunluklu yayılı 

yerleşim, yüksek yoğunluklu 

yerleşim ve kümelenmiş 

yüksek yoğunluklu yerleşim 

olarak üç farklı kentsel gelişim 

senaryosunun akış üzerindeki 

etkileri karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: 

Yapılaşmaya bağlı tepe akış değerlerindeki artışın kompakt 

kentsel gelişim yaklaşımında, düşük yoğunluklu yayılı kentsel 

yerleşme yaklaşımına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Ancak, kompakt kentsel gelişim yaklaşımı, hidrolojik olarak 

hassas alanları koruyacak şekilde kümelendiğinde, tepe akış 

değerlerindeki artışın düşük yoğunluklu yayılı yerleşimin beşte 

birine kadar azaldığı görülmüştür.  

Bu sonuç, yüksek yoğunluklara ve karma kullanımlara sahip bir 

kompakt gelişim yaklaşımının, hassas alanların korunması 

olmaksızın, havzanın hidrolojik yapısının korunmasında etkili 

olamayacağını göstermiştir.  

Romnée ve 

diğerleri (2015) 

Alternatif yağmur suyu 

yönetim tekniklerinin kent 

havzası bütününde entegre bir 

şekilde planlanmasına yönelik 

bir metodoloji sunulmuştur. 

 

Yaklaşımlar:  

Kent morfolojisini yol, ada, parsel, bina şeklinde dört parçaya 

ayrılmıştır.  

Havzanın peyzaj özellikleri, kentsel doku ve yönetmelikler 

kapsamında yağmur suyu yönetimini etkileyen etkenler 

tanımlanmış, her bir parça bu özelliklere göre sınıflandırılarak 

kentsel tipolojiler elde edilmiştir.  

Tanımlanan her bir tipoloji için bir yağmur suyu yönetim 

senaryosu geliştirilmiştir. 

• Bu kapsamda kent ölçeğinde kentsel morfolojiye göre 

yağmur suyu yönetim tekniklerinin yer seçimlerinin 

belirlenmesi sağlanmıştır. 
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Çizelge 2.1. (devam) Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik 

değerlendirilen literatürün özeti  

 
Kaynak Çalışmanın Kapsamı Yaklaşımlar ve Bulgular 

Miguez ve 

diğerleri (2015) 

Kentsel planlama süreci ile 

alternatif yağmur suyu 

yönetimi uygulamalarının 

bütünleştirilmesine yönelik 

olarak kentsel planlama 

sürecinde dikkate alınması 

gereken konular 

değerlendirilmiştir. 

Yaklaşımlar:  

• Bölgesel ve idari sınırlarla uyuşmasa bile havza sınırları 

kentsel planlama çalışmaları için referans olarak ela 

alınmalıdır. 

• Doğal olanak ve sınırlılıkları tanımlamak için havzanın 

drenaj dokusu ve hidrolojik davranışları 

haritalandırılmalıdır.  

• Doğal akış yolları ve taşkın alanlarının yapılaşması 

önlenmeli ve korunmalıdır. 

• Kentsel gelişim havza akış deseni tarafından 

yönlendirilmelidir. 

• Kentsel vejetasyon en azından tepe üstlerinde ve akarsu 

kenarlarında korunmalıdır. 

• Kentleşme sürecinde geçirimsiz yüzey oranları kontrol 

altına alınmalıdır.  

• Kentleşmeye bağlı olarak doğal su döngüsündeki 

değişiklikleri telafi etmek için alternatif drenaj 

yaklaşımlarından yararlanılmalıdır. 

Çalışılan her havzaya yönelik olarak bu önerileri optimize etmek 

için ayrıntılı alan araştırmaları yapılmalıdır. 

Bulgular: 

Konvansiyonel yaklaşımların aşağı havzalarda taşkın oluşumunu 

artırdığı saptanmıştır. 

Havza içerisine dağıtılmış alternatif yağmur suyu yönetim 

çözümleri gelecekteki kentsel doku değişikliklerine karşı daha 

fazla uyum göstermiştir. Ancak, arazi kullanımı ve geçirimsizlik 

üzerindeki kontrol eksikliği kısa vadede taşkın önlemi açısından 

olumlu sonuçlar verse de uzun vadede yetersiz kalmıştır. 

Alternatif yağmur suyu yönetim çözümlerinin kentsel yerleşme 

alanlarına sistemik bir şekilde entegre edilmesinin taşkın kontrolü 

için kilit bir unsur olduğu görülmüştür. 

N. Kang (2008) Alternatif yağmur suyu 

yönetim uygulamalarının 

havza ölçeğindeki mekânsal 

dağılım stratejilerinin 

havzanın tepe akış oluşumu 

ve akış hacmi üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır.  

 

Bulgular: 

Alternatif yağmur suyu yönetim uygulamalarının üst havzalarda 

yer almasının konsantrasyon zamanını uzattığı, bu nedenle tepe 

akış değerlerinin azaltılmasında en etkin yer seçiminin alternatif 

yağmur suyu yönetim uygulamalarının üst havzalarda 

tanımlandığında gerçekleştiği görülmüştür. 

En kötü sonuç alt havzalarda merkezi bir yağmur suyu yönetim 

uygulaması yapıldığında elde edilmiştir. Bu nedenle havza 

çıkışındaki merkezi yağmur suyu yönetim yaklaşımları pik akış 

konusunda en başarısız çözümlerdir.  

Genel olarak kabul gören havza bütününe yaygın şekilde alternatif 

yağmur suyu yönetim uygulamalarının dağıtılması yaklaşımının 

en iyi sonuç olmadığını ortaya koymuştur.  
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Çizelge 2.1. (devam) Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik 

değerlendirilen literatürün özeti  

 
Kaynak Çalışmanın Kapsamı Yaklaşımlar ve Bulgular 

Dearden ve 

diğerleri (2013) 

Alternatif yaklaşımlar 

kapsamında infiltrasyon 

temelli yağmur suyu yönetim 

teknikleri için en uygun yer 

seçiminde jeolojik ve 

hidrojeolojik faktörlerin 

önemi ve kullanılabilirliği ele 

alınmıştır.  

 

Yaklaşımlar:  

Sızma oranı, toprağın altında yatan jeolojinin özelliklerine 

bağlıdır. 

• Tesislerin çoğunluğu toprak tabakası boyunca alttaki 

yüzeysel çökeller ve ana kayaya kazılmaktadır. 

• Toprağın derin olduğu yerlerde bile bileşimi ve özellikleri 

ana malzemeye bir ölçüde bağlıdır.  

Zemin uygunluğu ile ilgili olan bir diğer önemli faktör de 

hidrojeolojik bir faktör olan su tablasının derinliğidir.  

Alternatif 

yağmur suyu 

yönetimine 

yönelik teknik 

ve rehber 

kitaplar 

Alternatif kentsel yağmur 

suyu yönetimine yönelik 

çeşitli ölçek ve kapsamlarda 

farklı yaklaşımları takip eden 

birçok teknik ve rehber kitap 

yayınlanmıştır. 

Yaklaşımlar:  

Önleyici Tedbirler  

• Yağmur suyu etkin arazi kullanımına yönelik planlama 

yaklaşımlarının ve kentsel tasarım çözümlerinin 

geliştirilmesi 

• Yağmur suları üzerindeki kentleşmeden kaynaklı olumsuz 

etkilerin ve özellikle kirletici yüklerin oluşumunun 

engellenerek yağmur suyu kaynaklarının korunması 

• Toplumun bilinçlendirilmesi 

Yapısal Çözümler 

Tek bir yapı ölçeğinden kentsel ada ölçeğine kadar yağmur 

sularının infiltrasyonuna veya hasadına yönelik yöntemlerin 

kullanılması. 

 

Sonuç olarak, kentsel planlama kapsamında yağmur suyuna yönelik literatür 

değerlendirildiğinde ortaya konulan temel paradigma, kentsel planlamanın havzanın 

hidrolojik yapısıyla uyumlu olması gerekliliği üzerine odaklanmakta ve kentsel yerleşme 

alanları ile havzanın hidrolojik yapısının uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Bu doğrultuda kentsel planlama kapsamında yağmur suyuna yönelik literatürde ortaya 

konulan yaklaşımlar değerlendirilerek, yağmur suyu etkin kentsel planlamanın 

gerçekleştirilebilmesine yönelik tezin temelini oluşturan 3 temel ilke tanımlanmıştır.  
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Tezin temelini oluşturan 3 temel ilke; 

 

• Birinci ilke: Her havzanın hidrolojik açıdan kendine özgü bir yapısı vardır. Bu nedenle 

yağmur suyu etkin kentsel planlama yaklaşımları geliştirilirken, çalışılan havzanın 

hidrolojik karakteri ve davranışları doğru şekilde tanımlanmalıdır. 

• İkinci ilke: Hidrolojik açıdan hassas alanlar korunmalı, bu alanların hidrolojik 

işlevlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

• Üçüncü ilke: Doğal hidrolojik koşulların sürdürülmesi ve kentleşmeden kaynaklanacak 

olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için, planlama kararları havzanın hidrolojik 

karakteri ve davranışları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmelidir. 

 

Ayrıca, tez kapsamında ortaya konulan üçüncü ilkenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

yedi adet yağmur suyu etkin kentsel planlama stratejisi belirlenmiştir. Bunlar; 

 

i. Alanın hidrolojik yapısına uygun yapılaşma kararlarının geliştirilmesi, 

ii. Kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik planlama yaklaşımlarının 

geliştirilmesi, 

iii. Doğal su sistemlerinin korunmasına yönelik planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi, 

iv. Alanın hidrolojik karakterine uygun yağmur suyu yönetim yaklaşımlarının 

belirlenmesi, 

v. Peyzaj değerleri ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına yönelik çözümler 

geliştirilmesi, 

vi. Çok fonksiyonlu kullanıma yönelik çözümlerin geliştirilmesi, 

vii. Sürdürülebilirliğin desteklenmesi için yağmur suyu etkin kentsel yaşama yönelik 

toplum bilincinin oluşturulmasıdır. 

 

Yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilebilmesine yönelik tanımlanan bu 3 

temel ilke ve yedi strateji temel alınarak, tez kapsamında yağmur suyu etkin bir kentsel 

planlamanın gerçekleştirilmesine yönelik metodolojik bir yaklaşım ortaya konulmuştur. 
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3. YÖNTEM- HİDROLOJİK TEPKİ POTANSİYELİ (HTP) 

KAVRAMSAL MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Tez kapsamında yağmur suyu etkin bir kentsel planlama çalışmasının gerçekleştirilmesinde 

ortaya konulan üç temel ilkeden birincisi havzanın hidrolojik karakterinin ve davranışlarının 

tanımlanmasına dayanmaktadır. 

 

Ancak kentsel planlama çalışmaları kapsamında yağmur suyu yönetimine yönelik ortaya 

konulan literatür incelendiğinde konunun büyük oranda bir drenaj problemi olarak kabul 

edildiği, yağış akış süreçlerine yönelik havzanın hidrolojik karakterinin yüzey geçirimsizliği 

ve infiltrasyon ilişkisi üzerinden tanımlandığı ve genel olarak ortaya konulan yöntemlerde 

yağış-akış süreçlerinin belirlemesinde kullanılan verilerin arazi örtüsü, toprak geçirgenliği 

ve eğim parametreleriyle sınırlı kaldığı görülmektedir (Che, Zhao, Yang, Li ve Shi, 2014; 

Jeong, 2011; Lorente, 2016; Miguez ve diğerleri, 2015; Moglen ve diğerleri, 2003; Tang, 

2004; H. Wu, 2014; Yeo, Guldmann ve Gordon, 2007; Zheng ve Baetz, 1999). 

 

Bununla beraber, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik yapısının 

belirlenmesinde Jia ve diğerleri’nin (2013) ortaya koyduğu gibi çok kriterli bir 

değerlendirme endeksine dayalı daha geniş veri setleri kullanan, Dearden ve diğerleri (2013) 

gibi jeolojik ve hidrojeolojik verilerin değerlendirilmesini öneren ve hatta Romnée ve 

diğerleri (2015) gibi havzayı kentin morfolojik özellikleriyle tanımlamaya çalışan çok farklı 

perspektifte çalışmalar da mevcuttur.  

 

Ancak her ne kadar farklı yaklaşımlar ortaya konulmuş olsa da bütün bu çalışmalardaki ortak 

eksiklik konu aldıkları havzaların hidrolojik karakterinin belirlenmesinde yağış-akış 

süreçlerini, bu süreçleri tetikleyen mekanizmaları ve etkenleri sorgulayabilen bütüncül bir 

yaklaşım ortaya koyamamalarıdır. 

 

Oysa ki yağış-akış süreçlerinin ve süreç dinamiklerinin ele alındığı ikinci bölümde yer alan 

hidrolojik temeller konu başlığı altında da ortaya konulduğu gibi hidrolojiye yönelik literatür 

havzanın yağış akış süreçlerini yağış, infiltrasyon, sızma, yüzey akışı, iç akış, yeraltı suyu 

akımı, evapotraspirasyon vs. gibi birbiriyle etkileşimli birçok sürecin farklı zamansal ve 

mekânsal ölçeklerinden oluşan ve iklim, topografya, toprak özellikleri, jeolojik yapı, 

vejetasyon, hidrolojik ve hidrojeolojik durum vs. gibi son derece heterojen çevresel 
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etkenlere göre şekillenen karmaşık bir yapı üzerinden sorgulamaktadır (Betson, 1964; 

Flügel, 1995, 1996; Hewlett ve Hibbert, 1967; J. H. Horton ve Hawkins, 1965; R. E. Horton, 

1933; Hursh, 1944; Khan, Tuteja ve Sharma, 2013; Kirkby, 1978; Leavesly, Lichty, 

Troutman ve Saindon, 1983; Sklash ve Farvolden, 1979; Walter ve diğerleri, 2000).  

 

Kentsel planlama çalışmalarında havzanın hidrolojik yapısının bütüncül bir bakış açısıyla 

ortaya konulamaması planlama çalışmalarında yağış-akış süreçleri açısından havzanın 

hidrolojik yapısının doğru şekilde tanımlanamamasına, buna bağlı olarak kentsel yerleşim 

alanları ile havzadaki yağış akış süreçleri arasındaki etkileşimlerin doğru şekilde 

anlaşılamamasına neden olmaktadır.  

 

Bunun sonucunda, plancılar ve karar vericiler tarafından geliştirilen kentsel planlama 

yaklaşımları ve kararları olumsuz yönde etkilenmekte ve kentsel yerleşimler ile havzanın 

hidrolojik yapısının uyumunun sağlanması hedefinde istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.  

 

Bu problem doğrultusunda, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik yapısına 

yönelik verilerin planlama sürecine nasıl aktarılacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu sorunsala çözüm arayışı çerçevesinde literatür incelendiğinde, yağış akış süreçlerinin 

mekânsal ilişkilerini sorgulayan yaklaşımların en kapsamlı boyutuyla ele alındığı alanlardan 

birisinin hidrolojik modelleme çalışmaları olduğu görülmektedir (Abbott, Bathurst, Cunge, 

O'Connell ve Rasmussen, 1986; Arnold, Srinivasan, Muttiah ve Williams, 1998; Beven ve 

Kirkby, 1979; Crawford ve Linsley, 1966; Dawdy ve O’Donnell, 1965; De Roo, Wesseling 

ve Van Deursen 2000; France´s, Ve´lez ve Ve´lez, 2007; Freeze ve Harlan, 1969; Imbeaux, 

1892; Liu ve Todini, 2002; Mulvany, 1851; Rockwood, 1964; Ross, 1921; Sherman, 1932; 

Sugawara, 1967; Todini, 1995; Todini ve Ciarapica, 2002; Ve´lez, 2001).  

 

Günümüzde hidrolojik modeller su kaynaklarının geliştirilmesi, planlanması ve işletilmesi 

gibi konularda temel kaynak ve araçları oluşturmaktadır (Singh ve Frevert, 2005). Mevcut 

koşullarda hidrolojik modeller kullanılmaksızın çevre ve su kaynaklarına yönelik 

sorunlarının kavranabilmesi ve çözümler geliştirilebilmesi zor görünmektedir (Tokar ve 

Johnson, 1999). 
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Hidrolojik model yaklaşımı en basit şekliyle girdi ve çıktıları değerlendiren bir sistemin 

oluşturulmasına dayanmaktadır. Hidrolojik sistem modelinin amacı sistemin çalışmasını 

incelemek ve çıktısını tahmin etmektir. Hidrolojik bir sistem modeli gerçek sistemin bir 

yakınsamasıdır; girdi ve çıktıları ölçülebilir hidrolojik değişkenlerdir ve model yapısının 

merkezinde sistem dönüşümü kavramı vardır (Şekil 3.1.) (Chow ve diğerleri, 1988). 

 

 
 

Şekil 3.1. Basit bir model yapısının şematik gösterimi (Chow ve diğerleri, 1988) 

 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle günümüzde kullanılan hidrolojik 

modeller çoğunlukla matematiksel tabanlı modellerdir (Abbott ve diğerleri, 1986; Arnold ve 

diğerleri, 1998; Beven ve Kirkby, 1979; De Roo ve diğerleri, 2000; France´s ve diğerleri, 

2007; Liu ve Todini, 2002; Todini, 1995; Todini ve Ciarapica, 2002; Ve´lez, 2001). 

Matematiksel tabanlı hidrolojik modeller doğal hidrolojik süreçleri kütle, momentum ve 

enerji akımını temel alan matematiksel temsilleri kullanarak tanımlamaktadır (Refsgaard, 

1996). 

 

Bu noktada modelleme yaklaşımı girdi, işlem süreci ve çıktı aşamalarıyla tanımlanan açık 

bir metodoloji ortaya koyması açısından planlama çalışmaları için avantajlar sunmakta; 

ancak diğer taraftan günümüz matematiksel temelli hidrolojik modellerin planlama süreçleri 

ile ilişkilendirilmesinde ise bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Plancılar açısından bu sorunları kısaca, model parametrelerinin ve çıktılarının mekânsal 

boyutta yorumlanabilmesindeki yetersizlikler ve modelin işlem süreçleri üzerinde hakimiyet 

sağlamadaki zorluklar şeklinde özetlemek mümkündür. 

 

Konvansiyonel modelleme yaklaşımları akış miktarı, akış hızı, konsantrasyon zamanı gibi 

yağış akış süreçlerinin sonuçlarına odaklanırken; planlama çalışmaları mekânsal boyutta 

neden sonuç ilişkileri kurabilmek için bu süreçleri tetikleyen etkenleri anlama yani sürecin 

başlangıcına odaklanma ihtiyacı duymaktadır. 
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Ayrıca matematik tabanlı modellerde girdiler mekânsal verilerin ve çıktılar hidrolojik 

tepkilerin birer dönüştürülmüş sayısal temsilinden oluşmakta, işlem süreçlerini oluşturan 

denklem basamakları üzerinden mekânsal değerlendirmeler yapmak neredeyse imkânsız 

hale gelmektedir. Oysaki mekânsal planlama süreci temel olarak çevresel verilerin kapsamlı 

şekilde analiz edilerek yorumlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan havzadaki yağış akış 

süreçlerinin planlama kararlarına aktarılabilmesinde plancılar hidrolojik tepkilerin ve bu 

tepkilere neden olan etkenlerin mekânsal değişkenliklerini tanımlamada sorunlar 

yaşamaktadır. 

 

Diğer bir taraftan, günümüz matematik tabanlı modellerin özellikle bilgisayar teknolojisinin 

de desteğiyle yağış akış süreçlerini daha doğru şekilde betimleyebilmesindeki ilerlemelere 

karşın; bu çaba beraberinde modellerin işlem süreçlerinin kontrol edilebilmesi ve çalışma 

ihtiyaçlarına göre müdahale edilebilmesi noktasında ileri seviyede uzmanlaşma ihtiyacını da 

beraberinde getirmektedir.  

 

Bütün bu sorunlar, plancılar açısından hidrolojik modellerin planlama süreçlerine entegre 

edilebilmesinde önemli engeller doğurmakta, yağış-akış süreçlerine yönelik verilerin 

planlama çalışmalarına aktarılmasında istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır. 

 

Bu noktada, tezin amacı olan yağış-akış süreçlerine yönelik verilerin planlama çalışmalarına 

aktarılmasına yönelik çabada, hem modelleme yaklaşımının sunduğu metodolojinin 

avantajlarından hem de matematiksel tabanlı modellerin sahip olduğu hidrolojik süreçleri 

betimlemedeki yeteneklerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, tez 

kapsamında sayısal tabanlı hidrolojik modellerin planlama çalışmalarına entegre 

edilebilmesini engelleyen problemler göz önüne alınarak, planlama süreciyle uyumlu özgün 

bir model yapısı tasarlanmış ve bu model Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal 

Modeli olarak isimlendirilmiştir.  

 

3.1. Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modeli ve Modelin Temelleri 

 

HTP kavramsal modeli havzanın yağış akış süreçleri açısından hidrolojik yapısının bütüncül 

bir şekilde anlaşılarak planlama sürecine aktarılmasını hedefleyen, bu doğrultuda yağış 

karşısında oluşabilecek hidrolojik tepkileri tanımlayarak mekânsal değişkenliği ortaya 

koymayı amaçlayan, bunu yaparken sayısal soyut veriler ve karışık denklem basamakları 



61 

 

 

yerine haritalar üzerinde mekânsal olarak tanımlanmış verileri kullanan, bulanık mantık 

temelli kavramsal bir hidrolojik modeldir.  

 

Modelin temeli (i) haritalama ve (ii) bulanık kural tabanlı sistem yaklaşımları üzerine 

kurulmuştur. 

 

Haritalama 

 

Hidroloji literatürünün önemli bir kısmı yağış-akış süreçleri üzerinde etkili olan 

değişkenlerin zamansal ve mekânsal etkilerinin tanımlanarak haritalandırılmasına 

odaklanmaktadır. 

 

Bu kapsamda önemli bir çalışma Kirkby’nin (1978) topografik veriye dayanan nemlilik 

endeksi yöntemidir. Kirkby, topografik nemlilik endeksi olarak isimlendirdiği yönteminde 

havza içerisindeki bir noktada oluşacak su birikim miktarını yer çekimi etkisi altında, o 

noktanın drenaj alanının (katkıda bulunan alanının) büyüklüğü ile doğru orantılı ancak eğimi 

ile ters orantılı olarak formüle etmiştir. Daha sonra birçok araştırmacı tarafından Kirkby’nin 

bu bakış açısını temel alan farklı yorumlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir (Grabs, Seibert, 

Bishop ve Laudon, 2009; Hjerdt, McDonnell, Seibert ve Rodhe, 2004; Kopecký ve Čížková, 

2010; Lewis ve Holden, 2012; Nguyen ve Wilson, 2010; Pei ve diğerleri, 2010; Qin ve 

diğerleri, 2011; Ruhoff, Castro ve Risso, 2011; Sørensen, Zinko ve Seibert, 2006; Yong ve 

diğerleri, 2012). 

 

Ancak Kirkby’nin topografik nemlilik endeksi yaklaşımındaki en büyük eksiklik, havzanın 

bütününde homojen ve sığ bir toprak katmanının olduğu varsayımına dayanmasıdır. Bu 

durum toprak katmanının geçirimlilik ve derinlik açısından sergilediği heterojenliğin göz 

ardı edilmesi anlamına gelir. 

 

Bu nedenle Kirkby’nin topografik nemlilik endeksi formülünün geliştirilmiş bir varyasyonu 

olan toprak geçirgenliği ve derinliğini de ele alan toprak nemlilik endeksi formülleri 

önerilmiştir (Agnew ve diğerleri, 2006; Ambroise, Beven ve Freer, 1996; Buchanan ve 

diğerleri, 2014; Giri, Qiu ve Zhang, 2018; Lyon, Lembo, Walter ve Steenhuis, 2006; Martin-

Mikle, de Beurs, Julian ve Mayer, 2015; Qiu, 2009; Sivapalan, Beven ve Wood, 1987; 

Walter ve diğerleri, 2000; Y. Wu, Giri ve Qiu, 2016). 
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Havzanın hidrolojik karakterini topografya ve toprak özellikleriyle ilişkilendirerek 

sorgulayan bu yaklaşımlar değişken kaynak alan teorisi temelinde kavramsal ve pratik bir 

yöntem sunmaktadır. Ancak diğer taraftan, hidrolojik süreçlerde ve akış oluşumunda etkili 

olan mekânsal özelliklerin değişkenliğinin sorgulanmasında yetersiz kalmaktadır. 

 

Bu bağlamda, literatürde bir havzanın mekânsal heterojenliğini temsil etmeye yönelik geniş 

bir tartışma vardır (Bathurst, 1986; Bongartz, 2003; Flügel, 1995, 1996; Khan ve diğerleri, 

2013; Pierson, Blackburn, Van Vactor ve Wood, 1994; Reggiani ve Rientjes, 2005; 

Savvidou, 2018; Singh ve Woolhiser, 2002; Vieux, 1993; Wolock, 1995; Wood, Sivapalan, 

Beven ve Band, 1988; Zhang, Dawes ve Walker, 2001). 

 

Bu tartışma genel anlamda, bir havzanın sahip olduğu sınırsız fizyolojik heterojenliğinin 

hidrolojik açıdan algılanabilir ve yorumlanabilir düzeyde sadeleştirilmesi ihtiyacına yanıt 

arayışına odaklanmaktadır. 

 

Amerman (1965) toprak, vejetasyon ve topografya gibi farklı mekânsal veri setlerinin 

çakıştırılması ile farklı fonksiyonel tepkilere sahip alt alanların belirlenebileceğini önermiş 

ve bu alanları “birim kaynak alanları” olarak isimlendirmiştir.  

 

Daha sonra Flügel (1995, 1996), Leavesly ve diğerleri (1983) tarafından önerilen hidrolojik 

tepki birimleri yaklaşımını, Amerman’ın (1965) birim kaynak alanları yaklaşımı 

kapsamında yeniden yorumlayarak, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında kullanılabilir 

sistematik bir hidrolojik analiz yöntemi önermiş ve bu yöntemi kullanarak kavramsal bir 

hidrolojik kurgu temelinde topografya, toprak, jeoloji, yağış ve arazi örtüsünden oluşan veri 

setlerinin CBS ortamında çakıştırılarak hidrolojik tepki birimlerinin tanımlanabileceğini ve 

her bir birimin hidrolojik tepkilerinin ayrı ayrı hesaplanarak havzanın toplam tepkisinin elde 

edilebileceğini göstermiştir. 

 

Bir bakış açısıyla, Flügel’in ortaya koyduğu bu yaklaşım, Anerma’nın önermesinin bir 

sağlamasıdır. Yani Flügel, fizyolojik özelliklere dayalı birim kaynak alanların ve bu 

alanların mekânsal değişkenliğinin havzanın hidrolojik karakteri üzerindeki belirleyici 

etkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 
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Hidrolojik tepki birimlerinin CBS ortamında uygulanabilirliğinin gösterilmesi bu ve benzeri 

yaklaşımların literatürde yaygın şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Ancak, mekânsal veri 

setlerinin seçimi ve ölçeklendirilmesi konularındaki belirsizlikler hala önemini 

korumaktadır. 

 

Bu tez kapsamında, mekânsal veri setlerinin seçimi ve ölçeklendirilmesi konularındaki 

belirsizliklere çözüm olarak bulanık kural tabanlı sistem yaklaşımı kullanılmıştır. 

 

Bulanık kural tabanlı sistem yaklaşımı 

 

Bulanık kural tabanlı sistem yaklaşımının temeli bulanık mantık yöntemine dayanmaktadır. 

 

Bulanık mantık, kesin olmaktan ziyade yaklaşık muhakeme modlarıyla başa çıkmak için bir 

kavramlar, ilkeler ve yöntemler sistemi olarak görülür (Novák ve Perfilieva, 2000). Bu 

anlamda, bulanık mantık bulanık küme teorisine dayanmaktadır (Demicco ve Klir, 2003). 

İlk olarak Zadeh (1965) tarafından tanıtılan bulanık küme teorisi, klasik küme teorisine karşı 

geliştirilmiş eleştirel bir mantık yapısıdır.  

 

Klasik küme veya net küme mantığında bir varlık herhangi bir kümeye ya dahildir veya dahil 

değildir. Buna karşın bulanık küme mantığında bir eleman birden fazla kümeye belirli bir 

üyelik değeri derecesinde dahil olabileceği gibi, yine belirli bir üyelik değeri derecesinde de 

dahil olmayabilir. Burada klasik küme yaklaşımının aksine, bulanık kümelerin sınırı kesin 

değildir. Yani, bulanık mantık içerisinde üyesi olmamaktan üyeliğe geçiş ani değil 

aşamalıdır (Şekil 3.2.) (Demicco ve Klir, 2003). 

 

 
 

Şekil 3.2. Klasik küme yaklaşımı ile bulanık küme yaklaşımı arasındaki üyelik ilişkilerinin 

karşılaştırması 

 

Konuyu matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, klasik küme yaklaşımına göre bir varlık 

bir kümenin elemanı ise 1 ve değil ise 0 değerini alır. Buna karşın bulanık mantık klasik 
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küme sisteminin genişletilmiş halidir ve buna göre varlıkların üyelik derecesi 0 ile 1 

aralığında herhangi bir değer olabilir. Eğer bir elemanın üyelik değeri 1’e yakın bir değer 

ise o kümeye daha fazla ait, 0’a yakınsa o kümeye daha az ait olmaktadır. Bu durumda bir 

varlık bir kümenin “x” değerinde elemanı olduğu gibi, aynı zamanda “1-x” değerinde de 

elemanı değildir. 

 

Hidroloji alanı doğal süreçlerin değişkenliğine, sınırlı verilere ve yetersiz bilgiye bağlı 

olarak belirsizlikler altında kesin olmaktan ziyade yaklaşık muhakeme tutumlarına dayanan 

kavramlar, ilkeler ve yöntemler sistemi içermektedir (Demicco ve Klir, 2003). 

 

Benzer şekilde, diğer mantık türlerinden farklı olarak, bulanık mantıkta da kesin yargılardan 

ziyade belirsizlikler işin içerisine katılmaktadır. Ayrıca bulanık mantık çoklu bir mantık 

yapısına sahip olup, siyah ve beyaz ayrımı yerine bunlar arasındaki gri tonları 

tanımlamaktadır (Şen, 2011). Diğer bir ifadeyle bulanık mantık yöntemi sınırları ve 

nitelikleri kesin olarak tanımlanabilen verilerin analiz edilmesinden ziyade, sınırların 

belirsiz ve niteliklerin çok değişken olduğu verilerin analiz çalışmaları için uygundur. Bu 

durum bulanık mantık yaklaşımının hidrolojik çalışmalardaki belirsizliklere cevap 

verebilecek etkin bir araç olmasını sağlamaktadır (Bardossy, Bogardi ve Duckstein, 1990; 

Dou, Woldt ve Bogardi, 1999; Dou, Woldt, Bogardi ve Dahab, 1995; Dou, Woldt, Dahab ve 

Bogardi, 1997; Dubrovin, Jolma ve Turunen, 2002; Hundecha, Bardossy ve Werner, 2001; 

Mujumdar ve Sasikumar, 2002; Özelkan ve Duckstein, 2000; Pongracz, Bartholy ve 

Bogardi, 2001). 

 

Bulanık sistemler kapsamında en yaygın kullanılan sistem yaklaşımları arasında Ebrahim 

Mamdani tarafından geliştirilen metadolojiyi (Mamdani, 1974; Mamdani ve Assilian, 1975) 

temel alan yaklaşımlar yer almaktadır. 

 

Mamdani'nin yaklaşımı, karar verme sürecine yönelik olarak Zadeh’in (1965, 1973) bulanık 

mantık yaklaşımına bilgi tabanına dayalı bir çıkarım sisteminin entegre edilmesine dayanır 

(Şekil 3.3.). Bu nedenle bu sistemler bulanık kural tabanlı modeller olarak da adlandırılırlar 

(Cordón, José del Jesus ve Herrera, 1998).  
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Şekil 3.3. Mamdani tipi bulanık kural tabanlı model yapısı (Cordón, 2011) 

 

Şekil 3.3.’de de tanımlandığı gibi Mamdani tipi bulanık kural tabanlı modeller iki ana 

bileşenden oluşur. Bunlar (A) bilgi tabanı ve (B) bulanık işlem sürecidir.  

 

İnsan uzmanlık bilgisinin sisteme dahil edilmesini sağlayan bilgi tabanı süreci (i) kural 

tabanı ve (ii) veri tabanı olarak iki bölümden oluşur ve işlem sürecinin hangi kurallara göre 

çıkarsama yapacağına ve hangi verileri kullanacağına karar verir. 

 

Bulanık işlem süreci, bulanık mantık siteminin genel süreçlerini içerir; girdi ve çıktı arasında 

bulanıklaştırma, sistem çıkarımı ve durulaştırma işlemlerini kapsar. Bulanıklaştırma işlemi 

ile veriler 0-1 değer aralığında ölçeklendirilerek bulanıklaştırılırlar. Sistem çıkarımı 

aşamasında bulanıklaştırılan veriler kullanılarak bulanık fonksiyon hesapları gerçekleştirilir 

ve durulaştırma aşamasında elde edilen bulanık sonuçlar tekrar ölçeklendirilir.  

 

Uzmanlık bilgisinin sisteme dahil edilmesine izin verme ve sayısal ve sembolik işlemeyi 

ortak bir şemaya entegre etme becerisi sayesinde (Pedrycz, 1996) Mamdani tarzı bulanık 

kural tabanlı modeller sistem tanımlama araçları olarak yeteneklerini kanıtlamışlardır 

(Bardossy ve Duckstein, 1995; Driankov, Hellendoorn ve Reinfrank, 1993; Kuncheva, 

2000).  

 

Bu bağlamda, HTP kavramsal modelinin temelini oluşturan haritalama ve bulanık kural 

tabanlı model yaklaşımı temel alınarak Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) kavramsal 

modeli şu şekilde geliştirilmiştir. 
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3.2. Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modelinin Geliştirilmesi 

 

HTP kavramsal modeli, Mamdani tipi bulanık kural tabanlı model yaklaşımı referans 

alınarak geliştirilmiş ve model yapısı Şekil 3.4.’de gösterildiği gibi tasarlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3.4. HTP kavramsal model yapısı  

 

HTP kavramsal modeli, Mamdani tipi bulanık kural tabanlı modellerde olduğu gibi (A) bilgi 

tabanı ve (B) bulanık işlem süreci olarak iki ana bileşenden oluşmaktadır.  

 

Modelin bilgi tabanı (i) kural tabanı ve (ii) veri tabanı olarak iki bölümden oluşmaktadır ve 

yağış-akış süreçlerine yönelik hidrolojik bilginin sisteme dahil edilerek işlem sürecinin 

hangi kurallara göre çıkarsama yapacağının ve hangi verileri kullanacağının belirlenmesine 

dayanmaktadır. Bulanık işlem süreci ise HTP kavramsal modelinin harita tabanlı yapısına 

uygun olarak hidrolojik göstergelerin haritalaştırılması ve girdi ile çıktı arasında haritaların 
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bulanıklaştırılması, bulanık haritalar üzerinden çıkarımların yapılması ve haritaların yeniden 

durulaştırılması işlemlerini kapsamaktadır. 

 

Buna göre, modelin oluşturulmasında takip edilen adımlar Çizelge 3.1.’deki gibi 

tanımlanmıştır. Bunlar bilgi tabanının geliştirilmesi ve işlem sürecinin kurgulanması olarak 

iki ana bölüm altında toplam beş adımdan oluşmaktadır. 

 

Çizelge 3.1. HTP Kavramsal Modelinin oluşturulmasında takip edilen adımlar 

 

A. Bilgi Tabanının Geliştirilmesi 

(i) Veri Tabanı 

1. adım Hidrolojik kurgunun geliştirilmesi 

2. adım Göstergelerin belirlenmesi 

(ii) Kural Tabanı 

3. adım Hidrolojik tepkilerin tanımlanması 

4. adım Modelin işlem fonksiyonlarının tasarlanması 

B. Bulanık İşlem Sürecin Kurgulanması 

(iii) İşlem Süreci 5. adım Modelin uygulama basamaklarının tanımlanması 

 

HTP kavramsal modelinin oluşturulmasında takip edilen her bir adım aşağıda detaylı olarak 

açıklanmıştır. 

 

3.2.1. Birinci adım: Hidrolojik kurgunun geliştirilmesi 

 

Yağış-akış süreçlerine yönelik hidrolojik tepkiler yağış ve havza özelliklerine bağlı olarak 

şekillenirler. Ancak doğal koşullar altında yağış ve havza özellikleri sınırsız fizyolojik 

değişkenlikler gösterirler. Bu değişkenlikler pratikte havzanın yağış-akış tepkilerinin bütün 

detaylarıyla açıklanabilmesini imkansızlaştırırlar. Bu nedenle literatürde bir havzanın 

mekânsal heterojenliğini temsil etmeye yönelik geniş bir tartışma vardır (Amerman, 1965; 

Bathurst, 1986; Bongartz, 2003; Flügel, 1995, 1996; Khan ve diğerleri, 2013; Leavesly ve 

diğerleri, 1983; Pierson ve diğerleri, 1994; Reggiani ve Rientjes, 2005; Savvidou, 2018; 

Singh ve Woolhiser, 2002; Vieux, 1993; Wolock, 1995; Wood ve diğerleri, 1988; Zhang ve 

diğerleri, 2001). Bu tartışmaya yönelik literatür incelendiğinde, ortaya konulan farklı 



68 

 

yaklaşımlara karşın, sınırsız heterojenliğe sahip bu hidrolojik sistemlerin tanımlanmasındaki 

ortak tutumun özetle sistemin temel ve en önemli bileşenlerinin tanımlanarak 

basitleştirilmesi olduğu görülmektedir. 

 

Bu doğrultuda, veri tabanının oluşturulması aşamasında hidrolojik bir kurgu geliştirilerek 

literatürde belirtildiği gibi yağış-akış süreçleri ve bu süreçleri etkileyen etkenlerin temel ve 

en önemli bileşenleri tanımlanarak basitleştirilmiş, böylece HTP kavramsal modelinin veri 

tabanının oluşturulmasında kullanılacak göstergeler tanılanmıştır. 

 

Hidrolojik kurgunun geliştirilmesinde referans alınan bilgi tezin ikinci bölümü içerisinde 

Hidrolojik Temeller konu başlığı altında ortaya konulmuştur.  

 

Hidrolojik temeller başlığı altında hidrolojik sistem, hidrolojik çevrim ve yağış akış süreçleri 

ele alınmakta, infiltrasyon fazlası yüzey akışı, doygunluk fazlası yüzey akışı, iç akış, yeraltı 

suyu katkısı, kanal akışı ve evapotranspirasyon süreçleri bu süreçleri tetikleyen 

mekanizmalar, etkileyen etkenler ve süreçlerin birbiriyle etkileşimleri çerçevesinde 

tanımlanmaktadır (A. D. Ward ve Trimble, 2003; Anderson ve Burt, 1978; Beven ve Freer, 

2001; Chow ve diğerleri, 1988; Davie, 2008; Dunne, 1970; Dunne ve Black, 1970; Fritz ve 

diğerleri, 1976; Heppell ve diğerleri, 1999; Hewlett ve Hibbert, 1967; Hewlett ve Nutter, 

1970; J. H. Horton ve Hawkins, 1965; Jones, 1981; Martinec ve diğerleri, 1974; McGlynn 

ve diğerleri, 2002; Mosley, 1979, 1982; Needelman, Gburek, Petersen, Sharpley ve 

Kleinman, 2004; R. C. Ward, 1984; R. E. Horton, 1933; Singh, 1988; Sklash ve Farvolden, 

1979; Tarboton, 2003; Tanaka, 1992; Wilson ve diğerleri, 1990).  

 

Hidrolojik temeller bölümü altında Şekil 2.5’de verilen Singh’in (1988) ortaya koyduğu 

şema doğada gözlemlenen yağış-akış süreçlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin 

basitleştirilmiş bir ifadesini tanımlamaktadır.  

 

Ayrıca Şekil 2.12’de akış süreçleri arasındaki bu ilişkiler Tarboton (2003) tarafından farklı 

akış oluşum mekanizmaları üzerinden yeniden tanımlanarak kavramsallaştırılmaktadır. 

 

Her iki hidrolojik kurgu da yağış-akış süreçlerinin kavramsallaştırılmasında kapsamlı bir 

teorik çerçeve sunmakta, ancak her ikisi de süreçlerin tanımlanmasında suyun hareketini 
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referans alan bir yaklaşım kullanmaktadır. Bu durum hidrolojik kurgu üzerinden mekânsal 

değişkenliklerin akış süreçleri üzerindeki etkilerinin tanımlanamamasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle tez kapsamında, bu hidrolojik kurgular suyun hareketi ile ilişkili olan yüzey ve 

yüzey altı ortamlarını ve bu ortamların birbirleriyle olan etkileşimlerini tanımlayacak şekilde 

yeniden yorumlanmışlardır. Bu kapsamda ortaya konulan hidrolojik kurgu Şekil 3.5.’deki 

gibi şematize edilerek açıklanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3.5. HTP Kavramsal modelinin hidrolojik kurgusu 

 

Hidrolojik kurgunun açıklaması 

 

Yağış esnasında yüzeye düşen su yüzey katmanının geçirimlilik kabiliyetine göre hızlı veya 

yavaş bir şekilde toprak altına doğru infiltre olur ve toprağın su içeriğini artırır. 

 

Toprak bünyesine infiltre olan suyun bir kısmı toprak katmanı içerisinde asılı kalırken, diğer 

kısmı ise yer çekiminin de etkisiyle daha derinlerdeki kayaç tabakasına doğru süzülür. 

Kayaç tabakasına ulaşan suyun daha derinlere doğru süzülebilmesi kayaç tabakasının 

geçirimliliği ile ilişkilidir. Kayaç tabakası geçirimli ise su yeraltı su kaynaklarına doğru 
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derinlere süzülür. Geçirimsiz ise kayaç tabakası ile yüzey arasında toprak katmanının 

içerisinde depolanır. Kayaç tabakasının geçirimliliğinde tabakadaki kırık ve çatlakların 

varlığı da etkiler. Su bu kırıklıklardan kolaylıkla derinlere doğru süzülecek bir yol bulabilir.  

 

Toprak katmanı içerisinde depolanabilecek suyun miktarı bu katmanın derinliği ile doğru 

orantılıdır. Bu nedenle katman ne kadar derin olursa toprağın doygun hale gelmesi o oranda 

yavaş olur. Sığ toprak derinliklerinde toprak doygunluğu daha hızlı tamamlanır.  

 

Toprak katmanının doygunluğunu etkileyen diğer etkenler ise su tablasının seviyesi ve 

süreklilik gösteren su kütlesinin varlığıdır. Her iki etken de toprak bünyesindeki boşlukların 

su ile dolmasına neden olurlar. 

 

Toprak doygun duruma ulaştığında artık geçirimsiz bir katman olarak davranmaya başlar. 

 

Ayrıca yağışın şiddeti de sularının toprak içerisine infiltre olması üzerinde belirleyici bir 

etkendir. Yağış şiddeti toprağın infiltrasyon hızını geçtiği zaman toprak geçirimsiz bir yüzey 

gibi davranır. 

 

Zemin geçirimsizliği, toprak doygunluğu veya yağış şiddetine bağlı olarak toprak katmanı 

içerisine infiltre olamayan yağış suları yüzeyde veya yüzeye yakın bir seviyede toprak 

katmanı içerisinde birikir. Biriken bu su eğimin etkisiyle akışa geçer.  

 

Akışa geçen su öncelikle yolu üzerindeki çukurlukları sırasıyla doldurarak akışını sürdürür. 

Yüzey çukurluklarının derin ve fazla olduğu alanlarda yüzey akışının oluşumu daha geç ve 

yavaş olurken, düşük olduğu alanlarda bu süreç daha kolay ve hızlı gerçekleşir.  

 

Akışa geçen bu suların izleyeceği yol topografik özelliklere bağlı olarak şekillenir.  

 

Yağış sularının toprak yüzeyinde birikerek akış oluşturmasını engelleyen en önemli 

özelliklerden birisi de vejetasyon varlığının yoğunluğudur. Eğer toprak yüzeyi bitkilerle 

kaplı ise bu durumda düşen yağışların bir kısmı bitki yaprakları ve dalları tarafından tutulur. 

Tutulan suların bir kısmı buharlaşarak atmosfere geri dönerken, diğer kısmı ise damlayarak 

veya süzülerek toprağa ulaşan sulara katılırlar.  
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3.2.2. İkinci adım: Göstergelerin belirlenmesi 

 

Ortaya konulan hidrolojik kurguya referans alınarak yağış-akış süreçlerinin oluşumu 

üzerinde belirleyici olan 11 mekânsal gösterge tanımlanmıştır. Bunlar; 

 

Yağış miktarı (YM) 

 

Yağış miktarı sisteme giren suyu temsil eder ve sistem içerisindeki bütün hidrolojik 

hareketler aslında bu suyun farklı ortamlardaki durumunu açıklarlar. Yağış miktarı zamana 

ve mekâna bağlı olarak değişkenlikler gösterir. Bu değişkenlik küçük ölçekli çalışmalar için 

göz ardı edilebilir olsa da büyük ölçekli alanlar içerisinde gelişecek hidrolojik tepkiler 

açısından belirleyicidir. 

 

Yüzey eğimi (YE) 

 

Geçirimsizliğin etkisi ile yüzey üzerinde veya yüzeye yakın seviyede toprak katmanı 

içerisinde biriken suların yanal hareketi eğime bağlı olarak gerçekleşir. Bu sular eğimin düz 

ve düze yakın olduğu alanlarda toplanarak birikirken, eğim arttıkça daha da hızlanarak akışa 

geçerler. 

 

Topografik etki (TE) 

 

Topografya yüzeyin şekilsel özellikleridir. Bu şekilsel özellikler yüzey üzerinde veya 

yüzeye yakın seviyede toprak katmanı içerisinde akışa geçen suyun yönü ve hızı üzerinde 

belirleyicidir. Bu nedenler bir noktanın drenaj alanın (katkıda bulunan alanının) 

tanımlanmasında veya akış kanallarının belirlenmesinde topografik veriler referans alınır. 

 

Yüzey pürüzlülüğü (YP) 

 

Pürüzlülük yüzey üzerindeki dalgalanmalardır. Bu dalgalanmalar yüzey yapısı üzerindeki 

çukurlukları ve tümsekleri oluşturur. Yüzey üzerinde akışa geçen su öncelikle yolu 

üzerindeki çukurlukları sırasıyla doldurarak akışını sürdürür. Yüzey çukurluklarının derin 

ve fazla olduğu alanlarda yüzey akışının oluşumu daha geç ve yavaş olurken, düşük olduğu 

alanlarda bu süreç daha kolay ve hızlı gerçekleşir.  
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Toprak geçirgenliği (TG) 

 

Toprak geçirgenliği, toprağın yapısının yağış sularının toprak bünyesi içerisine 

geçebilmesine elverişli olma özelliğidir. İnfiltrasyon yağış sularının toprak bünyesine 

girmesi olarak tanımlandığından, toprağın geçirgenlik özelliği infiltrasyon ile doğrudan 

bağlantılıdır. 

 

Toprak katmanının derinliği (TKD) 

 

Standart bir zemin profilinde yüzey ile kayaç katmanı arasındaki alanda toprak tabakası yer 

almaktadır. Toprak katmanı içerisinde depolanabilecek suyun miktarı bu katmanın derinliği 

ile doğru orantılıdır. Katman ne kadar derin olursa toprağın doygun hale gelmesi o oranda 

yavaş olur. Sığ toprak derinliklerinde toprak bünyesindeki boşluklar daha hızlı dolacağından 

doygunluk da daha hızlı gerçekleşecektir. Doygunluk durumu toprağın geçirgenliği üzerinde 

etkilidir. 

 

Kayaç geçirgenliği (KG) 

 

Kayaç yapısının yağış sularının geçebilmesine elverişli olması durumudur. Toprak 

bünyesine infiltre olan suyun bir kısmı toprak katmanı içerisinde asılı kalırken, diğer kısmı 

ise yer çekiminin de etkisiyle daha derinlerdeki kayaç tabakasına doğru süzülür. Kayaç 

tabakasına ulaşan suyun daha derinlere doğru süzülebilmesi kayaç tabakasının geçirimliliği 

ile ilişkilidir. Kayaç tabakası geçirimli ise su yeraltı su kaynaklarına doğru derinlere süzülür. 

Geçirimsiz ise kayaç tabakası ile yüzey arasında toprak katmanının içerisinde depolanır.  

 

Kayaç tabakasındaki kırıklık ve çatlaklıkların varlığı (KTKÇ) 

 

Kayaç tabakasının geçirimliliğini tabakadaki kırık ve çatlakların varlığı da etkiler. Su bu 

kırıklıklardan kolaylıkla derinlere doğru süzülecek bir yol bulabilir.  

 

Sığ seviyede su tablasının varlığı (STV) 

 

Su tablası serbest yüzeyli bir aküferin etkisi altında doygun halde bulunan ortamdır. Doygun 

durumdaki topraklar toprak bünyesindeki boşlukların su ile dolması nedeni ile geçirimsiz bir 
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katman olarak davranmaya başlarlar. Bu nedenle su tablasının seviyesi toprak katmanının 

doygunluk durumu üzerinde etkilidir. 

 

Süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık (SKV) 

 

Su tablasının yüzeye en yakın olduğunu yerler arasında su kütlelerine bitişik alanlar yer 

almaktadır. Su kütlelerine yakın konumdaki topraklar bünyelerindeki boşlukların su ile dolu 

olması nedeni ile geçirimsiz yüzey özelliği gösterirler. Toprak katmanının doygunluk 

durumu su kütlesinden uzaklaştıkça azalır. Azalma oranı toprak yapısının özelliğiyle 

ilişkilidir.  

 

Vejetasyon yoğunluğu (VY) 

 

Yağışlar esnasında yağmur sularının bir kısmı bitki yaprakları ve dalları tarafından tutulur. 

Tutulan bu suların bir kısmı buharlaşarak atmosfere geri dönerken, diğer kısmı ise 

damlayarak veya süzülerek toprağa ulaşan sulara katılırlar. Bu durum yağış miktarı ve 

şiddeti üzerinde düşürücü bir etki yaratarak hidrolojik süreçlerin üzerinde etkili olur. 

 

HTP kavramsal modelinin veri tabanını oluşturan bu 11 gösterge Çizelge 3.2.’de 

listelenmiştir. 

 

Çizelge 3.2. HTP Kavramsal modelinin veri tabanını oluşturan göstergeler 

 
Göstergeler Kısaltması 

1 Yağış miktarı YM 

2 Yüzey eğimi YE 

3 Topografik etki TE 

4 Yüzey pürüzlülüğü YP 

5 Toprak geçirgenliği TG 

6 Toprak katmanının derinliği TKD 

7 Kayaç geçirgenliği KG 

8 Kayaç tabakasındaki kırıklık ve çatlaklıkların varlığı KTKÇ 

9 Sığ seviyede su tablasının varlığı STV 

10 Süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık SKY 

11 Vejetasyon yoğunluğu VY 
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3.2.3. Üçüncü adım: Hidrolojik tepkilerin tanımlanması 

 

Hidrolojik tepki yüzeyin yağış karşısında oluşturduğu akış davranışı olarak tanımlanabilir. 

Bu davranış yağış ve yüzey özelliklerinin etkisi altında şekillenir. Yağış deseni ve yüzey 

özelliklerinin heterojenliğine bağlı olarak havza yüzeyindeki hidrolojik tepkilerin dağılımı 

da farklılıklar gösterir. Hidrolojik tepkilerin havza içerisinde oluşturduğu doku o havzanın 

hidolojik karakterini tanımlar. 

 

Bu noktada, tez kapsamında ikinci bölüm altında Hidrolojik Temeller başlığı ile verilen 

literatür referans alınarak, yüzeyin yağış karşısında vereceği 3 temel akış tepkisi 

tanımlanmıştır. Bunlar (1) depresyon, (2) infiltrasyon ve (3) yüzey akışıdır (Şekil 3.6). 

 

 

1 Depresyon  

(su birikmesi, 

göllenme) 

2 İnfiltrasyon 

3 Yüzey akışı 

 

Şekil 3.6. Yüzeyin yağış karşısında vereceği 3 temel akış tepkisi 

 

Depresyon 

 

Depresyon, diğer bir ifade ile göllenme, suyun yüzeyde veya yüzeye yakın seviyede 

birikmesidir. Büyük drenaj alanına sahip düşük eğimli düzlüklerde veya çukurluklarda, 

geçirimliliği düşük yüzey katmanının olması veya sığ toprak tabakası altında geçirimsiz 

kayaç tabakasının ya da yüksek taban suyu seviyesinin varlığı depresyon oluşumunu teşvik 

eder. 

 

Depresyon alanları yağış olayları sırasında veya hemen ardından yüzey veya yüzeye yakın 

seviyede görülen su varlığı ile kendisini belli ederler.  
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Bu alanlar iklimsel olaylara karşı oldukça duyarlıdır. Yağışlarla beraber bu alanlarda 

bulunan topraklar hızla doygunluk seviyesine ulaşır ve hatta yüksek hacimli yağışlarda su 

seviyesi yüzey üzerinde yükselir. Suyun yükselme hızı yağışın şiddetine ve drenaj alanının 

konsantrasyon süresine bağlıdır. Diğer taraftan depolanan su yüzeyde veya yüzeye yakın 

seviyede ve sığ bir toprak katmanı içerisinde bulunduğu için iklimsel şartlar ve bitki varlığı 

ile doğrudan etkileşim halindedir.  

 

Depresyon alanlarının en önemli işlevlerinden birisi yağış sularının havza içerisinde 

tutulmasını sağlayarak havzanın su bütçesine pozitif katkı sunmasıdır. Yağış sularının yüzey 

üzerinde veya yüzeye yakın seviyede birikmesini sağlayarak sucul bir ortam oluştur ve bu 

sayede amfibik bir ekosistemin gelişimini desteklerler. Bu nedenle havzanın biyo-

çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülmesi açısından önemli kaynak alanlarıdırlar. 

 

Ayrıca akışa geçen suların toplanarak biriktiği bu alanlar havzanın konsantrasyon süresini 

uzatarak havza çıkışındaki tepe akış büyüklükleri ve akış miktarları üzerinde düşürücü bir 

etki oluştururlar. Akışa geçen yağış suları yüzey boyunca ilerlerken, yüzeyde birikmiş olan 

partikülleri ve hatta kentsel kirleticileri de bünyesine katarak taşırlar. Depresyon alanları bu 

suları dinlendirerek taşıdıkları maddelerin çökelmesini sağladıkları için aynı zamanda bir 

filtre işlevi görürler. 

 

İnfiltrasyon 

 

İnfiltrasyon, suyun toprak yüzeyinden geçerek gözenekli bir ortama girmesidir (DSİ, 2020). 

Toprak bünyesine infiltre olan suyun bir kısmı havalanma bölgesi (doymamış bölge) 

içerisinde asılı kalırken, bir bölümü de kök bölgesinin aşağısında ve daha derinlerde bulunan 

bir su tablasına doğru sızabilir. Bu durum derin sızma olarak adlandırılır.   

 

Bir alanın infiltrasyon gerçekleştirme potansiyeli ne kadar çok yağış suyunu toprak 

katmanının derinliklerine taşıyabileceği ile alakalıdır.  

 

İnfiltrasyon gerçekleştirme potansiyeli yüzey ve yüzey altı katmanlarının geçirimlilik 

kabiliyetine, taban suyunun seviyesine, toprağın doygunluk durumuna, eğim, yüzey 

çukurlukları ve vejetasyon gibi suyun toprağa uygulanma süresini etkileyen etkenlere ve 

ayrıca yağışın şiddeti ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca alandaki 
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infiltrasyon miktarını etkileyen bir diğer unsur da infiltre olacak suyun varlığıdır. Bu nedenle 

su varlığını etkileyen iki unsur yağış miktarı ve ilişkili olduğu drenaj alanının (katkıda 

bulunan alanın) büyüklüğü de alanın infiltrasyon gerçekleştirme potansiyeli açısından 

belirleyicidir. 

 

İnfiltrasyon süreci özetle, suların yağışlı dönemlerde iklimsel değişkenlerden 

etkilenmeyecek bir derinlikte muhafaza edildiği ve kurak dönemlerde doğaya tekrar ancak 

tutumlu bir şekilde verildiği, ayrıca büyük miktarda suyun yer altı depolarında rezerv 

edilerek bekletildiği doğal bir düzenleyicidir. Bütün bu özelliklerinden dolayı infiltrasyon 

literatürde yaygın olarak sağlıklı bir yağış-akış sürecinin göstergesi olarak kabul edilmekte 

ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 

 

Yağış sularının yüzeyden toprak bünyesine ve yeraltı sularına taşınması neticesinde su 

bütçesindeki akış ve buharlaşma yoluyla olan kayıplar önemli ölçüde yavaşlatıldığı için 

infiltrasyon süreci aslında havzanın temel su tasarruf sistemidir. Bu sular bitki kökleri için 

uzun süreli su kaynağı sağladığı gibi derin sızma yaparak yer altı sularını beslerler. Bu açıdan 

infiltrasyon dünya üzerindeki kullanılabilir tatlı su kaynaklarının önemli bir bölümünü 

oluşturan yeraltı su rezervlerinin beslenmesi ve kendini yenileyebilmesinden sorumludur. 

Ayrıca infiltrasyon kaynaklı yer altı akımı ve iç akış süreçleri akarsuların baz akışlarını 

oluştururlar. 

 

İnfiltrasyon ile yağış sularının toprak bünyesi içerisine alınması akış hızları üzerinde büyük 

ölçekli düşürücü bir etki oluşturur. Akış hızları üzerindeki bu geciktirme etkisi havzanın 

çıkış deşarjındaki konsantrasyon ve sönümlenme süreçlerinin uzamasını ve buna bağlı 

olarak tepe akış miktarlarının azalmasını sağlar. 

 

İnfiltrasyon sürecinin bir diğer önemli etkiside yağış sularının yüzey üzerinden akarken 

bünyelerine kattıkları partiküllerin ve maddelerin toprak tarafından filtrelenmesi ve 

böylelikle suların temizlenmesidir. 

 

Yüzey akışı: 

 

Yağışın yaklaşık bir gün veya biraz daha fazla bir sürede bir akarsuya katıldığı yüzey akışı 

ve sığ toprak altı akışı yüzeysel akış olarak sınıflandırılır (Tarboton, 2003). Buna göre yüzey 
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akışı, şiddetli veya yüksek yoğunluklu yağışlar neticesinde yüzeyde veya hemen yüzey 

altında sığ bir seviyede biriken suların eğimin de etkisiyle oluşturduğu hızlı hareketidir. 

 

Yağış şiddeti toprağın infiltrasyon oranını aştığında su yüzey üzerinde ince bir tabaka 

halinde birikir2. Biriken bu su toprak yüzeyindeki çukurlukları doldurmaya başlar. 

Yüzeydeki çukurlukların dolmasıyla yağış suları, eğimin de etkisiyle yüzey üzerinde hareket 

ederek yüzey akışını oluşturur. Ayrıca, yüzey akışı toprak doygun halde olduğunda da ortaya 

çıkabilir3. Bu durumda toprak profilinin tüm boşlukları, çatlaklar ve aralıklar su ile doludur 

ve buna bağlı olarak fazla su toprak yüzeyi üzerinde birikmeye başlar ve yüzeydeki 

çukurlukları doldurarak eğimin de etkisiyle akışa geçer. 

 

Yağışın şiddeti ve hacmi, drenaj alanının büyüklüğü ve şekli, yüzey eğimi, yüzeyin 

infiltrasyon hızı, yüzey ve yüzey altı katmanlarının geçirimlilik kabiliyeti, toprağın 

doygunluk seviyesi, yüzeysel çukurluklar ve vejetasyon yoğunluğu gibi etkenler yüzey 

akışının oluşumu, hacmi ve hızı üzerinde etkilidir. 

 

Yüzey akışı hem havzanın su bütçesinde hem de morfolojik yapısı üzerinde hızlı ve çarpıcı 

değişimlere neden olduğu için dikkatle ele alınması gereken bir konudur.  

 

Yağış sularının yüzey üzerinde oluşturduğu hızlı ve yüksek hacimli akışlar havzanın su 

bütçesinde hızlı değişimlerin yaşanmasına ve buna bağlı olarak konsantrasyon ve 

sönümlenme sürelerinin kısalmasına ve tepe akışlarının yükselmesine neden olurlar. Çoğu 

zaman yüksek hacimli suların bu hızlı hareketi alt havzalardaki depresyon alanlarında ani 

taşkınlarla sonuçlanır. Ayrıca akışa geçen su yüzey üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir. 

Aşınmanın boyutu akışa geçen suyun şiddeti, hacmi ve süresi ile bağlantılıdır ve yüzey 

üzerinde çarpıcı etkiler yaratabilir. Buna karşın havzadaki hidro-ekolojik denge uzun yıllara 

dayanan bir adaptasyon sürecinin eseridir ve bu etkilere karşı doğal koşullar altında havzalar 

drenaj ağları, taşkın yatakları, vejetasyon dokusu gibi doğal kontrol mekanizmaları 

geliştirmişlerdir.  

 

Ayrıca, yüzey akışları aslında havza hidrolojisi içerisindeki hızlı su iletim sistemleridir. 

Yüzey akışı ile doğal kanallarda toplanarak akan yağış suları bu yolla hızlı bir şekilde alt 

 
2 Horton yüzey akış veya infiltrasyon fazlası yüzey akış teorisi 
3 Değişken kaynak alanları veya doygunluk fazlası yüzey akış teorisi 
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havzadaki depresyon veya infiltrasyon bölgelerine taşınarak bu sistemleri beslerler. Bu 

nedenle havza yüzeyi üzerinde dağılan yağış sularının toplanması ve taşınmasında görev 

alan yüzey akış süreçleri havzadaki hidrolojik süreçlerin ve dolayısı ile ekosistemin sağlıklı 

bir şekilde işlemesi ve devamlılığının sağlanmasında kilit bir role sahiptir.   

 

Yüzey akışı temelde bir su hareketi olmakla birlikte, bu sürece suyun yüzey üzerinden 

yıkayarak bünyesine kattığı organik ve inorganik birçok maddenin taşınımı da dahil olur. 

Besin maddelerinin, tohumların, larva ve yumurtaların ve hatta canlı türlerini içeren bu 

madde taşınımı dinamik bir ekosistem yapısının ve biyo-çeşitliliğin sağlanması ve 

sürdürülebilmesi açısından çok önemlidir.  

 

3.2.4. Dördüncü adım: Modelin işlem fonksiyonlarının tasarlanması 

 

HTP kavramsal modeli kapsamında her bir hidrolojik tepkinin havza içerisindeki mekânsal 

değişkenliğini ortaya koyabilmek amacıyla modelin işlem fonksiyonları tasarlanmıştır. 

 

HTP kavramsal modelinde işlem fonksiyonları modelin kural tabanını oluştur ve modelin 

işlem sürecinin hangi kurallara göre çıkarsama yapacağını tanımlar.  

 

İşlem fonksiyonlarının tasarımında, modelin veri tabanına yönelik geliştirilen hidrolojik 

kurgu (hidrolojik sadeleştirme) referans alınmış ve bu kurguya bağlı olarak yine modelin 

veri tabanı içerisinde tanımlanan göstergeler kullanılmıştır. 

 

İşlem fonksiyonunda kullanılan araçlar 

 

HTP kavramsal modelinde işlem fonksiyonları harita tabanlı bir işlem sürecinin 

geliştirilebilmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemi programı olan ArcMap ara yüzü üzerinde, 

bulanık çakıştırma araçları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, plancıların modelin 

işlem süreçleri üzerinde hakimiyet kurabilmesi sağlanmıştır.  

 

ArcMap programı içerisindeki bulanık işlem araçları “mekânsal analiz araçları” (Spatial 

Analyst Tools) altındaki “çakıştırma” (Overlay) grubu içerisinde yer alan “bulanık üyelik” 

(Fuzzy Membership) ve “bulanık çakıştırma” (Fuzzy Overlay) araçlarından oluşmaktadır. 
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Bulanık üyelik ve bulanık çakıştırma araçlarının araç kutusu içerisindeki yerleri Resim 

3.1.’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Resim 3.1. ArcMap programı içerisindeki bulanık üyelik (Fuzzy Membership) ve bulanık 

çakıştırma (Fuzzy Overlay) araçlarının araç kutusu içerisindeki yerleri 

 

Bulanık üyelik aracı  

 

Bulanık üyelik aracı, belirli bir bulanıklaştırma algoritması kullanarak resim tabanlı harita 

verilerinin 0 ile 1 değerleri arasında yeniden ölçeklendirilmesini sağlar. Bulanıklaştırma 

algoritması ile 0 değeri kesinlikle belirtilen setin üyesi olmayan ve 1 değeri kesinlikle 

belirtilen setin üyesi olan yerlere atanır. 0 ile 1 arasındaki tüm değer aralığı ise bu iki kesin 

değer arasındaki üyelik potansiyeline göre tanımlanır (internet: Applying fuzzy logic to 

overlay rasters, 2019). Bulanık üyelik araç penceresi Resim 3.2.’de verilmiştir. 

 

 

 

Resim 3.2. ArcMap programı içerisindeki bulanık üyelik araç penceresi 

 

Bulanık üyelik aracı, bulanıklaştırma işleminde farklı bulanıklaştırma tiplerinin 

(Membership type) seçilebilmesine olanak vermektedir. Her bulanıklaştırma fonksiyonunun 

denklem yapısında ve uygulamasında farklılıklar vardır. En uygun bulanıklaştırma tipinin 

belirlenmesi modellenmekte olan olguya ve bulanıklaştırılacak değerler kümesinin yapısına 

bağlıdır. 
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Tez kapsamında HTP kavramsal modelinin işlem fonksiyonlarının tamamında doğrusal 

(Linear) bulanıklaştırma tipi kullanılmıştır (Resim 3.3.).  

 

 
 

Resim 3.3. Bulanık üyelik araç penceresi içerisindeki doğrusal bulanıklaştırma tipi 

 

Doğrusal bulanıklaştırmada, kullanıcı tarafından belirlenen en düşük (Minimum) değerin 

altındaki bütün değerler 0 ve en yüksek (Maximum) değerin üzerindeki bütün değerler 1 

olarak tanımlanır ve en düşük değer ile en yüksek değerler arasında doğrusal bir 

derecelendirme işlemi uygulanır.  

 

Bulanık üyelik araç penceresinde, en düşük (Minimum) kutucuğuna girilen değer en yüksek 

(Maximum) kutucuğuna girilen değerden küçük olduğunda pozitif doğrusal bir ilişki, tam 

tersi durumda ise negatif doğrusal bir ilişki kurulur.  

 

Pozitif doğrusal bulanıklaştırma sürecinde veri setindeki yüksek değerler yüksek, düşük 

değerler düşük bulanık değerlere atanır. Negatif doğrusal bulanıklaştırma sürecinde ise 

yüksek değerler düşük, düşük değerler ise yüksek bulanık değerler ile tanımlanır. Bir veri 

setinin negatif ilişki üzerinden bulanıklaştırılması, işlem süreci içerisinde düşük değerlerin 

yüksek değerlere göre daha etkili olduğu durumlarda gereklidir. Tez kapsamında negatif 

doğrusal bulanıklaştırma işlemi “-“ işareti ile tanımlanmıştır. Buna göre Şekil 3.7.’de örnek 

bir bulanık doğrusal üyelik fonksiyon grafiği verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3.7. Bulanık doğrusal üyelik fonksiyon grafiği 
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Şekilde mavi renk, pozitif doğrusal bulanıklaştırma fonksiyonunu ve kırmızı renk, negatif 

doğrusal bulanıklaştırma fonksiyonunu tanımlamaktadır. 

 

Bulanık çakıştırma aracı 

 

Bulanık çakıştırma aracı, seçilen çakıştırma fonksiyonuna bağlı olarak bulanıklaştırılmış 

resim tabanlı haritaların çakıştırılmasını sağlar. Bulanık çakıştırma araç penceresi resim 

3.4.’de verilmiştir. 

 

 
 

Resim 3.4. ArcMap programı içerisindeki bulanık çakıştırma araç penceresi 

 

Bulanık çakıştırma aracı, çok ölçütlü çakıştırma analizinde birden çok kümeye ait olan bir 

olgunun gerçekleşme olasılığının analizini sağlar. Bulanık çakıştırma, sadece olgunun hangi 

kümeye ait olduğunu belirlemekle kalmaz, aynı zamanda çoklu kümelerin üyelikleri 

arasındaki ilişkiyi de analiz eder (internet: Applying fuzzy logic to overlay rasters, 2019). 

 

Bulanık çakıştırma aracı farklı çakıştırma tiplerinin (Overlay type) seçilebilmesine olanak 

vermektedir (Resim 3.5.). 

 

 
 

Resim 3.5. Bulanık çakıştırma araç penceresi içerisindeki çakıştırma tipleri 
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Tez kapsamında HTP kavramsal modelinin işlem fonksiyonlarının tasarımında “bulanık ve” 

(fuzzy and), “bulanık veya” (fuzzy or), “bulanık çarpma” (fuzzy product) çakıştırma tipleri 

kullanılmıştır. 

 

“Bulanık ve” (fuzzy and); çakışan veri kümelerinin minimum değerlerini kullanan 

çakıştırma yöntemidir. Bu çakıştırma yöntemi tüm girdi kriterlerinin üyeliği için en küçük 

ortak paydanın tanımlanmasında kullanılır. Bu yöntem tez kapsamında bir olgunun 

gerçekleşebilmesi için bütün girdilerin birlikte olmasının gerektiği durumları tanımlamak 

için kullanılmıştır. “Bulanık ve”, verilerin işlenmesinde Eş. 3.1 fonksiyon denklemini 

kullanır; 

 

𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝚤𝑘 "ve" 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 𝑒𝑛𝑎𝑧(𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖1, 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖2 , … , 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖"𝑛") 
 (3.1) 

 

“Bulanık veya” (fuzzy or); çakışan veri kümelerinin maksimum değerlerini kullanan 

çakıştırma yöntemidir. Bu çakıştırma yöntemi tüm girdi kriterlerinin üyeliği için en büyük 

ortak paydanın tanımlanmasında kullanılır. Bu yöntem tez kapsamında bir olgunun 

gerçekleşebilmesi için girdilerden herhangi birinin olmasının yeterli olduğu durumları 

tanımlamak için kullanılmıştır. “Bulanık veya”, verilerin işlenmesinde Eş. 3.2 fonksiyon 

denklemini kullanır; 

 

𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝚤𝑘 "veya" 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 𝑒𝑛ç𝑜𝑘(𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖1, 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖2, … , 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖"𝑛") 
 (3.2) 

 

“Bulanık çarpma” (Fuzzy product); çakışan veri kümelerinin değerlerinin birbirleriyle 

çarpımını kullanan çakıştırma yöntemidir. Bulanık veri kümesi 0 ile 1 arasındaki değerlerden 

oluştuğu için çarpım sonucunda elde edilen değer girdilerin her birinden çok daha küçük 

olur. Bu çakıştırma yöntemi girdi kriterleri arasındaki ortak paydanın düşürülmesi için 

kullanılır. “Bulanık çarpma”, verilerin işlenmesinde Eş. 3.3 fonksiyon denklemini kullanır; 

 

𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝚤𝑘 "çarpma" 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚(𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖1, 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖2 … , 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖"𝑛") 
 (3.3) 
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İşlem fonksiyonları 

 

HTP kavramsal modeli kapsamında, her bir hidrolojik tepkinin (depresyon, infiltrasyon, 

yüzey akışı) havza içerisindeki mekânsal değişkenliğini ortaya koyabilmek amacıyla 

modelin işlem fonksiyonları tasarlanmıştır. 

 

Depresyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonu 

 

Depresyon potansiyelinin belirlenmesine yönelik tasarlanan işlem fonksiyonu bulanık 

çakıştırma tiplerine ait fonksiyon denklemleri kullanılarak Eş. 3.4’de görüldüğü gibi formüle 

edilmiştir. 

 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙𝑖

= ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚 ((𝑌𝑀), (𝑇𝐸), (−𝑌𝐸), 𝑒𝑛ç𝑜𝑘 (
(−𝑇𝐺), 𝑒𝑛𝑎𝑧((−𝑇𝐾𝐷), (−𝐾𝐺), (−𝐾𝑇𝐾Ç)),

𝑒𝑛ç𝑜𝑘((𝑆𝑇𝑉), (𝑆𝐾𝑌))
)) 

(3.4) 
 

Depresyon potansiyeline yönelik fonksiyon denklemi, HTP kavramsal modelinde işlem 

basamaklarının ve işlem basamakları arasındaki ilişkilerin takip edilebilmesi ve 

yorumlanabilmesi amacıyla nesne tabanlı bir yapıya dönüştürülerek Şekil 3.8.’deki gibi 

ifade edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.8. Depresyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun nesne tabanlı ifadesi 
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Depresyon potansiyeli, yani yağış sularının yüzeyde veya yüzeye yakın bir seviyede 

birikmesi mekânsal açıdan yüksek hacimli yağışların etkisi altında, büyük drenaj alanına 

sahip, düşük eğimli düzlüklerde veya çukurluklarda, düşük geçirimliliğe sahip zemin 

yapısının varlığı ile açıklanabilir. Depresyon oluşum potansiyeli ile yağış miktarı ve drenaj 

alanı arasında doğru orantılı, yüzey eğimi ve zemin geçirimliliği arasında ise ters orantılı bir 

ilişki söz konusudur. 

 

Veri setlerinin önündeki “-“ işareti, verinin bulanıklaştırılmasında tanımlanan en düşük 

değere 1 ve en yüksek değere 0 atanmasını yani negatif doğrusal bir ilişki durumunu ifade 

etmektedir. 

 

Denklemde yağış miktarı yağış miktarı (YM) verisiyle, drenaj alanı topografik etki (TE) 

verisiyle ve eğim durumu yüzey eğimi (-YE) verisiyle tanımlanmıştır.  

 

Geçirimsiz zemin yapısı ise toprak yapısından kaynaklı geçirimsizlik, kayaç katmanından 

kaynaklı geçirimsizlik ve toprak doygunluğundan kaynaklı geçirimsizlik olarak üç farklı 

durum üzerinden belirlenmiştir. 

 

Buna göre toprak katmanının geçirimsizliği toprak geçirgenliği (-TG) verisi üzerinden 

tanımlanmıştır. 

 

Kayaç katmanının geçirimsizliğinin depresyon oluşumuna etkisi, geçirimsiz bir kayaç 

katmanı üzerinde sığ toprak tabakasının olması şartına göre belirlenmiştir. Bu durumda 

toprak içerisine infiltre olan su geçirimsiz kayaç katmanının etkisi ile daha derinlere 

süzülemeyecek, toprak içerisinde yüzeye yakın bir seviyede birikecek veya toprak 

rezervlerinin dolmasıyla yüzeye çıkacaktır. Denklemde kayaç katmanının geçirimliliği 

kayaç geçirgenliği (-KG) verisi ve kayaç tabakasındaki kırık ve çatlakların varlığı (-KTKÇ) 

verisi kullanılarak tanımlanmıştır. Toprak katmanının derinliğinin tanımlanmasında ise 

toprak katmanının derinliği (-TKD) verisi kullanılmıştır. 

 

Toprağın doygunluk durumundan kaynaklı geçirimsizliğin tanımlanmasında ise, sığ 

seviyede su tablasının varlığı (STV) verisi ve süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık 

(SKY) verisi kullanılmıştır. Toprak yüzeyinin altında sığ bir seviyede var olan su tablası 

geçirimsiz bir yüzey gibi davranacak ve yağışların etkisi ile bu alanlarda su seviyesinin 
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yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca süreklilik gösteren su kütlelerine yakın konumdaki 

toprak katmanlarında da benzer etkiler görülecektir. Su kütlelerine yaklaştıkça doygunluk 

seviyesi artan bu topraklar, yağışlar esnasında doygunluk düzeyine ulaşarak yağış sularının 

toprak bünyesine infiltre olmasını engelleyeceklerdir. 

 

Buna göre, denklemde kayaç katmanının geçirimsizliğinin depresyon oluşumuna etkisi 

toprak katmanının derinliği (-TKD), kayaç geçirgenliği (-KG) ve kayaç tabakasındaki kırık 

ve çatlaklıkların varlığı (-KTKÇ) verileri üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için bütün 

değişkenlerin aynı anda olması gerekliliğine bağlı olarak “bulanık ve” denklemi kullanılarak 

Eş. 3.5’deki gibi oluşturulmuş ve denklemin nesne tabanlı ifadesi Şekil 3.9.’da verilmiştir.  

 

kayaç katmanının etkisi = enaz((−𝑇𝐷𝐾), (−𝐾𝐺), (−𝐾𝑇𝐾Ç)) 

(3.5) 

 

 
 

Şekil 3.9. Depresyon oluşumunda kayaç katmanının etkisi 

 

Toprağın doygunluk durumundan kaynaklı geçirimsizliğin tanımlanmasında ise, sığ 

seviyede su tablasının varlığı (STV) verisi ve süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık 

(SKY) verisi üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için etkenlerden herhangi birinin 

varlığının yeterli olmasına bağlı olarak “bulanık veya” denklemi kullanılarak Eş. 3.6’deki 

gibi oluşturulmuş ve denklemin nesne tabanlı ifadesi Şekil 3.10.’da verilmiştir.  

 

toprak doygunluğunun etkisi = 𝑒𝑛ç𝑜𝑘((𝑆𝑇𝑉), (𝑆𝐾𝑌)) 
(3.6) 

 

 
 

Şekil 3.10. Depresyon oluşumunda toprak doygunluğunun etkisi 
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Bu kapsamda, depresyon oluşumu üzerinde etkili olan geçirimsiz zemin yapısı kayaç 

katmanının etkisi, toprak doygunluğunun etkisi ve toprak geçirimlilik (-TG) verisi 

üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için etkenlerden herhangi birinin varlığının yeterli 

olmasına bağlı olarak “bulanık veya” denklemi kullanılarak Eş. 3.7’deki gibi oluşturulmuş 

ve denklemin nesne tabanlı ifadesi Şekil 3.11.’de verilmiştir.  

 

𝐺𝑒ç𝑖𝑟𝑖𝑚𝑠𝑖𝑧 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤
= ençok((kayaç katmanının etkisi), (toprak doygunluğunun etkisi), (−𝑇𝐺)) 

(3.7) 

 

 
 

Şekil 3.11. Depresyon oluşumunda geçirimsiz zemin yapısının etkisi 

 

İnfiltrasyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonu 

 

İnfiltrasyon potansiyelinin belirlenmesine yönelik tasarlanan işlem fonksiyonu, bulanık 

çakıştırma tiplerine ait fonksiyon denklemleri kullanılarak Eş. 3.8’deki gibi oluşturulmuştur. 

 

𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙𝑖

= ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚 ((𝑌𝑃), (𝑇𝐸), (−𝑌𝐸), (𝑌𝑀), 𝑒𝑛𝑎𝑧 (
(𝑇𝐺), 𝑒𝑛ç𝑜𝑘((𝑇𝐾𝐷), (𝐾𝐺), (𝐾𝑇𝐾Ç)),

enaz((−𝑆𝑇𝑉), (−𝑆𝐾𝑌))
)) 

(3.8) 

 

Ayrıca işlem fonksiyonunun nesne tabanlı ifadesi Şekil 3.12’deki gibi oluşturulmuştur; 

 

Bir alanın infiltrasyon gerçekleştirme potansiyeli, ne kadar çok yağış suyunu toprak 

katmanının derinliklerine taşıyabileceği ile alakalıdır. Bu açıdan, infiltrasyon gerçekleştirme 
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potansiyeli yüzey yapısının geçirimlilik kabiliyetine, suyun toprağa uygulanma süresine ve 

infiltre olacak suyun miktarına bağlıdır.  

 

 
 

Şekil 3.12. İnfiltrasyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun nesne tabanlı ifadesi 

 

Buna göre infiltrasyon potansiyeline yönelik fonksiyon denkleminde infiltre olacak suyun 

miktarı yağış miktarı (YM) verisi ve topografik etki (TE) verisi kullanılarak, suyun toprağa 

uygulanma süresi ise yüzey eğimi (-YE) verisi ve yüzey pürüzlülüğü (YP) verisi kullanılarak 

tanımlanmıştır. 

 

Zemin yapısının geçirimlilik kabiliyeti ise, yüzey ve yüzey altı katmanlarının özellikleri ve 

doygunluk durumlarının birlikte değerlendirildiği iki koşul üzerinden tanımlanmıştır. 

 

Birinci koşul, geçirimli toprak yapısına sahip, derin ve doygun olmayan toprak katmanını 

tanımlamaktadır. Bu durum, kayaç yapısının özelliğinden bağımsız olarak, derin toprak 

katmanının varlığı sayesinde infiltre olan suların toprak içerisinde depolanabileceği 

anlamına gelir.  

 

İkinci koşulda ise, geçirimli ve doygun olmayan toprak katmanı altında, geçirimli kayaç 

tabakasının bulunması koşulunu tanımlamaktadır. Böylece toprak içerisine infiltre olan 

sular, toprak katmanının derinliğinden bağımsız olarak geçirimli kayaç tabakası içerisinden 

geçerek derinlere süzülürler.  
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Denklemde toprak yapısının tanımlanmasında toprak geçirgenliği (TG) verisi ve toprak 

katmanın derinliği (TKG) verileri kullanılmıştır. Kayaç tabakasının geçirimliliğinin 

tanımlanmasında hem kayaç geçirgenliği (KG) verisi, hem de kayaç tabakasındaki kırık ve 

çatlaklıkların varlığı (KTKÇ) verisi kullanılmıştır. Toprak tabakasının doygunluğunun 

tanımlanması sığ seviyede su tablasının varlığı (-STV) ve süreklilik gösteren su kütlelerine 

yakınlık (-SKY) verileri üzerinden yapılmıştır. 

 

Bu iki koşula bağlı olarak, zemin yapısının geçirimlilik kabiliyeti denklem içerisinde şu 

şekilde ifade edilmiştir (Eş. 3.9, Şekil 3.13);  

 

𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑔𝑒ç𝑖𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

= enaz (
(𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝚤 𝑘𝑎𝑡𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖), (𝑇𝐺),

(𝑑üşü𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑜𝑦𝑔𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑢)
 ) 

(3.9) 

 

 
 

Şekil 3.13. İnfiltrasyon oluşumunda zemin yapısının geçirimlilik kabiliyetinin etkisi 

 

Buna göre denklemde yüzey altı katmanlarının zemin yapısının geçirimlilik kabiliyeti 

üzerindeki etkisi toprak katmanının derinliği (TKD), kayaç geçirgenliği (KG) ve kayaç 

tabakasındaki kırıklık ve çatlaklıkların varlığı (KTKÇ) verileri üzerinden, bu etkinin 

gerçekleşebilmesi için etkenlerden herhangi birinin varlığının yeterli olmasına bağlı olarak 

“bulanık veya” denklemi kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır (Eş. 3.10, Şekil 3.14); 

 

𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝚤 𝑘𝑎𝑡𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖 = ençok((𝑇𝐾𝐷), (𝐾𝐺), (𝐾𝑇𝐾Ç)) 

(3.10) 
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Şekil 3.14. İnfiltrasyon oluşumunda zemin altı katmanların etkisi 

 

Toprağın doygunluk durumunun düşük olduğu koşulları tanımlamak için ise sığ seviyede su 

tablasının varlığı (-STV) verisi ve süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık (-SKY) verisi 

üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için bütün değişkenlerin aynı anda olması 

gerekliliğine bağlı olarak “bulanık ve” denklemi kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır (Eş. 

3.11, Şekil 3.15); 

 

𝑑üşü𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑜𝑦𝑔𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑢 = enza((−𝑆𝑇𝑉), (−𝑆𝐾𝑌)) 

(3.11) 

 

 
 

Şekil 3.15. İnfiltrasyon oluşumunda düşük toprak doygunluk durumunun etkisi 

 

Yüzey akışı potansiyeline yönelik işlem fonksiyonu 

 

Yüzey akışı potansiyelinin belirlenmesine yönelik tasarlanan işlem fonksiyonu, bulanık 

çakıştırma tiplerine ait fonksiyon denklemleri kullanılarak şu şekilde formüle edilmiştir (Eş. 

3.12); 

 

𝑦ü𝑧𝑒𝑦 𝑎𝑘𝚤ş𝚤 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙𝑖

= ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑚 ((−𝑌𝑃), (𝑇𝐸), (−𝑉𝑌), (−𝑌𝐸), (𝑌𝑀), ençok (
(−𝑇𝐺), min((−𝑆𝐷), (−𝐾𝐺), (−𝐿𝑌)) ,

max(𝑌𝑇𝑆) , (−𝑆𝐾𝑈)
)) 

(3.12) 

 

Ayrıca işlem fonksiyonunun nesne tabanlı ifadesi Şekil 3.16’deki gibi oluşturulmuştur; 
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Şekil 3.16. Yüzey akışı potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun nesne tabanlı ifadesi 

 

Yüzey akışı, yağışlar neticesinde yüzeyde veya hemen yüzey altında sığ bir seviyede biriken 

suların eğimin de etkisiyle oluşturduğu hareketidir. Bir alanın yüzey akışı oluşturma 

potansiyeli eğime, zemin yapısının geçirimlilik kabiliyetine, yüzey üzerindeki engellere ve 

yağış özelliklerine bağlıdır. 

 

Buna göre yüzey akış potansiyeline yönelik fonksiyon denkleminde eğim yüzey eğimi (YE) 

verisi ile, yüzey üzerindeki engeller yüzey pürüzlülüğü (-YP) verisi ve vejetasyon yoğunluğu 

(-VY) verisi ile ve yağış özellikleri yağış miktarı (YM) verisi ile tanımlanmıştır. 

 

Geçirimsiz zemin yapısı ise toprak yapısından kaynaklı geçirimsizlik, kayaç katmanından 

kaynaklı geçirimsizlik ve toprak doygunluğundan kaynaklı geçirimsizlik olarak üç farklı 

durum üzerinden belirlenmiştir. 

 

Buna göre toprak katmanının geçirimsizliği, toprak geçirgenliği (-TG) verisi üzerinden 

tanımlanmıştır. 

 

Kayaç katmanının geçirimsizliğinin yüzey akışı oluşumuna etkisi, geçirimsiz bir kayaç 

katmanı üzerinde sığ toprak tabakasının olması şartına göre belirlenmiştir. Bu durumda 

toprak içerisine infiltre olan su geçirimsiz kayaç katmanının etkisi ile daha derinlere 
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süzülemeyecek, toprak içerisinde yüzeye yakın bir seviyede birikecek veya toprak 

rezervlerinin dolmasıyla yüzeye çıkacaktır. Denklemde kayaç katmanının geçirimliliği 

kayaç geçirgenliği (-KG) verisi ve kayaç tabakasındaki kırık ve çatlakların varlığı (-KTKÇ) 

verisi kullanılarak tanımlanmıştır. Toprak katmanının derinliğinin tanımlanmasında ise 

toprak katmanının derinliği (-TKD) verisi kullanılmıştır. 

 

Toprağın doygunluk durumundan kaynaklı geçirimsizliğin tanımlanmasında ise, sığ 

seviyede su tablasının varlığı (STV) verisi ve süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık 

(SKY) verisi kullanılmıştır. Toprak yüzeyinin altında sığ bir seviyede var olan su tablası, 

geçirimsiz bir yüzey gibi davranacak ve yağışların etkisi ile bu alanlarda su seviyesinin 

yükselmesine neden olacaktır. Ayrıca süreklilik gösteren su kütlelerine yakın konumdaki 

toprak katmanlarında da benzer etkiler görülecektir. Su kütlelerine yaklaştıkça doygunluk 

seviyesi artan bu topraklar, yağışlar esnasında doygunluk düzeyine ulaşarak yağış sularının 

toprak bünyesine infiltre olmasını engelleyeceklerdir. 

 

Buna göre, denklemde kayaç katmanının geçirimsizliğinin yüzey akışı oluşumuna etkisi 

toprak katmanının derinliği (-TKD), kayaç geçirgenliği (-KG) ve kayaç tabakasındaki kırık 

ve çatlaklıkların varlığı (-KTKÇ) verileri üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için bütün 

değişkenlerin aynı anda olması gerekliliğine bağlı olarak “bulanık ve” denklemi kullanılarak 

şu şekilde tanımlanmıştır (Eş. 3.13, Şekil 3.17.); 

 

kayaç katmanının etkisi = enaz((−𝑇𝐷𝐾), (−𝐾𝐺), (−𝐾𝑇𝐾Ç)) 

(3.13) 

 

 
 

Şekil 3.17. Yüzey akışı oluşumunda kayaç katmanının etkisi 

 

Toprağın doygunluk durumundan kaynaklı geçirimsizliğin tanımlanmasında ise sığ seviyede 

su tablasının varlığı (STV) verisi ve süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık (SKY) verisi 

üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için etkenlerden herhangi birinin varlığının yeterli 
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olmasına bağlı olarak “bulanık veya” denklemi kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır (Eş. 

3.14, Şekil 3.18.); 

 

toprak doygunluğunun etkisi = 𝑒𝑛ç𝑜𝑘((𝑆𝑇𝑉), (𝑆𝐾𝑌)) 

(3.14) 

 

 
 

Şekil 3.18. Yüzey akışı oluşumunda toprak doygunluğunun etkisi 

 

Bu kapsamda, depresyon oluşumu üzerinde etkili olan geçirimsiz zemin yapısı kayaç 

katmanının etkisi, toprak doygunluğunun etkisi ve toprak geçirimlilik (-TG) verisi 

üzerinden, bu etkinin gerçekleşebilmesi için etkenlerden herhangi birinin varlığının yeterli 

olmasına bağlı olarak “bulanık veya” denklemi kullanılarak şu şekilde tanımlanmıştır (Eş. 

3.16, Şekil 3.19.); 

 

𝐺𝑒ç𝑖𝑟𝑖𝑚𝑠𝑖𝑧 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤
= ençok((kayaç katmanının etkisi), (toprak doygunluğunun etkisi), (−𝑇𝐺)) 

(3.16) 

 

 
 

Şekil 3.19. Yüzey akışı oluşumunda geçirimsiz zemin yapısının etkisi 

 

3.2.5. Beşinci adım: Modelin uygulama basamaklarının tanımlanması 

 

İşlem süreci modelin nasıl uygulanacağı ile alakalıdır. Bu açıdan işlem sürecinin 

kurgulanması, modelin uygulama basamaklarının tanımlanmasını içermektedir. 
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Buna göre, bulanık sistem yaklaşımı üzerinden geliştirilen HTP kavramsal modelinin 

uygulama basamakları model yapısının tanımlandığı Şekil 3.4.’de de verildiği gibi beş 

adımdan oluşmaktadır. Bunlar;  

 

1) Veri setinin oluşturulması,  

2) Veri setinin bulanıklaştırılması,  

3) Veri seti üzerinden işlem fonksiyonları kullanılarak çıkarsama yapılması ve bulanık   

sonuçların elde edilmesi,  

4) Bulanık sonuçların durulaştırılması ve  

5) Durulaştırılmış sonuçların birleştirilerek HTP haritasının oluşturulmasıdır. 

 

Birinci adım: Veri setinin oluşturulması 

 

Veri setinin oluşturulması aşaması, HTP kavramsal modelinin harita tabanlı yapısına uygun 

olarak, tanımlanan hidrolojik göstergelerin CBS ortamında haritalaştırılmasına yönelik 

işlemleri içermektedir.  

 

Bu kapsamda verilerin haritalaştırılmasında şu noktalara dikkat edilmelidir; 

 

• Her bir harita ortak sınırlara sahip olmalıdır 

• Haritalar aynı projeksiyon sistemini kullanmalıdır 

• Haritaların içerisinde tanımsız alanlar bulunmamalıdır 

• Haritalar resim tabanlı olmalıdır.  

• Resim tabanlı haritaların grid büyüklüğü çalışmanın kapsamına ve verilerin detayına 

göre belirlenmelidir. Ancak her harita aynı grid büyüklüğüne sahip olmalıdır. 

 

İkinci adım: Veri setinin bulanıklaştırılması 

 

Harita tabanlı verilerin bulanıklaştırılarak bulanık haritaların elde edilmesi işlemi, ArcMap 

programı içerisindeki “bulanık üyelik (Fuzzy Membership)” aracı kullanılarak 

yapılmaktadır. 
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Üçüncü adım: Bulanık veri seti üzerinden işlem fonksiyonları kullanılarak çıkarsama 

yapılması ve bulanık sonuçların elde edilmesi 

 

İşlem sürecinin bu aşaması, ArcMAP programı içerisindeki “bulanık çakıştırma (Fuzzy 

Overlay)” aracı kullanılarak yapılmaktadır.  

 

Bu adım birkaç bulanık çakıştırma işleminin sırasıyla uygulanmasını kapsamaktadır. Buna 

göre her bir bulanık çakıştırma işleminde kullanılacak haritaların ve çakıştırma tiplerinin 

sırası işlem fonksiyonları ile tanımlanmaktadır.  

 

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir konu, her bulanık çakıştırma işleminden sonra elde 

edilen sonucun 0-1 değer aralığını koruyup korumadığının kontrol edilmesidir. Eğer bu 

aralıkta bir daralma var ise diğer çakıştırma işlemine geçmeden önce bu veri bulanık üyelik 

aracı ile 0-1 aralığında olacak şekilde yeniden ölçeklendirilmelidir. Bu uygulama bulanık 

sonuç haritaları için de yapılmalıdır. 

 

Dördüncü adım: Bulanık sonuçların durulaştırılması 

 

Durulaştırma işlemi, 0 ile 1 arasında dereceli olarak değer alan bulanık verilerin tanımlanan 

eşik değerlerle oluşturulan kümeler içerisinde sınıflandırılması işlemidir. Bu yolla bulanık 

işlem sonucunda elde edilen bulanık verilerin okunabilmesi ve yorumlanabilmesi amaçlanır.  

 

İşlem süreci içerisinde elde edilen bulanık sonuç haritaları da bulanık mantık yapısına uygun 

olarak 0-1 değer aralığına sahiptir. Bu haritaların durulaştırılmasında kullanılacak eşik 

değerler modelin bilgi tabanı referans alınarak ve çalışma alanının özelliklerine göre 

belirlenir.  

 

HTP kavramsal modeli kapsamında, bulanık sonuç haritalarının durulaştırılması işlemi 

ArcMap programı içerisindeki “yeniden sınıflandırma (Reclassify)” aracı kullanılarak 

yapılmaktadır. Yeniden sınıflandırma aracı mekânsal analiz araçları (Spatial Analyst Tools) 

altındaki “sınıflandırma (Reclass) grubu içerisinde yer almaktadır. Yeniden sınıflandırma 

aracının araç kutusu (ArcToolbox) içerisindeki yeri Resim 3.6.’da gösterilmiştir. 
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Resim 3.6. ArcMap programı içerisindeki yeniden sınıflandırma (Reclassify) aracının araç 

kutusu içerisindeki yerleri 

 

ArcMap programı içerisindeki yeniden sınıflandırma araç penceresi Resim 3.7.’de 

verilmiştir. Araç penceresi içerisindeki “eski değerler (Old values)” listesi yeniden 

sınıflandırma işleminde kullanılacak olan eşik değer aralıklarını içermektedir. “Yeni 

değerler (New values)” listesi ise bu değer aralıklarına atanacak yeni değerleri içermektedir. 

 

 
 

Resim 3.7. ArcMap programı içerisindeki yeniden sınıflandırma (Reclassify) araç penceresi 

 

Yeniden sınıflandırma aracı içerisinde oluşturulacak sınıfların sayısının ve eşik değerlerinin 

belirlenmesinde “Sınıflandır (Clasify…)” menüsüne bağlı “sınıflandırma (Clasification)” 

penceresi kullanılmaktadır. Bu pencere içerisindeki “sınıflar (Classes)” menüsü ile kaç sınıf 

oluşturulacağı belirlenir ve “Kırılma değerleri (Break Values)” alanı kullanılarak her bir 

sınıf için eşik değerler tanımlanır (Resim3.8.). 
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Resim 3.8. Yeniden sınıflandırma (Reclassify) araç penceresine altındaki sınıflandırma 

(Clasification) penceresi 

 

Beşinci adım: Durulaştırılmış sonuçların birleştirilerek HTP haritasının oluşturulması 

 

Durulaştırılmış sonuçların birleştirilmesi işlemi HTP kavramsal modelinin son işlem 

basamağıdır. Bu işlem sonucunda modelin uygulanması ile elde edilen depresyon, 

infiltrasyon ve yüzey akışı potansiyellerine yönelik sonuçlar tek bir harita üzerinde 

birleştirilerek havzanın Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası elde edilir. Hidrolojik 

Tepki Potansiyelleri (HTP) Haritası, havzanın yağış akış süreçlerine yönelik hidrolojik 

karakterinin tanımlandığı haritadır. Haritaların birleştirilmesi işlemi yine CBS programı 

kullanılarak yapılır. 
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4. HİDROLOJİK TEPKİ POTANSİYELİ (HTP) KAVRAMSAL   

MODELİ İÇİN ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI: ÇANKIRI KENTİ 
 

Tez kapsamında geliştirilmiş olan HTP kavramsal modeli kullanılarak havzanın yağış akış 

süreçleri açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının mekânsal boyutta 

tanımlanabileceğinin, ayrıca bu model ile elde edilen verilerin kentsel planlama kararlarına 

aktarılabileceğinin gösterilebilmesi amacıyla örnek çalışma alanı Çankırı il merkezi kentsel 

yerleşme alanı (Çankırı kenti) olarak belirlenmiş ve model uygulanmıştır. 

 

4.1. Çalışma Alanının Değerlendirmesi 

 

Çankırı kentin iki akarsu yatağı üzerinde hidrolojik açıdan aktif bir vadi içerisinde yer 

alması, mevcut kentleşme yaklaşımlarının alanın sahip olduğu bu hidrolojik yapıyı göz ardı 

ediyor olması, kentin özellikle son dönemde hızlı bir yapılaşma süreci içerisine girmiş 

olması, yağış sularına yönelik politika ve alt yapı yetersizliği, yağışa bağlı su baskınlarının 

kentsel yerleşme alanları içerisinde sıklıkla yaşanıyor olması (EK-1) kentin çalışma alanı 

olarak seçilmesinin öncelikli nedenlerindendir.  

 

Çankırı kenti, Çankırı ilinin güneydoğusunda yer alan Merkez İlçe sınırları içerisinde olup, 

konumu 40°35’ kuzey enlemi ile 33°36’ doğu boylamındadır. Türkiye’nin 1/25.000 ölçekli 

pafta bölümlemesi sisteminde G31d1, G31d2, G31d3 ve G31d4 referans numaralı paftalar 

içerisinde yer almaktadır (Harita 4.1.).  

 

 
 

Harita 4.1. Çalışma alanının konumu 
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Literatür hidroloji temelli bir çalışmanın havza ölçeğinde ele alınması konusunda 

hemfikirdir. Buna bağlı olarak HTP kavramsal modelinin geliştirilmesinde de havza ölçekli 

bir yaklaşım temel alınmıştır. Bu nedenle çalışma alanının sınırları, Çankırı kentsel yerleşme 

alanını kapsayan drenaj alanı sınırları referans alınarak tanımlanmıştır.  

 

Çalışma alanının sınırlarının belirlenmesinde, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde Acıçay 

ve Tatlıçay’ın Çankırı kentine giriş yaptığı noktalar ile güneyde Acısu’yun kentten çıkarken 

Yanlarboğazı Deresi ile birleştiği nokta eşik noktaları olarak belirlenmiş ve bu üç nokta 

arasında kalan 18461 hektar büyüklüğündeki drenaj bölgesi çalışma alanı olarak 

tanımlanmıştır (Harita 4.2.). 

 

 
 

Harita 4.2. Çalışma alanının sınırı (Çankırı kentsel yerleşme alanını kapsayan drenaj alanı 

sınırları). 

 

Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzalarının arasında yer 

alan Çankırı ilinin bulunduğu bölgenin oluşumu üçüncü jeolojik zamanın sonlarında 

Anadolu’nun bütünüyle yükselmesi ve Akdeniz ile Karadeniz çanaklarının çökmesi ile İç 

Anadolu’da yer alan Tetis Denizi’nin sularının denizlere boşalmasına dayanır ve Merkez 
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ilçe topraklarının altında kalın tabakalar halinde bu zamanda oluşmuş olan kireçtaşı (kalker), 

kil, marn, alçı taşı (jips) ve kaya tuzu yatakları bulunur (Tuna, 2010).  

 

Çalışma alanında bu birimlerin akarsular tarafından yarılması sonucu aşınım yüzeyleri, 

yamaçlar ve vadilerden oluşan jeomorfolojik yüzey sistemleri gelişmiştir (Ateş ve diğerleri, 

2008). Bu kapsamda yüzey şekillerinin tanımlanmasına yönelik olarak Jasiewicz ve 

Stepinski’in (2013) geliştirdiği Geomorphons yöntemi kullanılarak çalışma alanının 

jeomorfolojik haritası elde edilmiştir (EK-2).  

 

Jeomorfolojik haritanın da ortaya koyduğu gibi, çalışma alanı genel itibari ile sık sık kertik 

formunda (V şekilli) dar ve derin vadiler tarafından parçalanmış yamaç ve yayvan tepelerden 

oluşmaktadır. Tepelerin genel olarak bitki örtüsü bakımından fakir ve çıplak bir yapıya sahip 

olması yamaçların yüzey akışları tarafından aşındırılmasına ve buna bağlı olarak kırgıbayır, 

birikinti konisi ve birikinti yelpazesi gibi aşınım ve birikim şekillerinin yoğun şekilde 

gelişmesine neden olmuştur (Tuna, 2010).  

 

Çalışma alanı içerisinden geçen iki önemli akarsu Korgun ilçesinden doğup Çandır deresi 

ile birleşerek kuzey batı yönünden alan sınırları içerisine giren Tatlıçay ile Yapraklı ilçesinin 

güneyinden doğup kuzey doğu yönünden alan sınırları içerisine giren Acıçaydır. Bu iki 

akarsu çalışma alanı içerisinde birleşerek Acısu adını almakta ve güney yönünde 

Yanlarboğazı deresiyle birleştiği noktada çalışma alanını terk etmektedir (EK-3). 

 

Çalışma alanını “Y” harfi şeklinde üç parçaya bölen bu akarsu yataklarında yamaçlar aniden 

eğim kırıklığına uğrayarak tabanlı vadi şeklini almaktadır. Kabaca Tatlıçay’ın oluşturduğu 

vadi tabanının genişliği 500-600 m’ye kadar ulaşmaktadır. Acıçay vadi tabanının genişliği 

daha fazla 750 m kadardır. Çalışma alanı içerisinde, vadi tabanının en fazla genişlediği yer 

ise yaklaşık 1750 m ile, Tatlıçay ve Acıçay’ın birleştiği bölgededir (Harita 4.3). 

 

Melton’un (1965) pürüzlülük değeri yöntemine göre alan incelendiğinde, akarsu 

yataklarının neredeyse düz ve düze yakın olduğu ancak özellikle dik vadi yamaçları ile 

çalışma alanının batı ile kuzey kesimi boyunca yüzey dokusunun oldukça hareketli olduğu 

görülmektedir. Doğu- güneydoğu kesiminde yer alan platoda ise yüzey dokusu nispeten 

düzenlilik göstermektedir (EK-4).  
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Harita 4.3. Çalışma alanın kabartma haritası 

 

Yamaçlar, Acıçay ve Tatlıçay vadilerinin alt seviyelerinde 6-17o, üst seviyelerinde ise 17-

35o ve daha yüksek eğimlidir. Vadi tabanlarında ise eğimler düz veya düze yakındır (EK-5).  

 

Alanın en yüksek kotu 1265 m, en düşük kotu 680 m ve ortalama kotu 909 m’dır. Ayrıca 

Tatçay’ın çalışma alanına giriş kotu 790 m, Acıçay’ın giriş kotu 770 m, iki çayın birleştiği 
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noktanın kotu 705 m ve Acısu’yun alandan çıkış kotu 680 m’dir. Buna göre akarsuların 

ortalama profil eğimleri Tatlıçay’ın %0,7, Acıçay’ın %0,6 ve Acısu’yun %0,76 olarak 

hesaplanmıştır (Harita 4.4.). 

 

 
 

Harita 4.4. Çalışma alanının yükseklik analizi 
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Çalışma alanı Türkiye makro iklim bölgelerinden yazları biraz sıcak, kışları soğuk ve yaz 

kış arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu, yağışların genellikle ilkbahar ve kış 

mevsiminde gerçekleştiği ve yazın kurakların yaşandığı İç Anadolu karasal iklim bölgesi 

içerisinde yer almaktadır (Atalay, 1997).  

 

Çalışma alanı içerisinde ve çevresindeki yüksek düzlüklerdeki doğal bitki örtüsünü ilkbahar 

yağmurları ile açıp yaz aylarında sararan sert çayır, ot ve çalılardan oluşan bozkır ve 

antropojen bozkır tipi bitki türleri oluşturmaktadır (Tuna, 2010). Özellikle çalışma alanının 

doğu ve güneydoğusunda kaya tuzu rezervi bakımından oldukça zengin olan ve derin tuz 

tabakalarına sahip tepeler bulunmaktadır. Bu tepeler aşırı tuzluluk nedeniyle bitki örtüsü 

bakımından fakir ve çıplak bir görünüm kazanmıştır (Tuna, 2010). Ayrıca bitki örtüsünün 

tahribatında tarım alanları açmak için yapılan antropojenik müdahaleler de etkili olmuştur.  

 

Çalışma alanı içerisinde, alanın batı ve kuzey yamaçlarında orman tahsis alanları 

oluşturularak Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanlaştırma çalışmaları yapılmış ancak 

istenilen başarı sağlanamamıştır (EK-6). 

 

Çalışma alanındaki vadiler ise tepe ve yamaçların aksine zengin bitki örtüsüne sahiptir. 

Özellikle Tatlıçay kenarlarındaki alanlarda söğüt ve kavak gibi su seven ağaçlarla, karaköprü 

bahçeleri ve feslikan bahçeleri olarak adlandırılan çok sayıda sebze ve meyve bahçesi yer 

almaktadır. Ancak Acıçay’ın suları tuzlu olduğundan tarımda kullanım açısından çok uygun 

değildir (EK-7). 

 

Bölgenin mevsimlik yağış ve sıcaklık durumu akarsu rejimlerini etkilemektedir. Çankırı 

ilinin kuzey kesimlerinde yüksek dağların varlığına bağlı olarak yağışlar bu bölgelerde 

artmakta ve bunun neticesinde kuzeyden güneye doğru ani ve yüksek debili akarsu akışları 

gözlenmektedir. Özellikle mayıs sonu haziran ortalarında sıkça görülen sağanak yağışlar 

nedeniyle küçük kuru dere yatakları taşkın riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, 

küçük çaptaki akarsuların büyük bir kısmı taşkın karakteri taşımaktadır (Gökmen, 2007). Bu 

etkenlere bağlı olarak sularını kuzey yamaçlarından toplayarak güneye doğru akan Tatlıçay 

ve Acıçay dereleri de taşkın özelliği göstermekte, çalışma alanı içerisindeki vadi tabanları 

taşkın riski taşımaktadır.  
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Çalışma alanının arazi örtüsü incelendiğinde %16,5’i kentsel yerleşme alanları, %11,7’si 

orman alanı, %2,4’ü sulu tarım alanı, %48,3’ü kuru tarım alanı ve %21,1’i doğal çayırlıklar 

ve dere yatakları ile kaplıdır. Ayrıca araştırma alanı içerisinden D765 nolu Ankara-Çankırı-

Kastamonu devlet karayolu ile Ankara-Çankırı-Zonguldak arası sefer yapan Karaelmas 

ekspresine hizmet veren demir yolu hattı geçmektedir (EK-8). 

 

Çankırı kenti ve çevresinde Neolitik Devirden (M.Ö.7000-5000) bu yana kesintisiz bir 

yerleşimin varlığı bilinmektedir. Sırasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers, Büyük İskender, Roma, 

Bizans, Selçuklu, Danişment, Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerini yaşamış (DSİ, 2006) ve 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Çankırı il sınırları tanımlanarak, ilin idari merkezi olmuştur. 

Kentin tarihi konut bölgesi Çankırı Kalesi’nin de bulunduğu Karatekin Tepesi’nin güney 

eteklerinde kurulmuş, ancak idari merkez olmasının da etkisiyle son yıllarda kent hızla 

genişleyerek Tatlıçay ve Acıçay boyunca neredeyse bütün vadi tabana yayılmıştır. 

Günümüzde kent Tatlıçay’ın her iki yakasında kuzeybatıya doğru, Acıçay doğrultusunda 

kuzeydoğuya doğru, doğusundaki köylere giden yol doğrultusunda güneydoğuya doğru ve 

Ankara yolu ile birlikte güneye doğru yayılmış durumdadır (EK-9). 

 

Kentsel yerleşim alanının içerisinde çok büyük yükselti dilimleri gözlemlenmemektedir. 

Kentin bulunduğu alan çevresi büyük yükselti dilimleri ile çevrelenmiş vadi yerleşimi 

özelliği göstermektedir. Eski yerleşim bölgeleri yükseltisi fazla olan Karatekin Tepesi’nin 

eteklerinde, yeni gelişen merkezi iş alanı ve konut alanlarının büyük bir kısmı ise vadi 

tabanında kurulmuşlardır. Çankırı kentsel yerleşiminin yüksekliği, 690 m ile 886 m (Çankırı 

Kalesi) kotları arasında değişmekte, kent merkezi ortalama 720 m kotunda yer almaktadır. 

Ayrıca yerleşim merkezinin kuzeyindeki tepe üzerinde kurulan Çankırı Karatekin Üniversite 

Kampüs Yerleşkesi’nin yüksekliği 930 m ile 865 m arasında değişmektedir. Yerleşim 

merkezinin güney doğusundaki plato üzerinde yer alan Esentepe mahallesi ise 860 m ile 940 

m arasında değişen kotlara sahiptir (Bkz Harita 4.4). 

 

Çankırı Kenti’nin bulunduğu alanda kentin mekânsal gelişimine etki edecek çok sayıda 

doğal eşik bulunmaktadır (EK-10). Zemin özellikleri, dar vadi tabanı, yamaçların kentsel 

gelişime imkân vermeyecek derecede yüksek eğimli ve dik olması kentin gelişebileceği 

alanları oldukça sınırlandırmaktadır. Ayrıca, akarsular kentsel yerleşme dokusu üzerinde 

belirleyici etkiye sahiptir. Çankırı kentinin kuzeybatısından gelen Tatlıçay bir kavis çizerek 

kenti neredeyse ortasından ikiye ayırmakta, Acıçay ise kuzeydoğu yönünden gelerek taşkın 
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alanlarıyla birlikte kentin batı çeperini çizmekte ve kent merkezinin hemen güneydoğusunda 

bu iki çay birleşerek oluşturdukları geniş taşkın yatağı ile kentin ilerleyişini 

sınırlandırmaktadır. Kuzey ve batı yönlerinde orman özelliği göstermemekle birlikte, orman 

alanı olarak tahsis edilmiş alanlar yer almakta ve bu alanlar kentin sınırlarını çizmektedir. 

Ayrıca kent içerisinden geçen D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolu ile 

Ankara-Çankırı-Zonguldak arası sefer yapan Karaelmas ekspresine hizmet veren demiryolu 

hattı da önemli birer eşik niteliğindedir. 

 

Ayrıca, Çankırı kenti deprem tehlikesi yüksek bir alan üzerinde yer almaktadır. Geçmişten 

günümüze pek çok yıkıcı deprem oluşturmuş olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (Aladoğan ve 

diğerleri, 2017) kentin kuzeyinde, yaklaşık 43 km uzaklıktadır. Ayrıca araştırma alanı 

sınırları içerisinde kentin batısından geçen, Korgun-Eldivan-Kalecik doğrultusunda uzanan 

bir diri fay hattı tanımlanmıştır. Çankırı kentinin en yüksek yer ivmesi 1 Ocak 2019 tarihinde 

yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre 0,289g şiddetindedir. Buna göre 

kent 3. Derece deprem bölgesinin üst sınırında ve 2. Derece deprem bölgesine çok yakın bir 

değere sahiptir (EK-11). 

 

Çankırı kenti 14 mahalleden oluşmaktadır (Harita 4.5.).  

 

Kentin 2019 yılı kentsel nüfusu, TÜİK tarafından yayınlanan adrese dayalı nüfus kayıt 

sistemi verisine göre 97.882 kişidir. 

 

Başlarda Kale içinde ve Karatekin Tepesi’nin eteklerinde yoğunlaşan yerleşim daha sonra 

güneye ve aşağılara doğru inmeye başlamış ve günümüze gelindiğinde neredeyse bütün vadi 

tabanında yayılmıştır. Mevcut kentsel yerleşme dokusuna EK-12’da yer verilmiştir. 

 

Çankırı kenti genelindeki meskûn konut alanı yerleşimleri incelendiğinde konut yerleşme 

alanlarının tarihsel süreç içinde kompakt olarak her yöne geliştiği, son yıllarda kent makro 

formunun kompakt olmaktan uzaklaşarak ışınsal ve yağ lekesi şeklinde koridorlar boyunca 

yayılmaya ve desantralize olmaya başladığı görülmektedir. Konut alanlarının gelişimi 

ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde Kastamonu yolu boyunca ışınsal olarak, güney-

güneydoğu yönünde Ankara yolu boyunca ışınsal, kompakt ve yağ lekesi olarak, kuzeydoğu 

yönünde Yapraklı yolu boyunca ışınsal ve yağ lekesi olarak gelişme göstermektedir.  
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Harita 4.5. Çankırı il merkezindeki mahalleler 

 

Kentin mahallelerinden Mimar Sinan, Karatekin, İncili Çeşme, Alibey, Tabakhane ve 

Karataş Mahallesi’nin Karatekin Tepesi’nde kalan kısımları kentin tarihi yerleşim 

bölgeleridir. Bu bölgede daha çok geleneksel yapım teknikleriyle yapılmış, az katlı ve 

bahçeli müstakil evler bulunmaktadır. Bu bölge dar, kıvrımlı sokakları ile kendisini 

göstermekledir. Ancak yapıların büyük çoğunluğu tek edilmiş veya bakımsız olduğundan 

genel olarak konut kalitesi ve kentsel mekân kalitesi düşüktür (Resim 4.1.).  
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Resim 4.1. Çankırı Kalesi ve Karatekin Tepesi üzerindeki tarihi yerleşim bölgesi (Mayıs, 

2019) 

 

Kentin batısı ve kuzeybatısında bulunan Aksu, Karataş ve Kırkevler Mahalleleri ile 

güneyinde bulunan Yeni Mahalle, Abdül Halik Renda, Buğday Pazarı ve Fatih Mahalleleri 

yeni gelişme gösteren kesimlerdir. Bu mahalleler modern şehir anlayışına göre araç trafiğine 

hizmet edebilecek şekilde geniş ve düzgün sokaklara sahiptir. Bu kesimlerde konutlar 

modern inşaat teknolojileri kullanılarak ve yüksek katlı olarak inşa edilmektedir (Resim 

4.2.).  

 

 
 

Resim 4.2. Çankırı Kenti genel görünüşü (Mayıs, 2019) 

 

Çankırı kentinin brüt yoğunluğu en yüksek olan ve meskûn konut yerleşiminin, iş 

alanlarının, idare ve resmi birimlerin yoğun olarak yer seçtiği alanlar Cumhuriyet, Abdül 
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Halik Renda ve Buğday Pazarı Mahalleleridir. Genel anlamda kentin merkezi iş alanı 

durumunda bulunan bu mahallelerinde ağırlıklı kat yükseklikleri 5-10 kat arasında 

değişmekle birlikte son dönemde 10 katın üzerine çıkan yapılar da inşa edilmeye 

başlanmıştır (Harita 4.6.). 

 

 
 

Harita 4.6. Çalışma alanının 1/25.000 ölçekli arazi kullanım haritası 
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Karatekin Tepesi üzerindeki tarihsel nitelikteki kent dokusunun korunması ve eskiyen 

yapıların yenilenmesi amacıyla Alibey, Cumhuriyet, Karataş, Mimar Sinan ve Tabakhane 

mahalleleri içerisinde kentin tarihi yerleşim bölgelerinin bulunduğu alanda kentsel sit alanı 

tanımlanmıştır ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.   

 

Kentsel sit alanının kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan Alibey, Mimar Sinan ve Karatekin 

mahallelerini kapsayan bölge ise kentsel dönüşüm alanı kapsamında yüksek yoğunluklu 

konut alanı olarak tanımlanmış ve mevcutta Mimar Sinan mahallesinin kuzey kesiminde 1. 

ve 2. etapların uygulaması tamamlanmıştır. Bu kapsamda bölgenin kat yüksekliği 10 kata 

kadar artırılmıştır. Ayrıca Kırkevler ve Fatih Mahalleleri içerisinde yer alan bazı bölgeler 

afet riski gerekçesiyle kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlanmıştır. 

 

4.2. Çalışma Alanına Yönelik Daha Önce Yapılmış Olan Çalışmalar 

 

Çalışma alanına yönelik daha önce yapılmış olan çalışmalar kapsamında jeolojik ve 

hidrojeolojik etüt çalışmaları ve imar planları incelenmiştir. 

 

4.2.1. Jeolojik ve hidrojeolojik etüt çalışmaları 

 

Jeolojik ve hidrojeolojik etüt çalışmaları kapsamında;  

 

i. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2008 yılında hazırlanan 

Çankırı ili ve kentsel alanları (il-ilçe merkezleri) yerbilim verileri raporu, 

ii. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 2008 tarihli İmar Planına Esas 

Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu,  

iii. Çankırı Belediyesi tarafından yaptırılan 2010 tarihli İmar Planına Esas 

Jeolojik/Jeoteknik/Jeofizik Etüt Raporu 

iv. Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 2009 yılında yaptırılan Üniversite Kampüs 

Alanı ve Yakın Çevresine Ait İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu ve 

v. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında hazırlanan Tatlıçay 

Havzasının Hidrojeolojik Etüt Raporu incelenmiştir. 
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Çankırı ili ve kentsel alanları (il-ilçe merkezleri) yerbilim verileri raporunun incelemesi 

 

Çankırı İli ve Kentsel Alanları (İl-İlçe Merkezleri) Yerbilim Verileri Raporu’nda Ateş ve 

diğerleri (2008), il genelinde 1/100.000 ölçekte ve Çankırı kenti ve çevresi ile diğer ilçe 

merkezleri ve çevrelerinde 1/25000 ölçekte jeoloji, hidrojeoloji ve doğal afet kaynakları 

konularında araştırmalar yapmıştır. Kaya türleri özellikleri ve nitelikleri açısından 

tanıtılarak, il ve ilçe merkezlerinin jeoloji haritası hazırlanmıştır (EK-13). Hidrojeolojik 

çalışmalarda il içerisinde yer alan kaya türleri geçirimlilikleri, gözenekliliği ve su tutabilme 

özelliklerine göre sınıflandırılarak hidrojeoloji haritası oluşturulmuştur (EK-14). Ayrıca 

ildeki yeraltı ve yüzey suların niteliklerini belirlemek amacıyla örnekleme çalışmaları 

yapılarak hidro-kimyasal özellikleri belirlenmiştir.  

 

Rapora göre, kentin gelişim gösterdiği vadi tabanları akarsular tarafından depolanan genç 

alüvyal çökellerden oluşmaktadır. Alüvyondan oluşan bu çökellerin kalınlığı yer yer 

değişmekle beraber kent merkezinde 20 m’ye yakındır. Hidrolojik geçirgenlik açısından 

alüvyal çökeller birincil gözenekli geçirimli birimleri teşkil ederken, havza yamaçları ve 

tepeler az geçirimli veya geçirimsiz kayaç özellikleri göstermektedir. Çankırı kentinin 

üzerinde geniş ölçüde yayıldığı alüvyon alanda statik su seviyesi 2-13 metre arasında 

değişmektedir.  

 

Raporda, toprak zemin özellikleri taşıyan alüvyonların tutturulmamış, ayrık taneli olmaları 

nedeniyle zayıf zemin özellikleri taşıdıkları ve depremlerde zemin büyütmesine neden 

oldukları belirtilmiştir. Ayrıca yüzeye yakın yeraltı suyu seviyesinin uygun tane boyuna 

sahip kesimlerde sıvılaşma potansiyeli taşıdığı vurgulanmıştır. Çalışma alanının deprem 

kaynağına yakın olması ve alüvyal zeminlerin depremlerde olumsuz davranışlar göstermesi 

nedeniyle bu tür alanların yapılaşma dışında bırakılması, daha çok tarımsal amaçlı 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

Ayrıca, Acıçay’ın su kalitesinin önemli ölçüde bozulmuş olduğu ve jips ve kaya tuzu gibi 

evaporitik çökeller içeren kayaç formasyonların etkisiyle tuzluluk özelliği gösterdiği 

saptanmıştır. Diğer taraftan Tatlıçay üzerinde bulunan içme suyu kuyularından alınan 

örneklerde sular tatlı su özelliği göstermiştir. 
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Rapor kapsamında kentin yakın çevresinde jeolojik, jeomorfolojik, topoğrafik ve zemin 

özellikleri açısından yerleşime en uygun alanlar değerlendirilerek, bu kapsamda kaya zemin 

özellikleri taşıyan, kısmen düzlük, yayvan tepelik ve sırtlardan oluşan kentin 

kuzeydoğusunda Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde Tuzlubağ mevkiindeki alanlar önerilmiştir. 

Ayrıca, Çankırı ilinde yeraltı suyu potansiyelinin sınırlı ve litolojik kirlilik nedeniyle su 

kalitesinin düşük olduğu belirtilerek, havza ve alt havza bazında su kaynaklarına yönelik 

koruma stratejilerinin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

İmar planına esas jeolojik/jeoteknik etüt raporlarının incelemesi 

 

Araştırma alanını bütünüyle ele alan Ateş ve diğerleri’nin çalışması dışında, imar planı 

çalışmalarına yönelik hazırlanan ve kapsamı plan yapılacak bölge ile sınırlı olan jeolojik etüt 

raporları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 2008 

yılında yaptırılan İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu, Çankırı Belediyesi 

tarafından 2010 yılında yaptırılan İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik/Jeofizik Etüt Raporu 

ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 2009 yılında yaptırılan Üniversite Kampüs 

Alanı ve Yakın Çevresine Ait İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu ele 

alınmıştır. 

 

Harita ölçeği 1/5000 ve 1/2000 olan bu çalışmalarda araştırma alanı yerleşime uygunluk 

kapsamında değerlendirilmiştir. Topoğrafik eğim, yamaç ve şev yükseklikleri, jeolojik 

birimlerin mühendislik özellikleri, yeraltı su seviyesi alanların yerleşime uygunluk 

kriterlerinde belirleyici faktörleri oluşturmuştur.  

 

Yerleşilebilirlik açısından incelenen alanların tamamı “Önlemli Alanlar” (ÖA) olarak 

tanımlanmıştır. Önlemli alanlar yerleşilebilirlik önceliğine göre 1’den başlayarak beş gruba 

ayrılmıştır. Alüvyonların orta ve çok sıkı zeminleri Önlemli alan 1, engebeli bir topoğrafya 

sunan Çankırı üyesi Önlemli alan 2, Alüvyonların gevşek/yumuşak zeminleri Önlemli alan 

3, katı-çok katı killerden oluşan ve engebeli bir topoğrafya sunan Süleymanlı üyesi Önlemli 

alan 4 ve Bozkır formasyonunun bulunduğu alanlar Önlemli alan 5 olarak tanımlanmıştır. 

 

Raporlarda, Ateş ve diğerleri’nin çalışmasıyla paralel olarak, alüvyon tabakasının alanın en 

önemli aküfer ortamı olduğu belirtilmiştir. Raporlara göre, özellikle Acıçay ve Tatlıçay vadi 

tabanlarına yakın yerlerde çökelmiş iri taneli zeminler söz konusu çayların sularıyla 
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beslenmekte ve içerisinde bol su bulundurmaktadır. Ancak çevredeki tuzlu formasyonlar 

nedeniyle alüvyondaki sular da tuzludur. Havza tabanında açılan kuyular oldukça sığ olup 

genelde alüvyonun üst seviyelerinde yer alan geçirimli taneli aküfer ortamdan su 

sağlamaktadır.  

 

Raporlarda, bölgedeki formasyonların tuzlu olmasına bağlı olarak sularda sülfat ve sodyum 

oranlarının yüksek olacağı ve ayrıca inceleme alanında su seviyelerinin yüzeye çok yakın 

olduğu, bu nedenlerden dolayı zemin etütlerinde su kimyasına yönelik deneyler 

yapılmasının ve betonu aşındırıcı özellikte olup olmadığının araştırılmasının gerekliliği 

belirtilmiştir. Ayrıca alüvyon zeminlerdeki sığ taban suyu seviyesi nedeni ile bu alanlarda 

yüzey ve yeraltı suyuna yönelik drenaj sistemleri oluşturulması ve drenaj sistemlerinin 

yapılacak altyapı projelerine dahil edilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Diğer taraftan, alüvyon zeminlerin depremlerde olumsuz davranışlar göstereceği ve yüksek 

tabansuyu seviyesinin sıvılaşma riski taşıdığını belirterek bu alanların yapılaşma dışında 

bırakılması gerektiğini belirten Ateş ve diğerleri’nin çalışmasından farklı olarak raporlarda; 

alüvyon tabakalar orta sıkı / çok sıkı zeminler ve gevşek / yumuşak zeminler olarak 

sınıflandırılmış ve sırasıyla ÖA1 ve ÖA3 olarak tanımlanmış ve öncelikli yapılaşma alanları 

olarak belirlenmiştir. 

 

Tatlıçay havzasının hidrojeolojik etüt raporunun incelemesi 

 

DSİ tarafından Tatlıçay havzasının yeraltı suyu potansiyelinin ve kalitesinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmalar 2006 tarihli Tatlıçay Havzasının (Çankırı) Hidrojeolojik Etüt 

Raporu içerisinde sunulmuştur.  

 

Çalışmalar kapsamında 1996 yılında alanda periyodik ölçümlere başlanmış, ayrıntılı 

hidrojeolojik çalışmalar ise 2000-2005 yılları arasında yapılmıştır. Kuyu ve kaynaklarda 

yeraltı suyu seviyesi ve debi ölçümleri alınmış, yeraltı suyu kalitesinin alansal dağılımının 

belirlenmesi ve bunun jeolojik ve hidrojeolojik yapı ile ilişkisinin tanımlanabilmesi için 

farklı tarihlerde kimyasal analiz çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca rapor kapsamında çalışma 

alanında daha önce MTA tarafından yapılmış olan jeolojik çalışmalar ve DSİ ve İller 

Bankası tarafından yapılan hidrojeolojik ve sondaj çalışmaları da değerlendirilmiştir.  
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Diğer çalışmalarla paralel olarak, alüvyon tabakanın Tatlıçay havzasında yaygın ve zengin 

olarak yeraltı suyu taşıyan ana aküfer olduğu tanımlanmıştır. Ancak diğer çalışmalara ek 

olarak, alüvyonun Tatlıçay’ın Acıçay ile birleştiği bölge olan Çankırı kent merkezinin güney 

bölümü haricinde serbest aküfer özelliği gösterdiği, Çankırı kent merkezi ve güneyindeki 

yaklaşık 2 km2 büyüklüğündeki alanda ise üst üste iki aküferin var olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bölgede yapılan analiz sonuçlarına göre genel olarak üstte ortalama 20 m kalınlığında bir 

serbest aküfer, onun atında 8-10m kalınlığında killi bir zon ve en altta ortalama 10-12m 

kalınlığında basınçlı bir aküfer bulunmaktadır (EK-15). 

 

Raporda, hidrojeolojik açıdan önemli olabilecek alüvyon kalınlığının minimum 10 m olduğu 

belirtilmiş ve Tatlıçay ana kolunda Çankırı kent merkezi membaında kalınlığın 20-38 m 

arasında değiştiği, Çankırı’nın güneyinde Tatlıçay ile Acıçay’ın birleşme bölgesinde ise 

üstteki serbest aküfer, alttaki basınçlı aküfer ve iki aküfer arasındaki zonun toplam 

kalınlığının bazı noktalarda 45m’ye kadar ulaşabildiği saptanmıştır. 

 

Raporda, Tatlıçay havzasındaki alüvyon tabakanın geçirimsiz kayaç tabakaları tarafından 

kuşaklandığı ve bu nedenle yan formasyonlar tarafından yeraltı suyu akımı ile besleniminin 

çok düşük seviyede olacağı belirtilmiştir. Havzanın ana aküfer ortamı olan alüvyon temel 

olarak yağış ve yüzeysel akışlardan beslenmektedir. Bu bağlamda suların tuzluluğunun bu 

formasyonlardan gelen yüzey suları ile beslenmesiyle açıklamıştır. 

 

Tatlıçay, jipsli tabakaların bulunmadığı Korgunözü havzası suları ile jipsli tabakaların 

sadece belirli bir alanda var olduğu Ayan çayı sularının karışımından oluşmakta, havzanın 

aşağı bölgelerinde (araştırma alanı sınırları içerisinde) jipsli katmanlar üzerinde oluşan 

yüzeysel drenajında etkisiyle tuzluluk oranı yükselmektedir. Ancak yapılan analizlerde 

Tatlıçay’ın tuzluluk değerlerinin sulama amaçlı kullanımına uygun olduğu saptanmıştır. 

 

Ayrıca, su tablasının yüksek olması ve yeraltı suyunun akarsulardan beslenmesi nedeni ile 

Tatlıçay aküferinin kirlenme riskinin yüksek olduğu vurgulanmıştır. 

 

4.2.2. Çankırı Kenti imar planları 

 

Çankırı kentin ilk imar planı çalışmaları 1966, 1977 ve 1984 yıllarında İller Bankası 

tarafından yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra 1984 tarihli plan üzerinde Çankırı belediyesi 
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tarafından birçok plan değişikliği kararı alınmış, ilave ve revize imar planı çalışmaları (1997, 

2006, 2008, 2009) yapılmıştır. Bunun üzerine ilaveler ve revizyonlarla bozulan plan 

bütünlüğünün sağlanması ve gelişen güncel koşullara çözüm sunması amacıyla 2011 yılında 

İller Bankası tarafından kentin bütününe yönelik 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar 

planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı çalışması yaptırılmıştır.  

 

Ancak, 2025 yılı projeksiyonlu bu imar planı üzerinde ağırlıklı olarak o dönemde üst üste 

yapılan genel ve yerel seçimlerin baskısı sonucu birçok değişiklik ve ilave yapılmış, 

özellikle kat ve yoğunluk artış talepleri sonucu yapılan plan değişiklikleri ile yapılaşma 

kararları değişmiştir. Bunun neticesinde Belediye tarafından 2025 yılı projeksiyon tarihine 

bağlı kalınarak 2015 tarihinde revizyon imar planı yaptırılarak onaylanmıştır. Çankırı 

kentinin yürürlükteki imar planı 2015 onay tarihli revizyon nazım imar planıdır (Harita 4.7.). 

 

2011 onaylı imar planı kentin tamamını ele alan bütüncül bir planlama çalışması iken, 2015 

onaylı imar planı süreç içerisinde yapılan mevzi planların ve plan değişikliklerinin işlendiği 

ve taleplerin ele alındığı bir revizyon plandır. Bu nedenle çalışma kapsamında her iki plan 

da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

 

Çankırı belediyesinin mevcut ve projeksiyon nüfus sayıları Çizelge 4.1’de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Çankırı belediyesinin mevcut ve projeksiyon nüfus sayıları 

 
2011 yılı nüfusu 2015 yılı 

nüfusu 

2019 yılı mevcut 

durum nüfusu 

2011 onaylı imar 

planına göre 2025 yılı 

projeksiyon nüfusu 

2015 onaylı imar 

planına göre 2025 yılı 

projeksiyon nüfusu 

72.473 kişi 79.091 kişi 97.882 kişi 120.000 kişi 197.333 kişi 

 

TÜİK verilerinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Çankırı kenti’nin 2019 yılı nüfusu 

97.882 kişidir. 2011 onay tarihli imar planı kapsamında 2025 projeksiyon yılı baz alınarak 

yapılan hesaplamaya göre ortalama nüfus projeksiyon değeri 111.972 kişi olarak bulunmuş 

ve plan 120.000 kişilik nüfusa göre hazırlanmıştır.  
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Harita 4.7. Çankırı kentine yönelik 2015 onay tarihli 1/50.000 ölçekli nazım imar planı 

 

Ancak 2015 onay tarihli imar planında projeksiyon hesaplarının belediye nüfusu yerine il 

nüfusu verilerine göre hesaplanması sonucu 2025 yılı kent nüfusunun 197.333 kişi olacağı 

öngörülmüştür4. Bu nüfus değeri mevcut 2019 nüfusunun yaklaşım 2 katıdır. Bu hatanın, 

 
4 TÜİK verilerinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Çankırı ilinin 2015 yılı toplam nüfusu 180.945 kişi 

ve 2019 yılı toplam nüfusu 195.789 kişidir. 
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imar planı kapsamında kentin asgari sosyal ve teknik altyapı ve konut alanı ihtiyacına 

yönelik hesaplamalarda balon etkisi yarattığı ve kentsel yerleşme alanının gereğinden fazla 

genişlemesine neden olduğu görülmektedir. 

 

İmar planları kentsel gelişim politikaları açısından değerlendirildiğinde;  

 

2011 tarihli imar planında, mevcut kentsel yerleşme dokusunda önemli miktarda boşluk 

alanların olduğu tespit edilmiş ve bu alanlar öncelikli yerleşme alanları şeklinde 

tanımlanarak kompakt bir yerleşim politikası geliştirilmiştir. Plan raporunda, plan 

kararlarının öncelikli olarak fiziki eşiklere, gelişme eğilimlerine ve imar uygulaması 

yapılmış ifrazlı boş alanların yoğun olduğu bölgelere göre belirlendiği, planda önerilen alt 

merkezlerin yer seçiminin sistematik ve yoğunluk kademelenmesi üzerine odaklanma 

yaratılarak önerildiği ve kullanım bölgelemesi kararlarının sektörel bölgeleme şeklinde 

değil, karma kullanım olacak şekilde alındığı belirtilmiştir.  

 

2015 planında ise kentin geri kalmış bölgelerini geliştirerek, kentin merkez dışına 

desentralisasyonunu teşvik edici bir planlama yaklaşımının benimsendiği, planlama 

politikalarının parsel bazlı yapılaşmaları değil site ve kooperatifçiliği destekleyici nitelikte 

oluşturulduğu ve eskimiş kent merkezinin kendi kendine dönüşümünü sağlayıcı ilkeler 

geliştirildiği belirtilmiştir (Harita 4.8). 

 

2011 planında, kentin gelişimini sınırlayan fiziksel eşiklerin aşılabilmesi için kentin 

gelişeceği tek bir yön ve alandan ziyade birçok farklı gelişme yönleri ve gelişme alanları 

tanımlanmıştır. Bu kapsamda kentin güney yönünde Ankara yolu üzerinde sanayi bölgesi, 

kuzeybatı yönünde bağ bahçe alanları, kuzeydoğu ve güneydoğu yönünde (Kırkevler, Fatih 

ve Esentepe Mahalleri) düşük yoğunluklu konut alanları, kentin merkezine yakın 

konumlarda (Abdülhalik Renda, Buğday Pazarı, Cumhuriyet, Yeni, Aksu, Karataş 

Mahalleleri ve kentsel dönüşüm alanı) yüksek yoğunluklu konut alanı, kentin merkezinde 

ticaret, idari-sosyal-kültürel donatı kullanımları, kentin kuzeyinde üniversite alanı, Acıçay 

ve Tatlıçay boyunca park ve rekreasyon kullanımları önerilmiş, kentin kuzeyindeki 

Tuzlubağ mevkiinde kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlanan bölgede yüksek yoğunluklu 

konut alanları planlanmıştır. 
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Harita 4.8. Çankırı kentine yönelik 2015 onay tarihli 1/25.000 ölçekli nazım imar planı 

 

Plan raporuna göre, kentin gelecekteki mekânsal gelişimini yönlendirecek önemli yatırımlar 

göz önüne alınarak gelişme potansiyeli öncelikli alan olarak güney ve doğu yönünde Abdul 

Halik Renda, Buğday Pazarı ve Fatih Mahalleri’ndeki ifrazlı ve uygulama görmüş boş 

parseller öngörülmüştür. Merkezi İş Alanı mevcut durum ve gelişme eğilimleri dikkate 
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alınarak ana caddeler boyunca, kentsel dönüşüm alanı ile depolama ve sanayi alanlarına 

doğru ve Kastamonu ve Yapraklı yolu doğrultusunda genişletilmiştir.  

 

Kentin güney ve güneydoğusunda yer alacak gelişme konut alanlarının yer aldığı bölgede 

devamlılığı olan park ve yeşil alanlar, yaya yolları, ulaşım bağlantısı, alt merkezler 

planlanarak kısa sürede yapılaşması için gerekli çekim merkezleri oluşturulmuştur. 

 

Konut alanlarında yerleşmenin mevcut yapısı göz önüne alınarak gelişme konut alanlarında 

ayrık yapı düzeni yapılaşma koşulu getirilmiş, mevcut kadastral yapı ve bölgenin 

kırsal/kentsel yapısı göz önünde tutularak ortalama parsel büyüklüğü 1000-1200 m², bağ-

bahçe nizamı yapılaşma koşulu getirilen alanlarda ise parsel büyüklüğü 2000 m² olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Planlama çalışması sürecinde kentin güney, güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde 

bulunan parçalı araziler Tarım İl Müdürlüğü görüşüyle önce tarım alanı olduğu gerekçesiyle 

iskana kapatılmış, ancak daha sonra bu alanlar içerisindeki yapılaşmış ve uygulama görmüş 

alanların tarım alanı olarak etüt edilmesinin maddi hata oluşturduğu gerekçesine dayanılarak 

düzeltmek için yapılan yazışma sonucunda tarım alanı olarak tarif edilen alanların ilave imar 

planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanımıma onay verilmiştir. 

 

Ayrıca, DSİ görüşünde belirtildiği şekliyle taşkına maruz alanlar ilgili plan notunda 

belirtilen gerekli tedbirlerin alınması şartıyla iskâna açılmıştır. 

 

2015 planında, 2011 planına yönelik en önemli revizyon kuzeydoğu (Yapraklı Yolu) 

yönündeki gelişim aksında Tuzlubağ mevkiinde planlanan alt merkez üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 2011 planında orta yoğunluklu olarak önerilen alt merkez, kompakt bir 

şekilde yüksek yoğunluklu bir çekirdeğe dönüştürülmüş ve çevresi az yoğunluklu konut 

alanları ile çevrelenmiştir. 

 

Ayrıca, kuzeybatı yönünde yer alan Aksu mahallesinde 2011 planındaki orta yoğunluklu 

öneri konut alanlarında yoğunluk artırılarak 2015 planında yüksek yoğunluklu konut 

alanlarına dönüştürülmüştür. 
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Kentin güneyinde feslikan bahçeleri olarak adlandırılan tarım alanlarının bir kısmının 

yapılaşmış ve uygulama görmüş olduğu gerekçesiyle tarım alanı vasfından çıkartılarak 2011 

planında orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanmış ve tarım alanı vasfını koruyan diğer 

alanlar ise mutlak tarım alanı olarak tanımlanmıştır. 2015 planında bu alandaki orta 

yoğunluklu konut alanları kaldırılmış, yapılaşmaya açılmış alanlarla mutlak tarım alanları 

birleştirilerek alan bütününde seyrek yoğunluklu / bağ bahçe nizamı yapılaşma koşulu 

önerilmiştir. 

 

4.3. HTP Kavramsal Modelinin Çalışma Alanına Uygulanması 

 

Modelinin çalışma alanına uygulanmasına yönelik olarak, HTP kavramsal model yapısı 

Şekil 4.1.’deki gibi oluşturulmuş ve modelin işlem süreci kapsamında tanımlanan uygulama 

basamakları sırası ile gerçekleştirilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.1. HTP kavramsal modelinin çalışma alanına uygulanması 
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4.3.1. Birinci adım: Çalışma alanına ait veri setinin oluşturulması 

 

HTP kavramsal modeli, yağış akış süreçlerinin oluşumu üzerinde belirleyici olan 11 

mekânsal gösterge tanımlamakta (Bkz. Çizelge 3.2.) ve modelin uygulanmasında bu 

göstergelere ait verilere ihtiyaç duymaktadır. 

 

Bu kapsamda çalışma alanına yönelik olarak her bir göstergeye ait verinin elde edilmesinde 

kullanılan yöntemler Çizelge 4.2.’de, haritalar Çizelge 4.3.’de, referans kaynaklar Çizelge 

4.4.’de, denklemler Çizelge 4.5.’de ve bilgisayar programları Çizelge 4.6’da ayrı ayrı 

listelenmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde kullanılan 

yöntemler 

 
Göstergeler Yöntemler 

YM Yağış miktarı Thornthwaite- Toprak su bütçesi analizi 

YE Yüzey eğimi Eğimi analizi 

TE Topografik etki Topografik nemlilik endeksi analizi 

YP Yüzey pürüzlülüğü Yüzey depresyon depolama değerleri 

TG Toprak geçirgenliği Hidrolojik toprak sınıfları 

TKD Toprak katmanının derinliği BTG-TOK haritası ile tanımlanan toprak 

derinliği verisi 

KG Kayaç geçirgenliği Kayaç geçirimlilik sınıfları 

KTKÇ Kayaç tabakasındaki kırıklık ve 

çatlaklıkların varlığı 

Lineament yoğunluğu analizi 

STV Sığ seviyede su tablasının varlığı Alüvyon tabakanın varlığı verisi 

SKY Süreklilik gösteren su kütlelerine 

yakınlık 

Öklid uzaklığı analizi 

VY Vejetasyon yoğunluğu Uzaktan algılama yöntemi ve nokta yoğunluğu 

analizi 
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Çizelge 4.3. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde kullanılan 

haritalar 

 
Dijital yükseklik haritası (DEM) 10x10m çözünürlükte. T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığından temin edilmiştir. 

Google Earth hava fotoğrafı SAS Planet Nightly programı kullanılarak yüksek 

çözünürlüklü olarak indirilmiştir. Görüntüleme tarihi 

19.09.2018’dir. 

Çankırı kenti halihazı haritası Çankırı belediyesinden temin edilmiştir. Güncelleme 

tarihi 2017’dir. 

CORINE-2006 Haritası T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilmiştir. 

Büyük toprak grupları (BTG) ve toprak 

özellikleri kombinasyonu (TOK) 

haritası 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilmiştir. 

Jeoloji Haritası Ateş ve diğerleri (2008) referans alınmıştır. 

 

Çizelge 4.4. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde referans 

alınan kaynaklar 

 
İklimsel veriler 17080 nolu Çankırı meteorolojik gözlem 

istasyonunun verileri kullanılmıştır. 

Depresyon depolama değerleri ASCE (1992) referans alınmıştır. 

Hidrolojik toprak sınıfları USDA (2009) referans alınmıştır. 

BTG ve TOK’a göre hidrolojik toprak 

sınıfları 

Özer (1990) referans alınmıştır. 

Kayaç geçirimlilik sınıfları Ateş ve diğerleri (2008) referans alınmıştır. 

Hidrojeolojik veriler DSİ (2006); Ateş ve diğerleri (2008) referans 

alınmıştır. 

 

Çizelge 4.5. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde kullanılan 

denklemler 

 
Topografik nemlilik endeksi 𝑇𝑊𝐼 = 𝐼𝑛 (

𝛼

𝑡𝑎𝑛𝛽
) 

Kirkby (1978) 

Potansiyel evapotranspirasyon 

denklemi 
𝐸𝑡𝑝 = 16 × (

10 × 𝑡

𝐼
)

𝑎

× 𝐺 
Thornthwaite (1948) 
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Çizelge 4.6. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde kullanılan 

bilgisayar programları 

 
ArcGIS Desktop / ArcMap 10.5 

Microsoft Excel 

SAGA GIS 

PCI Geomatica 

Google Earth Pro 

SAS Planet Nightly 

 

Her bir göstergeye ait verinin elde edilmesi için uygulanan işlem adımları Şekil 4.2.’de 

verilen akış şeması ile gösterilmiştir. Her bir işlem detaylı olarak açıklanmış ve elde edilen 

veriler yorumlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 4.2. Çalışma alanına yönelik göstergelere ait verilerin elde edilmesinde uygulanan 

işlem adımları 
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(YM)-Yağış miktarı verisinin elde edilmesi 

 

Yağış miktarı hem zamansal hem de mekânsal açıdan değişkenlikler gösterir. Bu nedenle 

yağış miktarının havzanın hidrolojik yapısı üzerindeki etkilerinin tanımlanmasına yönelik 

veriler bu olgunun hem mekânsal hem de zamansal değişkenliklerini tanımlamalıdır. 

 

Ancak çalışma alanı içerisinde yağış miktarının mekânsal değişikliği değerlendirildiğinde, 

alanın yağış ve sıcaklık değerleri açısından belirgin farklılıkların gözlenemeyeceği kadar 

küçük ölçekte olmasından dolayı homojen olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle yağış 

miktarının mekânsal dağılımına yönelik bir harita oluşturulmamıştır. 

 

Diğer taraftan, yağış miktarının zamansal açıdan değişkenliğinin tanımlanmasında 

Thornthwaite (1948) tarafından geliştirilen toprağın su bütçesinin hesaplanmasına dayalı 

yöntem kullanılmıştır.  

 

Thornthwaite yönteminde bir yerin su bütçesi o yerin aylık ortalama sıcaklığına, aylık 

ortalama yağışına ve aylık evapotranspirasyon değerlerine bağlıdır. Bu değerler kullanılarak 

elde edilen su bilançosuna ait tablolar toprakta yıl içinde birikmiş suyu, birikmiş suyun aylık 

değişmesini, yıllık gerçek evapotranspirasyon miktarlarını, topraktaki su fazlasını, su 

eksiğini, akışı ve nemlilik oranını gösterir (Bölük, 2016). Thornthwaite yönteminin 

hesaplanmasında kullanılan denklem ve açıklamaları EK-16’de verilmiştir. 

 

Araştırma alanına yönelik meteorolojik verilerin elde edilmesinde alan sınırları içerisindeki 

17080 nolu Çankırı meterololojik gözlem istasyonuna ait verilerden yararlanılmıştır. Bu 

istasyon 40.36 enlemleri, 33.37 boylamlarında 751 m yükseklikte yer almaktadır. 

 

Thornthwaite yöntemine kullanılarak çalışma alanına yönelik olarak hesaplanan aylık su 

bütçesi değerleri Çizelge 4.7’de verilmiştir.  

 

Çizelge incelendiğinde, kurak yaz döneminin ardından toprağın su rezervinin Kasım ayından 

itibaren artmaya başladığı görülmektedir. Kasım, Aralık ve Ocak ayları toprağın yağış 

sularını depoladığı Şubat ve Mart ayları su fazlasının oluşarak yağışın yüzeyde biriktiği veya 

akışa dönüştüğü aylar olarak görülmektedir. Nisan ve Mayıs ayları içerisinde topraktaki 
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rezerv sular harcanarak tükenmekte ve Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 

toprak su bütçesi açısından uzun bir kuraklık dönemini yaşanmaktadır. 

 

Çizelge 4.7. Çalışma alanının Thornthwaite yöntemine göre aylık su bütçesi değerleri 

 

 
 

Çizelgede ortaya konulan aylık toplam yağış miktarı ortalaması ve potansiyel 

evapotranspirasyon değerleri kullanılarak, çalışma alanındaki toprak su bütçesinin zamansal 

değişim grafiği Şekil 4.3’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.3. Çalışma alanındaki toprak su bütçesinin zamansal değişim grafiği 
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2 1.20 34.90 3.20 7.42 100.00 3.20 0.00 31.70

3 5.70 38.50 23.81 0.00 100.00 23.81 0.00 14.69

4 11.30 44.10 56.34 -12.24 87.76 56.34 0.00 0.00

5 15.80 58.50 92.52 -34.02 53.74 92.52 0.00 0.00

6 19.90 43.10 121.59 -53.74 0.00 43.10 78.49 0.00

7 23.20 17.70 147.36 0.00 0.00 17.70 129.66 0.00

8 22.70 17.80 133.53 0.00 0.00 17.80 115.73 0.00

9 17.80 17.30 88.99 0.00 0.00 17.30 71.69 0.00

10 11.90 26.50 51.71 0.00 0.00 26.50 25.21 0.00

11 5.70 26.20 19.18 7.02 7.02 19.18 0.00 0.00

12 1.50 45.20 4.04 41.16 48.18 4.04 0.00 0.00

Bilanço 
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Aylar
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Thornthwaite yöntemi kullanılarak yapılan iklim sınıflandırmasına göre çalışma alanı “C1, 

B'1, s, b'3” simgeleri ile gösterilen “yarı kurak-az nemli, 1. derece mezotermal, su fazlası 

kış mevsiminde ve orta derecede olan” iklim özelliğine sahiptir (Bölük, 2016). 

 

(YE)- Yüzey eğimi verisinin elde edilmesi 

 

Yüzey eğimi verisinin elde edilmesinde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen 

10 metreye 10 metre çözünürlüklü Dijital Yükseklik Haritasından (DEM) yararlanılmıştır. 

ArcMap programı kullanılarak DEM haritası üzerinde eğim analizi yapılmıştır. Elde edilen 

yüzey eğimi verisi Harita 4.9’da verilmiştir. 

 

 
 

Harita 4.9. Çalışma alanına ait yüzey eğimi verisi 
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Yüzey eğimi verisi incelendiğinde çalışma alanındaki en yüksek eğimin 57.1o ve eğim 

ortalamasının 9.5o olduğu görülmektedir. Acıçay ve Tatlıçay ile bu çayların kollarını 

çevreleyen vadi yamaçları dik eğimler oluşturmaktadır. Yamaçlar Acıçay ve Tatlıçay 

vadilerinin alt seviyelerinde 6o-17o, üst seviyelerinde 17o-35o ve daha yüksek eğimlidir. 

Kentsel yerleşme alanlarının da üzerinde yer aldığı vadi tabanı ise düz veya düze yakın bir 

eğime sahiptir. 

 

(TE)- Topografik etki verisinin elde edilmesi 

 

Çalışma alanda topografik etkinin tanımlanmasında, Kirkby’nin (1978) topografik veriye 

dayanan nemlilik endeksi yöntemi kullanılmıştır. Kirkby’ın yönteminde, havza içerisindeki 

bir noktada oluşacak su birikim miktarı yer çekimi etkisi altında, o noktanın drenaj alanının 

(katkıda bulunan alanın) büyüklüğü ile doğru orantılı ancak eğimi ile ters orantılı olarak 

formüle edilmektedir.  

 

Topografik nemlilik endeksinin hesaplanmasında kullanılan denklem ve açıklamaları EK-

17’de verilmiştir. 

 

Topografik Nemlilik Endeksi verisinin elde edilmesinde T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan temin edilen 10 metreye 10 metre çözünürlüklü Dijital Yükseklik 

Haritasından (DEM) yararlanılmıştır. SAGA-GIS programının TWI (topographic wetness 

index) modülü kullanılarak DEM haritası üzerinde topografik nemlilik endeksi analizi 

yapılmıştır (Harita 4.10.). 

 

Çalışma alanına ait topografik nemlilik endeksi verisi incelendiğinde beklenildiği gibi kentin 

de üzerinde yayılım gösterdiği Acıçay ve Tatlıçay vadi yamaçlarının yüksek değerler aldığı 

görülmektedir. Bu durum yağış sularının bu alanlarda toplanma konusunda topografik 

yapının etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Vadileri çevreleyen dik yamaçlar ise 

düşük değerler almıştır. Bu durum, bu alanların topografik yapının etkisi altında düşük 

toprak suyu bütçesine sahip olduğu anlamına gelmektedir.  
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Harita 4.10. Çalışma alanına ait topografik nemlilik endeksi verisi 

 

(YP)- Yüzey pürüzlülüğü verisinin elde edilmesi 

 

Yüzey pürüzlülüğünün tanımlanmasında yüzeyin depresyon depolama değerleri referans 

alınmıştır. Depresyon depolaması, doğal çukurlukların tamamen dolması için gerekli su 

hacmini ifade etmektedir (DSİ, 2020).  

 

Her yüzey tipi farklı depresyon depolama değerlerine sahiptir. Bu nedenle farklı yüzey 

tiplerinin dağılımını tanımlayabilmek amacıyla çalışma alanının arazi örtüsü haritası 

oluşturulmuştur. Arazi örtüsü haritasının oluşturulmasında T.C. Tarım ve Orman 
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Bakanlığı’ndan temin edilen CORINE-2006 haritası ve Çankırı Belediyesinden temin edilen 

2017 güncelleme tarihli Çankırı Kenti Halihazı haritası ArcMap programı kullanılarak 

birleştirilmiş ve elde edilen harita 19.09.2018 görüntüleme tarihli Google Earth uydu 

görüntüsü referans alınarak güncelleştirilmiştir. Google Earth programı üzerinden çalışma 

alanının yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünün indirilmesinde SAS Planet Nightly 

programı kullanılmıştır. Oluşturulan Arazi Örtüsü Haritası EK-8’de verilmiştir. 

 

Farklı yüzeylerin depresyon depolama değerlerinin tayin edilmesinde, Amerika İnşaat 

Mühendisliği Birliği (ASCE) tarafından 1992 yılında yayınlanan Kentsel Yağmur Suyu 

Yönetim Sistemleri Tasarımı ve İnşaatı raporunda sunulan değerler referans alınmıştır 

(ASCE, 1992; Rossman, 2015). Değerler tablosu EK-18’de verilmiştir. 

 

Çalışma alanı içerisinde tanımlanan arazi örtüsü tiplerine yönelik tayin edilen depresyon 

depolama değerleri Tablo 4.8.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. Çalışma alanı içerisinde tanımlanan arazi örtüsü tiplerine ait depresyon 

depolama değerleri 

 
Arazi Örtüsü Tipleri Depresyon Depolama 

Miktarı /mm 

Kentsel yapılaşmış alan, Araç yolu 0 - 1,27 

Kentsel yeşil alan 1,27 - 2,54 

Askeri alan, Demiryolu işletme alanı, Kentsel boş alan, MKE alanı, 

Üniversite yerleşkesi 

2,54 - 3,81 

Akarsu yatağı, Doğal çayırlar, Mezarlık alanı, Tarım alanı 3,81 - 5,08 

Orman alanı, Sulu tarım alanı 5,08 - 6,35 

 

ArcMap programı kullanılarak, Arazi Örtüsü Haritasına her bir arazi örtüsü tipi için yukarıda 

tanımlanan değerler girilerek çalışma alanına ait yüzey pürüzlülüğü verisi Harita 4.11’de 

verildiği şekilde elde edilmiştir. 

 

Yüzey pürüzlülüğü verisi üzerinden çalışma alanı içerisindeki yüzeylerin depresyon 

depolama değerleri incelendiğinde, kentsel yapılaşmanın etkisiyle vadi tabanları boyunca 

yüzeylerin su depolama değerlerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca kentsel 

yapılaşmanın etkisi altında olan ancak henüz yapılaşmamış alanlarda da su depolama 
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değerleri çevresindeki yüzeylere göre daha düşüktür. En yüksek değere sahip olan alanlar 

orman alanları ve sulu tarım alanlarıdır. Kentsel yerleşme alanı içerisindeki en yüksek 

değere sahip olan alanlar ise Tatlıçay hattı boyunca uzanan Karaköprü bahçeleri ile geriye 

çok küçük bir kısmının korunduğu Feslikan bahçeleridir. 

 

 
 

Harita 4.11. Çalışma alanına ait yüzey pürüzlülüğü verisi 

 

(TG) Toprak geçirgenliği verisinin elde edilmesi 

 

Toprak geçirgenliğinin tanımlanmasında, toprakların infiltrasyon hızlarına göre 

sınıflandırıldıkları Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından tanımlanan hidrolojik 
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toprak sınıflandırması referans alınmıştır (USDA, 2009; Rossman, 2015). Hidrolojik toprak 

sınıflarına ait tablo EK-19(a)’da verilmiştir.  

 

Çalışma alanı içerisindeki toprak sınıflarının belirlenmesinde, T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan temin edilen Büyük Toprak Grupları (BTG) ve Toprak Özellikleri 

Kombinasyonu (TOK) Haritası kullanılmıştır. Ayrıca, kentleşmenin toprak yapısı 

üzerindeki etkisinin tanımlanması amacıyla BTG-TOK haritası üzerine mevcut kentsel 

yerleşme alanları işlenerek, bu alanlar toprak yapısı bozulmuş alanlar olarak sınıflanmıştır. 

Böylece çalışma alanına ait Toprak Sınıfları Haritası elde edilmiştir EK-19(b). Mevcut 

kentsel yerleşme alanlarının tanımlanmasında önceden üretilmiş olan Arazi Örtüsü Haritası 

referans alınmıştır.  

 

Büyük toprak grupları ve toprak özellikleri kombinasyonları ile tanımlanan toprak 

sınıflarının hangi hidrolojik toprak sınıfı içerisinde olduğunun belirlenmesinde “büyük 

toprak grupları ve toprak özellikleri kombinasyonuna göre toprak özellikleri” tablosundan 

yararlanılmıştır (Özer, 1990). Tablo ve açıklamaları EK-19(c)’de verilmiştir. Çalışma alanı 

içerisinde yer alan toprakların BTG’si ve TOK’u ile bunların hidrolojik toprak grubu 

karşılığı Çizelge 4.9’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.9. Çalışma alanı içerisinde yer alan toprakların, BTG’si ve TOK’u ile bunların 

hidrolojik toprak grubu karşılığı 

 
Hidrolojik Toprak 

Grubu 

Büyük Toprak 

Grubu 

Toprak Özelliklerinin 

Kombinasyonu 

Diğer Toprak 

Özellikleri 

B  

 

B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8  

B 7 t 

K 4  

K 4 t 

C 

 

B 10, 11, 12, 15, 16, 20  

B 11, 12, 15, 16 t 

K 1,3   

K 2 t 

D 

 

A 1  

A 6 sy 

B 24  

B 20 t 

H Hs S 

 

Çalışma alanına ait Hidrolojik Toprak Sınıfları verisi Harita 4.12’de verilmiştir. 
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Harita 4.12. çalışma alanına ait hidrolojik toprak sınıfları verisi 

 

Hidrolojik Toprak Sınıfları verisi incelendiğinde, çalışma alanı içerisinde B, C ve D 

hidrolojik toprak gruplarının olduğu görülmektedir. Çalışma alanının büyük bir bölümü C 

sınıfı yani orta seviyede infiltrasyon özelliği gösteren toprak yapısına sahiptir. B sınıfı yani 

iyi derecede infiltrasyon özelliği gösteren topraklar daha çok kentsel yerleşme alanından 

uzakta çalışma alanının güneydoğusundaki plato üzerinde yer alan tarım alanlarında parçalı 

olarak bulunmaktadır. Kentsel yerleşme alanlarının da üzerinde yer aldığı sıkışmış alüvyon 

tabakaların bulunduğu vadi tabanları ise D sınıfı yani düşük infiltrasyon özelliğine sahiptir. 

Çalışma alanı içerisinde yüksek infiltrasyon özelliği gösteren A sınıfı toprak katmanı 

bulunmamaktadır. Ayrıca yapılaşmanın etkisi altındaki kentsel yerleşme alanları inşaat 
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faaliyetleri ve yoğun kullanım etkisi altında doğal toprak yapısı özelliklerini kaybederek 

sıkışmaları, yüzeylerinin geçirimsiz kaplamalarla kaplanması ve kentsel drenaj sistemlerinin 

etkisiyle yağış sularının toprak içerisine infiltre olmasına imkân vermeden alandan 

uzaklaştırılması gibi nedenlerden dolayı hidrolojik açıdan geçirimsiz yüzey özelliği 

göstermektedir. 

 

(TKD) Toprak katmanının derinliği verisinin elde edilmesi 

 

Toprak derinliği verisinin elde edilmesinde, EK-19(b)’de verilen BTG ve TOK haritası 

üzerine mevcut kentsel yerleşme alanlarının işlendiği toprak sınıfları haritasından 

yararlanılmıştır. Toprak derinliğinin tanımlanmasında BTG ve TOK haritasında yer alan 

derinlik değerleri kullanılmış ancak kentsel yerleşme alanlarında yüzeyin geçirimsiz 

malzeme ile kaplanmasından dolayı toprak derinliği sıfır olarak kabul edilmiştir.  Elde edilen 

Toprak Derinliği Verisi Harita 4.13.’de verilmiştir. 

 

Çalışma alanına ait toprak derinliği veri incelendiğinde, kentsel yerleşme alanlarının da 

üzerinde bulunduğu vadi tabanlarındaki alüvyon tabakaların 90cm’den daha derin bir 

kalınlığa sahip olduğu görülmektedir. Bu durum alan içerisinde yapılan jeolojik etüt 

raporlarında da ortaya konulmuştur. Ancak haritada yüksek derinlik değerine sahip bu 

alüvyon toprakların kentsel yerleşim alanları ile kapandığı görülmektedir. Kentsel yerleşme 

alanlarında yapılaşma sonucu toprak tabakalarının geçirimsiz malzemelerle kaplanması, 

geniş çatı yüzeyleri ve yüzeysel drenaj uygulamaları gibi etkenlerle yağış sularının toprak 

tabakalarına erişimi engellenmekte, bu alanlarda katman derinliklerinin yağış akış oluşumu 

üzerindeki etkisi kaybolmaktadır. 

 

Verinin ortaya koyduğu bir diğer durum da vadileri çevreleyen yamaçlarda, bu bölgelerdeki 

dik eğimlerin de etkisiyle toprak derinliğinin 20cm’nin altında olduğudur. Bu durum 

yamaçların toprak su bütçesi potansiyelinin düşük olduğunu göstermektedir. 

 



132 

 

 
 

Harita 4.13. Çalışma alanına ait toprak derinliği verisi 

 

(KG)- Kayaç geçirgenliği verisinin elde edilmesi 

 

Kayaç geçirgenliği verisinin elde edilmesinde, Ateş ve diğerleri (2008) tarafından hazırlanan 

Çankırı İli ve Kentsel Alanların (İl-İlçe Merkezleri) Yer Bilim Verisi raporu kullanılmıştır. 

Raporda Çankırı il bütününün 1/100.000 ölçekli jeoloji ve hidro-jeoloji haritaları ile Çankırı 

kentinin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası verilmektedir.  

 

Ancak 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası çalışma alanının tamamını kapsamamaktadır. Bu 

nedenle çalışma alanının tamamına kapsayan jeoloji haritasının elde edilmesi için 1/25.000 
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ölçekli haritanın çalışma alanı sınırları kapsamındaki eksik bölümleri 1/100.000 ölçekli 

jeoloji haritası kullanılarak tamamlanmış ve çalışma alanının jeoloji haritası elde edilmiştir 

(EK-13). 

 

Daha sonra 1/100.000 ölçekli hidro-jeoloji haritasında tanımlanan kayaç formasyonlarının 

hidrolojik geçirgenlik sınıfları, oluşturulan jeoloji haritasına tekrar tanımlanarak 1/25.000 

ölçek detayında çalışma alanının Kayaç Geçirgenlik Sınıfları Verisi elde edilmiştir.  

 

1/100.000 ölçekli hidro-jeoloji haritasında tanımlanan kayaç formasyonlarının hidrolojik 

geçirgenlik sınıfları EK-20’de verilmiştir. Buna göre çalışma alanı içerisinde tanımlanan 

kayaç formasyonları ve bu formasyonların hidrolojik geçirgenlik sınıfları Çizelge 4.10.’da 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.10. Çalışma alanı içerisinde tanımlanan kayaç formasyonları ve hidrolojik 

geçirgenlik sınıfları 

 
Geçirimli Birimler 

Birincil Gözenekli  

Yüksek Geçirimli Birimler 

QAy  Alüvyon Yelpazesi 

QEk  Kolivyal Çökelleri 

Birincil Gözenekli  

Düşük Geçirimli Birimler 

QAk Akarsu Kanal Çökelleri 

QAt Akarsu Taşkın Alanı Çökelleri 

Az Geçirimli – Geçirimsiz Birimler 

Az Geçirimli Birimler Kk Kavak Formasyonu 

Kka Karacağ Formasyonu 

Tmh Hançili Formasyonu 

Tmi İncik Formasyonu 

Geçirimsiz Birimler Tmb Bayındır Formasyonu 

Tmbo Bozkır Formasyonu 

Tmk Kıılırmak Formasyonu 

Tpld Değim Formasyonu 

 

Çalışma alanına yönelik elde edilen kayaç geçirgenlik sınıfları verisi Harita 4.14’de 

verilmiştir. 
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Harita 4.14. Çalışma alanına ait kayaç geçirgenlik sınıfları verisi 

 

Kayaç geçirgenlik sınıfları verisi incelendiğinde, çalışma alanının çok büyük bir bölümünde 

killi yapıya sahip geçirimsiz birimlerin bulunduğu görülmektedir. Sınırlı orandaki geçirimli 

birimler ise kentsel yerleşmenin de üzerinde yer aldığı vadi tabanlarında bulunmaktadır. 

Tatlıçay vadi tabanının üzerinde Karaköprü bahçelerinin yer aldığı bölge ile Açay aksı 

üzerindeki yeni kentsel gelişim alanı olarak tanımlanan Tuzlubağ mevkiindeki alüvyon 

yelpazeleri ve kolüvyal çökeller birincil gözenekli yüksek geçirimli birimleri 

oluşturmaktadır. Vadi tabanı boyunca yer alan Akarsu kanal çökelleri ve akarsu taşkın alanı 

çökelleri ise birincil gözenekli düşük geçirimli birimlerdir. Az geçirimli birimler ise daha 

çok orman alanları ile orman tahsis alanlarının yer aldığı bölgelerde bulunmaktadır. 
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 (KTKÇ)- Kayaç tabakasındaki kırık ve çatlaklıkların varlığı verisinin elde edilmesi 

 

Lineamentler, fay gibi kayaç yapısı üzerindeki kırıklık veya çatlakların bir yansıması olarak 

tanımlanabilecek yüzey üzerindeki doğrusal oluşumlardır (Şekil 4.4.). Bu nedenle 

lineamentler, kayaç tabakalarındaki yapısal zayıflıkların tanımlanmasında yararlanılan 

önemli göstergelerdir.  

 

 
 

Şekil 4.4. Kayaç yapısı üzerindeki kırılma (internet: fault block mountain, 2020) 

 

Çalışma alanı içerisindeki lineament hatlarının, yani kayaç tabakasındaki kırık ve çatlakların 

tanımlanmasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen 10 metreye 10 metre 

çözünürlüklü Dijital Yükseklik Haritasından (DEM) yararlanılmıştır. PCI-Geomatica 

bilgisayar programının lineament modülü kullanılarak DEM haritası üzerinden çalışma 

alanındaki lineament hatları tanımlanmıştır. Daha sonra ArcMap programı kullanılarak 

Çizgi Yoğunluk Analizi yapılmış ve böylelikle lineament hatlarının alan içerisindeki dağılımı 

ortaya konularak, çalışma alanına ait kayaç tabakasındaki kırık ve çatlaklıkların varlığı verisi 

elde edilmiştir. Elde edilen veri Harita 4.15.’de verilmiştir. 

 

Elde edilen veri üzerinden lineament hatlarının dağılımı incelendiğinde, akarsular tarafından 

taşınan alüvyon tabakalarının biriktiği ve aynı zamanda kentin de üzerinde yayılım 

gösterdiği Acıçay vadi tabanı üzerinde lineament varlığının çok az ve hatta neredeyse hiç 

olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Tatlıçay vadi tabanı üzerinde Karaköprü 

bahçelerinin bulunduğu bölgede lineament yoğunluğu mevcuttur. Çalışma alanı içerisinde 

lineament yoğunluğunun en fazla olduğu alanlar kuzeydoğu ve kuzeybatı uçlarındaki dağlık 

alanlardadır. Ayrıca kent merkezinin hemen kuzeyinde yer alan Karatekin tepesinin 

yamaçları ile kentin batı sınırı boyunca uzanan yamaçlarda da yoğun lineament varlığı 

görülmektedir. Dik yamaçlar üzerinde yer alan bu lineament hatları, toprak katmanı içerisine 

infiltre olan yağış suları için gizli akarsu kanalları oluşturarak bu suların vadi tabanına 

taşınmasında etkili olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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Harita 4.15. Çalışma alanına ait kayaç tabakasındaki kırık ve çatlaklıkların varlığı verisi 

 

(STV)- Sığ seviyedeki su tablasının varlığı verisinin elde edilmesi 

 

Çalışma alanına yönelik sığ seviyedeki su tablasının var olduğu alanların tanımlanmasında 

DSİ tarafından 2006 yılında hazırlanan Tatlıçay Havzasının Hidrojeoloji Etüt Raporu (DSİ, 

2006), MTA tarafından hazırlanan Çankırı İli ve Kentsel Alanların (İl-İlçe Merkezleri) Yer 

Bilim Verisi raporu (Ateş ve diğerleri, 2008) ve imar planları kapsamında yaptırılan jeolojik 

etüt çalışmalarının açıklama raporları referans alınmıştır. Tatlıçay Havzasının Hidrojeoloji 

Etüt Raporunda, çalışma alanı içerisinde yapılan sondaj çalışmaları ile alandaki yegâne 

aküfer kaynağının vadi tabanı boyunca yer alan alüvyon tabaka olduğu, alüvyon tabakanın 
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yaygın ve zengin yer altı suyu taşıdığı ortaya konulmuştur. Bunun dışında alan içerisinde 

bulunan diğer formasyonların kayda değer yer altı suyu taşımadıkları belirtilmiştir. Bu 

bilgiler MTA tarafından hazırlanan Çankırı İli ve Kentsel Alanların (İl-İlçe Merkezleri) Yer 

Bilim Verisi raporu ve imar planlar kapsamında yaptırılan jeolojik etüt çalışmalarının 

açıklama raporlarıyla da uyum göstermektedir. 

 

Bu bilgiye dayanarak çalışma alanı içerisinde Acıçay ve Tatlıçay vadi tabanlarındaki 

alüvyon tabakanın yayılım gösterdiği alanların sığ seviyedeki su tablasının varlığına işaret 

ettiği kabul edilmiştir. Bu doğrultuda daha önce oluşturulmuş olan çalışma alanının Jeoloji 

Haritası üzerinden alüvyon tabakalar sığ seviyedeki su tablası barındıran formasyonlar 

olarak ve diğer tabakalar ise barındırmayan formasyonlar olarak tanımlanmıştır. Verilerin 

işlenmesinde ArcMap programı kullanılmıştır. Kayaç formasyonlarının sınıflandırmasına 

yönelik tablo Çizelge 4.11’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Sığ seviyedeki su tablasının varlığına göre kayaç formasyonlarının 

sınıflandırılması 

 

Sığ seviyedeki su tablası barındıran 

formasyonlar 

QAk Akarsu kanal çökelleri 

QAt Akarsu taşkın alanı çökelleri 

QAy Akarsu yelpazesi çökelleri 

Sığ seviyedeki su tablası barındırmayan 

formasyonlar 

Kk Kavak formasyonu 

Qek Kolüvyal çökeller 

Tbm Bayındır formasyonu 

Tmbo Bozkır formasyıonu 

Tmh Hançili formasyonu 

Tmk Kızılırmak formasyonu 

Tpld Değim formasyonu 

 

Çalışma alanına yönelik elde edilen Sığ Seviyedeki Su Tablasının Varlığı Verisi Haritası 

4.16’de verilmiştir. 

 

Veri incelendiğinde sığ seviyede su varlığının kentsel yerleşmenin de üzerinde geliştiği vadi 

tabanı boyunca yer aldığı görülmektedir. Bu durum bir boyutuyla kentsel yapı ve yaşam 

kalitesi üzerinde olumsuz etkiler ve riskler barındırdığı, diğer boyutu ile de kentleşmenin 

etkisi altında su kaynaklarının kirlenmesine ve doğal ekosistemin zarar görmesine neden 

olacağı için göz ardı edilmemesi gereken bir soruna işaret etmektedir. 
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Harita 4.16. Çalışma alanına ait sığ seviyedeki su tablasının varlığı verisi 

 

(SKY)- Süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık verisinin elde edilmesi 

 

Çalışma alanı içerisindeki süreklilik gösteren su kütleleri Tatlıçay, Açıçay ve Bakkal Dolin 

gölüdür. Bu su kütlelerine yönelik verinin elde edilmesinde daha önce oluşturulan Arazi 

Örtüsü Haritasından yararlanılmıştır. ArcMap programı kullanılarak Arazi Örtüsü 

Haritasından su kütlelerine ait katmanlar ayrıştırılarak su kütleleri verisi elde edilmiş ve daha 

sonra bu veriye yine ArcMap programı kullanılarak öklid uzaklığı analizi yapılmıştır.  
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Çalışma alanı kapsamında su kütlelerine yakınlık verisinin oluşturulmasında, süreklilik 

gösteren su kütlelerinin toprak suyu bütçesine maksimum 30 metre mesafe içerisinde ve 

uzaklaştıkça etkisi azalacak şekilde katkı sağladığı, 30 metreden uzak noktalarda ise 

herhangi bir katkısının olmadığı kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak öklid uzaklığı analizinde 

maksimum uzaklık değeri 30 metre olarak girilmiştir.  

 

Elde edilen Süreklilik Gösteren Su Kütlelerine Yakınlık Verisi Harita 4.17’da verilmiştir. 

 

 
 

Harita 4.17. Çalışma alanına ait süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık verisi 
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(VY) Vejetasyon yoğunluğu verisinin elde edilmesi 

 

Vejetasyon yoğunluğu verisinin elde edilmesinde uzaktan algılama yönteminden 

yararlanılmış, bu amaçla ArcMap programının resim sınıflandırma modülü içerisinde yer 

alan maksimum benzerlik analizi uygulanmıştır.  

 

Maksimum benzerlik analizinde çalışma alanının 19.09.2018 görüntüleme tarihli Google 

Earth uydu görüntüsü kullanılmıştır. Analiz için gerekli olan yüksek çözünürlüklü verinin 

Google Earth programından indirilmesinde SAS Planet Nightly ara programı kullanılmıştır. 

Elde edilen vejetasyon varlığı verisi üzerinden, yine ArcMap programı kullanılarak Nokta 

Yoğunluk Analizi yapılmış ve vejetasyon yoğunluğu verisi elde edilmiştir. Elde edilen 

vejetasyon yoğunluğu verisi Harita 4.18’de verilmiştir. 

 

Elde edilen veri incelendiğinde, alanın büyük bir bölümünün vejetasyon varlığı açısından 

yoksun olduğu görülmektedir.  

 

Çalışma alanı sınırları içerisindeki önemli vejetasyon dokusunun bulunduğu alanlar 

kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde çok sınırlı bir alanı kaplayan orman alanları ile Tatlıçay 

dere yatağı boyunca uzanan ve Karaköprü bahçelerini de içerisine alarak kuzeybatı 

doğrultusundan kentin içlerine doğru sokulan bitki varlığıdır. Bu bitki varlığının kent 

içerisinde de devam etmesinde kantsel peyzaj çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. 

Ancak aynı durum Acıçay dere yatağı için geçerli değildir. Acıçay dere yatağı vejetasyon 

varlığı açısından zayıftır. Ayrıca kent merkezinin güneyinde yer alan Feslikan bahçelerinin 

de sahip olduğu vejetasyon dokusunun azaldığı ve geriye küçük bir alanın kaldığı 

görülmektedir.  

 

Diğer bir önemli bulgu ise, kentin çeperlerinde yer alan orman tahsis alanlarında vejetasyon 

yoğunluğunun düşük olduğudur. Her ne kadar orman tahsis alanları olarak tanımlansalar da 

bu alanlarda kapalılık seviyesinin düşük olduğu görülmektedir. Çalışma alanının büyük bir 

kısmının vejetasyon açısından yoksun olmasının en önemli nedenlerinden ilki bu alanlarda 

yürütülen tarımsal faaliyetlerdir ve daha sonra iklim ile toprak ve kayaç yapısının özellikleri 

sıralanabilir. 
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Harita 4.18. Çalışma alanına ait vejetasyon yoğunluğu verisi 

 

4.3.2. İkinci adım: Çalışma alanına ait veri setinin bulanıklaştırılması 

 

Verilerin bulanıklaştırılması işlemi, ArcMap programı içerisindeki “bulanık üyelik (Fuzzy 

Membership)” aracı kullanılarak yapılmıştır.  

 

HTP kavramsal modeli kapsamında depresyon, infiltrasyon ve yüzey akışı potansiyellerinin 

belirlenmesine yönelik tasarlanan işlem fonksiyonları incelendiğinde, fonksiyonlar 

içerisinde tanımlanan verilerin (topografik etki verisi dışında) hepsinin hem pozitif hem de 
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negatif bulanık doğrusal ilişkilerinin kullanıldığı görülmektedir. Topografik etki verisi ise 

her üç fonksiyonda da pozitif doğrusal ilişki ile tanımlanmıştır.  

 

Bu nedenle çalışma kapsamında bütün veriler (topografik etki verisi dışında), hem pozitif 

hem de negatif doğrusal ilişki durumuna göre bulanıklaştırılmıştır. Topografik etki verisi ise 

sadece pozitif ilişki durumuna göre bulanıklaştırılmıştır. 

 

Ayrıca tez kapsamında çalışma alanına yönelik yağış miktarının mekânsal değişkenliği 

homojen olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bu veri haritalaştırılmamış ve dolayısıyla 

bulanıklaştırma sürecine de dahil edilmemiştir. 

 

Buna göre çalışma alanına ait her bir verilerin bulanıklaştırma işlemleri aşağıda sırasıyla 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.5 Yüzey eğim (YE) verisinin bulanıklaştırılması  

 

 
 

Şekil 4.6 Topografik etki (TE) verisinin bulanıklaştırılması 
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Şekil 4.7 Yüzey pürüzlülüğü (YP) verisinin bulanıklaştırılması  

 

 
 

Şekil 4.8 Toprak geçirgenliği (TG) verisinin bulanıklaştırılması   

 

 
 

Şekil 4.9 Toprak katmanının derinliği (TKD) verisinin bulanıklaştırılması  
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Şekil 4.10 Kayaç geçirgenliği (KG) verisinin bulanıklaştırılması  

 

 
 

Şekil 4.11 Kayaç tabakasındaki kırık ve çatlak varlığı (KTKÇ) verisinin bulanıklaştırılması 

 

 
 

Şekil 4.12 Sığ seviyede su tablasının varlığı (STV) verisinin bulanıklaştırılması   
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Şekil 4.13 Süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık (SKY) verisinin bulanıklaştırılması  

 

 
 

Şekil 4.14 Vejetasyon yoğunluğu (VY) verisinin bulanıklaştırılması 

 

4.3.3. Üçüncü adım: Çalışma alanına ait veri seti üzerinden işlem fonksiyonları 

kullanılarak çıkarsama yapılması ve bulanık sonuçların elde edilmesi 

 

Bu adımda, HTP kavramsal modelinin işlem fonksiyonlarıyla tanımlanan bulanık çakıştırma 

işlemleri sırasıyla uygulanmış ve çalışma alanının depresyon, infiltrasyon ve yüzey akışı 

potansiyellerine yönelik bulanık sonuç haritaları elde edilmiştir.  

 

Bu işlem, ArcMAP programı içerisindeki “bulanık çakıştırma (Fuzzy Overlay)” aracı 

kullanılarak yapılmıştır. Her bir işlem fonksiyonu için kullanılan bulanık veri seti ile bulanık 

çakıştırma yöntemleri Şekil 4.15, Şekil 4.16, Şekil 4.17’de ve elde edilen bulanık sonuç 

haritaları Harita 4.19, Harita 4.20, Harita 4.21’de ayrı ayrı verilmiştir.  
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Şekil 4.15. Depresyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun uygulanması. (Üstte) 

HTP kavramsal modeli kapsamında depresyon potansiyeline yönelik tasarlanan 

işlem fonksiyonu, (altta) işlem fonksiyonu içerisinde kullanılan bulanık 

çakıştırma (Fuzzy Overlay) araç pencereleri. 

 

 
 

Harita 4.19. Çalışma alanının depresyon potansiyeli bulanık sonuç haritası 
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Şekil 4.16. İnfiltrasyon potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun uygulanması. (Üstte) 

HTP kavramsal modeli kapsamında infiltrasyon potansiyeline yönelik tasarlanan 

işlem fonksiyonu, (altta) işlem fonksiyonu içerisinde kullanılan bulanık 

çakıştırma (Fuzzy Overlay) araç pencereleri. 

 

 
 

Harita 4.20. Çalışma alanının infiltrasyon potansiyeli bulanık sonuç haritası 
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Şekil 4.17. Yüzey akışı potansiyeline yönelik işlem fonksiyonunun uygulanması. (Üstte) 

HTP kavramsal modeli kapsamında yüzey akışı potansiyeline yönelik tasarlanan 

işlem fonksiyonu, (altta) işlem fonksiyonu içerisinde kullanılan bulanık 

çakıştırma (Fuzzy Overlay) araç pencereleri. 

 

 
 

Harita 4.21. Çalışma alanının yüzey akışı potansiyeli bulanık sonuç haritası 
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4.3.4. Dördüncü adım: Çalışma alanına ait bulanık sonuç haritalarının 

durulaştırılması 

 

Çalışma alanına ait veriler kullanılarak depresyon, infiltrasyon ve yüzey akışı potansiyelinin 

belirlenmesine yönelik işlem fonksiyonlarının uygulanması sonucunda elde edilen bulanık 

haritaların okunabilmesinin ve yorumlanabilmesinin sağlanması amacıyla her bir bulanık 

sonuç haritası için durulaştırma işlemi yapılmıştır. Durulaştırma işleminde ArcMap 

programı içerisindeki “yeniden sınıflandırma (Reclassify)” aracı kullanılmıştır. 

 

Bulanık sonuç haritalarının durulaştırılmasında tanımlanan eşik değerler çalışma alanındaki 

yağış miktarının zamansal değişkenliğine yönelik oluşturulan veri referans alınarak 

belirlenmiştir. Yağış miktarının zamansal değişkenliğini tanımlayan verinin elde 

edilmesinde, Thornthwaite (1948) tarafından geliştirilen, toprağın su bütçesinin 

hesaplanmasına dayalı yöntem kullanılmıştır. 

 

Depresyon potansiyeli bulanık sonuç haritasının durulaştırılması 

 

Thornthwaite yöntemine göre çalışma alanının aylık su bütçesi değerleri incelendiğinde, 

kurak yaz döneminin ardından toprağın su rezervinin kasım ayından itibaren artmaya 

başladığı görülmektedir. Kasım, aralık ve ocak ayları toprağın yağış sularını depoladığı, 

şubat ve mart ayları ise su fazlasının oluşarak yağışın yüzeyde biriktiği veya akışa dönüştüğü 

aylardır. Nisan ve Mayıs ayları içerisinde topraktaki rezerv sular harcanarak tükenmekte ve 

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toprak su bütçesi açısından uzun bir 

kuraklık dönemi yaşanmaktadır. 

 

Bu bilgi ışığında havzadaki depresyon varlığının zamansal değişkenliği 

değerlendirildiğinde, depresyon olayının en geniş yayılım gösterdiği dönemin iki ay gibi 

kısa bir zamanı kapsayan topraktaki su rezervlerinin dolduğu Şubat ve Mart aylarında olduğu 

söylenebilir. Bu ayların sonrasında yağışların azaldığı Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 

depresyon alanlarının sınırlarının gerilemesi ve yağışların arttığı kasım, aralık ve ocak 

aylarında ise tekrar genişlemesi sonucunda depresyon açısından bir gel-git alanının oluşması 

beklenmektedir. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim gibi beş aylık zaman dilimini 

kapsayan uzun bir dönemde ise, toprağın su bütçesi açısından kuraklık yaşamasına bağlı 
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olarak depresyon alanlarındaki su varlığı tamamen kuruyacak veya çok dar bir alan 

içerisinde kalacaktır. 

 

Bu değerlendirmeye göre, çalışma alanının yarı kurak- az nemli iklim özelliği göstermesi, 

toprak suyu rezervinin doluluk döneminin kısa bir zaman aralığı ile sınırlı olması ve rezervin 

dolduğu ve boşaldığı dönemler ile bu dönemler arasında yer alan uzun kuraklık süreleri göz 

önüne alınarak çalışma alanı kapsamında depresyon potansiyeline yönelik üç sınıf 

tanımlanmıştır. Bunlardan 1. Derece ve 2. Derece ile tanımlanan alanlar depresyon 

oluşmasının beklendiği, 3. Derece ile tanımlanan alanlar ise depresyon oluşmasının 

beklenmediği alanları tanımlamaktadır. 

 

Buna göre, 0 ile 1 değerleri arasında dereceli bir geçiş gösteren bulanık veri kümesi 10 eşit 

aralığa bölünerek depresyon potansiyeline yönelik her bir sınıf için eşik değerler Şekil 

4.18’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.18 Depresyon potansiyeline yönelik bulanık sonuçların durulaştırılmasında 

belirlenen eşik değerler 

 

Belirlenen eşik değerler ArcMap programı içerisindeki “yeniden sınıflandırma (Reclassify)” 

aracına tanımlanarak, depresyon potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının 

durulaştırılması sağlanmıştır (Şekil 4.19). 
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Şekil 4.19. Depresyon potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının durulaştırılmasında 

kullanılan yeniden sınıflandırma (Reclassify) araç penceresi 

 

Durulaştırma işlemi sonucunda elde edilen çalışma alanına ait depresyon potansiyeli 

haritası, Harita 4.22’de verilmiştir. 

 

Harita değerlendirildiğinde; 1. derece depresyon potansiyeline sahip alanlar, toprağın su 

rezervlerinin artmaya başladığı Kasım ayının başından, su rezervlerinin tükendiği Mayıs ayı 

sonuna kadar uzanan yedi aylık dönem boyunca doygun durumda olmasının beklendiği ve 

beş aylık kurak dönem boyunca ise toprakta kısmen su varlığının devam etmesinin 

beklendiği alanlardır. Bu alanlar depresyon potansiyeli açısından iklimsel olaylara karşı 

oldukça duyarlıdırlar. Yağışlarla beraber bu alanlarda bulunan toprakların hızla doygunluk 

seviyesine ulaşması ve hatta yüksek hacimli yağışlarda suyun yüzeyde birikmesi olasılığı 

yüksektir. Ayrıca kurak dönemler boyunca su varlığının devam ettiği bu alanlar doğal su 

rezervleri olarak görev yapmaktadırlar. Bu nedenle havza ekosistemi ve biyo-çeşitliliğin 

sürdürülebilmesi açısından önemli kaynak alanlarıdırlar.  

 

2. derece depresyon potansiyeli olan alanlar ise, topraktaki su rezervinin arttığı ve azaldığı 

dönemlere bağlı olarak depresyon oluşumunun genişlemesinin ve daralmasının beklendiği 

gel-git alanlarını tanımlamaktadır. Buna göre, toprağın su rezervinin tam dolu olduğu Şubat 

ve Mart aylarında sınır çizgisinin tanımlanan en geniş duruma ulaşması, Nisan ve Mayıs 

aylarında daralması ve yağışların başladığı Kasım, Aralık ve Ocak aylarında tekrar 

genişlemesi beklenmektedir.  
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Harita 4.22. Çalışma alanına ait depresyon potansiyeli haritası 

 

İnfiltrasyon potansiyeli bulanık sonuç haritasının durulaştırılması 

 

Çalışma alanına yönelik yapılan Thornwaite toprak nemi analizinin sonuçları ışığında yağış 

sularının infiltrasyonunun zamansal değişimi değerlendirildiğinde;  
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Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde infiltre olan yağış sularının büyük oranda toprak 

bünyesi içerisinde depolanması, toprağın su rezervinin tam dolu olduğu ve su fazlası verdiği 

Şubat ve Mart aylarında ise infiltrasyon miktarının en yüksek seviyede gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Bu dönemde infiltre olan suların bir kısmının toprak bünyesi içerisinde 

kayaç tabakasına doğru derin süzülme yaparak yer altı su kaynaklarını beslemesi 

mümkündür. Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ise toprak içerisinde depo edilmiş olan bu 

yağış sularının kullanılarak tükenmesi ve takip eden beş ay boyunca uzun bir kuraklık 

dönemine geçilmesi beklenmektedir. Bu nedenle toprağın suyu depo edebilme potansiyeli 

uzun bir zamanı içeren kurak dönemin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir unsurdur.  

 

Bu değerlendirmeler ışığında, infiltrasyon potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının 

durulaştırılmasına yönelik olarak üç sınıf tanımlanmıştır. Bunlardan 1. Derece ve 2. Derece 

ile tanımlanan alanlar yağış sularının infiltrasyonun beklendiği, 3. Derece ile tanımlanan 

alanlar ise infiltrasyonun beklenmediği alanları tanımlamaktadır. 

 

Buna göre, 10 birimlik bir ölçeklendirme kullanılarak, infiltrasyon potansiyeline yönelik her 

bir sınıfın tanımlanmasında eşik değerler Şekil 4.20’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.20 İnfiltrasyon potansiyeline yönelik bulanık sonuçların durulaştırılmasında 

belirlenen eşik değerler 

 

Belirlenen eşik değerler ArcMap programı içerisindeki “yeniden sınıflandırma (Reclassify)” 

aracına tanımlanarak, infiltrasyon potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının 

durulaştırılması sağlanmıştır (Şekil 4.21). 
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Şekil 4.21. İnfiltrasyon potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının durulaştırılmasında 

kullanılan yeniden sınıflandırma (Reclassify) araç penceresi 

 

Durulaştırma işlemi sonucunda elde edilen çalışma alanına ait İnfiltrasyon Potansiyeli 

Haritası, Harita 4.23’da verilmiştir. 

 

Harita değerlendirildiğinde; çalışma alanı kapsamında tanımlanan 1. Derece ve 2. Derece 

infiltrasyon potansiyeli taşıyan alanlar, önemli miktarda yağış suyunun toprak içerisine 

infiltre olabileceği aktif alanları işaret etmektedir. 3. Derece olarak tanımlanan alanlarında 

ise infiltrasyon gerçekleşme oranları daha düşük olacaktır. 

 

1. derece İnfiltrasyon potansiyeli olan alanlar, yıl içerisinde gerçekleşen yağışların yüksek 

oranda toprak bünyesi içerisinde depolanmasının ve özellikle toprakların tam doygunluğa 

ulaştığı ve su fazlası verdiği Şubat ve Mart aylarında derin süzülmenin gerçekleşmesinin 

beklendiği alanları işaret etmektedir. Bu alanlar yağış sularının bir bölümünün toprak 

katmanının derinlerinde, iklimsel etkenlerden uzak bir noktada depo edilebilmeleri ve bu 

sayede uzun kuraklık döneminin etkilerini hafifletmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu 

alanlarda gerçekleşen derin süzülme, yer altı su kaynaklarının beslenmesine de yardımcı 

olmaktadır.  

 

2. derece İnfiltrasyon potansiyeli olan alanlar yağışlı dönemler olan Kasım, Aralık, Ocak, 

Şubat ve Mart ayları boyunca gerçekleşen yağışların toprak bünyesi içerisinde 

depolanmasının beklendiği alanlardır. 1. Derece infiltrasyon potansiyeline sahip olan 
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alanlarla karşılaştırıldığında, bu alanlardaki infiltrasyon gerçekleşme potansiyeli nispeten 

daha düşük olacaktır.  

 

 
 

Harita 4.23. Çalışma alanına ait infiltrasyon potansiyeli haritası 
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Yüzey akışı potansiyeli bulanık sonuç haritasının durulaştırılması 

 

Literatürde yağışın yüzey akışına dönüşmesini açıklayan iki temel teori vardır. Birincisi 

yağışın şiddetinin toprağın infiltrasyon oranının üzerinde olduğunda ve ikincisi toprak 

profilinin doygun hale geçtiğinde suların yüzey üzerinde birikerek eğimin de etkisiyle akışa 

geçeceğini önermektedir. 

 

Thornthwaite yöntemine göre çalışma alanında Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yaşanan 

yağışlarla birlikte toprağın su rezervleri artmakta, Şubat ve Mart aylarında ise toprak doygun 

hale gelmektedir. Ayrıca çalışma alanının uzun yıllara ait günlük toplam yağış miktarı 

verileri incelendiğinde, özellikle aralık ayından haziran ayına kadar olan yedi aylık dönem 

içerisinde daha sık olmakla birlikte, yılın her döneminde ara ara yüksek hacimli sağanak 

yağışların gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Yüzey akış oluşumlarını açıklayan teoriler çerçevesinde çalışma alanının yağış miktarı ve 

toprak nem bütçesi verileri göz önüne alınarak, yüzey akış potansiyeline yönelik bulanık 

sonuç haritasının durulaştırılmasında 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece olmak üzere üç sınıf 

tanımlanmıştır. Bunlardan 1. Derece ve 2. Derece ile tanımlanan alanlar yüzey akışının 

oluşmasının beklendiği, 3. Derece ile tanımlanan alanlar ise yüzey akışının oluşmasının 

beklenmediği alanları tanımlamaktadır. 

 

Buna göre, 10 birimlik bir ölçeklendirme kullanılarak, yüzey akışı potansiyeline yönelik her 

bir sınıfın tanımlanmasında eşik değerler Şekil 4.22’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.22 Yüzey akışı potansiyeline yönelik bulanık sonuçların durulaştırılmasında 

belirlenen eşik değerler 
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Belirlenen eşik değerler ArcMap programı içerisindeki “yeniden sınıflandırma (Reclassify)” 

aracına tanımlanarak, yüzey akışı potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının 

durulaştırılması sağlanmıştır Şekil 4.23. 

 

 
 

Şekil 4.23 Yüzey akışı potansiyeline yönelik bulanık sonuç haritasının durulaştırılmasında 

kullanılan yeniden sınıflandırma (Reclassify) araç penceresi 

 

Durulaştırma işlemi sonucunda elde edilen çalışma alanına ait Yüzey Akışı Potansiyeli 

Haritası, Harita 4.24’de verilmiştir. 

 

Harita değerlendirildiğinde; 1. derece yüzey akışı potansiyeli olan alanlar, toprak 

doygunluğunun yüksek olduğu şubat ve mart aylarında gerçekleşen yağışların iç akış 

oluşturmakla birlikte, kolaylıkla yüzey akışına dönüşmesinin beklendiği alanlardır. 

 

2. derece yüzey akışı oluşturma potansiyeli olan alanlarda ise toprak doygunluğunun yüksek 

olduğu Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen yağışlara bağlı olarak daha çok iç akışın 

oluşması beklenmektedir. Ayrıca, bu alanlarda toprağın infiltrasyon hızını aşan şiddetli 

yağışlarla beraber kolaylıkla yüzey akışının oluşması beklenmektedir. 
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Harita 4.24. Çalışma alanına ait yüzey akışı potansiyeli haritası 

 

4.3.5 Beşinci adım: Çalışma alanına ait durulaştırılmış sonuçların birleştirilerek HTP 

haritasının oluşturulması 

 

Durulaştırılmış sonuçların birleştirilmesi işlemi HTP kavramsal modelinin son işlem 

basamağıdır. Bu işlem basamağında modelin çalışma alanına uygulanması ile elde edilen 

depresyon, infiltrasyon ve yüzey akışı potansiyellerine yönelik harita tabanlı sonuçlar 
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ArcMap programı kullanılarak birleştirilmiş ve böylece çalışma alanının yağış-akış 

süreçlerine yönelik hidrolojik karakterinin tanımlandığı Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) 

Haritası elde edilmiştir (Harita 4.25).  

 

 
 

Harita 4.25. Çalışma alanına ait Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) haritası 
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HTP Haritası ile ortaya konulan bulgular analiz edilerek, havzanın yağış-akış süreçleri 

açısından hidrolojik karakteri şu şekilde tanımlanmıştır; 

 

Çalışma alanı içerisinde toplamda 2385,90 ha 1. Derece ve 5674,87 ha 2. Derece HTP’ye 

sahip alanın varlığı tespit edilmiştir. Bu toplam büyüklüğü 18461 ha olan çalışma alanının 

sırası ile %12,92’sine ve %30,74’üne denk gelmektedir. Bu durum, çalışma alanının 

%43,66’sı gibi neredeyse yarısını oluşturan büyük bir oranında bir HTP özelliğinin var 

olduğunu göstermekte ve dolayısıyla HTP alanlarının havza üzerindeki etkisini açıkça 

vurgulamaktadır (Şekil 4.24).  

 

 
 

Şekil 4.24. Çalışma alanı içerisindeki HTP derecelerinin büyüklüğü ve oransal dağılımı 

 

Depresyon, infiltrasyon ve yüzey akışına yönelik her bir HTP sınıfının havza üzerindeki 

varlığı ayrı ayrı incelendiğinde; 

 

  
 

Şekil 4.25. Çalışma alanı içerisindeki HTP sınıflarının büyüklüğü ve oransal dağılımı 
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Depresyon potansiyeline sahip olan alanların toplam büyüklüğünün 851,84 ha olduğu 

görülmektedir. Buna göre çalışma alanının %1,22’si 1. Derece ve %3,4’ü 2. Derece olmak 

üzere toplamda %4,62’si depresyon potansiyeli etkisi altındadır (Şekil 4.25.). 

 

HTP haritası üzerinden depresyon alanlarının mekânsal dağılımı incelendiğinde, depresyon 

potansiyeline sahip olan bu alanların büyük oranda vadi tabanları üzerinde yer aldığı 

görülmektedir. 

 

HTP haritasında, vadi tabanı boyunca 1. Derece depresyon potansiyeline sahip olan altı 

bölgenin varlığı tanımlanmıştır. Bu bölgelerden üçü mevcut kentsel yerleşme alanı 

içerisinde, diğer üçü ise imar planının önerdiği gelişme alanı sınırları içerisinde yer 

almaktadır. 

 

Ayrıca, 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlara ek olarak, vadi tabanının büyük 

bir kısmında 2. Derece depresyon potansiyelinin etkili olduğu görülmektedir.  

 

Çalışma alanı içerisindeki depresyon potansiyeli gösteren alanların varlığı arazi kullanımı 

açısından değerlendirildiğinde (Şekil 4.26);  

 

 
 

Şekil 4.26. Depresyon potansiyeli gösteren alanların arazi kullanım sınıflarına göre dağılımı 

 

Depresyon oluşumundan en çok kentsel yerleşme alanlarının etkilendiği görülmektedir. 

Kentsel yerleşme alanlarının %26,48 gibi önemli bir oranı depresyon potansiyeline sahip 
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alanlar üzerinde yer almaktadır. Buna göre kentsel alanların %7,33’ü 1. Derece ve %19,15’ü 

2. Derece depresyon potansiyeline sahip alanların etkisi altındadır.  

 

Kentsel yerleşme alanlarının dışında sulu tarım alanları, doğal çayırlıklar ve tarım alanları 

içerisinde de önemli ölçüde depresyon potansiyeline sahip alanların var olduğu 

görülmektedir. Ayrıca orman tahsis, askeriye ve üniversite alanları içerisinde de sınırlı 

oranda depresyon potansiyeli gösteren alanlar tespit edilmiştir. 

 

Yüzey akışı potansiyeline sahip alanlar incelendiğinde, havza içerisinde toplam 2619,23 ha 

alanın yüzey akışı oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışma alanın 

%14,19’unu oluşturmaktadır. Buna göre, çalışma alanının %13,69 gibi büyük bir oranı 2. 

Derece yüzey akışı potansiyeli ve %0,50 gibi çok küçük bir oranı da 1. Derece yüzey akışı 

potansiyeli taşımaktadır (Bkz Şekil 4.25). 

 

HTP haritası incelendiğinde, havza içerisindeki dik yamaçların büyük oranda yüzey akışı 

potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Bu durumun etkileri, EK-3’de verilen çalışma alanının 

jeomorfolojik haritasında da tanımlandığı gibi, yamaçlardaki kırgıbayır olarak adlandırılan 

sık, kertik formlu (v şekilli), dar ve derin yarıklarla kendisini göstermektedir.  

 

Çalışma alanı içerisindeki yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların varlığı arazi kullanımı 

açısından değerlendirildiğinde (Şekil 4.27);  

 

Yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların en geniş yayılımının sırasıyla doğal çayırlıklar ve 

tarım alanları üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu alanlarda ağırlıklı olarak 2. Derece yüzey 

akışı potansiyeli görülmektedir.  

 

1. Derece yüzey akışı ise en fazla askeri alanlar içerisindeki dik yamaçlarda tanımlanmıştır. 

Ayrıca, kent merkezinin kuzeyindeki Karatekin Tepesi’nin yamaçları ile Karatekin 

Üniversite yerleşkesinin çevresindeki dik yamaçlarda da 1. Derece yüzey akışı oluşturma 

potansiyeline sahip olan alanların varlığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 4.27. Yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların arazi kullanım sınıflarına göre dağılımı 

 

Yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların havzanın hidrolojik yapısı üzerindeki etkisi 

değerlendirildiğinde, bu alanların yağış sularını hızlı bir şekilde taşıyarak vadi tabanındaki 

depresyon oluşumunu pozitif yönde etkilediği söylenebilir. Bu açıdan, kentsel yerleşme 

alanlarının %26,48 gibi önemli bir bölümünün vadi tabanı üzerindeki depresyon potansiyeli 

gösteren alanlar üzerinde yer aldığı ve hatta vadi tabanı üzerindeki 1. derece depresyon 

potansiyeline sahip bölgelerin üçünün kentsel yerleşme alanları içerisinde bulunduğu 

düşünüldüğünde, bu durumun kent üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. 

 

İnfiltrasyon potansiyeli, çalışma alanı içerisindeki en geniş alana sahip hidrolojik tepki 

potansiyelidir. Çalışma alanda toplam 4589,71 ha infiltrasyon potansiyeline sahip alanın var 

olduğu görülmektedir. Buna göre çalışma alanının %11,21’i 1. Derece ve %13,66’sı 2. 

Derece olmak üzere toplamda %24,86’sı infiltrasyon potansiyeli gösteren alanları 

içermektedir (Bkz Şekil 4.25). 

  

Havza içerisinde 1. Derece ve 2. Derece infiltrasyon potansiyeli taşıyan alanların genel 

itibari ile batı ve kuzeybatı yönünde tatlıçay alt havzasının içerisinde yer alan dağlık ve 

ormanlık alanlarda, doğu ve güneydoğu yönünde acıçay ve acısu alt havzası içerisinde yer 

alan plato üzerindeki tarım alanlarında ve bir miktar kuzey yönünde acıçay alt havzası 

içerisinde yer alan akarsu yataklarında parçalı ve dağınık olarak yer aldığı görülmektedir. 

Ancak, kentsel yerleşim alanlarının önemli bir bölümünün de üzerinde yer aldığı vadi 

tabanında ise infiltrasyon potansiyeline sahip alanların varlığı çok sınırlıdır. 
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Çalışma alanı içerisindeki infiltrasyon potansiyeli gösteren alanların varlığı arazi kullanımı 

açısından değerlendirildiğinde (Şekil 4.28);  

 

İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanların en çok tarım alanları içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Tarım alanları dışında sırasıyla doğal çayırlıklar ve orman alanlarında da 

önemli oranlarda infiltrasyon potansiyeline sahip alanların varlığı tanımlanmıştır. Bununla 

beraber yine sırasıyla askeri alan, üniversite alanı, kentsel yerleşme alanları, sulu tarım 

alanları ve üniversite gelişim alanında da küçük boyutlarda infiltrasyon alanları tespit 

edilmiştir.  

 

İnfiltrasyon süreci, sağlıklı bir hidrolojik sistemin göstergesi olarak ifade edilmektedir. Bu 

açıdan bu alanların korunması önem taşımaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.28. İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanların arazi kullanım sınıflarına göre dağılımı 

 

Sonuç olarak, yağmur suyu etkin kentsel planlamaya yönelik tez kapsamında tanımlanan 

ilkelerden birincisi olan “yağmur suyu etkin kentsel planlama yaklaşımları geliştirilirken, 

çalışılan havzanın hidrolojik karakteri ve davranışları doğru şekilde tanımlanmalıdır” 

ilkesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla HTP kavramsal modeli geliştirilmiş ve bu model 

kullanılarak çalışma alanının yağış-akış süreçleri kapsamındaki hidrolojik karakterinin 

mekânsal olarak tanımlandığı Hidrolojk Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası üretilmiştir. 
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5. HTP KAVRAMSAL MODEL SONUÇLARININ ÇANKIRI KENTİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE KENTSEL 

PLANLAMA KARARLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
 

Kentlerin bir yandan küresel iklim değişikliğinin etkisi altında gelişecek aşırı hidro-

meteorolojik olaylarla baş edebilmesi ve uyum kapasitesinin artırılabilmesi, diğer yandan 

kentleşme gibi arazi kullanım değişikliklerinin hidrolojik süreçler üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılabilmesi için kentsel yerleşme alanları ile havzanın hidrolojik yapısının 

uyumu sağlanmalı, bu doğrultuda havzanın hidrolojik yapısı mekânsal boyutta 

yorumlanarak planlama sürecine aktarılmalıdır. 

 

Bu bölümde, modelin uygulanması sonucu elde edilen HTP haritası ile ortaya konulan 

bulgular Çankırı kenti kapsamında değerlendirilmiş; kentleşmenin havza üzerindeki 

etkilerinin en aza indirilerek havzanın doğal hidrolojik koşullarının devamlılığının 

sağlanması ve iklim değişikliği karşısında kentsel adaptasyonun artırılabilmesi amacıyla 

yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilmesine yönelik tez kapsamında ortaya 

konulan 2. ve 3. ilkeler doğrultusunda yağmur suyu etkin kentsel planlama kararları 

geliştirilmiştir. 

 

5.1. HTP Haritası ile Ortaya Konulan Bulguların Çankırı Kenti Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

 

HTP haritasında ortaya konulan bulguların Çankırı kenti kapsamında değerlendirilerek 

yağmur suyu etkin kentsel planlama kararlarının geliştirilebilmesi amacıyla, Çankırı Kenti 

Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası oluşturulmuştur (EK-21). 

 

Çankırı Kenti Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) haritası incelendiğinde;  

 

Toplam büyüklüğü 1068,17 ha olan kentsel yerleşme alanının, 344,81 ha’ının HTP özelliği 

gösteren alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bu alanların %8,59’u 1. Derece ve 

%23,69’u 2. Derece olmak üzere toplamda %32,28’i gibi önemli bir oranı HTP özelliği 

gösteren alanlar üzerindedir (Şekil 5.1). 
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Şekil 5.1. Kentsel yerleşme alanındaki HTP derecelerinin büyüklüğü ve oransal dağılımı 

 

Kentsel yerleşme alanlarının %32,28 gibi büyük bir oranının HTP özelliği gösteren alanlar 

üzerinde yer alması, kentsel planlama sürecinde bu alanlar ile kent arasındaki etkileşimin 

tanımlanmasına ve bu doğrultuda planlama kararlarının geliştirilmesine yönelik çabanın 

önemini açıkça vurgulamaktadır. 

 

Bu noktada, Çankırı Kenti HTP Haritası kullanılarak depresyon, infiltrasyon ve yüzey 

akışına yönelik her bir HTP özelliği gösteren alan üzerindeki kentsel yerleşme alanları 

detaylı olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

Buna göre, kentsel yerleşme alanlarının %26,48’i gibi büyük bir bölümünün depresyon 

potansiyeli gösteren alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Yüzey akışı potansiyeli 

gösteren alanlar kentsel yerleşme alanlarının %4,88’ini, infiltrasyon potansiyeline sahip olan 

alanlar ise kentsel alanın %0,93 gibi çok küçük bir oranını oluşturmaktadır (Şekil 5.2). 

 

 
 

Şekil 5.2. Kentsel yerleşme alanındaki HTP sınıflarının büyüklüğü ve oransal dağılımı 
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5.1.1. Kentsel yerleşme alanı içerisindeki depresyon potansiyeli gösteren alanların 

değerlendirilmesi 

 

Çankırı Kenti HTP haritası incelendiğinde, toplam 282,83 ha kentsel yerleşme alanının 

depresyon potansiyeline sahip alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bu alanların 78,31 

ha’ı 1. Derece ve 204,52 ha’ı 2. Derece depresyon potansiyeline sahiptir. Buna göre toplam 

kentsel alanın %7,33’ü 1. Derece ve %19,15’i 2. Derece depresyon potansiyeline sahiptir. 

Bu durum kentin ağırlıklı olarak depresyon potansiyeli etkisi altında olduğunu 

göstermektedir. 

 

Depresyon potansiyeline sahip bu alanlar kentsel kullanım sınıflarına göre incelendiğinde 

(Şekil.5.3.);  

 

 
 

Şekil 5.3 Depresyon potansiyeli gösteren alanların kentsel kullanım sınıflarına göre dağılımı 

 

Toplam 583,86 ha alan ile kentsel yerleşme alanlarının %54,56’sını oluşturan konut 

alanlarının 147,66 ha’ı yani toplam konut alanlarının %25,29’u depresyon potansiyeli 

gösteren alanlar üzerinde yer almaktadır. Bunun %5,18’i 1.derece ve %20,11’i 2. derece 

depresyon potansiyeli gösteren alanlardır. 

 

Konut alanları içerisinde düşük yoğunluklu konut alanlarının toplam büyüklüğü 321,47 

ha’dır ve bu toplam kentsel yerleşme alanının %30,1’i gibi büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır.  
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Depresyon potansiyeline sahip olan alanlar üzerinde en geniş yayılma gösteren kentsel 

kullanım sınıfının düşük yoğunluklu konut alanları olduğu görülmektedir (Resim 5.1.).  

 

 
 

Resim 5.1. Depresyon potansiyeli gösteren Karaköprü bahçeleri üzerinde yer alan düşük 

yoğunluklu konut alanları (Mayıs, 2019) 

 

Düşük yoğunluklu konut alanlarının 63,65 ha’ı depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

üzerinde yer almaktadır.  Buna göre düşük yoğunluklu konut alanlarının %5,43’ü 1. Derece 

ve %14,37’si 2. derece olmak üzere toplamda %19,8’i depresyon potansiyeli gösteren 

alanlar üzerindedir.  

 

Ayrıca imar planı incelendiğinde, Acıçay ve Tatlıçay aksları boyunca vadi tabanı üzerindeki 

depresyon potansiyeli gösteren alanlarda düşük yoğunluklu konut alanlarına yer verildiği 

görülmektedir (EK-21, EK-22).  

 

Düşük yoğunluklu yerleşimler her ne kadar daha az yapılaşma ve kullanım yoğunluğuna 

neden olsa da kentleşmenin daha geniş alanlar üzerine yayılmasına ve daha fazla kentsel 

altyapı ihtiyacına neden olduğundan dolayı aslında havzanın hidrolojik yapısı üzerinde 

olumsuz etkiler doğurmaktadır (McGrane, 2016; Redfern ve diğerleri, 2016; Salvadore ve 

diğerleri, 2015).  

 

Bu açıdan, depresyon alanları üzerinde yer alan bu düşük yoğunluklu konut alanlarının 

depresyon alanları ve dolayısıyla havzanın hidrolojik yapısı üzerinde olumsuz etkiler 

doğuracağı düşünülmektedir.  
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Bu doğrultuda, literatür havzanın hidrolojik yapısına dayalı bir kentsel gelişmede kentsel 

yayılmanın kontrol altına alınmasını savunmakta ve buna bağlı olarak yüksek yoğunluklu 

ve karma kullanımlara dayalı, hassas alanları koruyan, kümelenmiş bir planlama yaklaşımı 

ortaya koymaktadır (Berke ve diğerleri, 2003; Girling ve diğerleri, 2000; MacDonald, 2005; 

McCuen, 2003; Moglen ve diğerleri, 2003; B. Yang ve Li, 2011; Zheng ve Baetz, 1999). 

 

Yüksek yoğunluklu konut alanları incelendiğinde, Çankırı kenti içerisinde toplam 140,88 ha 

yüksek yoğunluklu konut alanın bulunduğu ve bu alanların %43,5’inin depresyon 

potansiyeli gösteren alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bu oranın %5,79’u 1. Derece 

ve %37,71’i 2. Derece alanlardan oluşmaktadır. 

 

Ayrıca orta yoğunluklu konut alanları değerlendirildiğinde, toplam 121,5 ha alanda yer alan 

orta yoğunluklu konut alanlarının %18,7’sinin depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Buna göre, orta yoğunluklu konut alanlarının %3,8’i 1. 

Derece ve %14,9’u 2. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir.  

 

Çankırı kenti içerisindeki ticari aktivitelerin yoğun olduğu bölgeler incelendiğinde, toplam 

ticari aktivite alanlarının 22,62 ha büyüklüğünde olduğu görülmektedir. Bu kentsel yerleşme 

alanının %2.12’sini oluşturmaktadır. Ticari aktivite alanlarının %10,51’i 1. Derece ve 

%24,8’i 2. Derece olmak üzere toplamda %35,31’i depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

üzerindedir. 

 

Ticari aktivitelerin yoğun olduğu bölgeler yapılaşmanın ve kullanım yoğunluğunun yüksek 

olduğu alanlardır. Ayrıca bu alanlar gündelik kentsel yaşamın sürdürülmesi ve kentsel 

işleyişin devamlılığının sağlanması açısından önemlidirler. Bu nedenlerden dolayı bu alanlar 

depresyon oluşumunun etkilerine karşı oldukça duyarlıdırlar. 

 

Gündelik kentsel yaşamın sürdürülmesi ve kentsel işleyişin devamlılığının sağlanması 

açısından önemli olan bu alanların %35 gibi çok büyük bir oranının depresyon potansiyeli 

etkisi altında olması, Çankırı kentinin hidro-meteorolojik olaylar karşısında ne kadar 

kırılgan olduğunu açıkça göstermektedir (Resim 5.2.). 
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Resim 5.2. Depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindeki yapılaşma (Mayıs, 2019) 

 

Ayrıca, sanayi faaliyetleri de depresyon alanları üzerinde önemli riskler barındırmaktadır. 

 

Çankırı kenti içerisindeki sanayi alanları incelendiğinde, 48,19 ha sanayi alanının depresyon 

potansiyeli gösteren alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Buna göre, toplam sanayi 

alanlarının %34,29’u depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir. Buna göre sanayi 

alanlarının %22,55’i 1. Derece ve %11,74’ü 2. Derece depresyon potansiyeline sahiptir.  

 

Çankırı kentinde sanayi alanlarının ağırlıklı olarak 1. Derece depresyon potansiyeli etkisi 

altında olduğu görülmektedir. 1.Derece depresyon potansiyeline sahip bu sanayi alanları 

Çankırı Kenti HTP haritasında da tanımlandığı gibi kentin güney ucunda, havzanın çıkışında 

yer almaktadır. 

 

Depresyon alanları aslında dinamik bir su sisteminin parçasıdırlar. Bu alanlar üzerinde yer 

alan sanayi faaliyetleri burada biriken yağmur sularını kirletmekte ve kirlenen bu sular 

etkileşimde olduğu diğer alıcı su ortamlarını etkilemektedirler. 

 

Bu kapsamda, Çankırı Kenti havzasının çıkışında yer alan sanayi alanlarından kaynaklanan 

su kirliliğinin doğrudan kenti etkilemesi beklenmemekte, ancak depresyon alanları 
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içerisinde toplanan yağmur sularını etkileyerek alt havzalardaki su kaynaklarına ve 

dolayısıyla hidro-ekolojik ortamlara zarar vermesi beklenmektedir. 

 

Sosyal altyapı ve kamu hizmet alanları incelendiğinde, 126,64 ha ile kentsel yerleşme 

alanının %11,86’sını oluşturduğu görülmektedir. Sosyal altyapı ve kamu hizmet alanlarının 

%3,04’ü 1. Derece ve %15,02’si 2. Derece olmak üzere toplamda %18,06’sı depresyon 

potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir.  

 

Kentsel yeşil alanlar toplamda 41,09 ha alanda yer almakta ve bu toplam kentsel yerleşme 

alanının %3,85’ini oluşturmaktadır. Bu alanların 17,25 ha’ının depresyon potansiyeli 

gösteren alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. Buna göre kentsel yeşil alanların 

%5,54’ü 1. Derece ve %36,44’ü 2. Derece olmak üzere toplamda %41,98’i depresyon 

potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir.  

 

Ayrıca, kent içerisinde toplamda 102,14 ha kentsel yapılaşmamış alan yer almaktadır. Bu 

toplam kentsel yerleşme alanının %9,56’sını oluşturmaktadır. Bu alanlar incelendiğinde, 

30,87 ha kentsel yapılaşmamış alanın depresyon potansiyeli gösteren alanlar içerisinde yer 

aldığı görülmektedir. Bunun %7,70’i 1. Derece ve %30,35’i 2. Derece olmak üzere toplamda 

%38,05’i depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir.  

 

Depresyon alanlarının varlığı kentin ulaşım sistemlerini de etkilemektedir. Çalışma alanı 

sınırları içerisinden Ankara-Çankırı-Zonguldak arası sefer yapan Karaelmas ekspresine 

hizmet veren demir yolu hattı ile D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolu 

geçmektedir. Ayrıca diğer önemli ulaşım hatları olarak Çankırı kent merkezini Yapraklı 

ilçesine bağlayan Yapraklı yolu ve kentin yeni çevre yolu güzergahı da çalışma alanı sınırları 

içerisinde yer almaktadır (Resim 5.3.). 

 

Depresyon alanlarının bu ulaşım hatları üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde; 

 

D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolunun 13,70 km’sinin çalışma alanı 

sınırları içerisinde olduğu ve bu yolun %13,79’unun 1. Derece ve %14,07’sinin 2. Derece 

depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerinden geçtiği görülmektedir. 
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Resim 5.3. Depresyon alanları üzerindeki ulaşım hatları (Mayıs, 2019) 

 

Çankırı- Yapraklı yolunun 10,33 km’si çalışma alanı sınırları içerinde yer almaktadır. Bu 

yolun %5,82’i 1. Derece ve %13,35’i ikinci derece depresyon potansiyeline sahip alanlar 

üzerindedir. 

 

Çalışma alanı sınırları, yeni çevre yolu güzergahının 11,86 km ile neredeyse tamamını 

kapsamaktadır. Bu güzergâh üzerindeki depresyon alanları incelendiğinde, yolun 

%15,24’ünün 1. Derece ve %28,72’sinin 2. Derece olmak üzere toplamda %43,96 gibi 

büyük bir bölümünün depresyon potansiyeli gösteren alanların üzerinden geçtiği 

görülmektedir. Bu alanların çoğu yolun Acıçay dere yatağını takip ettiği güzergâh üzerinde 

bulunmaktadır. 

 

Karaelmas ekspresine hizmet veren demir yolu hattı incelendiğinde, 13,71 km’lik demiryolu 

hattının çalışma alanı içerisinden geçtiği, ayrıca 9,66 ha alanda Çankırı Garı’nın ve 19,02 ha 

alanda TCDD’e ait ulusal ölçekte öneme sahip olan demiryolu makas fabrikasının yer aldığı 

görülmektedir. 

 

Demiryolu hattı incelendiğinde, 13,71 km’lik hattın %21,72’sinin 1.derece ve %16,70’inin 

2. Derece olmak üzere toplamda %38,42’sinin depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

Ayrıca, Çankırı Garı’nın %8,97’sinin ve makas fabrikasının %9,51’inin 2. Derece depresyon 

potansiyeli gösteren alanları içerdiği tespit edilmiştir. 
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Depresyon alanları üzerinde oluşan su birikintileri, yol güvenliği açısından çeşitli riskler 

barındırmaktadır. Ayrıca, bu bölgelerdeki toprak katmanının doygun durumda olması trafik 

yüküne karşı zemin dayanımını düşürecek önemli bir etkendir ve yol planlamasında bu 

konular titizlikle değerlendirilmelidir. 

 

Aynı durum demiryolu için de geçerlidir. Özellikle demiryolu hattının yağışlar sonrasında 

zarar görmesine bağlı olarak 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde 

meydana gelen, 25 kişinin ölümü ve 317 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazası bu 

konunun önemini gözler önüne sermektedir (internet: Çorlu tren kazası, 2018).  

 

Depresyon alanları üzerinde yer alan ulaşım hatları açısından dikkat edilmesi gereken diğer 

bir konu da araç trafiğinden kaynaklanan çevresel kirleticilerin etkileridir. Araç yollarında 

biriken ağır metaller, yağlar ve çeşitli partiküller yağmur suları tarafından aktif birer su 

ortamı olan depresyon alanlarına, buradan da su sistemlerine taşınmaktadır. Göz ardı 

edilmemesi gereken diğer bir konu da Çankırı gibi soğuk iklim bölgelerinde yer alan 

kentlerde yol tuzlama işleminin sonucunda klorür uygulamasına bağlı olarak büyük miktarda 

çözünmüş maddenin depresyon alanlarında birikmesidir.  

 

Bir diğer konu da taşkın alanlarıdır. İmar planı kapsamında taşkın alanlarına yönelik olarak 

verilen DSİ görüşü taşkın önleme çalışmalarının yapılması şartı ile bu alanların iskana 

açılabilmesine onay vermektedir. Ancak, HTP haritasında da ortaya konulduğu gibi taşkın 

alanları ile depresyon alanlarının büyük oranda birbirleriyle örtüştüğü görülmektedir. 

Dolayısıyla bu durum konunun sadece bir taşkın konusu olmadığını, daha geniş bir açıdan, 

taşkın alanlarının havzanın hidrolojik yapısının bir parçası olduğunu göstermekte ve bu 

alanların korunmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

 

5.1.2. Kentsel yerleşme alanı içerisindeki yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların 

değerlendirilmesi 

 

Kentsel alan içerisinde toplamda 52,11 ha yüzey akışı potansiyeline sahip alan 

tanımlanmıştır. Bu kentsel yerleşme alanının sadece %4,88’ine denk gelmektedir. Bu 

alanların 9,68 ha’ı 1. Derece ve 42,43 ha’ı 2. Derece yüzey akışı potansiyeline sahiptir ve 

sırası ile toplam kentsel yerleşme alanlarının %0,91 ve %3,97’sini oluşturmaktadır. 
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Yüzey akışı potansiyeline sahip olan alanların kentsel kullanım sınıflarına göre dağılımları 

incelendiğinde (Şekil 5.4.);  

 

 
 

Şekil 5.4 Yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların kentsel kullanım sınıflarına göre 

dağılımı 

 

Konut alanlarının %4,93’ünde yüzey akışı potansiyelinin tanımlandığı görülmektedir. 

 

Buna göre, en fazla yüzey akışı potansiyeline sahip alan düşük yoğunluklu konut alanlarında 

tanımlanmıştır. Düşük yoğunluklu konut alanları içerisinde 14,43 ha yüzey akışı potansiyeli 

gösteren alanın var olduğu tespit edilmiştir. Bu alanların 2,02 ha’ı 1.derece ve 12,41 ha’ı 2. 

Derecedir. Bu düşük yoğunluklu konut alanlarının toplamda %4,49’unun yüzey akışı 

potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Yüksek yoğunluklu konut alanları incelendiğinde, toplam 3,56 ha alanının yüzey akışı 

potansiyeli gösterdiği görülmektedir. Bunun 0,13 ha’ı 1. Derece ve 3,43 ha’ı 2. Derece 

alanlardır. Buna göre yüksek yoğunluklu konut alanlarının toplamda %2,53’ü yüzey akışı 

potansiyeli göstermektedir. 

 

Orta yoğunluklu konut alanlarında toplam 10,82 ha yüzey akışı oluşturma potansiyeli 

gösteren alan yer almaktadır. Bunun 2,15 ha’ı 1. Derece ve 8,67 ha’ı 2. Derece yüzey akışı 

oluşturma potansiyeli gösteren alanlardır. Bu durum, orta yoğunluklu konut alanlarının 

toplamda %8,90’unun yüzey akışı potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. 
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Ticari aktivitelerin yoğun olduğu bölgeler incelendiğinde, toplam 1,85 ha ticari aktivite 

alanının yüzey akışı potansiyeli gösterdiği görülmektedir. Bunun 0,14 ha’ı 1. Derece ve 1,71 

ha’ı 2. Derecedir. Buna göre ticari aktivite alanlarının toplamda %8,17’si yüzey akışı 

potansiyeli göstermektedir. 

 

Sanayi alanları incelendiğinde, toplam 3,18 ha sanayi alanının yüzey akışı potansiyeli 

gösterdiği görülmektedir. Bunun 0,68 ha’ı 1. Derece ve 2,49 ha’ı 2. Derece yüzey akışı 

potansiyeline sahiptir ve bu alanlar sanayi alanların toplamda %2,26’sının oluşturmaktadır. 

 

Sosyal altyapı ve kamu hizmet alanlarının toplam 5,58 ha’ında yüzey akış potansiyeli 

gösteren alanlar yer almaktadır. Bu alanların 1,05 ha’ı 1. Derece ve 4,53 ha’ı 2. Derece yüzey 

akışı potansiyeli gösteren alanlar üzerindedir. Buna göre, sosyal altyapı ve kamu hizmet 

alanlarının toplamda %4,40’ı yüzey akışı potansiyeli göstermektedir.  

 

Kentsel yeşil alanlar incelendiğinde, toplam 6,05 ha kentsel yeşil alanda yüzey akışı 

potansiyeli gösteren alanların var olduğu görülmektedir. Bunun 1,33 ha’ı 1. Derece ve 4,72 

ha’ı 2. Derece yüzey akışı potansiyeli gösteren alanlardır. Bu durum, kentsel yeşil alanların 

toplamda %14,72’sinde yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların var olduğunu 

göstermektedir. 

 

Kentsel yerleşme alanı içerisindeki yapılaşmamış alanlar incelendiğinde, bu alanlarda 

toplam 6,65 ha yüzey akışı oluşturma potansiyeline sahip alanın yer aldığı görülmektedir. 

Bunların 2,17 ha’ı 1. Derece ve 4,48 ha’ı 2. Derece alanlardır. Buna göre kentsel 

yapılaşmamış alanların toplamda %6,51’i yüzey akışı oluşturma potansiyeline sahiptir. 

 

Kentsel alanlar genel olarak değerlendirildiğinde, yüzey akış potansiyeline sahip olan 

alanların kent içerisinde düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum HTP 

haritasında da görüldüğü gibi kentsel alanların ağırlıklı olarak havza tabanı içerisindeki 

depresyon karakteri gösteren alanlar üzerinde yer alıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

alanlarda kentsel geçirimsizlik gibi nedenlerle yüzey üzerinde biriken yağış suları düşük 

eğime bağlı olarak akışa geçmek yerine yüzey üzerinde birikmektedir.  
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Diğer taraftan, özellikle kent merkezinin batısındaki Yenimahalle, Aksu ve Abdulhalik 

Renda mahallesi sınırları içerisindeki yamaçlarda kentleşmenin de etkisine bağlı olarak 

yüzey akışı eğilimi gösteren alanların yer aldığı görülmektedir (Resim 5.4.). 

 

 
 

Resim 5.4. Yüzey akış potansiyeli gösteren yamaçlar (Mayıs, 2019) 

 

Yamaçlar üzerindeki yapılaşmalar bu alanlarda geçirimsiz yüzeyler oluşturarak yağış 

sularının toprak içerisine infiltre olamamasına ve eğimin de etkisi ile akışa geçmesine neden 

olmaktadır. Yamaçlardaki geçirimsizleşme akış hacimlerini ve hızlarını artırmakta, 

dolayısıyla konsantrasyon sürelerini kısaltmaktadır. Ayrıca kentsel geçirimsizleşme sonucu 

yüzeyde biriken yağış suları akış esnasında kentsel faaliyetler sonucu oluşan kirleticileri de 

bünyelerine katarak taşımaktadır.  

 

Bu açıdan çalışma alanı özelinde yamaçlar üzerindeki bu yerleşme alanları incelendiğinde, 

yapılaşmaya bağlı olarak yağış sularının artan akış hacimleri ve hızlarıyla havza tabanındaki 

depresyon bölgelerini ve bu alanlar içerisindeki kentsel yerleşme alanlarını olumsuz yönde 

etkilemesi söz konusudur.  

 

Ayrıca imar planı incelendiğinde, yüzey akışı potansiyeli görülen bu alanlarda daha fazla 

yapılaşmaya gidildiği, bu durumun olumsuzlukları daha da artıracağı düşünülmektedir. 

 

Diğer taraftan, Çankırı kenti HTP haritası incelendiğinde, yüzey akışı potansiyeli gösteren 

bu yapılaşmış yamaçlar ile havza tabanı üzerindeki depresyon alanları arasında yer alan 
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demiryolu hattı ve Tatlıçay dere yatağının varlığının sürekli geçirimsizlik etkisinin 

oluşmasını engellediği görülmektedir. 

 

Sürekli geçirimsizliğin oluşmasını engelleyen bu iki eşik depresyon alanlarını yüzey akışının 

etkilerinden koruması açısından kent hidrolojisi için önemli alanlardır. Bu nedenle planlama 

kararları alınırken bu alanların korunması kentin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

 

Kentsel alanlar içerindeki yamaçlar üzerinde oluşan yapılaşmaya ek olarak, yüzey akışı 

açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da kentsel yerleşme alanı içerisinde 

olmayan ancak kentsel alanları etkileyen yüzey akış potansiyeline sahip yamaçlardır.  

 

HTP haritası havza içerisindeki yamaçların büyük oranda 2. Derece yüzey akışı potansiyeli 

taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu alanlar ağırlıklı olarak doğal çayırlıklar ve tarım 

alanlarının yer aldığı dik yamaçlardır.  

 

Ayrıca askeri alanlar içerisindeki yamaçlarda, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Karatekin 

Tepesi’nin yamaçlarında ve Karatekin Üniversite Uluyazı Kampüs Yerleşkesinin 

çevresindeki dik yamaçlarda 1. Derece ve 2. derece yüzey akışı oluşturma potansiyeline 

sahip olan alanların varlığı tespit edilmiştir.  

 

Kentin doğusundaki yamaçlarda görülen 2. Derece yüzey akışı potansiyeline sahip alanlar 

Acıçay dere yatağının üzerinde yer alan depresyon alanlarını beslemektedir. Bu durum, 

depresyon alanlarının kentsel yerleşme alanları üzerindeki olumsuz etkilerini artırmaktadır.  

 

Askeri alanlar, 1. Derece yüzey akışının en fazla olduğu alanlardır. Bu alanların drenajının 

doğrudan 1. Derece depresyon potansiyeline sahip alanlar üzerindeki sanayi alanları ile 

D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolunu etkilediği görülmektedir. Bu 

durum sanayi alanları açısından taşkın gibi riskler oluşturmakta, ayrıca karayolu güvenliğini 

etkilemektedir. 

 

Kent merkezinin kuzeyinde yer alan Karatekin Tepesi’nin yamaçlarında 1. ve 2. Derece 

yüzey akışı potansiyeli görülmektedir. Bu bölgede görülen yüzey akışı sürekli 

geçirimsizliğin oluşumunu engelleyecek herhangi bir eşiğin olmamasına da bağlı olarak 
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özellikle kentsel dönüşüm alanı ve ticari faaliyet alanlarını da içerisine alan kent merkezini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

5.1.3. Kentsel yerleşme alanı içerisindeki infiltrasyon potansiyeli gösteren alanların 

değerlendirilmesi 

 

Çankırı Kenti HTP haritası üzerinden infiltrasyon potansiyeline sahip alanlar 

sorgulandığında, kentsel alan içerisinde neredeyse yok denecek kadar az bir oranda 

infiltrasyon potansiyeline sahip alanın yer aldığı görülmektedir.  

 

Kentsel alan içerisinde toplamda sadece 9,88 ha infiltrasyon potansiyeline sahip alan 

tanımlanmıştır. Bu kentsel yerleşme alanının %0,93’üne denk gelmektedir. Kentsel 

yerleşme alanı içerisindeki infiltrasyon potansiyeline sahip olan alanların 3,77 ha’ı 1. Derece 

ve 6,11 ha’ı 2. Derece infiltrasyon potansiyeline sahiptir.  

 

Bu durum kentsel yerleşme alanlarının depresyon karakteri gösteren alanlar üzerinde 

olmasının bir sonucudur. Bu sonuç literatürde yaygın olarak kabul edilen infiltrasyon temelli 

yağmur suyu yönetim çözümlerinin Çankırı kentinde kullanılmasının uygun olmadığını ve 

hatta bu çözümlerin kullanılmasının kentsel yerleşim alanları içerisindeki depresyon 

oluşumunu artıracağını göstermesi açısından oldukça önemli bir bulgudur. 

 

İnfiltrasyon potansiyeline sahip olan alanların kentsel kullanım sınıflarına göre dağılımları 

incelendiğinde (Şekil 5.5.);  

 

İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanlarda en geniş yayılım düşük yoğunluklu konut 

alanlarında tanımlanmıştır. Bu alanlar incelendiğinde 7,55 ha’ının infiltrasyon potansiyeli 

gösteren alanlar üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Bunun 3,39 ha’ı 1. Derece ve 4,16 ha’ı 

2. Derece infiltrasyon potansiyeli gösteren alandır.  

 

Ayrıca sosyal altyapı ve kamu hizmet alanlarında toplam 1,37 ha alanın, kentsel 

yapılaşmamış alanlar içerisinde toplam 0,70 ha alanın, sanayi alanlarında toplamda 0,24 ha 

alanın ve orta yoğunluklu konut alanlarında 0,03 ha alanın infiltrasyon potansiyeli gösteren 

alanlar üzerinde yer aldığı görülmektedir. 
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Şekil 5.5. İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanların kentsel kullanım sınıflarına göre 

dağılımı 

 

Yüksek yoğunluklu konut alanları, ticaret alanları ve kentsel yeşil alanlar içerisinde ise 

infiltrasyon potansiyeli gösteren alanların varlığı tespit edilmemiştir.   

 

Yağmur suyu yönetimi çerçevesinde genel görüş, kentsel yeşil alanların doğal infiltrasyon 

alanları olduğu şeklindedir. Ancak genel kanının aksine Çankırı kenti içerisindeki kentsel 

yeşil alanların infiltrasyon potansiyeli göstermediği görülmektedir. Bu bulgu yağmur suyu 

yönetimine yönelik doğru kararların verilmesinde, havzanın hidrolojik karakterinin 

tanımlanmasının önemli olduğunu vurgulaması açısından oldukça önemlidir. 

 

İmar planında, yeni kentsel gelişim alanı olarak tanımlanan Tuzlubağ mevkiindeki yüksek 

yoğunluklu konut alanları ve ticaret alanlarından oluşan yeni bir kent merkezi 

planlanmaktadır. Ancak, HTP haritası incelendiğinde, bu alan içerisinde infiltrasyon 

potansiyeline sahip bölgelerin yer aldığı görülmektedir (Resim 5.5.).  

 

Ayrıca, kentin doğusundaki tarım alanlarının bulunduğu plato üzerinde yer alan Esentepe 

Mahallesi’nin de infiltrasyon potansiyeli gösteren tarım alanları ile çevrelendiği, ancak imar 

planında buradaki yerleşme alanlarının bu infitrasyon potansiyeli gösteren tarım alanlarına 

doğru genişletildiği görülmektedir (Resim 5.6.).  
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Resim 5.5. Tuzlubağ Mevkii’inde başlayan yapılaşma (Mayıs, 2019) 

 

 
 

Resim 5.6. Esentepe Mahallesi (Mayıs, 2019) 

 

Bu noktada, yukarıda belirtilen her iki alana yönelik olarak imar planında tanımlanan 

yerleşme dokusunun infiltrasyon potansiyeli gösteren alanları koruyacak şekilde revize 

edilmesi gerekmektedir.  

 

5.2. Çankırı Kentine Yönelik Yağmur Suyu Etkin Kentsel Planlama Kararlarının 

Geliştirilmesi 

 

Kentleşmenin havza üzerindeki etkilerinin en aza indirilerek havzanın doğal hidrolojik 

koşullarının devamlılığının sağlanması ve iklim değişikliği karşısında kentsel adaptasyonun 
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artırılabilmesi amacıyla, yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilmesine 

yönelik tez kapsamında ortaya konulan 2. ve 3. İlkeler doğrultusunda;  

 

1. Derece HTP özelliğine sahip alanlar, “hidrolojik açıdan hassas alanlar” olarak 

tanımlanmış ve bu alanların korunarak, hidrolojik işlevlerinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına yönelik planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

2. Derece HTP özelliğine sahip alanlar ise, “önlemle yerleşilecek alanlar” olarak 

tanımlanarak, bu alanlarda havzanın hidrolojik karakteri ve davranışları ile uyumlu planlama 

kararları geliştirilmiştir.  

 

5.2.1. Hidrolojik açıdan hassas alanların korunarak, hidrolojik işlevlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik planlama kararlarının geliştirilmesi 

 

Tez kapsamında 1. Derece HTP özelliğine sahip alanlar, “hidrolojik açıdan hassas alanlar” 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Bu doğrultuda, Çankırı Kenti HTP haritası incelendiğinde, kentsel yerleşme alanları 

içerisinde 1. Derece HTP özelliğine sahip dört bölgesinin tanımlanmış olduğu 

görülmektedir. 

 

Kentsel yerleşme alanları içerisindeki bu bölgelerin üçü 1. Derece depresyon potansiyeli 

gösteren alanları, dördüncüsü ise 1.derece yüzey akışı potansiyelinin etkisi altındaki kentsel 

yerleşme alanını içermektedir.  

 

Kentsel yerleşme alanı içerisindeki 1. derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

 

1. Derece depresyon potansiyeline sahip olan alanlar aslında önemli hidro-ekolojik 

ortamlardır.  

 

Bu alanlar, yağmur sularının toplanarak biriktiği doğal rezerv alanlarıdır. Ayrıca, biriken 

yağış sularının yavaş yavaş alıcı ortamlara verilmesini sağlayarak akış rejimini dengeler ve 

yüzey akışı ile taşınan kentsel kirleticilerin çökelmesini sağlayarak su kaynaklarının 

korunmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda bu alanlar biyo-çeşitliliğin devamlılığını 
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sağlayan ekolojik kaynak alanlarıdır. Bu açıdan çevre kalitesini ve buna bağlı olarak kentsel 

yaşam kalitesini artıran ve aşırı koşullar altında kentin kırılganlığının azaltılmasını ve 

kentsel adaptasyonun sağlanmasını destekleyen önemli alanlardır. 

Dolayısıyla bu hidro-ekolojik alanların rehabilite edilerek buradaki doğal yapının korunması 

gerekmektedir. 

 

Bu doğrultuda, kentsel yerleşme alanı içerisinde tanımlanan 1. Derece depresyon 

potansiyeline sahip üç bölge detaylı olarak incelenmiş ve bu bölgelerin doğal hidro-ekolojik 

yapılarının korunmasına yönelik planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

Birinci bölge 

 

Birinci bölge, kentin merkezi iş alanının da bir bölümünü içerisine alan 16,68 ha 

büyüklüğündeki 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanı tanımlamaktadır. 

 

Bölgenin tarihsel gelişimi incelendiğinde, kentin merkezi iş alanı önceleri Karatekin 

tepesinin güney yamaçları üzerinde yer alırken, Cumhuriyet dönemi ile birlikte Çankırı 

kentinin ilin idari merkezi olmasını takiben kentin modernleşmesine yönelik çalışmalar 

kapsamında eski merkezi iş alanı vadi tabanı üzerine doğru genişletilerek modern 

standartlarda yeni bir merkez inşa edilmiş ve bu merkez tarih içerisinde daha da genişleyerek 

günümüzdeki şeklini almıştır (Bkz EK-9).  

 

Kentin morfolojik yapısı incelendiğinde, kent merkezinin ortasından geçen Atatürk 

Bulvarı’nın tarihi kent merkezi ile modern kent merkezini birbirinden ayıran bir eşik 

oluşturduğu görülmektedir. Yolun kuzey yakasında Karatekin tepesinin eteklerinde yer alan 

dar sokakları ve az katlı yapıları ile tarihi kent merkezi yer alırken, yolun güney yakasında 

vadi tabanı üzerinde geniş araç yolları ve çok katlı yapıların yer aldığı modern kent merkezi 

bulunmaktadır (Bkz Harita 4.7).  

 

1. derece depresyon potansiyeli gösteren Birinci bölge, modern kent merkezi olarak 

tanımlanan alanın önemli bir bölümünü kapsamaktadır (Harita 5.1.). 
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Harita 5.1. Birinci bölgeye ait Google Earth hava fotoğrafı (19.09.2018) 

 

1. Bölgede, kentin merkezi iş alanını da içermesine bağlı olarak yüksek yoğunluklu bir 

yapılaşma söz konusudur. 1. Bölgeye yönelik alan analizleri EK-22’de verilmiştir. 

 

Bölgenin içerisindeki kentsel kullanımlar incelendiğinde, bölgenin %12,59’unda yüksek 

yoğunluklu konut alanı, %4,55’inde orta yoğunluklu konut alanı, %14,27’sinde ticaret alanı, 

%3,17’sinde sosyal donatı alanı, %9,68’inde eğitim alanı, %1,14’ünde kültürel tesis alanı, 

%5,82’sinde kamu hizmet alanı, %5,01’inde askeri alan, %7,59’unda kentsel yeşil alan, 
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%1,06’sında yapılaşmamış kentsel alan, %30,28’inde araç yolları ve %3,33’ünde kanal 

alanının yer aldığı görülmektedir (Şekil 5.6). 

 

 
 

Şekil 5.6. Birinci bölge içerisindeki kentsel kullanım alanları 

 

Bölge içerisinde belediye binası, orduevi, ilk ve orta öğretim okulları, banka binaları, müze, 

PTT binası gibi kentin işleyişinde önemli olan birçok sosyal, yönetsel ve ticari alanı 

barındırmaktadır. Kent merkezinin en büyük parkı olan ve kent meydanı olarak da görev 

yapan Çankırı Parkı bu bölge içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca kentin en önemli bulvarı olan 

Atatürk Bulvarının önemli bir bölümü ve kent meydanı ile tren garını birbirine bağlayan 

Alparslan Türkeş Caddesi bu bölge sınırları içerisindedir. Bölgedeki yapıların zemin katları 

genellikle ticari faaliyetler için kullanılmaktadır. Bölge içerisindeki en büyük ticari yapı ise 

Belediye Ticaret Merkezi binasıdır.  

 

Bölgenin bir bölümünden Tatlıçay deresi geçmektedir. Tatlıçay deresi taşkın risklerinden 

dolayı kanal içerisine alınmış durumdadır. Ayrıca D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu 

devlet karayolunun küçük bir bölümü ile bu yol üzerindeki İstasyon Kavşağı da bölge 

sınırları içerisindedir. 

 

Bölgede toplamda 1070 adet konut yer almaktadır. 2019 yılı adrese dayalı nüfus verilerine 

göre bu konutlarda toplam 3433 kişi yaşamaktadır. Bu toplam kent nüfusunun %4.07’sini 

oluşturmaktadır ve bölgenin brüt yoğunluğu 205.82 kişi/ha olarak hesaplanmıştır. Ancak 
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bölgenin kentin merkezi iş alanını içermesine bağlı olarak gün içerisindeki gerçek 

yoğunluğun bu değerin çok daha üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

Bölge içerisindeki binalar incelendiğinde, toplam 115 adet yapının yer aldığı görülmektedir. 

Yapı kütleleri bölgenin %28,70’ini kapsamakta, geriye kalan %71,3’lük oranda ise yollar, 

yeşil alanlar, meydan, kentsel boşluklar, karayolu ve Tatlıçay dere yatağı gibi alanlar yer 

almaktadır. 

 

Bölge içerisindeki en büyük parselin 8720 m2 ile Orduevi’ne ait olduğu görülmektedir. 

Ortalama parsel büyüklüğü 2621,28m2’dir. Bölge içerisindeki ortalama taban alanı katsayısı 

(TAKS) 0,56 olarak hesaplanmıştır. En düşük TAKS oranı 0,03 ile Çankırı parkında ve en 

büyük TAKS oranı 0,8 ile belediye iş merkezinin bulunduğu parseldedir. 

 

Bölge içerisindeki yapıların zemin kat kullanımları incelendiğinde yapı alanlarının 

%25,13’ünde konut, %41,75’inde ticaret, %8,38’inde kamu hizmeti, %2,23’ünde belediye 

hizmeti, %1,28’inde banka, %5,03’ünde askeriye, %2.20’sinde müze, %11,52’sinde okul, 

%0,69’unda otel ve %1,87’sinde PTT hizmetinin yer aldığı görülmektedir.  

 

Bölge içerisindeki yapı yükseklikleri 1 ile 9 kat arasında değişmektedir. Ortalama kat 

yüksekliği 5 kattır. 

 

Alan incelemesi sonucunda bölge içerisindeki yapıların 22 adedinin ahşap ve kagir, 93 

adedinin betonarme olduğu ve bu yapıların 41 adedinin iyi, 53 adedinin orta ve 21 adedinin 

kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. 

 

Çankırı Kenti HTP Haritasına göre 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren bu bölge 

içerisindeki hidro-ekolojik ortamın yapılaşma ve kullanım yoğunluğu nedeniyle zarar 

gördüğü, hatta yok olduğu görülmektedir.  

 

Çalışma alanın uzun kuraklık dönemleri yaşadığı göz önüne alındığında, hidro-ekolojik 

açıdan önemli bir rezerv alanı olarak işlev gören bu bölgenin zarar görmesi kentin ve kent 

ekosisteminin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Bu bölgedeki yapılaşma, havzanın doğal hidro-ekolojik yapısına zarar vermesinin yanı sıra 

geniş bir drenaj alanından toplanarak biriken yüksek hacimli yağış sularının etkilerine bağlı 

olarak yerleşilebilirlik açısından da birçok sorun barındırmaktadır. 

 

Depresyonun yüksek olduğu bu bölgede biriken yüksek hacimli yağış suları sıklıkla kentsel 

drenaj sistemi üzerinde aşırı bir yük oluşturmakta ve buna bağlı olarak kentsel drenaj 

sistemleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum yağış sularının yüzeyde birikmesine ve kentsel 

yaşamın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Bölge içerisindeki binaların 

bodrum katları ve araç yolları yüksek hacimli yağış olaylarına bağlı olarak meydana gelen 

su baskınlarına karşı riskler taşımaktadır. 

 

Depresyona bağlı olarak toprak bünyesinde su varlığının süreklilik göstermesi, yapıların 

toprak altındaki kısımlarının ve yapı temellerinin aşınması ve bozunması gibi olumsuzlukları 

da beraberinde getirmektedir. Çankırı kentindeki yüksek deprem riskine karşı (EK-11) bu 

bölge içerisindeki kentsel yapılaşmanın alüvyal topraklar üzerinde gelişmiş olması (EK-13) 

ve bölgede yer alan yapıların büyük bir bölümünün 2007 yılındaki deprem yönetmeliğinden 

önce hatta bir kısmının da 1998 deprem yönetmeliğinden önce inşa edilen yapılar olmasına 

ek olarak yapı temelleri üzerindeki bu su varlığının olumsuz etkileri de düşünüldüğünde, bu 

durum kent ve kentli açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. 

 

Özellikle kentin gündelik yaşamının devamlılığı açısından önemli olan ticari faaliyet 

alanları, banka binaları, okul, müze, PTT gibi sosyo-kültürel donatılar ve hizmet birimlerini 

ve ayrıca kentin yönetim birimi olan belediye binasını ve kentin en önemli bulvarlarından 

olan Atatürk Bulvarını içerisinde barındıran bu bölgenin kasım ayının başından mart ayı 

sonuna kadar uzanan yağışlı dönem boyunca su varlığının etkisi altında olduğu göz önüne 

alındığında, kentin hidro-meteorolojik olaylar karşısında oldukça hassas olmasına ve ileride 

gelişebilecek aşırı iklimsel olaylar karşında kırılganlığının artmasına neden olmaktadır. 

 

Ayrıca bu alanlarda biriken yüksek hacimli yağış sularının konvansiyonel drenaj sistemleri 

ile Tatlıçay’a deşarj edilmesi hem kent havzası için önemli bir su kaynağının 

kaybedilmesine, hem de alt havza içerisindeki taşkın alanlarını ve bu alanlar içerisinde yer 

alan Feslikan bahçeleri üzerindeki yerleşmeler ile kentin güneyindeki sanayi bölgesinin 

olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. 
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Bütün bu nedenlerden dolayı hidrolojik açıdan hassas alan olarak tanımlanan ve yerleşmeye 

uygun olmayan bu bölgedeki binaların taşınması ve bölgenin hidro-ekolojik 

fonksiyonlarının yeniden kazandırılması amacıyla bu alanın rehabilite edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, bölgede yer alan ticari faaliyetlerin Karatekin Tepesi’ne taşınması 

önerilmektedir. 

 

Kentin tarihi gelişimine bakıldığında, eskiden de ticari faaliyetlerin yerleşmeye uygun bu 

bölgede yer aldığı görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında, kentsel dönüşüm 

içerisindeki Karatekin tepesinin ticari faaliyetleri de kapsayacak şekilde çok fonksiyonlu 

(konut-ticaret- sosyal donatı) bir yaklaşımla planlanmasının gerektiği düşünülmektedir. 

 

Bu bölgede yer alan 1070 adet konutun öncelikli olarak Karatekin tepesindeki kentsel 

dönüşüm bölgesi içerisine ve ayrıca imar planında kentsel gelişim alanı olarak tanımlanan 

Tuzlubağ mevkiine taşınması önerilmektedir. 

 

Çankırı Hidrolojik Tepki Potansiyeli haritasına göre Tuzlubağ mevkiinde tanımlanan yeni 

kentsel gelişim bölgesinin infiltrasyon bölgelerinin korunması şartıyla hidrolojik açıdan 

yerleşime uygun olduğu görülmektedir. 

 

Bu bölgedeki ticaret ve konut yapılarının taşınmasında yapı kalitesi (kötü-orta-iyi) dikkate 

alınarak, düşük kalitedeki yapılardan başlayarak yüksek kalitedeki yapılara doğru kademeli 

bir dönüşüm süreci planlanmalıdır. 

 

Bu dönüşüm, Çankırı kentinin deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge üzerinde yer alması 

da göz önüne alındığında, ülkesel ölçekte deprem riski taşıyan yapıların dönüşüm 

seferberliğine de katkı sağlayacaktır. 

 

Ayrıca, bölge içerisindeki önemli yapılardan olan belediye binasının yine Karatekin tepesine 

taşınması, diğer önemli bir yapı olan ve bölge içerisinde en büyük parsele (8720 m2) sahip 

Orduevi’nin ise kentin güneybatısındaki askeri alan sınırları içerisine taşınması 

önerilmektedir. 
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Bölge içerisinden geçen D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolu ile kentin 

ulaşım sistemi açısından önemli olan Atatürk Bulvarı ve Alparslan Türkeş Caddesi’nin 

ulaşım sisteminin bütünlüğü açısından korunması gerekmektedir. Ancak bu yolların çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, ayrıca yol güvenliğinin sağlanması açısından 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

Bölge içerisindeki binaların taşınmasının ardından, bölgenin doğal hidro-ekolojik 

işlevlerinin tekrar kazandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak bölge 

rehabilite edilmelidir. 

 

Bölgenin rehabilitasyonuna yönelik planlama yaklaşımları, bölge sınırları ile birlikte 

bölgenin ilişkili olduğu drenaj alanı (kaynak alanı) da göz önüne alınarak geliştirilmelidir.  

 

Bu kapsamda özellikle Karatekin tepesi dahil olmak üzere, bölgenin ilişkili olduğu drenaj 

alanı içerisindeki doğal akış yolları tanımlanarak (EK-3) bu akış yolları korunmalı ve 

gerekiyorsa doğal özelliklerinin tekrar kazandırılması amacıyla rehabilite edilmelidir. 

Rehabilite edilen bu doğal akış yolları sayesinde akış hızlarının düzenlenmesi ve akış 

esnasında suların kentsel kirleticilerden arındırılması sağlanacaktır. 

 

Ayrıca, tanımlanan bu akış yolları ile yağmur suyunun bölge içerisinde toplanması 

sağlanacak, böylece bölge doğal su rezerv alanı olma özelliğini yeniden kazanacak ve 

yağmur suyundan kent ekosisteminin geliştirilmesinde bir kaynak olarak 

yararlanılabilecektir. 

 

Ayrıca, yağış sularının bu depresyon bölgelerinde biriktirilmesi sayesinde aşırı yağışlar 

sırasında meydana gelen yüksek hacimli akışların tutularak suların Tatlıçay’a deşarj olma 

sürelerinin uzatılması, böylece akış şiddetinin düşürülmesi sağlanacaktır. Bu durum alt 

havza üzerindeki taşkın alanlarının ve kentsel yerleşme alanlarının kentsel akışlardan 

kaynaklanan olumsuz etkilerden korunmasını sağlayacaktır. 

 

Geliştirilen hidro-ekolojik yapının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, bölgenin 

peyzaj kalitesinin artırılması ve Tatlıçay akarsu koridoru ile ilişkisinin güçlendirilerek mavi-

yeşil sistemlere dayanan çoklu ekosistem işlevlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
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Kanal içerisine alınmış olan Tatlıçay akarsuyunun su-kıyı ilişkisi tekrar sağlanmalı ancak bu 

yapılırken Tatlıçay’ın taşkın karakterli bir akarsu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Bölgenin biyo-çeşitliliğinin artırılması amacıyla, hidro- ekolojik yaşama uygun olarak doğal 

bitki örtüsünün geliştirilmesi sağlanmalıdır. Akarsu kıyı ilişkisi güçlendirilerek amfibik 

ortamların oluşumu desteklenmelidir. 

 

Bölgenin koruma kullanma dengesinin sağlanması, kentsel yaşamın bir parçası olarak 

planlanabilmesine bağlıdır. Bu açıdan bölge, kentin rekreatif ve sosyal ihtiyaçlarını da 

gözetecek şekilde çok fonksiyonlu olarak planlanmalıdır. Bölgenin kent kültürünün bir 

parçası olması kentli tarafından sahiplenilmesi ve korunması, böylece sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi açısından önemlidir. 

 

Bölge içerisinde korunacak araç yollarının olumsuz etkilerinin önlenmesi için gerekli 

koruma önlemleri planlanmalıdır. Bu kapsamda yolların iki tarafında tampon alanlara yer 

verilmeli, yollar su baskınlarından etkilenmeyecek şekilde kotlandırılmalı, ancak bunun 

hidro-ekolojik sistemin bütünlüğünün engellenmemesi için su akışını sağlayacak köprüler 

ve menfezler planlanmalıdır (Resim 5.7). 

 

 
 

Resim 5.7. Açık kanal ve menfez çözümleri (Hill, 2009) 

 

İkinci bölge 

 

İkinci bölge, Karatekin tepesi ile Tatlıçay arasındaki alan üzerinde, kent merkezinin güney 

batıya doğru uzanan 13,46 ha büyüklüğündeki 1. Derece depresyon potansiyeline sahip alanı 

tanımlamaktadır. 2. Bölgeye yönelik alan analizleri EK-23’de verilmiştir. 
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Kentin yakın dönemde gelişim gösterdiği bu bölgede ağırlıklı olarak yüksek ve orta 

yoğunluklu konut alanları yer almaktadır. Büyük bölümü Karataş Mahallesi sınırları 

içerisinde olan ayrıca Kırkevler ve Aksu Mahalleleri’ne de uzanan bölge, Tatlıçay’ın kent 

merkezine giriş yaptığı noktadadır. Bölgeden geçerek kent merkezine doğru uzanan 

Tatlıçay, taşkın kontrolü amacıyla kanal içerisine alınmıştır. Tatlıçay kanalının batısından 

demiryolu hattı ve doğusundan D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolu 

geçmektedir. Ayrıca bölge içerisinde demiryolu, Tatlıçay ve karayolu koridorlarının 

üzerinden geçerek Aksu Mahallesi ile Karataş Mahallesi’ni birbirine bağlayan bir araç 

köprüsü bulunmaktadır (Harita 5.2.).  

 

 
 

Harita 5.2. İkinci bölgeye ait Google Earth hava fotoğrafı (19.09.2018) 
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Bölge içerisindeki kentsel kullanımlar incelendiğinde, bölgenin %16,78’inde orta 

yoğunluklu konut alanı, %27,56’sında yüksek yoğunluklu konut alanı, %5,81’inde eğitim 

alanı, %1,70’inde ibadet alanı, %0,13’ünde kentsel yeşil alan, %2,81’inde demiryolu 

koruma kuşağı, %3,25’inde refüj, %7,16’sında akarsu kanalı, %30,22’sinde araç yolu ve 

%4,59’unda yapılaşmamış kentsel alanların yer aldığı görülmektedir (Şekil 5.7.). 

 

 
 

Şekil 5.7. İkinci bölge içerisindeki kentsel kullanım alanları 

 

Ağırlıklı olarak konut alanı olan bu bölge içerisinde toplamda 863 adet konutun yer aldığı 

ve 2019 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre bu konutlarda 2894 kişinin yaşadığı 

belirlenmiştir. Buna göre bölgenin brüt yoğunluğu 215 kişi/ha olarak hesaplanmıştır. 

 

Bölge içerisindeki binalar incelendiğinde; toplam 62 adet yapının yer aldığı görülmektedir. 

Yapı kütleleri bölgenin %19,29’unu kapsamakta, geriye kalan %80,71’lik oranda ise devlet 

karayolu ile diğer yollar, demiryolu koruma kuşağı, Tatlıçay dere yatağı, yeşil alanlar ve 

kentsel boşluklar gibi alanlar yer almaktadır.  

 

Bölge içerisindeki ortalama parsel büyüklüğü 861,15 m2’dir. Ortalama TAKS ise 0,43 

olarak hesaplanmıştır. 
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Bölge içerisindeki yapıların zemin kat kullanımları incelendiğinde, yapı alanlarının 

%73,25’inde konut, %19,57’sinde ticaret, %5,57’sinde okul ve %1,60’ında ibadethane yer 

almaktadır. 

 

Bölge içerisindeki yapı yükseklikleri 1 ile 11 kat arasında değişmektedir. Alandaki ortalama 

kat yüksekliği 5 kattır. 

 

Alanda bölge içerisindeki yapıların 17 adedinin ahşap ve kagir, 45 adedinin betonarme 

olduğu ve bu yapıların 27 adedinin iyi, 16 adedinin orta ve 19 adedinin kötü durumda olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Çankırı kenti HTP haritası incelendiğinde, bölgenin kent merkezinin kuzey batısında, 

Tatlıçay yatağı üzerinde Karaköprü bahçeleri olarak adlandırılan sulu tarım alanlarını da 

içeren 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren bölgenin kentsel yerleşme alanı içerisine 

doğru uzanan kısmını oluşturduğu görülmektedir.  

 

Bu durum aslında Karaköprü bahçeleri üzerindeki depresyon alanları ile ikinci bölgenin 

birbirleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Mevcut durumda Karaköprü bahçelerinde 

kentsel yerleşme yoğun şekilde yer almamakla birlikte imar planında bu alanlarda düşük 

yoğunluklu konut alanları planlandığı görülmektedir (Bkz Harita 4.8.). 1. derece depresyon 

potansiyeli gösteren bu alanların Tatlıçay üst havzasında yer almasından dolayı, burada 

yapılacak düşük yoğunluklu yerleşim doğal hidrolojik yapının değişmesine neden olacak ve 

alt havzadaki yerleşmeleri ve dolayısı ile kent merkezini etkileyecektir. 

 

Bu nedenle imar planı ile Karaköprü bahçeleri üzerinde planlanan düşük yoğunluklu konut 

alanlarına yönelik planlama kararı değiştirilmeli ve buranın bağ bahçe şeklindeki sulu tarım 

niteliği korunmalıdır. 

 

İkinci bölge sınırları içerisinde ağırlıklı olarak yüksek ve orta yoğunluklu konut alanları yer 

almaktadır. 1. Derece depresyon özelliği gösteren bu bölge birinci bölgede de ortaya 

konulduğu gibi hidro-ekolojik ortamın zarar görmesi, toplanan yağış sularının etkisiyle 

gündelik yaşamın olumsuz yönde etkilenmesi, yapıların bodrum katlarının ve toprak altında 

kalan kısımlarının su varlığından etkilenmesi ve su baskını riski gibi yerleşilebilirlik 

açısından pek çok sorunu barındırmaktadır. 



193 

 

 

Dolayısıyla birinci bölgede önerildiği gibi bu bölgedeki binaların da kaldırılarak bölgenin 

hidro-ekolojik özelliklerinin tekrar kazandırılabilmesi amacıyla rehabilite edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu doğrultuda, bölgede yer alan 863 adet konutun birinci bölgede de önerildiği gibi öncelikli 

olarak Karatekin tepesi üzerindeki kentsel dönüşüm alanlarına veya imar planı ile kentsel 

gelişim alanı olarak tanımlanan Tuzlubağ mevkiine taşınması önerilmektedir. 

 

Binaların taşınmasında yapı kalitesi (kötü-orta-iyi) dikkate alınarak, düşük kalitedeki 

yapılardan başlayarak yüksek kalitedeki yapılara doğru kademeli bir dönüşüm süreci 

planlanmalıdır. 

 

Binaların taşınması sonrasında bölgede yapılacak rehabilitasyon çalışmaları bölge ve 

bölgenin ilişkili olduğu drenaj alanı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu doğrultuda 

özellikle Karatekin Tepesi’ndeki yüzey akışı oluşturma eğilimindeki yamaçlar üzerinde yer 

alan doğal akış kanalları korunmalı ve gerekiyorsa rehabilite edilmelidir. 

 

Bu bölgede dikkate alınması gereken diğer bir konu ise ulaşım hatlarının durumudur.  

 

Bölge içerisinden demiryolu hattı ve D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu devlet karayolu 

geçmektedir. Bu ulaşım hatlarının yol bütünlüğü açısından korunması gerekmektedir. Ancak 

bu yolların alanın hidro-ekolojik yapısı üzerindeki etkileri ve alandaki depresyon 

oluşumunun bu yollar üzerinde oluşturacağı riskler dikkatli olarak analiz edilmeli ve buna 

yönelik önlemler alınmalıdır. 

 

Bölgede, Tatlıçay kanal içerisine alınmış durumdadır ve ayrıca kanalın doğusundan karayolu 

ve batısından demiryolu olmak üzere her iki yanından ulaşım hatları geçmektedir. Bu durum 

çayın kıyı ile olan ilişkisini engellemektedir. 

 

Bu bölgedeki akarsu kıyı ilişkisinin sağlanabilmesi için karayolu ve demiryolu hatları 

boyunca geniş menfezler açılarak hidro-ekolojik bağlantılar planlanmalıdır. Bu bağlantılar 

ayrıca ulaşım hatlarının depresyona bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yol 

güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olacaktır. 
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Diğer taraftan bölge içerisinde yer alan üst geçit, ulaşımın hidro-ekolojik yapıya zarar 

vermeden gerçekleştirilebileceği bir köprü oluşturmaktadır. Bu nedenle bu üst geçidin 

sadece araç ulaşımına hizmet vermesinin ötesinde, kentsel kullanımlar için doğal bir ulaşım 

hattı olabilmesine yönelik işlevleri güçlendirilmelidir. 

 

Üçüncü bölge 

 

Üçüncü bölge, kent havzasının güney çıkışında bulunan sanayi bölgesinde 73,86 ha 

büyüklüğündeki 1. Derece depresyon karakteri gösteren alanı tanımlamaktadır (Harita 5.3.).  

 

 
 

Harita 5.3. Üçüncü bölgeye ait Google Earth hava fotoğrafı (19.09.2018) 

 

 



195 

 

 

Bölgenin doğusunda Acısu dere yatağı ve batısında D765 nolu Ankara-Çankırı-Kastamonu 

devlet karayolu yer almaktadır. Ayrıca bölge içerisinde karayoluna paralel olarak demiryolu 

hattı geçmektedir. 

 

Bölge içerisinde beton fabrikası, mobilya fabrikası, 2 adet tuz fabrikası, un ve makarna 

fabrikası, tarım makineleri fabrikası, tır parkı ile oto sanayi sitesinin bir bölümü yer 

almaktadır (EK-24). 

 

Sanayi yapılarının durumu incelediğinde, tesis yapılarının eski olduğu, toprak ve su kalitesi 

üzerinde olumsuz etkiler doğurduğu gözlemlenmektedir. 

 

Bölge içerisindeki sanayi yapılarının çevresel etkileri değerlendirildiğinde, bölgenin kentin 

alt havzasında yer alıyor olmasından dolayı sanayi alanlarından kaynaklı hidrolojik etkilerin 

kenti etkilemeyeceği öngörülmekte, ancak çalışma alanının altındaki havzalarda hidrolojik 

ve ekolojik yapı üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

Sanayi tesislerinin oluşturduğu kirletici yükler özellikle toprak bünyesinde birikmekte ve 

depresyon sularına karışarak alıcı su ortamı olan Acısu’yu ve dolayısıyla Acısu’yun ilişkili 

olduğu diğer yüzey ve yeraltı sularını etkilemektedir. 

 

Bu nedenle buradaki sanayi tesislerinin öncelikli olarak bu bölgeden D765 nolu Ankara-

Çankırı karayolu üzerinde Çankırı kent merkezine 40km, Ankara’ya 75 km uzaklıktaki 

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınması önerilmektedir. Çankırı ilinin 

sanayi yatırımlarına yönelik 5. teşvik bölgesinde olmasının bu bölgedeki sanayi tesislerinin 

taşınma sürecini destekleyeceği düşünülmektedir. 

 

Bölge, kent havzasının altında yer almasından dolayı kentsel akışlardan olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Ayrıca bu bölge, çalışma alanı içerisinde en fazla yüzey akışı oluşturma 

potansiyelinin görüldüğü askeriye alanın da drenaj alanı üzerindedir. Burada oluşacak 

akışlar doğrudan bu bölgeyi etkilemektedir. Dolayısıyla rehabilitasyona yönelik planlama 

kararlarının geliştirilmesinde bölgenin drenaj alanı içerisindeki bu alanların da göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 
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Bölgenin rehabilitasyonunda, sanayi faaliyetleri sonucu toprakta oluşan kirlilik yükünün 

giderilerek bölgenin hidro-ekolojik yapısının yeniden kazandırılması sağlanmalıdır. 

 

Acısu mevcut durumda bölge içerisinde kanal içerisine alınmamış durumdadır, ancak taşkın 

kontrolüne yönelik çalışmalar kapsamında kanal çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar 

akarsu-kıyı ilişkisi göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. 

 

Bölge içerisinden geçen devlet karayolu ve demiryolu hatlarının depresyonun olumsuz 

etkilerinden zarar görmemesi amacıyla koruyucu önlemler alınması gerekmektedir. 

 

Dördüncü bölge 

 

Dördüncü bölge toplamda 24,41 ha büyüklüğünde olup, bu alanın 16,21 ha’ı yani toplam 

alanın %66,41’i Karatekin tepesi üzerindeki 1. Derece yüzey akışı oluşturma potansiyeli 

gösteren yamaçlardan oluşmakta, 8,20 ha’ı yani %33,59’u ise bu alanların etkisi altında 

kalan kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan toplu konut alanını 

içermektedir (Harita 5.4.). 4. Bölgeye yönelik alan analizleri EK-25’de verilmiştir. 

 

 
 

Harita 5.4. Dördüncü bölgeye ait Google Earth hava fotoğrafı (19.09.2018) 
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Toplu konut alanındaki kentsel kullanımlar incelendiğinde, toplamda 8,2 ha olan toplu konut 

alanın 4,58 ha’ı yani %55,89’un yüksek yoğunluklu konut alanı, 0,17 ha’ı yani %2,12’si 

ibadet alanı, 2,79 ha’ı yani %34,06’sı araç yolu, 0,60 ha’ı yani %0,63’ü refüj alanı ve 0,6 

ha’ı yani bölgenin %7,29’u yapılaşmamış kentsel alandan oluşmaktadır (Şekil 5.8.). 

 

 
 

Şekil 5.8. Dördüncü bölgede yer alan toplu konut alanındaki kentsel kullanım alanları 

 

Toplu konut alanı içerisindeki nüfus durumu değerlendirildiğinde, kentsel dönüşüm 

çalışması ile alanda 1008 adet konutun inşa edildiği görülmektedir. 2019 yılı adrese dayalı 

nüfus verilerine göre bölge içerisinde 3343 kişi yaşamaktadır. Ortalama hane büyüklüğü 

3,32 olarak tespit edilmiştir. 

 

Toplu konut alanın içerisinde toplam 60 adet yapı yer almaktadır. Yapılaşma yoğunluğu 

değerlendirilmesi amacıyla doluluk boşluk oranları incelendiğinde, toplu konut alanında yer 

alan yapı kütlelerinin 2,04 ha ile alanın %24,90’ını kapladığı ve 6,16 ha alanın yani 

%75,10’unun ise yapı kütleleri dışında kalan boş alanlar olarak tanımlanan alanlardan 

oluştuğu görülmektedir. 

 

Toplu konut alanın içerisindeki yapıların zemin kat kullanımları incelendiğinde 1,83 ha 

alanda yani %91,09’unda konut, 0,12 ha alanda yani %6,09’unda ticaret ve 0,06 ha alanda 

yani %2,82’sinde ibadethane olduğu görülmektedir. 

 

Toplu konut alanın içerisindeki binalar incelendiğinde, alan içerisinde 4, 7 ve 11 katlı konut 

blokları yer almaktadır. Alan içerisindeki yapıların tamamı iyi durumda, betonarme 

yapılardan oluşmaktadır. 
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Çankırı Kenti Hidrolojik Tepki Potansiyeli Haritası incelendiğinde bölge üzerindeki dik 

yamaçların 1. Derece yüzey akışı oluşturduğu görülmektedir. 

 

Bölgenin jeomorfolojik yapısına bakıldığında bu dik yamaçlardan gelen yüzey akışının 

doğal bir akış kanalı oluşturduğu görülmektedir. Ancak bu kanal toplu konut uygulaması 

kapsamında araç yoluna dönüştürülmüş durumdadır. 

 

Bu durum yamaçlarda oluşan akışın, geçirimsiz yüzeyle kaplanan ve bir drenaj hattına 

dönüştürülen araç yolu üzerinden hızla akarak hem bu bölge açısından hem de altta yer alan 

kent merkezi açısından yüksek hacimli yağışlarla oluşan anlık akışlara bağlı olumsuz etkiler 

oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

Dolayısıyla araç yoluna dönüştürülmüş olan bu kanal rehabilite edilerek, doğal akış 

özelliklerinin tekrar kazandırılması sağlanmalı ve bu doğal akış yolu birinci bölgedeki 

depresyon alanlarına kadar devam ettirilmelidir.  

 

Ayrıca 1. Derece yüzey akışı özelliği gösteren bu dik yamaçların yüzey akışına bağlı olarak 

erozyon ve toprak kayması oluşturma riski bulunmaktadır. 

 

Bu kapsamda, öncelikli olarak yüzey akışı potansiyeli taşıyan bu yamaçlarda akışın 

yavaşlatılabilmesi ve toprak stabilizasyonunun sağlanabilmesi amacıyla yamaçların 

bitkilendirilmesi, ayrıca tesviye çizgilerine paralel olarak akış hendekleri oluşturulması 

önerilmektedir (Şekil 5.9.). 

 

 
 

Şekil 5.9. Yamaçlarda oluşturulan akış hendeklerinin işlevleri (internet: Steep slope 

stabilization, 2020) 

 



199 

 

 

5.2.2. Önlemle yerleşilecek alanlara yönelik havzanın hidrolojik karakteri ve 

davranışları ile uyumlu planlama kararlarının geliştirilmesi 

 

Kentsel yerleşme alanları içerisinde 2. Derece HTP özelliğine sahip olan alanlar, “önlemle 

yerleşilecek alanlar” olarak tanımlanmıştır. Buna göre bu alanlarda, doğal hidrolojik 

koşulların sürdürülmesi ve kentleşme etkilerinin en aza indirilmesi için havzanın hidrolojik 

yapısı ve davranışları ile uyumlu planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

Bu doğrultuda önlemle yerleşilecek alanlar olarak tanımlanarak bölgelerde, havzanın 

hidrolojik karakteri ve davranışları ile uyumlu planlama kararları tez kapsamında ortaya 

konulan üçüncü ilkenin gerçekleştirilmesine yönelik tanımlanan yedi yağmur suyu etkin 

kentsel planlama stratejisi temel alınarak, her bir HTP (depresyon, infiltrasyon, yüzey akışı) 

sınıfı için ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

 

2. Derece depresyon potansiyeline sahip alanlara yönelik yağmursuyu etkin kentsel 

planlama kararlarının geliştirilmesi 

 

2. Derece depresyon alanlarında alanın hidrolojik yapısına uygun yapılaşma kararlarının 

geliştirilmesi 

 

Çankırı kenti HTP haritası üzerinden 2. derece depresyon potansiyeline sahip bölgelerdeki 

meskûn kentsel yerleşme alanları incelediğinde, ağırlıklı olarak vadi tabanı üzerinde yer alan 

bu yerleşmelerdeki genel yapı düzenin bir veya iki yapı kütlesinin yer aldığı küçük 

parsellerden oluştuğu görülmektedir.  

 

Bu kentsel yerleşme tipolojisi, ulaşım gibi teknik altyapı bağlantıların her bir parsel için ayrı 

ayrı planlanmasını gerektirmekte ve bu durum kentsel dokunun daha küçük yapı adalarından 

oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu parsel temelli yapılaşma yaklaşımı neticesinde 

kentsel açık alanlar bölünmekte ve ortak kullanımlara izin vermediği için her parselde benzer 

imalatların tekrarlamasına, dolayısıyla geçirimsiz yüzey oranının artmasına neden 

olmaktadır. 

 

Oysa ki, 2. derece depresyon potansiyeli gösteren alanlarda kasım ayının başından Mart ayı 

sonuna kadar uzanan yağışlı dönem boyunca zaman zaman yağış sularının toplanarak yüzey 

ve yüzeye yakın seviyede birikmesi beklenmektedir. Bu nedenle, hidrolojik açıdan 2. derece 

depresyon potansiyeli gösteren bu alanların planlanmasında temel yaklaşım, biriken bu yağış 
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suların kentsel yerleşme alanları içerisinde toplanabileceği uygun rezerv alanlarının 

oluşturulmasını hedeflemelidir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi uygun genişlikte kentsel 

açık alanların varlığını gerektirmektedir. 

 

Bu nedenle, 2. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlarda bir veya iki bloğu içeren 

küçük parsellerden oluşan yapılaşma yaklaşımı yerine büyük yapı adalarından oluşan, 

yapılaşma çözümlerinin ada ölçeğinde planlandığı ve otopark alanları, yaya yoları, servis ve 

hizmet alanlarına yönelik ihtiyaç programlarının ortak kullanımlar olarak çözüldüğü site 

şeklinde toplu yapı düzenine dayalı planlama çözümleri geliştirilmelidir.  

 

Bu doğrultuda, yeni yerleşme bölgeleri için site şeklinde toplu yapı düzenleri planlanmalı 

ve bu alanlar planlanırken yapı taban alanlarının küçültülmesi ve ulaşım ve teknik altyapı 

ihtiyaçlarının azaltılmasına yönelik olarak kompakt ve çok fonksiyonlu yerleşim çözümleri 

geliştirilmeli, böylece her bir ada içerisinde yağış sularının toplanarak rezerv edilebileceği 

uygun kentsel açık alanların elde edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Meskûn yerleşme alanlarında ise, parsel temelli yaklaşımlar sonucu oluşan küçük yapı 

adaları daha büyük yapı kümeleri oluşturacak şekilde birleştirilerek teşkil edilmelidir. 

Böylece, küçük yapı adaları ve parseller ile parçalanmış olan kentsel açık alanların 

birleştirilmesi sağlanmalı ve ayrıca yol ve teknik altyapı alanlarının ortak kullanımı 

sağlanarak bu kentsel açık alanlar üzerindeki geçirimsizlik azaltılmalıdır (Resim 5.8.). 

 

Ayrıca, 2. Derece depresyon potansiyeli gösteren bu alanlarda, yapıların toprak altında kalan 

kısımlarına yönelik ölçütler ve kısıtlar tanımlanmalıdır. Bu alanlar içerisindeki yapılarda 

bodrum katının yapılmaması uygundur. Ancak yapılması durumunda su basman kotunun 

altındaki hacimlere kesinlikle iskân izni verilmemesine, otopark ve depo olarak kullanılması 

durumunda ise gerekli yalıtım ve drenaj çözümlerinin uygulanmasına yönelik planlama 

kararları tanımlanmalıdır. Yapıların toprak altında kalan diğer kısımları ve temellerine 

yönelik olarak da uygun yalıtım tekniklerinin uygulanmasına yönelik planlama kararları 

belirtilmelidir. 
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Resim 5.8. Yağmur suyu etkin planlama için örnek yapı adası 

 

2. Derece depresyon alanlarında kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik 

planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

Suların yağışlarla beraber yılın belirli dönemlerinde yüzeyde veya yüzeye yakın seviyede 

biriktiği ve çekildiği aktif hidrolojik alanlar olan 2. Derece depresyon bölgeleri, yüzeyde 

veya yüzey altında oluşacak kirletici etkenlere açısından bu kirleticilerin su ortamlarına 

taşınmasına neden olacağından dolayı önlemle yaklaşılması gereken alanlardır. Bu nedenle, 

2. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindeki sanayi faaliyetleri, tehlikeli 

madde veya katı atık depolama tesisleri vs. gibi toprak ve su ortamları üzerinde kirletici 

riskler barındıran faaliyetlere yer verilmemelidir.  

 

Bu açıdan Çankırı Kenti HTP Haritası ile ortaya konulan 2. Derece depresyon potansiyeline 

sahip alanlar içerisinde yer alan toplam 16,46 ha büyüklüğündeki sanayi faaliyetlerinin 

toprak ve su ortamları açısından çevresel etkileri değerlendirilmeli ve bu etkilerin 

giderilmesine yönelik önlemler ve kontrol mekanizmaları devreye sokulmalı veya 

engellenmesi mümkün değil ise bu alanlardan taşınmalıdır. 
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Ayrıca 2. Derece depresyon potansiyeline sahip bu alanlarda, yüzey altında yer alan 

kanalizasyon ve iletim boruları gibi gömülü teknik altyapı sistemlerinde oluşan sızıntılar da 

toprak ve dolayısıyla su ortamları üzerinde kirletici riskler barındırmaktadır. Özellikle 

çalışma alanı kapsamında 2. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlarda Açıçay ve 

Tatlıçay’ın etkisi altında süreklilik gösteren yüksek taban suyu seviyesinin varlığı da 

düşünüldüğünde bu durumun etkileri daha da önem kazanmaktadır.  

 

Bu nedenle 2. Derece depresyon alanları içerisinde tesis edilecek kanalizasyon ve iletim 

boruları gibi gömülü teknik altyapı sistemlerinin inşasında uygun yalıtım tekniklerinin 

uygulanmasına yönelik standartlar açıkça belirtilmeli, bakım ve onarımına yönelik tedbirler 

planlama kararları içerisinde yer almalıdır.  

 

2. Derece depresyon alanlarında doğal su sistemlerinin korunmasına yönelik planlama 

yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

Çankırı kenti içerisinden geçen iki akarsu sistemi olan Tatlıçay ve Açıçay incelendiğinde, 

Tatlıçay’ın kentsel yerleşme alanı içerisinden geçen kısmının taşkın kontrolü amacıyla kanal 

içerisine alınmış ve kanal çevresinin yapılaşmış olduğu, dolayısıyla akarsu kıyı ilişkisinin 

bozulduğu görülmektedir. Acıçay ise henüz kanal içerisine alınmamış durumdadır. Ancak 

imar planına yönelik olarak verilen DSİ görüşünde, gerekli önlemlerin alınması koşuluyla 

taşkın alanlarının yerleşime açılmasına olur verilmektedir. Bu kapsamda Acıçay dere yatağı 

boyunca kanal çalışmaları başlatılmış durumdadır. Ayrıca imar planı incelendiğinde, Acıçay 

taşkın yatakları üzerinde düşük yoğunluklu konut alanlarının planlandığı görülmektedir. 

Benzer durum Tatlıçay üzerinde Karaköprü bahçelerinin yer aldığı bölge için de geçerlidir. 

Bu alanda da Tatlıçay’ın kanal içerisine alınması ve taşkın yatakları üzerinde düşük 

yoğunluklu konut alanlarının yer alması planlanmaktadır. 

 

Çankırı Kenti HTP Haritası incelendiğinde, Acıçay ve Tatlıçay akarsu yatakları ile bu 

akarsuların taşkın alanlarının büyük oranda depresyon potansiyeli gösteren alanlar içerisinde 

yer aldığı görülmektedir. 

 

Yağmur suyu etkin kentsel planlamanın temel hedeflerinden birisi de doğal su sistemlerinin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik açısından su 

sistemlerinin bütünlüğünün sağlanması önemlidir. 
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Kentsel su sistemlerinin bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi açıdan, 

Tatlıçay üzerindeki 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren bölgelerin rehabilitasyonuna 

yönelik planlama kararlarına ek olarak, 2. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

içerisinde yer alan ve henüz kanal içerisine alınmamış olan akarsu yataklarının ve taşkın 

alanlarının korunmasına ve doğal özelliklerinin rehabilite edilmesine yönelik planlama 

kararları da geliştirilmelidir. Ancak bu alanların rehabilitasyonuna yönelik planlama 

kararları geliştirilirken her iki akarsuyun da taşkın karakterli olduğu göz ardı edilmemelidir. 

 

Bu alanların rehabilitasyonu, depresyon alanları ile akarsu ve akarsu kıyıları arasındaki 

hidrolojik bütünlüğün sağlanmasına ve böylece sağlıklı bir kentsel su sisteminin tesis 

edilmesinin ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesine yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

2. Derece depresyon alanlarında alanın hidrolojik karakterine uygun yağmur suyu yönetim 

yaklaşımlarının belirlenmesi 

 

2. derece depresyon potansiyeli gösteren bölgelerde, konvansiyonel yağmur suyu 

sistemlerinde olduğu gibi suyun yüzeyden hızlı şekilde toplanarak yer altındaki borular 

vasıtası ile kent dışındaki alıcı su ortamlarına boşaltıldığı çözümler hem suların toplanma 

eğiliminde olduğu bu bölgelerde aşırı deşarj yüklerinin ve buna bağlı sorunların oluşmasına 

hem de kent ekositemi için önemli bir su kaynağının kaybedilmesine neden olduğundan 

dolayı uygun değildir. 

 

Ayrıca çalışma alanı kapsamında, bu bölgelerdeki süreklilik gösteren yüksek taban suyu 

seviyesinin varlığı da konvansiyonel yağmur suyu sistemlerinin çalışması üzerinde 

olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

 

2. derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar üzerindeki kentsel yerleşmelere yönelik 

temel yağmur suyu yönetim yaklaşımı yağmur hasadı olmalıdır.  

 

Buna göre yağışlar sonucunda bu bölgelerde biriken sular, yapı adalarının birleştirilmesi ile 

elde edilen kentsel açık alanlarda oluşturulan su rezerv alanlarına yönlendirilerek 

toplanmalıdır. Yağmur hasadına yönelik sistem, Romnée ve diğerleri’nin (2015) kent 

tipolojisine dayanarak önerdiği gibi yapı ölçeğinden parsel, ada ve kent doğru birbiriyle 

ilişkili farklı ölçeklerdeki çözümlerin birleşiminden oluşan bir bütün olarak planlanmalıdır. 
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Bu rezerv alanları, Voskamp ve Van de Ven’in (2015) önerdiği gibi birbirleriyle ve daha üst 

ölçekte 1.derece depresyon alanları veya Acıçay ve Tatlıçay gibi su sistemleriyle 

bağlanmalıdır. Bu bağların kurulmasında Mcharg’ın Woodland projesinde uyguladığı ve B. 

Yang’ın (2009) çalışmasında taşkın oluşumuna karşı etkinliğini ortaya koyduğu açık kanal 

sistemleri kullanılmalıdır. 

 

Suların kentsel açık alanlarda toplanarak depolandığı ve bu alanların birbirleriyle ve diğer 

su ortamlarıyla açık kanallar şeklindeki mavi yeşil ağlar ile bağlandığı bu sistem sayesinde, 

hem suların kurak dönemler boyunca kent ekosistemi için bir kaynak oluşturması sağlanacak 

hem de yağış fazlasının diğer toplama alanlarına veya su ortamlarına aktarılması sağlanarak 

2. Derece depresyon bölgeleri için bir risk oluşturan su basmalarının oluşumu önlenecektir.  

 

2. Derece depresyon alanlarında peyzaj değerleri ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına 

yönelik çözümler geliştirilmesi 

 

2. derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar için geliştirilen yağmur suyu yönetimine 

yönelik planlama kararları hem sistemin hem de kentsel yaşamın sağlıklı şekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, peyzaj değerlerinin artırılmasına ve kentsel biyo-

çeşitliliğin desteklenmesine yönelik hedefler doğrultusunda geliştirilmelidir.  

 

Bu açıdan 2.derece depresyon alanlarında biriken yağış suları bir sorun olarak değil, 

ekosistem için önemli bir kaynak olarak değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, kentsel açık 

alanlar içerisinde oluşturulan su toplama alanları ve açık su kanalları doğal bitki örtüsünün 

gelişmesine olanak verecek şekilde planlanmalı ve amfibik bir ekosistemin oluşması 

desteklenmelidir. 1. derece depresyon alanları ve Acıçay ile Tatlıçay akarsu sistemleriyle bu 

akarsu sistemlerinin taşkın alanları korunarak rehabilite edilmeli, doğal hidro-ekolojik 

işlevlerinin yeniden kazandırılması sağlanmalıdır. 

 

Ayrıca kentsel peyzaj değerlerinin ve biyo-çeşitliliğin artırılması ve devamlılığının 

desteklenmesi amacıyla, Voskamp ve Van de Ven’in (2015) önerdiği gibi bütün bu akarsu 

sistemleri, taşkın alanları, 1. Derece depresyon alanları, kentsel yerleşme alanları 

içerisindeki su toplama alanları birbirlerine mavi-yeşil koridorlar ile bağlanarak kentsel 

peyzaj değerlerinin ve biyo-çeşitliliğin artırılması ve devamlılığı desteklenmelidir. 
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2. Derece depresyon alanlarında çok fonksiyonlu kullanıma yönelik çözümlerin 

geliştirilmesi 

 

Thornwaite iklim analizi ile ortaya konulduğu gibi çalışma alanı kapsamındaki 2. Derece 

depresyon potansiyeli gösteren alanlar, kasım ayı ile mart ayları arasında gerçekleşen 

yağışların etkisi altında suların birikmesinin ve yılın diğer aylarını kapsayan dönemde ise 

kuru kalmasının beklendiği alanlardır. 

 

Bu nedenle yağışlı dönemlerde suların toplanarak biriktirilmesi için ayrılan kentsel açık 

alanların, tanımlanan farklı fonksiyonlar ile kuru dönemlerde de etkin şekilde kullanılması 

sağlanmalıdır.  

 

Bu alanlar kuru dönemler içerisinde toprak yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde 

rekreatif faaliyetler, sportif aktiviteler, eğitim, yürüyüş ve toplanma alanları gibi 

kullanımlara ve bu kullanımlar için gerekli olan hafif konstrüktif donatıların inşa edilmesine 

uygundur. 

 

Kentsel açık alanların birden çok amaca hizmet edecek şekilde planlanması, hem bu 

alanlardan etkin olarak yararlanılmasını sağlayarak kentsel yayılmayı engelleyecek hem de 

bu alanların kentsel yaşama dahil edilerek yaşam kalitesi ve memnuniyetinin artırılmasına 

olanak sağlayacaktı. Ayrıca bu alanların etki şekilde kullanılması halk tarafından bu yağmur 

suyu depolama alanlarının sahiplenilerek korunmasına da hizmet edecektir.  

 

2. Derece depresyon alanlarında sürdürülebilirliğin desteklenmesi için yağmur suyu etkin 

kentsel yaşama yönelik toplum bilincinin oluşturulması 

 

Toplumun bilinçlendirilmesi, doğal hidro-ekolojik yapısıyla uyumlu bir kentsel yaşamın 

oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesinin temel koşuludur. 

 

Modern pragmatik bakış açısı, kenti doğal çevrenin kısıtlarından yalıtarak en üst düzeyde 

insan ihtiyaçlarına hizmet etmek için organize edilmiş sistemler olarak ele almaktadır.  

 

Oysaki, kentlerin doğal bir sistem içerisinde ve o sistemle sürekli etkileşim halinde olduğu 

ve sağlıklı bir kentsel çevrenin tesisinin ve devamlılığının sağlanabilmesi için bu sistemin 

korunmasının, geliştirilmesinin ve en önemlisi uyum içerisinde yaşanmasının gerekliliğine 
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yönelik yeni paradigmanın öğretilmesi gereklidir. Çevrelerin korunması ve sürdürülebilmesi 

bu bilincin sağlanması ile mümkündür. 

 

Bu kapsamda insanlar, yerel ölçekte, Çankırı kent havzası içerisindeki su sistemleri, bu 

sistemlerin işleyişleri, faydaları, bunlara yönelik tehditler ve korunması için yapılması 

gerekenler hakkında bilinçlendirilmelidir. Depresyon alanları içerisinde yaşayanlara 

depresyon alanlarının özellikleri ve bu alanalar üzerinde yaşamanın getirdiği sorumluluklar 

hakkında bilgiler verilmeli, su toplama alanlarının ve açık kanal sistemlerinin işlevleri 

anlatılmalı, kentsel yapılaşmaya yönelik plan kararlarının hidrolojik dayanakları 

açıklanmalıdır. 

 

Çankırı kentinin demografik yapısı değerlendirildiğinde, kentli nüfusun büyük oranda kırsal 

yaşamla olan bağlarının henüz kopmamış olması, doğanın dengesini ve buna uyum 

sağlamanın önemini anlamaları açısından önemli bir avantaj sumaktadır. Burada önemli olan 

nokta, zaten kırsal yaşamda uygulanan bu yaşam tarzının kentsel yaşama nasıl adapte 

edileceğinin öğretilmesidir. 

 

2. Derece yüzey akışı potansiyeline sahip alanlara yönelik yağmursuyu etkin kentsel 

planlama kararlarının geliştirilmesi 

 

2. Derece yüzey akışı alanlarında alanın hidrolojik yapısına uygun yapılaşma kararlarının 

geliştirilmesi 

 

2. derece yüzey akış potansiyeline sahip alanlarda, alanın hidrolojik yapısı ile uyumlu bir 

kentsel yerleşme dokusunun geliştirilebilmesi temel olarak arazinin topografik yapısına 

uygun bir kentsel yerleşme dokusunun planlanması, arazinin topografik yapısına uygun 

yapılaşma çözümlerinin geliştirilmesi ve geçirimsizliğin kontrol altına alınması şartlarına 

bağlıdır. 

 

Çankırı kenti HTP haritası üzerinden kentsel yerleşme alanları içerisindeki 2. Derece yüzey 

akış potansiyeli gösteren alanlar incelendiğinde, yüzey akışı oluşumunun ağırlıklı olarak 

kentin batısındaki yamaçlar üzerinde yer alan yerleşmelerde etkili olduğu, ayrıca Karatekin 

tepesi üzerindeki tarihi kentsel yerleşme alanıyla, kentsel dönüşüm alanı içerisindeki toplu 

konut alanında da belirli bölgelerde var olduğu görülmektedir. 
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Kentin batı yamaçları üzerinde yer alan yerleşme alanları, yüzey akış potansiyeline sahip 

alanlara yönelik olarak tanımlanan üç kriter açısından değerlendirildiğinde kentsel yerleşme 

dokusunun alanın topografik yapısıyla uyumlu şekilde planlanmadığı, buna bağlı olarak 

doğal akış kanallarının bozulduğu ve eğim yönüne dik araç yolları nedeniyle yamaç boyunca 

uzanan yapay akış kanallarının oluştuğu görülmektedir.  

 

Genel olarak, bölge içerisindeki yapıların tasarımında eğimle uyumlu çözümler ortaya 

konulmamış, bunun yerine büyük ölçekli topografik müdahaleler ile yapıların yerleşeceği 

alanların düzleştirilmesi tercih edilmiştir. 

 

Yine bu bölgede bir veya iki yapı kütlesinden oluşan parsel bazlı yapılaşma çözümleri 

görülmektedir. Bu durum daha fazla servis ve teknik altyapı ihtiyacına neden olmakta, 

dolayısıyla yüzey geçirimsizliğini artırmaktadır. Ayrıca parsel bazlı çözümlerin birbirinden 

bağımsız olarak geliştirilmesi sürekli geçirimsizlik etkisinin önlenmesine yönelik çözümleri 

de engellemektedir. 

 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, bölge içerisindeki yüzey akış oluşumunun azaltılması 

amacıyla kentsel yerleşme dokusu arazi yapısı göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli ve 

yüzey geçirimsizliğinin azaltılmasına yönelik planlama kararları geliştirilmelidir. 

 

Ayrıca, 2. Derece yüzey akış potansiyelinin görüldüğü kentsel dönüşüm alanının daha önce 

de belirtildiği gibi 1. Derece yüzey akış potansiyeline sahip yamaçların etkisi altında olduğu 

görülmektedir. 1. derece yüzey akışının görüldüğü yamaçlara yönelik önceden tanımlanan 

önlemlerle birlikte, toplu konut alanı içerisinde araç yoluna dönüştürülmüş olan akış 

kanalının rehabilite edilerek doğal özelliğinin yeniden kazandırılmasına ve alan içerisindeki 

geçirimsizliğin azaltılmasına yönelik planlama kararları geliştirilmelidir. 

 

2. Derece yüzey akışı alanlarında kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik 

planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

Su kirliliğinin önlenmesine yönelik planlama kararlarının geliştirilmesinde kentsel yüzey 

akışlarından kaynaklanan etkiler iki temel olgu üzerinden değerlendirilmelidir. Birincisi 

yüzey akışlarının kentsel yüzeylerde biriken kirleticileri yıkayarak alıcı su ortamlarına 

taşıması sonucu su kaynaklarının kirlenmesine ve beraberinde çevre sorunlarının oluşmasına 
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neden olması, ikincisi ise kentleşmeden kaynaklı geçirimsizliğe ve konvansiyonel drenaj 

çözümlerine bağlı olarak artan akış hacimleri ve hızlarının alıcı su ortamlarındaki akış 

dengesini bozması ve tahribatlara neden olmasıdır. 

 

Bu iki olgudan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik temel planlama yaklaşımları kentsel 

yüzeylerdeki kirletici yüklerin azaltılması ve akış hızlarının yavaşlatılmasına 

odaklanmalıdır. 

 

Kentsel kirleticilerin azaltılması kentsel yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi, katı 

atıkların toplaması ve taşınması süreçlerinin doğru şekilde planlanması, özellikle taşıt 

trafiğinden kaynaklanan kirleticilerin kontrol edilmesi, hava kirliliğinin önlenmesi vs. gibi 

bir dizi belediyecilik önlemlerini içermektedir. 

 

Akış hızlarının yavaşlatılmasına yönelik çözümler ise özellikle kentsel geçirimsizliğin 

azaltılmasına ve ızgara ve yer altı boru sistemlerinden oluşan konvansiyonel drenaj 

çözümleri yerine, doğal drenaj sistemlerinin rehabilite edilerek güçlendirilmesine 

odaklanmalıdır.  

 

2. Derece yüzey akışı alanlarında doğal su sistemlerinin korunmasına yönelik planlama 

yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

Çankırı kentsel yerleşme alanları içerisindeki 2. Derece yüzey akış potansiyeline sahip 

alanlar incelendiğinde hem kent merkezinin batısındaki hem de Karatekin tepesindeki doğal 

akış yollarının kentsel yapılaşma sonucunda tahrip olduğu ve hatta topografya üzerindeki 

kapsamlı müdahaleler sonucunda yer yer yok olduğu görülmektedir. Birçok alanda bu doğal 

drenaj sisteminin yerini yer altı boru sistemleri almış durumdadır. 

 

Yağmur suyu etkin planlama kapsamında kentsel alan içerisindeki doğal akış yollarının 

tanımlanarak rehabilite edilmesi ve doğal akış özelliklerinin yeniden kazandırılarak, alıcı su 

ortamlarıyla ilişkilendirilmesi temel konulardan birisidir. Bu akış yolları yukarıda da 

belirtildiği gibi akış hızlarının ve miktarlarının kontrolünde ve ayrıca akışlardaki kirletici 

yüklerin temizlenmesinde önemli rollere sahiptir.  
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 Bu kapsamda, bu akış yollarının ve akış yolları ile ilişkili kıyı alanlarının tanımlanarak 

(Mayer ve diğerleri, 2005), rehabilite edilmesine ve doğal akış özelliklerinin yeniden 

kazandırılarak Acıçay, Tatlıçay veya 1. Derece depresyon bölgeleri ile ilişkilendirilmesine 

yönelik planlama kararları geliştirilmelidir. 

 

Ayrıca, Çankırı Kenti HTP Haritası’nda kent havzası içerisindeki yamaçlarında ağırlıklı 

olarak yüzey akışı oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Buradaki doğal akış 

kanalarının da rehabilite edilerek korunması havzanın akış rejiminin düzenlenmesi açısından 

önemlidir. 

 

2. Derece yüzey akışı alanlarında alanın hidrolojik karakterine uygun yağmur suyu yönetim 

yaklaşımlarının belirlenmesi 

 

Yüzey akış potansiyeline sahip alanlardaki temel yağmur suyu yönetim yaklaşımı akış 

miktarının ve akış hızının azaltılması üzerine odaklanmalıdır.  

 

Akış miktarının azaltılması, akış oluşumunun engellenmesi anlamına gelmektedir. Temel 

olarak kentleşmeye bağlı akış oluşumundaki en büyük neden yüzey geçirimsizliğidir 

(Redfern ve diğerleri, 2016). Bu nedenle kentleşmeden kaynaklı yağmur suyu oluşumunun 

engellenmesine yönelik planlama yaklaşımlarının öncelikli hedefi yüzey geçirimsizliğinin 

kontrol altına alınası olmadır. 

 

Akış oluşumunda geçirimsiz yüzeylerin kapladığı alanın büyüklüğü kadar, bu alanların 

havza içerisindeki dağılımı da etkilidir. Sürekli geçirimsizlik durumu, akışın oluştuğu 

noktadan alıcı su ortamına ulaşana kadar kesintisiz olarak geçirimsiz bir yüzey üzerinde 

akması anlamına gelmektedir. Bu durum akış verimini artırarak, daha büyük yüzey akış 

debilerinin oluşmasına neden olmakta ve dolayısıyla akışın çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerini artırmaktadır. 

 

Bu kapsamda, kentsel geçirimsizlikten kaynaklı yüzey akış oluşumunun engellenmesine 

yönelik olarak yüzey geçirimsizliğinin azaltılması amacıyla kompakt ve karma kullanımlara 

dayalı bir planlama yaklaşımı ortaya konulmalı, ayrıca sürekli geçirimsizliğin 

engellenmesine yönelik olarak geçirimli yüzeylerden oluşan kentsel açık alanların 
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oluşturulabilmesi için yerleşme alanlarının kümelenmesine dayalı bir planlama yaklaşımı 

geliştirilmelidir. 

 

Ayrıca, makro ölçekte ortaya konulan bu çözümler McCuen’in (2003) de önerdiği gibi mikro 

ölçekli çözümlerle de desteklenmeli, bunun için akış hızlarının ve hacimlerinin azaltılmasına 

yönelik olarak mevcut kentsel drenaj sistemleri alternatif yağmur suyu yönetim çözümleriyle 

birlikte düşünülmelidir.  

 

Yüzey akışı potansiyeline sahip alanlardaki yağmur suyu yönetim yaklaşımı açısından ele 

alınması gereken diğer bir konuda, yukarıda da belirtildiği gibi doğal akış düzeninin 

korunmasıdır. Bu kapsamda yüzey akış potansiyeline sahip alanlardaki doğal akış yollarının 

ve kıyı alanlarının tanımlanarak rehabilite edilmesi ve doğal akış özelliklerinin yeniden 

kazandırılarak, alıcı su ortamlarıyla ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.  

 

Ayrıca vejetasyon varlığı da yüzey akış hacimlerinin ve akış hızlarının azaltılması 

konusunda önemli etkilere sahiptirler. Bu nedenle yüzey akışının kontrol edilmesine yönelik 

olarak, yüzey akışı potansiyeline sahip alanlardaki kentsel açıklıklarda ve yamaçlarda doğal 

bitki örtüsünün korunması ve gerekiyorsa rehabilite edilerek devamlılığının sağlamasına 

yönelik planlama kararları ortaya konulmalıdır. 

 

2. Derece yüzey akışı alanlarında peyzaj değerleri ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına 

yönelik çözümler geliştirilmesi 

 

Yüzey akış potansiyeli gösteren alanlarda akış oluşumunun azaltılmasına yönelik planlama 

kararlarının hayata geçirilmesiyle kentsel alan içerisinde daha geniş geçirimli yüzeyin elde 

edilmesi, doğal akış kanallarının korunması, alternatif yağmur suyu yönetim çözümlerinin 

yaygınlaşması ve doğal vejetasyonun desteklenmesi sağlanacaktır. Ancak bütün bu alanların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sağlıklı bir kentsel çevrenin elde edilebilmesi bu 

alanlardaki peyzaj değerlerinin ve biyo-çeşitliliğin artırılabilmesine bağlıdır. 

 

Bu kapsamda özellikle kentsel yerleşme alanları içerisindeki doğal akış yolları, kentsel açık 

alanlar ile Acıçay ve Tatlıçay arasında ekolojik bağlar olarak planlanmalı ve bu alanlardaki 

doğal bitki örtüsünün ve biyolojik çeşitliliğin gelişmesini destekleyecek planlama kararları 

geliştirilmelidir.  
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2. Derece yüzey akışı alanlarında çok fonksiyonlu kullanıma yönelik çözümlerin 

geliştirilmesi 

 

Thornwait iklim analiziyle de ortaya konulduğu gibi, yüzey akış potansiyeli gösteren 

alanlarda akış oluşumunun özellikle kasım ile mart ayları arasındaki yağışlarla 

gerçekleşeceği ve ayrıca yıl içerisindeki yüksek hacimli yağışların da zaman zaman akışa 

neden olacağı görülmektedir. Buna göre, kentsel yerleşme alanları içerisinde rehabilite 

edilecek olan akış yolları mevsimsel akışları taşımakta ve bu dönemler dışında uzun süre 

kuru kalaktır.  

 

Bu nedenle bu akış yolları yağışlı dönelerle birlikte, kuru dönemler de göz önüne alınarak 

farklı fonksiyonlara hizmet edecek şekilde planlanmadır. 

 

Bu açıdan çalışma alanı kapsamında bu akış yolları değerlendirildiğinde, özellikle kentsel 

yerleşme alanları boyunca kesintisiz birer koridor şeklinde uzanarak akarsulara ulaşan bu 

akış yollarının yaya aksları şeklinde planlanması ve böylece kentli ile akarsu sistemleri 

arasındaki fiziksel ve sosyolojik bağın güçlendirilmesi önerilmektedir (resim 5.9.). 

 

 
 

Resim5.9. Cheonggyecheon Nehri- Güney Kore (internet: Han, 2017) 
 

2. Derece yüzey akışı alanlarında sürdürülebilirliğin desteklenmesi için yağmur suyu etkin 

kentsel yaşama yönelik toplum bilincinin oluşturulması 

 

Yüzey akış potansiyeli gösteren alanlarda yağmur suyu etkin kentsel yaşama yönelik toplum 

bilincinin oluşturulabilmesi amacıyla bu bölge içerisinde yaşayan insanlara yüzey akışının 

oluşum nedenleri, akışın çevre üzerindeki etkileri, akış oluşumunun azaltılabilmesine 

yönelik yerel ölçekteki önlemler, kentsel yüzey kirliliğinin akış ve dolayısı ile çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri, çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik yerel ölçekte 
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alınabilecek önlemler, su tasarrufunun ve su hasadının önemi ve yöntemleri, akış oluşum 

potansiyeli gösteren alanlarda yapılaşma yaklaşımları, doğal akış kanallarının işlevleri, 

önemi ve bu alanların korunabilmesine yönelik bilgiler verilmelidir.  

 

2. Derece infiltrasyon potansiyeline sahip alanlara yönelik yağmursuyu etkin kentsel 

planlama kararlarının geliştirilmesi 

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında alanın hidrolojik yapısına uygun yapılaşma kararlarının 

geliştirilmesi 

 

Çankırı Kenti HTP Haritası incelendiğinde, mevcut kentsel yerleşme alanı içerisinde toplam 

kentsel alanın sadece %0,93’üne denk gelecek kadar düşük bir oranda infiltrasyon 

potansiyeli gösteren alanın var olduğu ve bunların kent içerisinde küçük alanlar olarak ve 

dağınık şekilde yer aldığı görülmektedir. 

 

Diğer taraftan, özellikle imar planında yeni kentsel gelişim bölgesi olarak tanımlanan 

Tuzlubağ mevkiinde infiltrasyon özelliği gösteren alanların yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 

benzer durum Esentepe mahallesinin çevresindeki infiltrasyon potansiyeli gösteren tarım 

alanları için de geçerlidir. İmar planında mahallenin yerleşme sınırlarının tarım alanlarına 

doğru genişlediği ve bu genişlemenin infiltrasyon potansiyeli gösteren alanları da içerdiği 

görülmektedir. 

 

Bu durum, imar planındaki kentsel gelişim kararlarının bu infiltrasyon potansiyeli gösteren 

alanları da göz önüne alacak şekilde revize edilmesini gerektirmektedir. 

 

Bu kapsamda öncelikli olarak, 1. Derece infiltrasyon potansiyeli gösteren bölgeler hidrolojik 

açıdan hassa alanlar olarak tanımlanmalı ve yağmur suyu etkin planlamanın ikinci kriterinde 

belirtildiği gibi bu hassas alanların korunması ve gerekiyorsa rehabilite edilmesine yönelik 

planlama kararları geliştirilmeli, bu bölgeler içerisinde kentsel yüzey akışlarının toplanarak 

toprak içerisine infiltre olduğu yağmur bahçeleri planlanmalıdır. 

 

2. derece infiltrasyon potansiyeli gösteren alanlarda ise, temel planlama yaklaşımı bu 

alanlardaki infiltrasyon süreçlerine zarar vermemeye odaklanmalıdır. Buna göre planlama 

kararları bu bölgelerdeki toprak ve toprak altı katmanlarının doğal yapısının korunması, 
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yüzey geçirimsizliğinin kontrol altına alınması, kulanım yoğunluğunun dengelenmesi, 

kentsel kirleticilerin önlenmesi gibi konular değerlendirilerek geliştirilmelidir. 

 

Bu açıdan, Çankırı kenti kapsamında 2. Derece infiltrasyon potansiyeli gösteren bu alanların 

henüz yapılaşmamış olduğu da göz önüne alınarak yüzey geçirimsizliğinin ve yapılaşmanın 

düşük seviyede tutulduğu, yalnızca yaya kullanımlarına dayalı fonksiyonların yer aldığı, 

alan bütünlüğünün bölünmeden korunduğu kentsel açık alanlar şeklinde planlanması, 

böylece bu alanların hidrolojik özelliklerinin korunması önerilmektedir.  

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik 

planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanlar yağış sularının yüzeyden toprak ve kayaç 

tabakalarının içlerine doğru süzüldüğü ve yeraltı su sistemlerinin beslendiği geçirimli 

alanları işaret etmektedir. Bu nedenle, bu alanlarda infiltre olan yağış sularının kalitesi 

yeraltı su sistemlerini de etkilemektedir. 

 

Bu açıdan yağış sularının kalitesini etkileyen temel faktörler yüzey üzerinde biriken kentsel 

kirleticiler, toprak altında tesis edilmiş olan kanalizasyon ve iletim borularındaki sızıntılar 

ve çalışma alanı özelinde kentin çevresindeki tarım alanlarında kullanılan gübreler ve tarım 

ilaçları şeklinde tanımlanabilir.   

 

Bu doğrultuda, Çankırı kentinin gelişim alanlarındaki infiltrasyon potansiyeli gösteren 

bölgelerde ve bu bölgelerin ilişkili olduğu drenaj alanlarında sanayi faaliyetleri, katı atık ve 

tehlikeli madde depolanması, yoğun ticari faaliyetler veya yoğun araç trafiği gibi kirliliğe 

neden olacak faaliyetlere izin verilmemeli ve bu alanlardaki kirletici yüklerin kontrol altında 

tutularak  yağmur sularına karışmaması için kentsel yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi, 

katı atıkların toplaması ve taşınması süreçlerinin doğru şekilde planlanması, özellikle taşıt 

trafiğinden kaynaklanan kirleticilerin kontrol edilmesi, hava kirliliğinin önlenmesi vs. gibi 

bir dizi belediyecilik önlemlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 

Ayrıca, kanalizasyon veya iletim hatları gibi toprak içerisinde tesis edilecek teknik altyapı 

sistemlerinin bu bölgeler içerisinden geçirilmesine izin verilmemeli, geçirilmesinin zorunlu 
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olduğu koşullarda ise bu boru sistemlerindeki kaçak ve sızıntıların önlenmesine yönelik 

uygun yalıtım tedbirlerinin alınmasını sağlayacak planlama kararları ortaya konulmalıdır. 

 

Diğer bir konu da kent havzası içerisindeki tarım alanlarında kullanılan gübre ve tarım 

ilaçlarının yağış sularıyla infiltrasyon bölgelerine taşınarak yeraltı sularına karışma 

potansiyeli taşımasıdır (Agnew ve diğerleri, 2006; Walter ve diğerleri, 2000). Bu durum kent 

havzası içerisindeki su sistemleri üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bunun 

önlenebilmesine yönelik olarak tarım alanları içerisindeki infiltrasyon özelliği gösteren 

alanların hidrolojik açıdan hassas alanlar olarak tanımlanması ve bu alanlarda gübre ve tarım 

ilaçlarının kontrollü şekilde kullanılmasına yönelik planlama kararlarının geliştirilmesi 

gereklidir.   

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında doğal su sistemlerinin korunmasına yönelik planlama 

yaklaşımlarının geliştirilmesi 

 

İnfiltrasyon alanları, temel olarak yeraltı su sistemleri ile ilişkilidir. Dolayısıyla infiltrasyon 

alanlarının korunması ve bu alanlardaki infiltrasyon süreçlerinin sağlıklı şekilde 

sürdürülebilmesinin sağlanması aynı zamanda yeraltı su sistemlerinin de korunması 

anlamına gelmektedir. 

 

Bu nedenle, infiltrasyon potansiyeli gösteren alanlardaki doğal infiltrasyon süreçlerinin 

korunması için bu bölgelerdeki toprak ve toprak altı yapısının korunmasına yönelik 

planlama yaklaşımları geliştirilmelidir. Bu alanlarda yüzey geçirimsizliğine neden olacak 

faaliyetlerden veya uygulamalardan kaçınılmalı, inşaat amacıyla derin kazıların veya 

dolguların yapılması engellenmeli, bölgenin ilişkili olduğu drenaj alanı içerindeki akış 

kanalları korunarak yağış suların sağlıklı şekilde bu bölgelere ulaşması sağlanmalı ve ayrıca 

infiltrasyon bölgelerindeki doğal vejetasyon yapısı korunarak ve geliştirilidir. 

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında alanın hidrolojik karakterine uygun yağmur suyu yönetim 

yaklaşımlarının belirlenmesi 

 

Bu bölgelerdeki temel yağmur suyu yönetim yaklaşımı, infiltrasyon temelli yağmur suyu 

yönetim çözümlerinin kullanılması olmalıdır. 
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Çalışma alanı kapsamında infiltrasyon özelliği gösteren bölgelerde henüz yapılaşmanın 

gerçekleşmemiş olması, bu bölgelerin kentsel açık alanlar olarak planlanabilmesi ve 

planlanan bu kentsel açık alanlarda infiltrasyon temelli yağmur suyu çözümlerinin 

uygulanabilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.   

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında peyzaj değerleri ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına 

yönelik çözümler geliştirilmesi 

 

İnfiltrasyon potansiyelinin tanımlandığı bölgeler derin ve geçirimli toprak yapısına bağlı 

olarak toprak nem bütçesinin uzun süre korunmasının beklendiği alanlardır. Dolayısıyla bu 

bölgelerde toprak yapısında rezerv edilen su varlığı özellikle kurak dönemlerde doğal 

ekosistem için bir kaynak oluşturmaktadır.  Bu açıdan, bu bölgelerde geliştirilecek doğal 

vejetatif ortamlar ekolojik adım taşları olarak görev yapacak ve kurak dönemlerde havzanın 

biyo-çeşitliliğinin sürdürülebilmesini destekleyecektir. 

 

Bu durum kentsel yerleşme alanları için de geçerlidir. Tuzlubağ Mevkii’ndeki kentsel 

gelişim bölgesi ile Esentepe Mahallesi’nin çevresinde yer alan infiltrasyon bölgelerinin 

korunması ve bu bölgelerdeki doğal vejetasyon yapısının geliştirilmesi kentsel yerleşme 

alanları içerisinde de ekolojik adım taşlarının oluşturulmasını sağlayacaktır. Ancak bu adım 

taşları üzerinde kentleşmeden kaynaklı oluşacak baskının azaltılabilmesi ve biyolojik 

yapının sağlıklı şekilde gelişerek devamlılığının sağlanabilmesi Voskamp ve Van de Ven 

(2015)’ın da önerdiği gibi bu alanların birbirlerine mavi-yeşil koridorlar ile bağlanmasını 

gerektirmektedir. 

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında çok fonksiyonlu kullanıma yönelik çözümlerin 

geliştirilmesi 

 

Kentsel gelişme bölgelerinin planlanması sürecinde infiltrasyon özelliği gösteren bölgelerin 

korunmasına yönelik planlama yaklaşımları geliştirilirken bu alanların aynı zamanda birer 

kentsel açık alan olarak düşünülerek uygun kullanımlara hizmet verecek şekilde 

planlanması, bu alanların kentsel yaşamın bir parçasına dönüştürülmesi ve kentli tarafından 

kabul görerek sahiplenilmesi açısından önemlidir. 

 

Ayrıca bu alanların birden çok kentsel kullanım ihtiyacına hizmet verebilecek şekilde 

planlanması kentsel yayılmanın önlenmesi açısından da önlem taşımaktadır. 



216 

 

Ancak bu bölgelerde gelişecek kullanımlar toprak yapısının sıkışmasına, bozulmasına veya 

kirlenmesine neden olmayacak şekilde seçilmesi ve planlanmalıdır. 

 

2. Derece infiltrasyon alanlarında sürdürülebilirliğin desteklenmesi için yağmur suyu etkin 

kentsel yaşama yönelik toplum bilincinin oluşturulması 

 

İnfiltrasyon potansiyeli gösteren alanlara yönelik toplum bilincin oluşturulabilmesi ve 

böylece bu alanların sürdürülebilmesinin desteklenmesi amacıyla infiltrasyon süreçleri ve 

bu süreçlerin temiz su kaynaklarının korunması açısından önemi, yeraltı suyu sistemleri ve 

bu sistemlerin infiltrasyon bölgeleri ile olan ilişkileri, ekolojik faydaları, bu alanlar 

üzerindeki tehditler ve sorumluluklar ile infiltrasyon bölgelerindeki yapılaşma koşulları gibi 

konularda hem halk hem de yerel yönetimlerin bilgilendirilmesi sağlanarak bu alanları 

korunmasına yönelik bir bakış açısı oluşturulmalı ve en önemlisi bu alanlar üzerinde 

oluşacak yapılaşma baskısı önlenmelidir.  
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6. SONUÇ 

 

Büyük insan nüfuslarını barındıran ve dolayısıyla sosyo-ekonomik açıdan önemli bir sistem 

olan kentler, küresel iklim değişikliğinin etkisi altında gelişecek aşırı hidro-meteorolojik 

olaylara karşı hassastırlar. Dolayısıyla kentsel planlama kapsamında kentlerin bu olaylarla 

baş edebilme derecesini ve uyum kapasitesini artıracak plan kararlarının geliştirilmesi 

kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu doğrultuda, yağmur suyu konusu kentlerin iklim değişikliğinin etkileri ile baş edebilme 

derecelerinin ve uyum kapasitelerinin artırılmasına yönelik ortaya konulan çalışmalarda 

temel konulardan biri olarak kabul edilmektedir.  

 

Ancak, yağmur suyu yönetimine yönelik geliştirilen yaklaşımların pratikleri incelendiğinde, 

kullanılan yöntem ve araçlardaki farklılaşmaya rağmen, konuya bakış açılarının bir drenaj 

problemi çerçevesiyle sınırlı kaldığı görülmektedir. 

 

Oysa ki kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetimini konu alan literatürde ortaya 

konulan temel paradigma, kentsel planlamanın havzanın hidrolojik yapısıyla uyumlu olması 

gerekliliği üzerine odaklanmakta ve kentsel yerleşim alanları ile havzanın hidrolojik 

yapısının uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Kentsel alanlar yağışların olumsuz etkilerine karşı en savunmasız sistemlerdir. Bu nedenle 

hidrolojik bilginin çalışmalara aktarılması büyük önem taşımaktadır. Ancak kentler 

planlanırken havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakterine dikkat 

edilmemektedir. Dolayısıyla, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri 

planlama kararlarına yansıtılamamaktadır. 

 

Bu problemin çözümüne yönelik olarak öncelikle kentsel planlama kapsamında yağmur 

suyuna yönelik literatürde ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirilmiş ve yağmur suyu 

etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilebilmesine yönelik tezin temelini oluşturan 3 temel 

ilke tanımlanmıştır.  
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Bu ilkelerden birincisi olan, “yağmur suyu etkin kentsel planlama yaklaşımları 

geliştirilirken, çalışılan havzanın hidrolojik karakteri ve davranışları doğru şekilde 

tanımlanmalıdır” ilkesinin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak “Hidrolojik Tepki 

Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modeli” geliştirilmiştir. 

 

Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Kavramsal Modeli tez kapsamında oluşturulmuş özgün 

bir model olup, havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik yapısının bütüncül bir 

şekilde anlaşılarak planlama sürecine aktarılmasını hedefleyen, bu doğrultuda yağış 

karşısında oluşabilecek hidrolojik tepkileri tanımlayarak mekânsal değişkenliği ortaya 

koymayı amaçlayan, bunu yaparken sayısal soyut veriler ve karışık denklem basamakları 

yerine haritalar üzerinde mekânsal olarak tanımlanmış verileri kullanan, bulanık mantık 

temelli kavramsal bir hidrolojik modeldir.  

 

Model kapsamında, hidrolojik temeller başlığı ile verilen literatür referans alınarak, yağış 

akış süreçlerinin oluşumu üzerinde belirleyici olan 11 mekânsal gösterge (yağış miktarı, 

yüzey eğimi, topografik etki, yüzey pürüzlülüğü, toprak geçirgenliği, toprak katmanının 

derinliği, kayaç geçirgenliği, kayaç tabakasındaki kırıklık ve çatlaklıkların varlığı, sığ 

seviyede su tablasının varlığı, süreklilik gösteren su kütlelerine yakınlık, vejetasyon 

yoğunluğu) belirlenmiş ve ayrıca yüzeyin yağış karşısında vereceği 3 temel hidrolojik tepki 

(depresyon, infiltrasyon, yüzey akışı) tanımlanarak her bir hidrolojik tepkiye yönelik işlem 

fonksiyonları tasarlanmıştır. 

 

HTP kavramsal modeli kullanılarak havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik 

karakterinin ve davranışlarının tanımlanabileceğinin, ayrıca bu model ile elde edilen 

verilerin planlama kararlarına aktarılabileceğinin gösterilebilmesi amacıyla örnek çalışma 

alanı Çankırı il merkezi kentsel yerleşme alanı (Çankırı kenti) olarak belirlenmiştir. 

 

Çankırı kentinin iki akarsu yatağı üzerinde hidrolojik açıdan aktif bir vadi içerisinde yer 

alması, mevcut kentleşme yaklaşımlarının alanın sahip olduğu bu hidrolojik yapıyı göz ardı 

ediyor olması, kentin özellikle son dönemde hızlı bir yapılaşma süreci içerisine girmiş 

olması, yağış sularına yönelik politika ve alt yapı yetersizliği, yağışa bağlı su baskınlarının 

kentsel yerleşim alanları içerisinde sıklıkla yaşanıyor olması kentin çalışma alanı olarak 

seçilmesinin öncelikli nedenlerindendir. 
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Literatür, hidroloji temelli bir çalışmanın havza ölçeğinde ele alınması konusunda 

hemfikirdir. Buna bağlı olarak HTP kavramsal modelinin geliştirilmesinde de havza ölçekli 

bir yaklaşım temel alınmıştır. Bu nedenle araştırma alanının sınırları, Çankırı kentsel 

yerleşme alanını kapsayan drenaj alanı sınırları referans alınarak tanımlanmıştır.  

 

HTP kavramsal modeli çalışma alanına uygulanarak, havzanın yağış-akış süreçleri 

kapsamında hidrolojik karakteri ve davranışlarını tanımlayan Hidrolojik Tepki Potansiyeli 

(HTP) Haritası elde edilmiş ve elde edilen HTP haritası ile ortaya konulan bulguların analizi 

yapılmıştır. 

 

HTP haritasında, her bir hidrolojik tepki potansiyeline (depresyon, yüzey akışı, infiltrasyon) 

yönelik üç sınıf tanımlanmıştır. Bunlardan 1. Derece ve 2. Derece ile tanımlananlar 

hidrolojik tepkinin oluşmasının beklendiği, 3. Derece ile tanımlananlar ise hidrolojik 

tepkinin oluşmasının beklenmediği alanları göstermektedir. 

 

Çalışma alanının %12,92’si 1. derece ve %30,74’ü 2. derece hidrolojik tepki potansiyeline 

sahiptir. Buna göre çalışma alanının %43,66 gibi neredeyse yarısını oluşturan büyük bir 

oranında bir HTP özelliğinin var olduğu görülmekte, bu durum HTP alanlarının havza 

üzerindeki etkisini açıkça vurgulamaktadır.  

 

HTP haritası üzerinden depresyon alanlarının mekânsal dağılımı incelendiğinde, depresyon 

potansiyeline sahip olan bu alanların büyük oranda vadi tabanları üzerinde yer aldığı 

görülmektedir. HTP haritasında, vadi tabanı boyunca 1. Derece depresyon potansiyeline 

sahip olan altı bölgenin varlığı tanımlanmıştır. Bu bölgelerden üçü mevcut kentsel yerleşme 

alanı içerisinde, diğer üçü ise imar planının önerdiği gelişme alanı sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Ayrıca, 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlara ek olarak, vadi 

tabanının büyük bir kısmında 2. Derece depresyon potansiyelinin etkili olduğu 

görülmektedir.  

 

HTP haritası incelendiğinde, havza içerisindeki dik yamaçların büyük oranda yüzey akışı 

potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Yüzey akışı potansiyeli gösteren alanların havzanın 

hidrolojik yapısı üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, bu alanların yağış sularını hızlı bir 

şekilde taşıyarak vadi tabanındaki depresyon oluşumunu pozitif yönde etkilediği 

söylenebilir. 
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Havza içerisinde 1. Derece ve 2. Derece infiltrasyon potansiyeli taşıyan alanların genel 

itibari ile batı ve kuzeybatı yönünde Tatlıçay alt havzasının içerisinde yer alan dağlık ve 

ormanlık alanlarda, doğu ve güneydoğu yönünde Acıçay ve Acısu alt havzası içerisinde yer 

alan plato üzerindeki tarım alanlarında ve bir miktar kuzey yönünde Acıçay alt havzası 

içerisinde yer alan akarsu yataklarında parçalı ve dağınık olarak yer aldığı görülmektedir. 

Ancak, kentsel yerleşim alanlarının önemli bir bölümünün de üzerinde yer aldığı vadi 

tabanında ise infiltrasyon potansiyeline sahip alanların varlığı çok sınırlıdır. 

 

HTP haritasında ortaya konulan bulguların Çankırı kenti kapsamında değerlendirilerek 

yağmur suyu etkin kentsel planlama kararlarının geliştirilebilmesi amacıyla Çankırı Kenti 

Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası oluşturulmuştur. 

 

Çankırı kenti Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası incelendiğinde;  

 

Kentsel yerleşme alanının %32,28‘sinin HTP özelliği gösteren alan üzerinde yer aldığı 

görülmüştür. Bu alanların %8,59’u 1. Derece ve %23,69’u 2. Derece olmak üzere toplamda 

%32,28’i gibi önemli bir oranı HTP özelliği gösteren alanların üzerinde yer almaktadır.  

 

Kentsel yerleşme alanlarının %32,28 gibi büyük bir oranının HTP özelliği gösteren alanların 

üzerinde yer alıyor olması, kentsel planlama sürecinde bu alanlar ile kent arasındaki 

etkileşimin tanımlanmasına ve bu doğrultuda planlama kararlarının geliştirilmesine yönelik 

çabanın önemini açıkça vurgulamaktadır. 

 

Kentsel yerleşme alanlarının; 

 

• %26,48 gibi büyük bir bölümünün depresyon potansiyeli,  

• %4,88’inin yüzey akışı potansiyeli, 

• %0,93 gibi çok düşük bir oranının ise infiltrasyon potansiyeli gösteren alanlar üzerinde 

yer aldığı belirlenmiştir. 

 

Bu durum kentsel yerleşme alanlarının ağırlıklı olarak depresyon potansiyeli etkisi altında 

olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni kentin, Çankırı Kenti HTP haritasıyla ortaya 

konulduğu gibi, depresyon karakteri gösteren havza tabanı üzerinde gelişim göstermiş 

olmasıdır. 
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Depresyon alanları, yağış sularının toplanarak biriktiği hidrolojik rezerv alanlarıdır. Bu 

alanlar, aşırı iklimsel koşulların havza ekosistemi üzerinde meydana getireceği 

olumsuzlukların hafifletilmesi açısından önemli alanlardır. Çünkü bu alanlar, yağış sularının 

yüzey üzerinde veya yüzeye yakın seviyede birikmesini sağlayarak sucul bir ortam oluşturur 

ve bu sayede amfibik bir ekosistemin gelişimini desteklerler. Dolayısıyla havzanın biyo-

çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülmesi açısından önemli kaynak alanlarıdırlar. Ancak bu 

alanalarda gerçekleşen kentleşme faaliyetleri bütün bu yapının zarar görmesine ve hatta yok 

olmasına neden olmaktadır. Ayrıca depresyon alanları kentsel yerleşilebilirlik açısından 

değerlendirildiğinde birçok risk ve olumsuzluklar barındırmaktadır. 

 

Çankırı Kenti kentsel yerleşme alanlarının büyük bir oranının depresyon potansiyeli etkisi 

altında olması, Çankırı Kenti’nin hidro-meteorolojik olaylar karşısında ne kadar kırılgan 

olduğunu açıkça göstermektedir. 

 

Depresyon potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler içerisindeki kentsel yapılaşmanın alüvyal 

topraklar üzerinde gelişmiş olması, yapıların büyük bir bölümünün deprem yönetmeliğinden 

önce inşa edilen yapılar olması ve depresyon etkisine bağlı olarak temeller üzerindeki su 

varlığının olumsuz etkileri kent ve kentli açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. 

 

Çalışma alanı yüzey akışı potansiyeli açısından değerlendirildiğinde, toplam kentsel 

yerleşme alanının %4,88’ini oluşturan bu alanların %0,91’inin 1. Derece ve %3,97’sinin 2. 

Derece yüzey akışı potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 

 

Kentsel alanlar genel olarak değerlendirildiğinde yüzey akış potansiyeline sahip olan 

alanların kent içerisinde düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Çankırı 

Kenti HTP haritasında da görüldüğü gibi kentsel alanların ağırlıklı olarak havza tabanı 

içerisindeki depresyon karakteri gösteren alanlar üzerinde yer alıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu alanlarda kentsel geçirimsizlik gibi nedenlerle yüzey üzerinde 

biriken yağış suları düşük eğime bağlı olarak akışa geçmek yerine yüzey üzerinde 

birikmektedir.  

 

Diğer taraftan, kentsel yerleşme alanı içerisindeki yamaçlarda kentleşmenin de etkisine bağlı 

olarak yüzey akışı eğilimi gösteren alanların yer aldığı görülmektedir. Yamaçlar üzerindeki 

yapılaşmalar, bu alanlarda geçirimsiz yüzeyler oluşturarak yağış sularının toprak içerisine 
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infiltre olamamasına ve eğimin de etkisi ile akışa geçmesine neden olmaktadır. 

Yamaçlardaki geçirimsizleşme; akış hacimlerini ve hızlarını artırmakta, dolayısı ile 

konsantrasyon sürelerini kısaltmaktadır. Ayrıca kentsel geçirimsizleşme sonucu yüzeyde 

biriken yağış suları, akış esnasında kentsel faaliyetler sonucu oluşan kirleticileri de 

bünyelerine katarak taşımaktadır.  

 

Bu açıdan çalışma alanı özelinde yamaçlar üzerindeki yerleşme alanları incelendiğinde, 

yapılaşmaya bağlı olarak yağış sularının artan akış hacimleri ve hızlarıyla havza tabanındaki 

depresyon bölgelerini ve bu alanlar içerisindeki kentsel yerleşme alanlarını olumsuz yönde 

etkilemesi söz konusudur.  

 

Kentsel alanlar içerindeki yamaçlar üzerinde oluşan yapılaşmaya ek olarak, yüzey akışı 

açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da kentsel yerleşme alanı içerisinde 

olmayan ancak kentsel alanları etkileyen yüzey akış potansiyeline sahip yamaçlardır.  

 

Çalışma alanı infiltrasyon potansiyeli açısından değerlendirildiğinde, havza içerisinde en 

geniş alana sahip hidrolojik tepki infiltrasyon olarak tanımlanmış olmasına karşın, kentsel 

alan içerisinde neredeyse yok denecek kadar az bir oranda infiltrasyon potansiyeline sahip 

alanın yer aldığı görülmektedir.  

 

Bu durum kentsel yerleşme alanlarının depresyon karakteri gösteren alanlar üzerinde 

olmasının bir sonucudur. Bu sonuç literatürde yaygın olarak kabul edilen infiltrasyon temelli 

yağmur suyu yönetim çözümlerinin Çankırı kentinde kullanılmasının uygun olmadığını ve 

hatta bu çözümlerin kullanılmasının kentsel yerleşim alanları içerisindeki depresyon 

oluşumunu artıracağını göstermesi açısından oldukça önemli bir bulgudur. 

 

Ayrıca, benzer durum kentsel yeşil alanlar için de geçerlidir. Yağmur suyu yönetimi 

çerçevesinde genel görüş, kentsel yeşil alanların doğal infiltrasyon alanları olduğu 

şeklindedir. Ancak genel kanının aksine Çankırı kenti içerisindeki kentsel yeşil alanların 

infiltrasyon potansiyeli göstermediği görülmektedir. Bu bulgu yağmur suyu yönetimine 

yönelik doğru kararların verilmesinde havzanın hidrolojik karakterinin tanımlanmasının 

önemli olduğunu vurgulaması açısından önemlidir. 
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Bu noktada, tez kapsamında özgün bir model olarak geliştirilen HTP kavramsal modeli 

çalışma alanına uygulanarak havzanın yağış akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri ve 

davranışlarının mekânsal boyutta tanımlanabileceği gösterilmiş ve böylece tezin birinci 

hipotezi olan, “Havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakteri ve davranışları 

HTP kavramsal modeli ile mekânsal boyutta tanımlanır” önermesi gerçekleştirilerek 

doğrulanmıştır. 

 

Tezin ikinci hipotezi olan, “HTP kavramsal modeli ile havzanın yağış-akış süreçleri 

açısından hidrolojik karakteri ve davranışlarına yönelik bulgular kentsel planlama 

kararlarına aktarılır” şeklindeki önermenin gerçekleştirilmesi amacıyla yağmur suyu etkin 

kentsel planlamanın gerçekleştirilmesine yönelik tez kapsamında ortaya konulan,  

 

• İkinci ilke: “Hidrolojik açıdan hassas alanların korunması ve bu alanların doğal 

hidrolojik işlevlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması” 

• Üçüncü ilke: “Kentsel planlama kararlarının, havzanın hidrolojik karakteri ve 

davranışları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmesi” şeklindeki ikinci ve üçüncü ilkeler 

temel alınarak; 

 

1. Derece HTP’e sahip alanlar, “hidrolojik açıdan hassas alanlar” olarak tanımlanmış ve bu 

alanların korunarak, doğal hidrolojik işlevlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik 

planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

2. Derece HTP’e sahip alanlar, “önlemle yerleşilecek alanlar” olarak tanımlanarak, bu 

alanlarda havzanın hidrolojik karakteri ve davranışları ile uyumlu olacak şekilde kentsel 

planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

Yağmur suyu etkin planlama kapsamında hidrolojik açıdan hassas alanların korunmasına 

yönelik olarak, Çankırı kenti HTP Haritasında kentsel yerleşme alanı içerisinde 1. Derece 

HTP özelliğine sahip dört bölgesi tanımlanmıştır. 

 

Bu kentsel yerleşme bölgelerinden üçü 1. Derece depresyon potansiyeli gösteren alanlar 

üzerinde yer almakta, dördüncüsü ise 1.derece yüzey akışı potansiyelinin etkisi altındaki 

kentsel yerleşme bölgesini içermektedir.  
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1. Derece depresyon potansiyeline sahip olan alanlardaki yapılaşma, havzanın doğal hidro-

ekolojik yapısına zarar vermesinin yanı sıra geniş bir drenaj alanından toplanarak biriken 

yüksek hacimli yağış sularının etkilerine bağlı olarak yerleşilebilirlik açısından da birçok 

sorun barındırmaktadır. Bu nedenle Çankırı Kenti HTP Haritasında kentsel yerleşme alanı 

içerisinde tanımlanan 1. Derece depresyon potansiyeline sahip bu üç bölge içerisindeki 

binaların taşınmasına ve bölgenin doğal hidro-ekolojik fonksiyonlarını yeniden 

kazanmasına yönelik planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

1.derece yüzey akışı potansiyelinin etkisi altındaki 4. Bölge, Karatekin tepesi üzerindeki 1. 

Derece yüzey akışı oluşturma potansiyeli gösteren yamaçlar ile bu alanların etkisi altındaki 

toplu konut alanını içermektedir.  

 

Bölgenin jeomorfolojik yapısına bakıldığında bu dik yamaçlardan gelen yüzey akışının 

doğal bir akış kanalı oluşturduğu, ancak bu akış kanalın toplu konut uygulaması kapsamında 

araç yoluna dönüştürüldüğü görülmektedir. 

 

Bu durumun, yamaçlarda oluşan akışın geçirimsiz yüzeyle kaplanan ve bir drenaj hattına 

dönüştürülen araç yolu üzerinden hızla akarak hem bu bölge açısından hem de altta yer alan 

kent merkezi açısından yüksek hacimli yağışlarla oluşan anlık akışlara bağlı olumsuz etkiler 

oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

Bu kapsamda, öncelikli olarak yüzey akışı potansiyeli taşıyan bu yamaçlarda akışın 

yavaşlatılabilmesi ve toprak stabilizasyonunun sağlanabilmesi amacıyla yamaçların 

bitkilendirilmesi, ayrıca tesviye çizgilerine paralel olarak akış hendekleri oluşturulması 

önerilmektedir. 

 

Tez kapsamında ortaya konulan üçüncü ilke olan “kentsel planlama kararları havzanın 

hidrolojik karakteri ve davranışları ile uyumlu olacak şekilde belirlenmelidir” ilkesinin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak yedi adet yağmur suyu etkin kentsel planlama stratejisi 

belirlenmiştir. 

 

2. Derece HTP’e sahip alanlar “önlemle yerleşilecek alanlar” olarak tanımlanmış, her bir 

hidrolojik tepki potansiyeli (depresyon, yüzey akışı, infiltrasyon) için üçüncü ilkenin 
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gerçekleştirilmesine yönelik olarak ortaya konulan bu yedi strateji doğrultusunda kentsel 

planlama kararları geliştirilmiştir. 

 

Böylece tezin ikinci hipotezi olan “HTP kavramsal modeli ile havzanın yağış-akış süreçleri 

açısından hidrolojik karakteri ve davranışlarına yönelik bulgular kentsel planlama 

kararlarına aktarılır” önermesi de gerçekleştirilerek doğrulanmıştır. 

 

Elde edilen bulgular kapsamında imar planı değerlendirildiğinde;  

 

2015 onay tarihli imar planında 2025 yılına yönelik nüfus projeksiyon hesabında yapılan 

hatanın, kentin asgari sosyal ve teknik altyapı ve konut alanı ihtiyacına yönelik 

hesaplamalarda balon etkisi yarattığı ve kentsel yerleşme alanının gereğinden fazla 

genişlemesine neden olduğu görülmektedir. (Bkz Çizelge 4.1.) 

 

Bu durum kentin merkez dışına desentralisasyonunu teşvik edici bir planlama yaklaşımının 

benimsenmesine neden olmuştur. 

 

İmar planı incelendiğinde, Acıçay ve Tatlıçay aksları boyunca vadi tabanı üzerindeki 

depresyon potansiyeli gösteren alanlarda düşük yoğunluklu konut alanlarına yer verildiği 

görülmektedir.  

 

Ayrıca plan sınırları içerisinde kalan tarım arazileri için ilave imar planı yapılarak tarım dışı 

amaçla kullanımlarına onay verilmiştir. Buna bağlı olarak kentin güneyinde feslikan 

bahçeleri olarak adlandırılan tarım alanları için seyrek yoğunluklu / bağ bahçe nizamı 

yapılaşma koşulu getirilmiştir. 

 

Depresyon alanları üzerinde yer alan düşük yoğunluklu bu yerleşimlerin daha geniş alanlar 

üzerine yayılıyor olmaları ve daha fazla kentsel altyapı ihtiyacına neden olmalarından dolayı 

depresyon alanları ve dolayısıyla havzanın hidrolojik yapısı üzerinde olumsuz etkiler 

doğuracağı düşünülmektedir. 

 

Bu doğrultuda havzanın hidrolojik yapısına dayalı bir kentsel gelişme için imar planının, 

kentsel yayılmayı kontrol altına alan, yüksek yoğunluklu ve karma kullanımlara dayanan ve 
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hassas alanları koruyan, kümelenmiş bir planlama yaklaşımı ile tekrar ele alınması 

önerilmektedir. 

 

İmar planı kapsamında taşkın alanlarına yönelik olarak verilen DSİ görüşü taşkın önleme 

çalışmalarının yapılması şartı ile bu alanların iskana açılabilmesine onay vermektedir. 

Ancak, HTP haritasında da ortaya konulduğu gibi taşkın alanları ile depresyon alanlarının 

büyük oranda birbirleriyle örtüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla bu durum konunun sadece 

bir taşkın konusu olmadığını, daha geniş bir açıdan, taşkın alanlarının havzanın hidrolojik 

yapısının bir parçası olduğunu göstermekte ve bu alanların korunmasının gerekliliğini 

vurgulamaktadır. 

 

İmar planında, yeni kentsel gelişim alanı olarak Tuzlubağ mevkii tanımlanmıştır. Bu alan 

üzerinde yüksek yoğunluklu konut alanları ve ticaret alanlarından oluşan yeni bir kent 

merkezi planlanmaktadır. İmar planında alınan bu karara paralel olarak HTP haritasında da 

bu bölgenin hidrolojik açıdan yerleşime uygun olduğu görülmektedir. 

 

Ancak, bu alan içerisinde infiltrasyon potansiyeline sahip bölgeler de yer almaktadır. Bu 

nedenle, imar planında tanımlanan yerleşme dokusunun infiltrasyon potansiyeli gösteren 

alanları koruyacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak yapılan bu çalışma ile; 

 

• Havzanın yağış-akış süreçleri açısından hidrolojik karakterinin ve davranışlarının 

mekânsal olarak tanımlanabilmesine yönelik özgün bir model geliştirilmiş, 

• Yağmur suyu etkin kentsel planlamanın gerçekleştirilebilmesine yönelik havza 

bütününden kent parçalarına, yani makro ölçekten mikro ölçeğe varan metodolojik bir 

yaklaşım oluşturulmuş, 

• Kentsel planlama kapsamında yağmur suyu yönetiminde akış ve taşkın süreçlerine 

odaklanan konvansiyonel bakış açısı yerine havzanın hidrolojik karakteri ve 

davranışlarına odaklanan yeni bir bakış açısı sunulmuş, 

• Yağmursuyu etkin planlama açısından küçük ve orta ölçekli kentlere yönelik örnek bir 

model oluşturulmuştur. 
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EK-1. Çankırı kenti kentsel yerleşme alanı içerisinde yaşanan yağışa bağlı su baskınlarına 

dair gazete haberleri. 

 

 
 

Resim 1.1. Çankırı kenti kentsel yerleşme alanı içerisinde yaşanan yağışa bağlı su 

baskınlarına dair gazete haberleri. Birinci resim (internet: Çankırı'da etkili yağış mahalleyi 

sular altında bıraktı, 2015), ikinci resim (internet: Çankırı'yı dolu ve yağmur fena vurdu, 

2018), üçüncü resim (internet: Çankırı'yı yağmur değil alt yapısızlık vurdu, 2017), dördüncü 

resim (internet: Çankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, 2018). 
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EK-2. Çalışma alanının jeomorfolojik haritası 

 

 
 

Harita 2.1. Çalışma alanının jeomorfolojik haritası. Çalışma alanın jeomorfoloji haritasının 

oluşturulmasında Jasiewicz ve Stepinski (2013)’in geliştirdiği Geomorphons yöntemi 

kullanılmıştır. 
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EK-3. Çalışma alanı içerisindeki drenaj ağı 

 

 
 

Harita 3.1. Çalışma alanı içerisindeki drenaj ağı haritası 
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EK-4. Çalışma alanın yüzey pürüzlülük analizi 

 

 
 

Harita 4.1. Çalışma alanın yüzey pürüzlülük analizi. Çalışma alanının yüzey pürüzlülük 

analizinde Melton (1965)’ın geliştirdiği pürüzlülük değeri yöntemi kullanılmıştır. 
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EK-5. Çalışma alanın eğim analizi 

 

 
 

Harita 5.1. Çalışma alanın eğim analizi 
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EK-6. Çalışma alanı içerisindeki orman tahsis alanları 

 

 
 

Harita 6.1. Çalışma alanı içerisindeki orman tahsis alanları 
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EK-7. Çalışma alanı içerisindeki sulu tarım alanları 

 

 
 

Harita 7.1. Çalışma alanı içerisindeki sulu tarım alanları 
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EK-8. Çalışma alanının 1/100.000 ölçekli arazi örtüsü haritası 

 

 
 

Harita 8.1. Çalışma alanının 1/100.000 ölçekli arazi örtüsü haritası 
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EK-9. Çankırı kentinin tarihsel gelişimi 

 

 
 

Harita 9.1. Çankırı kentinin tarihsel gelişimi 
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EK-10. Kentin mekânsal gelişimine etkileyen fiziksel eşikler 

 

 
 

Harita 10.1. Kentin mekânsal gelişimine etkileyen fiziksel eşikler 
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EK-11. Türkiye deprem tehlikesi haritasına göre çalışma alanının depremsellik durumu 

 

 
 

Harita 11.1. Türkiye deprem tehlikesi haritasına göre çalışma alanının depremsellik durumu 
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EK-12. Çalışma alanının 1/50.000 ölçekli arazi kullanım haritası 

 

 
 

Harita 12.1. Çalışma alanının 1/50.000 ölçekli arazi kullanım haritası 
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EK-13. Çalışma alanının kayaç yapısı (jeoloji) haritası 

 

 
 

Harita 13.1. Çalışma alanının kayaç yapısı (jeoloji) haritası 
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EK-14. Çalışma alanının kayaç geçirimlilik özelliği haritası 

 

 
 

Harita 14.1. Çalışma alanının kayaç geçirimlilik özelliği haritası 
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EK-15. Çalışma alanı içerisindeki aküfer (sığ seviyede tabansuyu) varlığı 

 

 
 

Harita 15.1. Çalışma alanı içerisindeki aküfer (sığ seviyede tabansuyu) varlığı (DSİ, 2006) 
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EK-16. Thornthwaite- Toprak su bütçesi analizi yönteminde kullanılan denklem ve 

açıklamaları 

 

Thornthwaite yöntemine göre bir yerin su bilançosuna ait tablo, o yerin aylık ortalama 

sıcaklık, aylık ortalama yağış ve aylık evapotranspirasyon değerlerinden faydalanılarak 

hazırlanır. Bu değerler kullanılarak elde edilen su bilançosuna ait tablolar, toprakta yıl içinde 

birikmiş suyu, birikmiş suyun aylık değişmesini, yıllık gerçek evapotranspirasyon 

miktarlarını, topraktaki su fazlasını, su eksiğini, akışı ve nemlilik oranını gösterir (Bölük, 

2016).  

 

Yağış ve yeraltı sularınca sürekli olarak ve yeterince beslendiği kabul edilen zemin ve bitki 

örtüsünün, atmosfere bıraktığı su miktarına potansiyel evapotranspirasyon (Etp) denir. Yağış 

ve zemin suyu, potansiyel evapotranspirasyon için gerekli suyu her zaman karşılamayabilir; 

bu durumda zemin, bitki örtüsü ve eğer varsa yağışın evapotranspirasyona verebileceği su 

miktarına gerçek evapotranspirasyon denir (Bölük, 2016). 

 

Potansiyel evapotranspirasyon aşağıdaki formül yardımı ile bulunur (Eş. 23.1). 

 

𝐸𝑡𝑝 = 16 × (
10 × 𝑡

𝐼
)

𝑎

× 𝐺 

(23.1) 

 

Etp : Aylık potansiyel evapotranspirasyon (mm) 

t : Aylık ortalama sıcaklık (oC) 

I : Yıllık sıcaklık indeksi 

G : Enlem düzeltme katsayısı (Bölük, 2016 : [EK-1]) 

𝑎 = 6.7510 × 10−7 × 𝐼3 − 7.7110 × 10−5 × 𝐼2 + 1.791210 × 10−2 × 𝐼 + 0.49239 

𝐼 = ∑ 𝑖

12

1

 

𝑖 = (
𝑡

5
)

1.514
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EK-16.(devam) Thornthwaite- Toprak su bütçesi analizi yönteminde kullanılan denklem ve 

açıklamaları 

 

Aylık evapotranspirasyonun hesaplanması sırasında kullanılan Enlem Düzeltme Katsayısı 

(G), ortalama güneşlenme süresine göre hazırlanmış bir değer olup, Thornthwaite tarafından 

tablo halinde yayınlanmıştır (Bölük, 2016 : [EK-1]). 

 

Aylık evapotranspirasyon yukarıdaki formüller yardımı ile hesaplandıktan sonra gerçek 

evapotranspirasyonun hesabı yapılır. 

 

1. Herhangi bir ay için yağış miktarı (P), potansiyel evapotranspirasyondan (Etp) fazla ise; 

 

a) O ayın gerçek evapotranspirasyonu, potansiyel evapotranspirasyona eşittir. 

b) Yağış ile potansiyel evapotranspirasyon farkı zemin rezervini arttırır. Zemin rezervi 

başlangıçta 100 kabul edilir. 

c) Zemin rezervi maksimum değerine ulaştıktan sonra suyun fazlası akış haline geçer. 

 

2. Herhangi bir ay için yağış miktarı (P), potansiyel evapotranspirasyondan (Etp) az ise; 

 

a) Gerçek evapotranspirasyon, o ayın P değeri ile mevcut zemin rezervinin bir 

kısmının veya hepsinin toplamına eşittir. 

b) Zemin rezervi 0’a ulaştığında, gerçek evapotranspirasyon yağış miktarına eşit olur. 

 

Su bilançosu hesaplarına zemin rezervinin artmaya başladığı ekim ayından başlanabileceği 

gibi ocak ayından itibaren de başlanabilir. Bu çalışmada başlangıç ayı ocak alınmıştır. 

 

Akış hesap edilirken, su fazlasının olduğu aydan başlanır ve bu aydaki su fazlasının yarısı 

akış hanesine yazılır. Diğer yarısı da bir sonraki ayın su fazlasına eklenir. 

 

Potansiyel evapotranspirasyon ile gerçek evapotranspirasyon arasındaki fark su eksiği olarak 

kayıt edilir. 

 

Yağış ile gerçek evapotranspirasyon arasındaki fark zemin rezervini arttırır. Eğer zemin 

rezervi 100 ise aradaki fark su fazlası olarak kayıt edilir. 
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EK-16.(devam) Thornthwaite- Toprak su bütçesi analizi yönteminde kullanılan denklem ve 

açıklamaları 

 

Su bilançosunda, Nemlilik Oranı aşağıdaki formülle hesaplanır (Eş 23.2). 

 

𝑁𝑒𝑚𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝑃 − 𝐸𝑝𝑡

𝐸𝑝𝑡
 

(23.2) 

 

P : Aylık yağış miktarı 

Etp : Potansiyel evapotranspirasyon 

 

Bu formül ile hesaplanan değerler artı (+) işaretli ise o aylarda su fazlası, eksi (-) işaretli ise 

o aylarda su eksiği var demektir. Herhangi bir ayın sıcaklığı 0°C den düşükse, o ayın 

potansiyel evapotranspirasyon miktarı 0 (sıfır) a eşit olduğundan, nemlilik T (tanımsız) 

kabul edilmiştir. 
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EK-17.  Topografik nemlilik endeksi (Topographic wetness index – TWI) denklemi ve 

açıklamaları 

 

Topografik nemlilik endeksi yöntemi, yüzey akışına katkıda bulunan alanların 

modellenmesinde kullanılan bir yöntemdir (Beven ve Kirkby, 1979). 

 

Bir noktanın topografik nemlilik endeksi değeri, o noktanın drenaj alanının (katkıda bulunan 

alanının) büyüklüğü ile doğru orantılı ancak eğimi ile ters orantılı olarak formüle 

edilmektedir. 

 

Buna göre bir noktanın topografik nemlilik endekisi değeri aşağıdaki formül yardımı ile 

bulunur (Eş. 24.1). 

 

𝑇𝑊𝐼 = 𝐼𝑛 (
𝛼

𝑡𝑎𝑛𝛽
) 

(24.1) 

 

α: Noktanın drenaj alanının (katkıda bulunan alanının) büyüklüğü 

tanβ: Noktanın eğimi 
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EK-18.  Farklı yüzeylere ait depresyon depolama (depression storage) değerleri 

 

Çizelge 18.1. Farklı yüzeylere ait depresyon depolama (depression storage) değerleri 

(ASCE, 1992; Rossman, 2015) 

 
Geçirimsiz yüzeyler 1,27 – 2,54 mm 

Çim yüzeyler 2,54 – 5,08 mm 

Otlak ve çayırlıklar 5,08 mm 

Orman ve koruluklar 7,62 mm 
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EK-19(a). Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından tanımlanan hidrolojik toprak 

sınıfları 

 

Çizelge 19.1. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından tanımlanan hidrolojik toprak 

sınıfları (USDA, 2009; Rossman, 2015). 

 
Sınıf Tanım Doymuş Hidrolik İletkenlik 

(cm/sa)  

A Düşük yüzey akış potansiyeline sahip topraklar.  

Bu topraklar tipik olarak yüzde 10'dan daha az kil ve yüzde 

90'dan daha fazla kum veya çakıl içerir. 

Sahip oldukları bu çakıl veya kum içeriğinden dolayı su 

kolaylıkla toprak bünyesine geçebilir.  

>3,60 

B Orta derecede düşük yüzey akış potansiyeline sahip topraklar. 

Bu topraklar tipik olarak yüzde 10 ila yüzde 20 arasında kil ve 

yüzde 50 ila yüzde 90 arasında kum içerir. 

Sahip oldukları tınlı kum veya kumlu tınlı dokuları toprak 

bünyesine suyun geçişini engellemez. 

1,45 – 3,60 

C Orta derecede yüksek yüzey akış potansiyeline sahip 

topraklar. 

Bu topraklar tipik olarak yüzde 20 ila yüzde 40 arasında kil ve 

yüzde 50'den daha az kuma sahiptir ve balçık, silt tın, kumlu 

kil tın, kil tın ve siltli kil tın dokularına sahiptir. 

Toprağa suyun geçişi biraz kısıtlıdır. 

0,15 – 1,45 

D Yüksek akış potansiyeline sahip topraklar. 

Bu topraklar tipik olarak yüzde 40'tan daha fazla kil, yüzde 

50'den daha az kum ve killi dokulara sahiptir. 

Topraktaki su hareketi kısıtlı veya çok kısıtlı. 

<0,15 
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EK-19(b). Çalışma alanına ait toprak sınıfları haritası 

 

 
 

Harita 19.1. Çalışma alanına ait toprak sınıfları haritası 
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EK-19(c). Büyük toprak grupları (BTG) ve toprak özellikleri kombinasyonu (TOK)’na 

göre toprak özellikleri 

 

Çizelge 19.2. BTG ve TOK’a göre toprak özellikleri (Özer, 1990). 

 
Hidrolojik 

Toprak 
Grubu 

Büyük 

Toprak 
Grubu 

Arazi Tipi Toprak Özelliklerinin Kombinasyonu 

A 

 

L  1-11, 13-15, 17-19, 21, 22 

A  3, 6, 9, 10 

E,T  1-16 

O 
 m, p, r ya da bunlarla birlikte h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha 

fazlası ile 

K  7-9 

 KK, SK, IY  

B 
 

P, G  1, 2, 5, 6, 9, 10 

C, D, M, N  1-10 

E, T  17-24 

B, F, R, Y  1-8 

U  1, 2, 3 

L  12, 16, 20, 24 

X  1-4 

K  4-6, 13-18 

A  3, 6, 9, 10 ile h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha fazlası ile 

C 
 

P, G  3, 4, 7, 8, 11-22 

C, D, M, N  11-18 

B, F  9-23 

U  4-21 

R  9-21 

L, E, T  25 

Y  9-25 

X  5-20 

K  1-3, 10-12, 19-32 

Ç  3, 6, 9 

A  2, 5, 8 ile h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha fazlası ile 

D 

 

P, G  23, 24, 25 

C, D, M, N  19-25 

B, F  24, 25 

R, U  22-25 

V  1-25 

Z  1-4 

A  1, 4, 7 ya da h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha fazlası ile 

H  H veya h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha fazlası ile 

S  S veya h, s, a, k, v sembollerinden biri ya da daha fazlası ile 

X  21-25 

Ç  1, 2, 4, 5, 7,8 

 SB, CK  
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EK-20. Çankırı il bütününün 1/100.000 ölçekli hidro-jeoloji haritasında tanımlanan kayaç 

formasyonlarının hidrolojik geçirgenlik sınıfları. 

 

Çizelge 20.1. Çankırı il bütününün 1/100.000 ölçekli hidro-jeoloji haritasında tanımlanan 

kayaç formasyonlarının hidrolojik geçirgenlik sınıfları (Ateş ve diğerleri, 

2008). 

 

Geçirimli Birimler 

Birincil gözenekli düşük geçirimli 

birimler 

Alüvyon (Qal), Eski Alüvyon (Qea), Ilgaz Formasyonu (Tplı), 

Değim Formasyonu (Tpld), Emirler Üyesi (KThe). 

Birincil gözenekli yüksek geçirimli 

birimler 
Alüvyon Yelpazesi (Qay), Yamaç Molozu (Qym). 

İkincil gözenekli düşük geçirimli 

birimler 

Traverten (Qtr), Hacet Formasyonu (KTh), Soğukçam 

Formasyonu (JKs), Kireçtaşı-Mermer Blokları (Traelk), Çaltepe 

Üyesi (Traeç), Kızıleller Üyesi (JKsuk). 

Az Geçirimli- Geçirimsiz Birimler 

Az geçirimli birimler Gölcetepe Formasyonu (Tmg), Hüyükköy Formasyonu (Tmhü), 

Abant Formasyonu (Ka), Ulus Formasyonu (Ku), Uludere 

Volkaniti (Tmu), Hançili Formasyonu (Tmh), İncik Formasyonu 

(Tmi), Kışlaköy Formasyonu (Tek), Karakaya Formasyonu 

(Teka), Yenipazar formasyonu (Kye), Kavak Formasyonu (Kk), 

Mamak Formasyonu (Tmm), Karadağ Formasyonu (Kka), 

Yerkuyu Formasyonu (Kyer), Hacıhasan Formasyonu (Kh), 

Yaylacık Formasyonu (JKy), Susuz Formasyonu (JKsu), Elmadağ 

Formasyonu (Trael), Kurşunludüz Üyesi (Kkak). 

Geçirimsiz birimler Özlü Volkaniti (Tplö), Bakacaktepe Volkaniti (Tmba), Deveören 

Volkaniti (Tmd), Ilıcadere Volkaniti (Tmıl), Kirazdağ Volkaniti 

(Tmki), Karasivri Volkaniti (Tmka), Tekke Formasyonu (Tmt), 

Bayındır Formasyonu (Tmb), Kızılırmak Formasyonu (Tmk), 

Bozkır Formasyonu (Tmbo), Yoncalı Formasyonu (Tey), 

Granodiyorit (Tgr), Ödemiş Formasyonu (Kö), Yapraklı 

Formasyonu (Ky), Eldivan Ofiyolitli Karışığı (Jke), Çörtlü 

Kireçtaşı (JKeç), Radyolarit-Çamurtaşı (JKer), Spilit (JKes), 

Gabro-Diyabaz (Jkeg), Peridotit-Serpantinit (JKesp), Göbene 

Formasyonu (Kg), Boyalı Formasyonu (JKb), Emir Formasyonu 

(Trae), Doğanlar Volkanit Üyesi (Tekd).  
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EK-21.- Çankırı Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası 

 

 
 

Harita 21.1. Çankırı Hidrolojik Tepki Potansiyeli (HTP) Haritası
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EK-22- Birinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 22.1. Birinci bölgeye ait alan analizler 
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EK-22 (devam)- Birinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 22.2. Birinci bölgeye ait alan analizler 
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EK-22 (devam)- Birinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 22.3. Birinci bölgeye ait alan analizler 
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EK-23- İkinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 23.1.- İkinci bölgeye ait alan analizleri 
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EK-23 (Devam)- İkinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 23.2.- İkinci bölgeye ait alan analizleri 
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EK-23 (Devam)- İkinci bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 23.3.- İkinci bölgeye ait alan analizleri 
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EK-24- Üçüncü bölgeye ait alan analizi 

 

 
 

Şekil 24.1. Üçüncü bölgeye ait alan analizi 
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EK-25- Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 25.1. Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 
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EK-25 (Devam)- Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 25.2. Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 
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EK-25 (Devam)- Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 

 

 
 

Şekil 25.3. Dördüncü bölgeye ait alan analizleri 
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