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ÖZET 
 

Taşkın riskinin doğru olarak belirlenebilmesi için taşkınların meydana getireceği 

ekonomik hasarların nicelleştirilmesine odaklanan bu çalışma ile taşkın risk 

değerlendirme aracı olarak taşkın hasar modellemesinin esasları belirlenmiş ve AB 

ülkelerindeki iyi uygulamalar doğrultusunda Türkiye için uygun bir metodoloji tespit 

edilmiştir. Geliştirilen metodolojide taşkın hasar modellemesinin prensipleri 

hidrolojik ve hidrolik modelleme aşamalarından başlanarak ele alınmış, taşkın 

hasarlarının ekonomik olarak değerlendirmesiyle ilgili kriterler tespit edilerek taşkın 

hasar modellemesinin aşamaları kapsamlı bir yaklaşım ile belirlenmiştir. Ayrıca 

taşkın hasarlarının modellenmesi için gerekli veri kaynağını sağlayacak hasar veri 

tabanının geliştirilmesinin esasları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda önerilen 

metodolojiye uygun olarak Terme ilçesinde taşkın hasar metodolojisinin esaslarına 

dair bir uygulama gerçekleştirilmiştir. AB üye ülkelerindeki uygulamalar ve 

Türkiye’deki taşkın yönetiminin mevcut durumu gözetilerek hasar modellemesine 

esas öneriler sunulmuştur. Bu tez çalışmasının taşkın risk değerlendirme 

çalışmalarına kılavuzluk ederek, taşkın riskinin objektif ve nicel kıstaslara göre 

belirlenmesine katkı sağlaması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Taşkın Hasar Modellemesi, , Hidrolojik 

ve Hidrolik Modelleme  
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ABSTRACT 
 

This study aims to present fundamentals of flood damage modeling as flood risk 

assessment tool and establish an appropriate methodology for Turkey by means of 

good practices in EU countries in order to determine flood risk accurately. Within the 

scope of this study the principles of flood damage modeling has been investigated 

from the hydrologic and hydraulic modeling of flooding phenomena.  Economical 

evaluation criteria for flood damage have been specified and a comprehensive flood 

damage methodology has been proposed. In addition, flood damage database 

principles have been indicated in order to provide data for flood damage modeling. 

An application has been conducted in Terme as pilot study that is compatible with 

the proposed flood damage methodology. Recommendations have been determined 

by examining of good practices and considering the current situation of Turkey. It is 

thought that this study will guide the flood risk assessment studies by considering the 

objective and quantitative criteria.  

 

 

Key Words: Risk Assessment, Flood Damage Modeling, Hydrologic and Hydraulics 

Modeling  
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GİRİŞ 

Akarsu yatakları ve doğal taşkın alanları asırlardır medeniyetlerin kurulduğu 

ve geliştiği alanlar olmuşlardır. Taşkın yataklarında kalan bölgelerin ve akarsu 

çevrelerinin verimli ve zengin biyoçeşitliliğe sahip olması, bu bölgelerde yerleşimin 

ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Gelişmekte olan birçok 

ülkede artan nüfus baskısı ve ekonomik gelişmeler taşkın yataklarındaki yapılaşmayı 

ve endüstrileşmeyi arttırmakta, havzanın doğal yapısının bozulmasıyla taşkına daha 

hassas bölgeler meydana getirmektedir. Ayrıca iyi planlanmamış havza yönetimi, 

kötü mekânsal uygulamalar, yetersiz mevzuat ve akarsu yataklarına yapılan 

müdahaleler doğal bir olay olan taşkının büyük hasarlar vermesine neden olmaktadır. 

20. yy’ da meydana gelen 9600 civarındaki doğal afetin %31’ ini taşkınlar 

oluşturmaktadır. 1900-2012 yılları arasında Dünya’da 4035 büyük taşkın meydana 

gelmiş olup yaklaşık 6,9 milyon insan hayatını kaybetmiş ve ayrıca 550 milyar $ 

maddi hasar meydana gelmiştir (Akhtar, 2013). Türkiye’de ise 1955-2012 yılları 

arasında 2400 civarı taşkın vuku bulmuş ve yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmiş ve 

toplamda da 3,2 milyar $ maddi hasar oluşmuştur (OSİB, 2015). Taşkınların bu 

yıkıcı etkilerinin 21.yy’da da artarak devam edeceği ve Dünya’daki en ciddi tabii afet 

olacağı hem bilim çevreleri hem de birçok uluslararası kuruluş tarafından dile 

getirilmektedir.  

Taşkınlar, gelişmiş ülkelerde yoğun şehirleşme ve sanayileşme sebebiyle 

gelişmemiş ülkelere göre daha fazla maddi hasara sebep olurken, can kayıpları ise 

erken uyarı sistemleri gibi tedbirler vasıtasıyla daha sınırlı olmaktadır. Az gelişmiş 

birçok Afrika ülkesinde taşkınların yol açtığı maddi hasarların daha az olduğu 

gözlemlenirken, can kayıplarının ise; gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğu 

bilinmektedir.  Ekonomik gelişmenin getirmiş olduğu taşkına hassasiyet durumu;  

AB üyesi olan ve diğer birçok gelişmiş ülkeyi, taşkınların sebep olduğu hasarların 

etkilerini azaltmak için birçok yapısal önlem almaya itmiştir. Fakat alınan birçok 

önleme rağmen taşkınların sebep olduğu hasarların azalmayıp tam tersine artması 

taşkın yönetiminde risk faktörünü gözeten farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu 

göstermiştir (FLOODsite Consortium, 2007). Bu sebeple taşkınların yol açtığı 
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risklerin azaltılması maksadıyla sadece koruma odaklı mühendislik yaklaşımı yerine 

taşkın risk yönetimi öne çıkmış ve 2007 yılında Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi 

ve Yönetilmesi Direktifi (2007/60/AT) adında taşkın risk yönetiminin genel 

çerçevesini çizen ve kısaca AB Taşkın Direktifi olarak da adlandırılan direktif 

yürürlüğe girmiştir.  

AB Taşkın Direktifinin özünü oluşturan taşkın risk yönetiminin sosyal amacı 

taşkın hasarlarını azaltmaktır. Taşkın risk yönetimi sınırlı kaynağın etkin kullanımı 

ile birlikte, risk azaltımı için harcanacak olan bütçe ve zamanın fayda-maliyet 

ekseninde en doğru şekilde planlamasını hedeflenmektedir. Taşkın risk yönetiminin 

kapsamı ise; taşkın risk azaltımı için birden fazla seçeneği değerlendirmek ve bu 

seçenekler arasında en iyi seçeneğinin hangisi olduğunu fayda-maliyet çerçevesinde 

saptamak ve buna uygun stratejiler geliştirmektir.  Bu sebeple taşkın risk yönetim 

planlamalarını gerçekleştiren birçok AB üyesi ülkede taşkın hasarlarının 

nicelleştirilmesiyle taşkın riskinin sayısal olarak tespit edilmesi öne çıkmaktadır. Bu 

sayede nicelleştirilmiş taşkın risklerine karşı en uygun risk azaltım tedbiri ortaya 

konulabilmektedir.  

Risk değerlendirmesiyle ilgili literatürde ve birçok AB üye ülkesinin 

uygulamalarında riskin belirlenmesi için muhtemel taşkınların meydana getireceği 

ekonomik hasarların belirlenmesine odaklanıldığı görülmektedir. Taşkınların sebep 

olacağı hasarların belli bir sayısal değer olarak ifade edilmesi o bölgeye yönelik 

alınacak olan önlemlerin önceliklendirilmesi için önemli bir gösterge olmaktadır. 

Daha da önemlisi hasar modellemesinin sonuçları taşkın risk azaltım kapsamında 

belirlenecek olan yapısal veya yapısal olmayan tedbirlerin fayda-maliyet analizinde 

fayda kısmını oluşturacaktır. Ayrıca hasar modellemesinin sonuçları mekânsal 

planlama çalışmalarına objektif ve sağlıklı bir yol göstermektedir. 

Hasar modellemesinin planlama çalışmalarında üstlenmiş olduğu yol 

göstericiliğinin farkında olan birçok gelişmiş ülke hasar modellemesi konusunda 

metodolojiler geliştirmiş ve bu metodolojilere dayanan yazılımlar üretmişlerdir. 

Jongman vd. tarafından 2012 yılında yayınlanan makalede farklı ülkelerin hasar 

modelleme yaklaşımları üzerinde kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Söz konusu 

makale kapsamında FLEMO, Hasar Tarayıcı, Hazus-MH, MCM, JRC gibi hasar 
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modelleri incelenmiştir. Bu kapsamında incelenen hasar modellerinin ülkelere özgü 

olduğu, bu modellerin ülkelere göre özel olarak geliştirildiği ifade edilirken, hasar 

modellemesi ile ilgili kapsamlı çalışmalarının ve araştırmaların önemi vurgulanmıştır 

(Jongman, 2012). Hasar modellemesiyle ilgili giderek artan araştırmalar bu konunun 

ileriki yıllarda daha da önem kazanacağını göstermektedir.  

Türkiye’de son yıllarda hızlı bir şekilde ekonomik gelişme yaşanmış, 

şehirleşmede artış meydana gelmiş bu sebeplerden şehirlerin taşkına olan hassasiyeti 

de artmıştır. Ayrıca iklim değişikliğinin Türkiye’de taşkın ve kuraklık gibi 

hidrometeorolojik ekstrem olayların görülme ve şiddetinde de bir artışa sebep olduğu 

gözlenmektedir. Bu sebepden ötürü klasik taşkın koruma yaklaşımından ziyade AB 

Taşkın Direktifine uygun, risk esaslı ve havza bazlı taşkın yönetim planlama 

çalışmalarına başlanılmıştır. Ülkemizin maruz kaldığı taşkın olaylarına karşı AB üye 

ülkelerinde de uygulanmaya başlayan nicelleştirilmiş riskin belirlenmesine dair bir 

yöntemin gerekli olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmayla taşkın hasarlarının 

modellenmesiyle riskin nicelleştirilmesine odaklanarak bu tez çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  

Hasar modellemesinin esasların ortaya koyan bu çalışma kapsamında birçok 

AB üye ülkesinde uygulamaya geçilmiş olan taşkın risk yönetimi ile ilgili temel 

esaslar bir metodoloji yaklaşımı çerçevesinde ele alınarak bir kılavuz belge olacak 

şekilde izlenilmesi gereken aşamalar ortaya konulmaktadır. Tez kapsamında 

öncelikle hasarı meydana getiren taşkın olayının hidrolojik ve hidrolik özellikleri bir 

modelleme yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Hasar modellenmesine temel oluşturacak 

olan hidrolik modelleme çıktılarının yüksek hassasiyette olması için izlenmesi 

gereken aşamalar belirlenmiştir. Hidrolik modelleme sonuçlarına dayanan taşkın 

tehlike haritaları ve suyun etkileşimde olduğu nüfus, ekonomik aktivite, çevre ve 

kültürel varlıklarla taşkının sonuçlarını bir arada değerlendiren taşkın risk 

haritalarının elde edilmesi ile ilgili esaslar ortaya konulmuştur. Ayrıca taşkının 

meydana getirdiği ekonomik hasarların değerlendirilmesi bölümünde ise ekonomik 

değerlendirmelerin prensiplerinin temelleri üstünde durulmuştur. Tezin en önemli 

bölümü olan nicel taşkın risk değerlendirmesiyle hasar modellemesi bölümünde ise 

hasar modellemesinin hangi usul ve esaslarda yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

3 



Önerilen metodoloji kapsamında Türkiye için uygun hasar modellemesinin aşamaları 

anlatılmıştır. Taşkın hasar veri tabanı bölümünde ise hasar modelleme çalışmaları 

için önemli bir veri kaynağı olabilecek veri tabanın hangi esaslar çerçevesinde 

geliştirebileceği üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde Terme (Samsun) 

ilçesinde metodolojide anlatılan esaslara göre CBS tabanlı pilot bir uygulama ortaya 

konulmuştur.  
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BÖLÜM I 

1. TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ: TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. Taşkın Kavramı  

Literatürde taşkını tanımlayan birçok tanım bulunmaktadır. Taşkın; doğal bir 

süreç olup bir kısım su kütlesinin normalde su altında olmayan alanları kaplaması 

olarak tanımlanmıştır (Ward, 1978). FEMA (1986)’ya göre taşkın, normal şartlar 

altında kuru alanların geçici olarak çeşitli sebeplerden (yüzey sularının beklenmedik 

ve ani şekilde artması veya gelgit dalgalarının kıyı bölgelerini basması gibi) ötürü su 

altında kalması olarak tanımlamıştır. Günümüzde en sık kullanılan taşkın tanımı ise 

Avrupa Birliğinin 2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinde kullanılan tanımdır: 

“Taşkın, normal olarak suyla kaplı olmayan kara parçasının su tarafından geçici 

olarak kaplanması anlamına gelmektedir”. Bu tanım nehirler, yamaç selleri ve 

Akdeniz bölgesine özgü kuru dere selleri ile kıyı bölgelerindeki deniz taşkınlarını 

kapsamakta olup atık su sistemlerinden kaynaklanan su baskınlarını içermemektedir 

(Taşkın Direktifi, 2007/60/EC). 

Taşkınların sınıflandırılması taşkın yönetimi için önemlidir. Taşkınlar dört 

ana sınıfta sınıflandırılabilir: (1) Taşkının kaynağı (2) Taşkının meydana geldiği alan 

(3) Taşkının sebebi (4) Taşkının başlangıç hızı  

Taşkının kaynağı, taşkın sularının nereden geldiğini ifade eder. Bu 

sınıflandırmada taşkınlar; denizden kaynaklı kıyı taşkınları, nehirlerden kaynaklı 

nehir taşkınları, kentsel alanlarda aşırı yağıştan kaynaklı şehir taşkınları, ve yeraltı 

suyu taşkınları olarak sınıflandırılır. 

Taşkınlar meydana geldiği alana göre şu şekilde ayrılır: 

• Kıyı alanları taşkınları: Deniz suyunun karayı işgal etmesinden kaynaklı 

taşkınlar. 

• Nehir taşkınları: Nehirlerin/akarsuların yatağından dışarı çıkması veya 

seddesini yıkarak etrafını su altında bırakması. 

• Şehir taşkınları: Yoğun yağışlar neticesinde şehrin drenaj altyapısının yetersiz 

kalması neticesinde oluşan taşkınlar. 
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Taşkınların sebebi, taşkını başlatan olaya göre taşkınların sınıflandırılmasıdır. 

Aşırı yağışlardan kaynaklı taşkınlar, kıyı bölgelerinde fırtınadan kaynaklı taşkınlar, 

depremlerin meydana getirdiği tsunamiler ve baraj-yıkılması taşkınları olarak 

sınıflandırılır.  

Şekil 1-1 gösterildiği gibi taşkınların başlangıç hızı, bu sınıflandırma için “ani 

taşkınların” diğer taşkınlardan ayrışması için kullanılır. Ani taşkınlar eğimin yüksek 

olduğu alanlarda yoğun yağışlar neticesinde meydana gelir ve diğer taşkınlara göre 

yüksek su hızına sahip olması sebebiyle ayrışır (Klijn, 2009). 

 

Şekil 1-1 Taşkınların Sınıflandırılması (Klijn, 2009) 

 
Farklı tipteki taşkınlar farklı etkiler oluşturmaktadır. Karakteristik özellikleri 

değiştikçe hem taşkının olma ihtimali hem de etkileri ve oluşturacağı risk 

değişmektedir. Dört ana taşkın sınıfını incelediğimizde taşkının sonuçları 

bakımından birbirlerinden ayrıştığını görmekteyiz:  

Kıyı Taşkınları: Gelgit etkisinden oluşan kıyı taşkınları çok geniş alanları 

etkilerken ayrıca oluşturduğu insan kaybı ve maddi hasar çok ciddi olmaktadır. 

Türkiye’de gelgit etkisinin düşük olması sebebiyle kıyı taşkınları görülmese de 

birçok AB ülkesinde ve ABD’de büyük kıyı taşkınları meydana gelmiştir. Bunların 

en güncel örnekleri 2003 yılında ABD’de meydana gelen Katrina Fırtınasıdır. 

Nehir Taşkınları: Nehir taşkınları büyük havzalarda büyük nehirler 

üzerinden gelen taşkınlardır. Genellikle nehrin havzasının mansabına kadar göreceli 

olarak yavaş bir hızla büyük taşkın alanlarını oluşturabilme özelliğine sahiptirler. 

Fakat genellikle yağış sebepli olduklarından önceden tahmin edilebilme  imkânı 
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sayesinde can kaybının önüne geçilebilir. Ancak nehir taşkınları ciddi maddi 

hasarlara sebep olmaktadır. 

Şehir Taşkınları: Şehir taşkınları genellikle yoğun yağışlar sonucu drenaj 

şebekesinin yetersiz kalmasından dolayı meydana gelir ve yoğun şehirleşmenin 

olduğu alanlarda çok ciddi zararlara neden olmaktadır. Şehir taşkınları Türkiye de 

çok sık rastlanmakta olup erken uyarı sistemleri sayesinde can kayıpları en aza 

indirilmeye çalışılmaktadır. 

Ani Taşkınlar: Ani taşkınlar göreceli olarak küçük bir alanda çok hızlı bir 

şekilde gelişen ve neredeyse hiç tahmin edilemeyen taşkın türü olarak 

tanımlanmaktadır (AMÖ,2000). Konvektif yerel yağışlardan ötürü önceden tahmin 

edilmesi zor olduğundan dolayı insan yaşamını en çok tehdit eden taşkın türü olarak 

adlandırılabilir. Her ne kadar istatiksel olarak büyük felaketler sınıfı içinde yer 

almasa da her yıl yol açtığı insan kaybı ciddi miktarda olup ayrıca yüksek hız ve 

rüsubat taşıması sebebiyle de ciddi maddi hasarlara da yol açmaktadır. 

1.2. Taşkın Riski  

Günümüzde “risk” kavramı güvenlik, iktisadi, çevre ve sosyal konular gibi 

birçok farklı alanda değişik anlamlar için kullanılmaktadır. Bu farklı kullanımlar 

riski yöneten idarecilerin karar verme mekanizmaları için farklı ihtiyaçlarının olması, 

farklı risk ve tehditlere maruz kalmasıyla açıklanabilir. Risk kavramının farklı 

yönetim alanlarında farklı anlamlar kazanması risk kavramının aslında güçlü bir 

yönünü de oluşturmaktadır. Taşkın yönetimiyle uğraşanlar idareciler ve uzmanların 

da risk algısı doğal olarak diğer disiplinlerden farklıdır. Burada en önemli nokta 

taşkın yönetimi kavramında çok sık karıştırılan “tehlike” ve “risk” kavramlarının 

birbirlerinden farklı kavramlar olduğunun bilinmesidir.  

ISDR (Uluslararası Felaket Azaltım Belgesi) 2004 yılında yaptığı tanıma göre 

tehlike bir fiziksel olay, hadise veya beşeri faaliyetin insan kaybı veya yaralanması, 

maddi hasar, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde kesintiye uğraması ve çevresel 

bozulmadır. 

Literatürde riskin birçok tanımı bulunmaktadır. BM (1992)’e göre risk belli 

alanda ve zaman aralığında tehlikeden meydana gelebilecek muhtemel kayıplar 
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(insan hayatı, maddi hasar, kesintiye uğrayan iktisadi faaliyet vb.) olup belli 

matematiksek hesaplamalar sonucu tehlike ve hasar görülebilirliğin sonucu olarak 

ifade edilmektedir.  

 Riskin oluşması için tehlikeden kaynaklanan bir başlangıç olayı (Kuvvetli 

yağış vb.), etkilenecek varlıklar (Taşkın yatağında yer alan yerleşimler vb.) ve 

başlangıç/kaynak olayıyla etkilenecek varlıkları etkileştiren bir sebep (taşkın koruma 

yapılarının yetersizliği vb.) olması gerekmektedir. Riskin değerlendirilebilmesi için 

bazı bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır:  

• Tehlikenin gerçekleşme olasılığı 

• Varlıkların (İnsan sayısı ve maddi değer) tehlikeden doğan maruziyet miktarı 

• Varlıkların tehlikeye karşı duyarlılığı  

• Varlıkların değeri  

Riski matematiksel olarak aşağıdaki gibi belirtebiliriz: 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 = 𝑓𝑓 (olasılık, maruziyet, duyarlılık, değer) 

Hasar görülebilirlik risk fonksiyonun alt bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. 

Hasar görülebilirlik taşkınlardan dolayı oluşabilecek muhtemel zararlarla o bölgede 

bulunan varlıkların taşkına olan duyarlılığı ve değerinin fonksiyon olarak bir arada 

ifade edilmesidir.  

𝐇𝐇𝐇𝐇𝐑𝐑𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐆𝐆ö𝐇𝐇ü𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐑𝐑𝐥𝐥𝐑𝐑𝐇𝐇𝐥𝐥𝐑𝐑𝐑𝐑 = 𝑓𝑓 (duyarlılık , değer) 

Pratikte maruziyet ve hasar görülebilirlik taşkınların sonucuyla birlikte 

değerlendirilmektedir. Bu sebeple risk kavramı iki basit denklemle ifade edilebilir 

(Klijn, 2009):  

1) 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = (taşkın tehlikesi) ∗ (maruziyet) ∗ (hasar görülebilirlik) 

2) 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = (𝑡𝑡𝑡𝑡ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘ğ𝑘𝑘) ∗ (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘𝑠𝑠ç) 

İlk tanım taşkın riskinin iki temel kavramını içermektedir: taşkınların 

oluşturduğu tehlike yani muhtemel zararlar ve o bölgenin taşkınların neticesinde 

hasar görülebilirliğidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus eğer belli bir alanda 

herhangi bir su derinliğine karşı maruziyet yoksa o bölgenin hasar görülebilirliği çok 
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yüksek olsa bile taşkın riski bulunmayacaktır. Başka bir deyişle ilk tanımdaki 

herhangi bir ifade sıfır ise taşkın riski bulunmayacaktır. 

İkinci risk tanımı ise taşkın olma olasılığını içermektedir. Burada ifade edilen 

olasılık kavramı sadece taşkın olayının olma ihtimali değil aynı zamanda maruziyetin 

de gerçekleşme olasılığı olduğu için daha kapsayıcı bir taşkın olasılığını ifade 

etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen taşkın riskinin tanımını içeren en çok kabul görmüş 

tanımlama ise Taşkın Direktifinde yer alan ifadedir: “Taşkın riski, taşkın olayının 

gerçekleşme ihtimali ile taşkının insan hayatı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

aktivitelere olabilecek muhtemel olumsuz etkilerinin birleşimidir.”  

 

1.3. Taşkın Risk Yönetimi 

Taşkın risk yönetimi tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayan taşkın 

risklerinin kamu menfaatleri gözetilerek taşkın riskinin bir bölümüyle ilgilenen 

yaklaşımdır. Taşkın risk yönetiminin amacı, diğer disiplinlerle bir denge kurarak 

taşkının etkilerini azaltmaktır (Klijn, 2009). Taşkın risk yönetimi taşkın riskinin 

azaltılması ve etkilerinin azaltılmasıyla ilgili birçok yaklaşımı ortaya koyar. Taşkın 

yönetimi su kaynakları mühendisliğinin uygulayıcı bakış açısıyla; insanların 

hayatının korunması, ekonomik hayatın kesintiye uğramaması ve çevresel 

felaketlerin önüne geçilmesini amaçlar.        

Taşkın risk yönetimi hedeflerinden biri de taşkının vuku bulabileceği 

alanlardaki maruziyeti ele alarak taşkından kaynaklanan maddi zararların ve 

kayıpların minimize edilmesidir. Riski azaltmak için hem taşkının olma olasılığı 

azaltılabilirken o bölgenin hasar görülebilirliği de azaltılabilir. Sonuç olarak, taşkın 

risk yönetimi her iki yaklaşımı da içeren birçok önlemler sunar. Bu önlemlere örnek 

vermek gerekirse, taşkın kontrol önlemi olarak taşkın koruma yapıları yapılması veya 

mekânsal planlamanın taşkın riskini de göz önüne alarak hazırlanarak taşkın riski 

altında yaşayan insanların ve ekonomik varlıkların hasar görülebilirliği 

azaltılmasıdır. 
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Taşkın risk yönetimi sadece tek bir eylemi içeren, mesela taşkından 

korunmak için sadece bir barajın inşasını yeterli gören bir kavram değildir. Taşkın 

risk yönetimi taşkın riskinin analiz edildiği, önlemlerin düşünüldüğü, riskin 

azaltılması için politikalar geliştiren, önerilen önlemleri uygulayan ve izleyen 

devamlı süren bir süreçtir. Bu yaklaşım değişen şartlara ve toplumsal ihtiyaçlara 

uyan en iyi yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Taşkın risk yönetiminin taşkın riskinin azaltılmasıyla ilgili aşağıda ifade 

edilen hususları kapsayan yaklaşımları içermesi önemlidir. Geçmişte yaşanmış 

birçok ülke tecrübesi bu hususların taşkın risk yönetimi programı içinde 

geliştirilmesinin çok daha etkili olduğunu göstermektedir  (Simonovic, 2011). 

• Önleme: Taşkının olma ihtimali olan alanlarda yapılaşmanın sınırlandırılması 

veya arazi kullanımıyla ilgili söz konusu alanların ormanlaştırılması gibi bir 

takım yönlendirmeler 

• Korunma: Taşkının yaşanmasını engellemek veya etkisini azaltmak için 

yapısal veya yapısal olmayan önlemlerin alınması  

• Hazırlık: Halkın taşkın riski konusunda bilgilendirilmesi ve bir taşkın 

esnasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitilmesi 

• Acil Durum Müdahalesi: Taşkın esnasında müdahale planlarının yapılması 

• İyileştirme: Taşkının toplumun sosyal ve ekonomik hayata olumsuz 

etkilerinin bir an önce gidererek normal koşullara geri dönülmesini sağlamak 

Yukarda bahsedilen hususları kapsayan taşkın risk yönetimiyle hem taşkın 

riskini önceden belirlerken, riskin azaltılması ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi ve 

politikaların ve programların bu planlarda etkin bir şekilde uygulanması 

amaçlanmaktadır. 

1.4. Türkiye’de Taşkın Etkileri  

Türkiye’de deprem, taşkın, heyelan gibi tabii olaylar ekonomik hayata büyük 

zararlar veren başlıca temel afetlerdir. Bu afetlere karşın bilincin yetersiz olması 

muhtemel afet bölgesinde yaşayan insanların bu gibi afetlere karşı hassasiyetini 

arttırmaktadır. Bununla beraber insanlar yaşadıkları bölgedeki riski bilseler bile 

ekonomik veya sosyal nedenlerden dolayı yaşamlarını bu bölgelerde sürdürmek 
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zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple söz konusu afetlerin oluşturacağı risklerin 

azaltımı için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Tüm Dünyada olduğu gibi taşkınlar ülkemizde de meteorolojik afetlerin 

içinde en ciddi hasara neden olan afettir. Ülkemizin coğrafi koşulları, karmaşık 

orografyaya sahip olması ve bazı bölgelerde düzensiz yağışların gerçekleşmesi ile 

oluşan taşkınlar büyük miktarda hasara neden olmaktadır. Mevcut veriler itibari ile 

taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl yaklaşık 160 milyon TL hasara yol 

açmaktadır Bu durum taşkınların depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara 

sebep olan doğal afet olduğunu göstermektedir  (OSİB, 2015). 

Türkiye’nin yağış rejimi düzenli değildir. Türkiye’nin 1951–2000 dönemi 

hidro-meteorolojik verileri ile ortalama yağış yüksekliği 643 mm/yıl olup, yılda 

ortalama 501x109 m3 suya karşılık gelmektedir (. Şekil 1-2 ‘ de Türkiye’nin yağış 

dağılımı gösterilmektedir. Şekil 1-2 ve Şekil 1-3 incelendiğinde önemli taşkınların 

yıllık ortalama yağışın fazla olduğu yerlerde ve kentleşme ve yoğun ekonomik 

aktivite bölgelerinde yoğunlaştığı göze çarpmaktadır.  

Şekil 1-2 Türkiyenin Yağış Dağılımı (OSİB, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , 2015) 
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Son yıllarda ülkemizde meydana gelen ciddi taşkınlar, taşkınların sebep 

olduğu can kayıplarının ve yarattığı büyük ekonomik hasarların kamuoyunun 

gündeminde olmasını sağlamıştır. İklim değişikliğinin de etkisiyle artan taşkın ve 

kuraklık gibi ekstrem durumlar ile bunların yarattığı ekonomik sıkıntılar bu konularla 

ilgili daha çok çalışmayı ve tedbirler almayı mecbur kılmaktadır. Fakat taşkınların 

sadece meteorolojik oluşumlara göre değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

Son yıllarda ülkemizde sosyo-ekonomik refahın artması şehirleşmeyi artırmakta ve 

taşkın alanlarında yerleşimin artmasına sebep olmaktadır. Özellikle Türkiye gibi hızlı 

ekonomik gelişmenin yoğun yaşandığı ülkelerde, sanayileşmenin beraberinde 

getirmiş olduğu şehirleşme süreci, akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan 

faaliyetlerinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu arttırmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı 

olarak gelişen iklim değişikliği neticesinde hidrolojik dengenin bozulması ile 

birleşen yüksek hassasiyet durumu büyük miktarda can ve maddi kayba neden 

olmaktadır. Nüfusun daha az yoğun olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 

şehirlerimizde bile artan şehirleşme potansiyel taşkın alanlarında yerleşimi 

arttırmaktadır. Taşkın alanlarında gelişen sosyo-ekonomik hayat bu bölgelerin 

taşkına hassasiyetini artacağını işaret etmektedir.  

Şekil 1-3 Türkiye’de Yaşanmış Tarihi Taşkınlar (OSİB, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , 2015) 

12 



 

Gelişen erken uyarı sistemleri, taşkın koruma imkânları gibi sebeplerden 

taşkınlardan kaynaklanan can kayıplarını azaltmaktadır. Türkiye’de DSİ tarafından 

1954 yılından itibaren 6744 adet taşkından koruma tesisi ve 58 adet taşkın koruma 

maksatlı baraj inşa edilmiş olup yaklaşık 1.7 milyon hektar alan koruma altına 

alınmıştır (OSİB, 2015). 

Can kayıpları açısından taşkınları ele alırsak Türkiye’de 1955-1973 

döneminde taşkın sayısı 1219 ve can kaybı sayısı 533 kişi, 1974-1992 döneminde 

taşkın sayısı ise 379 ve can kaybı sayısı 297 kişi olup, 1992-2012 döneminde 

değerlendirilen toplam taşkın sayısı ise 810 ve toplam can kaybı sayısı 650’dir. 

Taşkın başına düşen ortalama can kaybı ise sırasıyla 1955-1973 dönemi için, 2.28, 

1974-1992 dönemi için 1.27 ve 1992-2012 dönemi için 1.24 dür (OSİB, 2015). 

Taşkınlar neticesinde azalan can kaybına rağmen ekonomik hasarlar 

açısından tam tersi bir artış gözlenmektedir. Artan kentleşme, kentlerin hasar 

görülebilirliğini artırırken, mekânsal planlamada risk bazlı planlamaya geçilmemesi 

sadece koruma odaklı yapısal tedbirlerle taşkın riskinin azaltılmaya çalışılması gibi 

birçok sebepten dolayı hasar azaltımında istenen başarı sağlanamamıştır (OSİB, 

2015). 
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Şekil 1-4 Türkiye’de Yaşanan Taşkınlar Neticesindeki Can Kayıpları  (OSİB, 2015) 
 

 

Şekil 1-5 Türkiye’de Yaşanan Taşkınların Etkilediği Alanlar (OSİB, 2015) 
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Şekil 1-6 Türkiye’deki Taşkınların Meydana Getirtiği Ekonomik Hasarlar (OSİB, 2015) 
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Ülkemizde taşkın yönetimi hususunda farklı kurumların birçok çalışmaları 

bulunmaktadır. Günümüze kadar taşkın afetlerinin yönetimi amacıyla muhtelif 

çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük bir bölümünü yapısal proje faaliyetleri ile 

taşkın sırasındaki kurtarma ve acil yardım faaliyetleri ve erken uyarı sistemleri gibi 

yapısal olmayan faaliyetler oluşturmuştur. 

Son yıllarda giderek önem kazanan risk esaslı yönetimin ön plana çıkması 
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amacıyla SYGM tarafından Taşkın Riski Yönetim Planları hazırlanmaya 
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Havzalarında Taşkın Yönetim Planları devam etmekte olup birçok havza için Taşkın 

Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

SYGM tarafından yürütülen Taşkın Yönetim Planları AB Taşkın Direktifini 

esas alarak temelde dört parçadan oluşmaktadır: (1)Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 

(2) Taşkın Tehlike Haritalarının hazırlanması (3) Taşkın Risk Haritalarının 

Hazırlanması (4) Taşkın Yönetim Planının hazırlanması.   

 

DSİ sorumluluğunda birçok yapısal tedbir planlamakta ve uygulanmaktadır. 

Yapısal tedbirler taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal 

unsur içeren projeli çalışmalar, taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını ele alan 

projelerden oluşmaktadır. Bu projeler kapsamında 2014 yılı başı itibari ile 68 adedi 

taşkından koruma maksatlı baraj, 6744 adedi çeşitli taşkın koruma tesisleri olmak 

üzere toplam 6812 adet tesis inşa edilmiştir.  Bu tesislerin sürdürebilirliğini sağlamak 

ve taşkın zararlarını azaltmak maksadıyla, taşkın maksatlı depolama tesislerinde 

yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, her yıl ortalama 13 milyon m3 dere 

yatağı temizliği, sedde vb. yapım çalışması,   12 000 m3 beton onarımı,  2 000 km 

servis yolu bakımı ve 80 000 m3 stabilize serilmesi çalışması yapılmaktadır. (OSİB, 

2015) 

 

Taşkın afetini deprem gibi diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik, 

“önceden tahmin edilerek erken uyarılarının yapılabilmesidir. Bu özellikten de 

yararlanarak, bazı ülkelerde afet yönetim programlarının bir parçası olan taşkın 

tahmin ve erken uyarı, planlama ve eğitim ile can kayıplarında önemli azalmalar ve 

ekonomik zararlarda da önemli düşüşler sağlanmaktadır. Bu kapsamda Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü tarafından Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulması çalışmaları 

devam etmektedir. Bu sistem sayesinde havza ölçeğinde toprağın nem durumunu, kar 

örtüsünü,  yağmış ve yağacak olan yağışın miktarlarını tahmin eden ve nehirdeki 

akışı ve yükselmeleri sayısal modeller ile bir bütün içinde sürekli olarak takip ederek 

taşkın tahmini yapabilecek böylece zararlarının azaltımı ve gerekli tedbirlerin 

alınabilmesi için gereken çalışmalar yapılabilecektir (OSİB, 2015). 
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Ayrıca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 2013 – 

2017 yıllarını kapsayan Yukarı Havza Eylem Planı ve Erozyon Kontrolü Eylem 

Planları hazırlanmış olup, uygulamaya başlanılmış olan sel havzalarında bütünleşmiş 

sel kontrolü projeleri hazırlanmaktadır. 

1.6. Taşkın Direktifi ve Getirdikleri  

2002 yılında Orta Avrupa'yı vuran büyük ve yıkıcı taşkınlar sonrasında daha 

çok gündeme gelen taşkınlara karşı, taşkın riskini azaltmak ve iklim değişikliğinin 

bir sonucu olarak taşkın riskinde gelecekte meydana gelecek değişiklikleri dikkate 

alan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 2007/60/EC sayılı 

“Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi” (Taşkın Direktifi) 

Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi’nin kararıyla 23 Ekim 2007 tarihinde 

kabul edilerek 26 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Taşkın Direktifinin 

temel yaklaşımı “ Havza Bazında Yönetim” olup taşkın risklerini değerlendirme ve 

yönetme merkezli bir yapıyı oluşturma, taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel 

miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı 

amaçlamaktadır. Taşkın Direktifinin bir başka önemli direktif olan Su Çerçeve 

Direktifinden farkı karada yer alan varlıkların taşkınlar yoluyla gelen suların teşkil 

ettiği tehlikelerden korumasına odaklanmasıdır.  
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Taşkın Direktifi aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. 

• Avrupa Topluluğunda taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve 

ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz sonuçlarının azaltılması amacıyla 

taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için bir çerçeve 

oluşturmak, 

• Taşkın riskinin belirlenmesi amacıyla taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk 

haritalarının üretilmesi için bir süreç oluşturmak,  

• Taşkın riski yönetim planlarında taşkın tahmini ve erken uyarı sistemleri 

dahil olmak üzere önleme, koruma ve hazırlıklı olma ilkelerine odaklanarak, 

nehir havzasının ya da alt havzanın kendine özgü özelliklerinin dikkate 

alınmasıyla taşkın riski yönetiminin bütün boyutlarını kapsamak  

Taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler 

üzerindeki olumsuz etkilerinin en az düzeye indirilmesi maksadıyla oluşturacak 

Taşkın Risk Yönetim Planları üç aşamalı bir çalışmayı ön görmektedir : (1) Taşkın 

AB TAŞKIN DİREKTİFİ  
 
Üye Ülkelerin Yükümlülükleri 
 
Taşkın Direktifi Avrupa Birliğine üye olan ülkelerden aşağıdaki yer alan 

değerlendirmeleri verilen tarihlere kadar tamamlamakla yükümlü kılmıştır.  

 

• Potansiyel Ciddi Taşkın Riski taşıyan alanları belirleyen Taşkın Riski Ön 

Değerlendirmesini 2011 yılı tarihi itibariyle  

• Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritalarını 2013 yılı itibariyle  

• Taşkın Risk Yönetim Planlarını (taşkın riskini azaltan önlemleri içeren 

planı) 2015 yılı itibariyle ve 

• Her 6 yıllık süre boyunca iklim değişikliğinin etkilerini göz önüne alarak 

bu çalışmaları güncellemekte mükellef kılmıştır. 

Yukarıdaki tüm değerlendirmeler Su Çerçeve Direktifinin çevresel 

hedefleriyle uyumlu olacak ve paydaşlarla görüşlerini göz önüne alacaktır. 
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riski ön değerlendirmesi , (2) Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması 

(3) Taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması. 

Taşkın Direktifi AB Üye Devletlerinde üç aşamada uygulanmaktadır. İlk 

aşamada, AB Üyesi Devletlerin taşkın riskinin mevcut olduğu ya da bir taşkın 

olayının yaşanabileceğinin düşünüldüğü alanları  (Potansiyel Ciddi Ölçüde Taşkın 

Riski Taşıyan Alanlar olarak adlandırılan) belirlemek amacıyla 22 Aralık 2011 

tarihine kadar nehir havzaları ve kıyı bölgeleri için Taşkın Riski Ön 

Değerlendirmesini (TRÖD) tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

 

İkinci aşamada, Üye Devletlerin, belirlenmiş olan Potansiyel Ciddi Ölçüde 

Taşkın Riski Taşıyan Alanlar için 22 Aralık 2013 tarihine kadar taşkın tehlike ve 

taşkın risk haritalarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu haritaların, taşkın olayının 

ekstrem durum olarak değerlendirilebileceği alanlar dahil, meydana gelme olasılığı 

yüksek (tercihe bağlı),  orta ve düşük taşkınlara meyilli olan alanları göstermesi 

gerekir. Haritaların aynı zamanda öngörülen taşkın yayılım alanı, su derinliği ve 

mümkünse akış hızı (taşkın tehlike haritaları) ve taşkından etkilenebilecek ekonomik 

faaliyetler, risk altındaki kişi sayısı ve taşkının yol açacağı çevresel zararlara (taşkın 

risk haritaları) ilişkin detaylı bilgileri içermesi gerekmektedir.  

 

Taşkın Direktifinin üçüncü aşamasında ise, Üye Devletlerin 22 Aralık 2015 

tarihine kadar havza düzeyinde Taşkın Riski Yönetim Planlarını hazırlamaları 

gerekmektedir. Böylelikle Taşkın Direktifinin süreçleri Su Çerçeve Direktifinin 

Nehir Havzası Yönetim Planları döngüsüyle uyumlaştırılacaktır. Taşkın Riski 

Yönetim Planları, önleme, koruma ve hazırlıklı olmaya odaklanılmakta, Potansiyel 

Ciddi Ölçüde Taşkın Riski Taşıyan Alanlarda taşkın riskinin yönetilmesi için 

hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak öncelikli tedbirler belirlenmektedir. 

 

TD’nin planlama döngüsü Şekil 1-7 de gösterilmiştir. Taşkın Direktifinin 

planlama döngüsü Su Çerçeve Direktifinin döngüsü ile uyumlu hale getirilmiştir ve 

iki Direktifin koordinasyon halinde uygulanması gereklidir. Fakat Taşkının Direktifi 
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Su Çerçeve Direktifinden sonra ortaya çıktığından dolayı iki Direktifin birbirleriyle 

uyumlaştırılması zaman alacaktır (OSİB, 2014). 

 

 

Şekil 1-7 AB Taşkın Direktifi Planlama Döngüsü (OSİB, 2014) 
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AB Taşkın Direktifindeki Bazı Detaylar  

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi ( Madde 4 ve 5) 

Taşkın azaltım çalışmaları potansiyel ciddi taşkın riski taşıyan alanlarda veya 

gelecekte olma ihtimali olabilecek alanlarda yapılması esastır. Eğer bir nehir 

havzası, alt havzası veya kıyı bölgelerinden potansiyel ciddi taşkın riski yoksa veya 

gelecekte olması beklenmiyorsa üye devletler bu alanları sadece göstermekle 

yetinebilirler ve bu alanlar için daha fazla bir işlem yapmaya gerek 

bulunmamaktadır. 

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritaları ( Madde 6)  

Nehir havza veya alt havzalarında belirlenen potansiyel ciddi taşkın risk alanlarında 

taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları aşağıdaki üç senaryoya göre oluşturulacaktır: 

• Düşük ihtimalli ve ekstrem durum senaryosu  

• Orta ihtimalli senaryo ( Dönüş periyodu > 100 yıl) 

• Yüksek ihtimalli senaryo ( Uygun alanlarda) 

Bu haritalar taşkının yayılımı, derinliğini ve suyun hızını içerecek olup aynı 

zamanda taşkın risk haritalarında olumsuz sonuçları gösterecektir. 

Taşkın Risk Yönetim Planı ( Madde 7)  

Taşkın ön risk değerlendirmesinde belirlenen alanlarda taşkın riskinin azaltımı ve 

yönetimi için nehir havzası veya alt havzasından taşkın risk yönetim planları 

hazırlanacaktır. Bu planlar taşkınların insan sağlığı, kültürel miras ve ekonomik 

aktivitelere olan potansiyel olumsuz sonuçların azaltımını hedeflerken, uygun 

alanlarda yapısal olmayan tedbirlerle taşkının olma ihtimalini azaltımını da 

kapsamalıdır. Taşkın risk yönetimi aşağıdaki aşamalara odaklanmalıdır. (Klijn, 

2009) 

Önleme  ( Ör: taşkına meyilli alanlarda yapılaşmanın ve sanayileşmenin önlenerek 

taşkınların zararlarının önlenmesi ve taşkın riski olan alanlar için politikaların 

geliştirilmesi 

Koruma  ( Ör: Belli bir bölgede meydana gelebilecek taşkının sonuçlarının 

azaltımı için tedbirlerin alınması ) 

Hazırlık  (Ör: Halka taşkın anında nasıl hareket edilmesi hususunda bilgi 

verilmesi) 
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BÖLÜM II 

2. HİDROLOJİK VE HİDROLİK MODELLEME TEKNİKLERİ 

2.1. Hidrolojik Modelleme 

Hidrolojik modelleme suyun doğadaki çevrimini etkileyen, yağış, sızma, 

buharlaşma, yeraltı suyundan beslenme, toprak nemi, sediment taşımını vb. birçok 

karmaşık olayın birbirleriyle ilişkisini kuran ve hidrolojik çıktılar elde eden 

modelleme yaklaşımıdır. Hidrolojik modeller zaman ve mekânsal türevleri işleme 

kıstasına göre temelde üç başlık altında toplanabilirler: (1) dağılımlı modeller,         

(2) yarı-dağılımlı modeller ve (3) bütünleşik modeller. Hidrolojik model mekânsal 

değişimleri dikkate alıyorsa dağılımlı hidrolojik model olarak adlandırılırken sadece 

mekânsal değişimleri dikkate alıp diğer özellikleri dikkate almadan işlem yapıyorsa 

da yarı-dağılımlı hidrolojik model olarak tanımlanır (Mujumdar ve Kumar, 2012). 

Herhangi bir zaman tanımı içinde, hidrolojik model kesikli veya devamlı olarak 

çalışabilir. Taşkın yönetiminde planlama ve işletme çalışmalarını iki farklı uygulama 

için farklı tipte modeller gerekmektedir. Plate (2009) taşkın yönetimi için hidrolojik 

modelleri dört farklı aşama için analiz etmiştir. (i) veri aşaması, CBS bilgileri ve 

farklı zamansal ölçek için bilgiler (ör: mevsimsel bazda) (ii) model aşaması, (a) 

topografya, sayısal arazi modeli, akarsu ağı, alt havzalar, su bütçesi gibi temel 

hidrolojik girdiler (b) mevsimsel veya olay ölçeğinde taşınım modelleri (iii) çıktı 

aşaması, karar verici mekanizmalar için haritalar ve tabloların oluşturulması (iv) 

karar aşaması, hidrolojik çıktıların yönetimsel kararlar için yorumlanması.  

Taşkın pik değerinin hesap edilmesi, belli bir konum için taşkın hidrografının 

elde edilmesi, taşkın ötelemesinin yapılması çalışmalarında kullanılan birçok 

hidrolojik model mevuttur. Bu modeller hidrolojik bileşenleri ve kullandıkları 

varsayımları mekânsal bazda nasıl dağıttıklarına göre çeşitlilik göstermektedir. 

Hidrolojik modeller genelde bir nehir havzası için veya alt havza için çalışabilir. 

Havza bazında su kaynaklarının planlanması ve hidrolojik ekstremlerin analiz 

edilmesinde ve sorunlara çözüm üretilmesi aşamasında hidrolojik modeller önemli 

bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşkın yönetimi açısından ele alındığında 

yağış süresi ve şiddeti kullanılarak taşkın debisi ve süresinin hesap edilmesi, taşkın 
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dalgasının akarsu yatağı boyunca karşılaşacağı gerek baraj gibi yapılar gerekse diğer 

rüsubat birikintilerinin taşkın dalgasına etkileri hidrolojik modelleme kullanılarak 

gerçekçi ve yüksek doğrulukta analiz edilebilir ve sorunlara çözümler üretilebilir. 

Hidrolojik modellere girdi olarak modelin hangi amaçla kullanılacağı 

önemlidir. Bir nehir hidrolojik modellemesi yapılacaksa, örnek olarak, yağış, zemin 

tipi, bitki örtüsünün tipi, arazi kullanım durumu, sıcaklık, yer altı suyu durumu gibi 

havza karakteristikleri vb. veriler girdi olarak kullanılır. Modelleme sonucu olaraksa 

belli bir zaman aralığı için (gün, hafta veya ay) akarsuya ait akım değerleri, toprak 

nemi veya terleme yoluyla su kaybı olabilir.  

Günümüzde ücretsiz olmak üzere gelişmiş kullanıcı ara yüzlerine sahip bir 

çok hidrolojik modelleme yazılımı bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Amerika 

Birleşik Devletleri Ordu Mühendisliği tarafından geliştirilen HEC-HMS ve HEC-

RAS programları, Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından yazılan SWMM 

hidrolojik modeli, AVSWAT  (Neitsch, 2001) ve VIC (Liang ve Xie, 2001) gibi 

modeller de ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu modeller küresel veri setlerini, iklim 

değişikliğinin etkilerini göz önüne alarak, kısıtlı veri olan yerler için bile, yerel 

hidrolojik karakteristikleri ortaya çıkarabilme özelliklerine de sahiptirler. Ayrıca 

yapay sinir ağları, bulanık mantık gibi yapay zekaya ( soft computing, ing) dayanan 

gerçek zamanlı taşkın tahmini için kullanılan ampirik hidrolojik modeller de 

bulunmaktadır (Kumar, 2012). 

2.1.1. Hidrolojik Modellemenin Esasları 
 

Taşkın çalışmaları için kullanılacak olan hidrolojik modeller yağışı çeşitli 

bileşenlerine ayırma fonksiyonuna sahiptir. Havzanın taşkın hidrografını elde etme 

ve taşkın ötelemesini gerçekleştirme maksadıyla kullanılan birçok hidrolojik model 

mevcuttur. Bu modeller hidrolojik bileşenleri tahmin etme, kullandıkları 

varsayımlara ve mekânsal olarak bu bileşenleri nasıl dağıttıklarına göre 

değişmektedir. 
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2.1.1.1. Yağışın Ayrılması  
 
 İlk olarak taşkın hidrolojisi çalışmaları açısından meydana gelen yağışın 

oluşturduğu taşkın debisi ve hidrografını bulmak en önemli aşamadır. Yağış 

meydana geldiği anda ilk olarak bitki örtüsü veya diğer yüzeyler tarafından su tutulur 

ve hemen yağışın akışa geçmesine izin vermez. Yağış yeryüzüne ulaştığında ilk 

olarak toprağa sızar. Ayrıca yağışın bir bölümü de göl, bataklık gibi yüzeyler 

tarafından yüzey depolaması olarak hapsedilir. Yağışın küçük bir bölümü çıplak 

yüzeylerden buharlaşırken bir kısmı da bitki örtüsü tarafından buharlaşma yoluyla 

kaybolur. Toprağa sızan suyun bir kısmı yeraltı suyu beslemesiyle ana kanalı besler 

bir kısmı ise akifer veya derinlerde su deposu olarak saklanır.  Yağıştan doğrudan 

akışa dönüşen kısım yukarıda anlatılan aşamalardan kalan kısım olup taşkın debisini 

oluşturur.  

2.1.1.2. Yüzey akımı  
 

Yağışın şiddeti arttıkça toprağın su tutma kapasitesi azalır ve su toprak 

yüzeyinin üstünde ince bir tabaka halinde akışa geçer.  Bu tip akışa Horton yüzey 

akışı denir. Horton yüzey akışı basitçe “ I-f ” olarak formüle edilir. Burada I yağış 

şiddeti (cm/saat) ve f ise sızma kapasitesi (cm/saat) olarak gösterilmektedir.  Yağışın 

şiddeti toprağın sızma kapasitesinden azsa yağışın tamamı toprak tarafından emilir. 

(Mujumdar ve Kumar, 2012) 

 

Horton yüzey akışı toprak neme yağıştan önce doymuşsa meydana gelir. 

Doymuş yüzey akışı ise genellikle yüzey altı akımlarla toprağın alttan neme 

doymasından meydana gelen akımlar olarak tanımlanır. Doymuş yüzey akışı 

genellikle vadilerde ve nehirlerin kenarlarında olur. Doğrudan akım olarak 

adlandırılan (Throughflow,ing) akım ise toprağın içindeki çatlaklardan, hayvanların 

yuvalarından vb., gibi küçük yerlerden direk olarak akarsu kanalına gelen akımlara 

denir. Her üç akım türü, Horton, doymuş yüzey akımı ve doğrudan akım, şiddetli bir 

yağış esnasında ortaya çıkabilir. 
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2.1.1.3. Etkili Yağış ve Doğrudan Akım 
 

Etkili (net) yağış depolanma, sızma, bitki örtüsü tarafından tutulan ve 

buharlaşma gibi kayıplardan arındırılmış doğrudan yüzey akışına geçen yağış olarak 

tanımlanır. Doğrudan akım (Doğrudan yüzeysel akış) artan yağış tarafından meydana 

gelen yüzeyde Horton yüzey akımı şeklinde oluşan akımdır. Taşkın çalışmalarında 

doğrudan akımın hidrografının gözlenen toplam akım hidrografından elde edilmesi 

önemlidir. Doğrudan akımın toplam akım hidrografından nasıl elde edildiğine bu tez 

kapsamında değinilmeyecektir.  

 

  Şekil 2.1 bir alt havzaya yağan yağışın ne gibi aşamalardan geçip yüzey 

akımına dönüştüğü gösterilmektedir. Yağan yağış havzada farklı formlarda ve 

katmanlara dağılmaktadır. Havzayı bir operatör olarak düşünürsek girdi yağış ve 

çıktı ise yüzey akışı olmaktadır.  Toprağın sızma özelliği yüzey akışına geçecek olan 

miktarı  etkilemektedir. Bu sebepten ötürü taşkın çalışmalarında yapılacak olan 

hidrolojik çalışmalarda toprağın su tutma ve sızma özelliklerinin iyi belirlenmesi 

önemlidir. 
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Yağış (Girdi) 

 

Tutulma Depolama  Sızma  Yüzey Akışı 

Yeraltı 
 

 

Akifer depolaması Derin Yeraltı 
 

Akarsu kanalı( Girdi) Akarsu kanalı( Girdi) 

 

Akarsu kanalı( Girdi) 

 

Akım(Çıktı) = Yüzey akışı + Baz akım 

Şekil 2-1 Yağışın Hidrolojik  Modelde Dağıtımı (Viessman, 1989) 
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2.1.2. Taşkın Pik Debisinin Hesaplanması  

2.1.2.1. SCS Eğri Numarası Yöntemi  

Gözlenmiş bir yağış verisinden taşkın debisini bulmak için öncelikle yağışın 

ne kadarının kaybedildiğini bulmak gerekmektedir. ABD Toprak Koruma Servisi 

tarafından geliştirilen eğri numarası (CN) yöntemi bu alanda sık kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bu yöntem yağışın seçilen havzaya düzgün olarak dağıldığını 

varsayar ve toprağın tipine ve sahip olduğu nem miktarına göre sızma miktarı elde 

edilir. SCS yönteminde unutulmaması gereken önemli bir varsayımda akımın tüm 

kayıplar (Ia ) çıkarıldıktan sonra başladığı ön kabulüdür.  

 

Havza depolaması olarak gösterilen S havzanın toprak yapısı, bitki örtüsü, 

arazi kullanımı gibi karakteristik özelliklerine göre değişmektedir. CN katsayısı 

burada havzanın toprak sınıflandırması ve yüzey örtüsünün bir fonksiyonu olarak 

ifade edilirken ve 0-100 arasında bir değer alır. CN değerleri için yayımlanmış olan 

tablolar kullanılmaktadır. (Kumar, 2012) 

                                                             𝑆𝑆 =
1000
𝐶𝐶𝐶𝐶

− 100                                                     [2.1] 

 
Akım için (etkili yağış) elde edilen denklem şu şekilde ifade edilir. (Burada 

Pe doğrudan akımı ifade etmektedir.)  

 
 

                                                        𝑃𝑃𝑃𝑃 =
(𝑃𝑃 − 0.2 ∗ 𝑆𝑆)2

𝑃𝑃 + 0.8 ∗ 𝑆𝑆
                                                   [2.2] 

  

2.1.2.2. SCS Yöntemiyle  Taşkın Hidrografının Elde Edilmesi  
 

Genelde taşkın hidrolojisinde pik taşkın debisinin bulunması toplam taşkın 

hidrografının bulunmasından daha önemlidir. Aşağıda ifade edilen prosedür taşkın 

hidrografının oluşturulmasından önce taşkın debisinin bulunmasına yöneliktir 

(Maidment,1993).  Burada Tp hidrografın pik  noktasına ulaştığı an, D artan yağış 

süresi ve tc toplanma süresini gösterir ve şu şekilde bulunur : 

                                                 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 0.5 ∗ 𝐷𝐷 + 0.6 ∗ 𝑡𝑡𝑐𝑐                                                      [2.3] 
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SCS yöntemiyle hesaplanan toplan akım hacmine VQ  olarak ifade edilirse 

akımın hidrografı Şekil 2-2 de verildiği gibi olur: 

 
Şekil 2-2 SCS Üçgen Hidrografi  

 

Taşkın pik debisi , qp, şu şekilde bulunur : 

                                                        𝑞𝑞𝑝𝑝=
0.208 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉𝑞𝑞

0.5 ∗ 𝐷𝐷 + 0.6 ∗ 𝑡𝑡𝑐𝑐
                                               [2.4] 

Burada A havzanın km2 cinsinden alanı, Vq milimetre cinsinden akış, D ve tc ise saat 

cinsinden zamanı ifade etmektedir. 

 

2.1.2.3. Rasyonel Yöntem 
 

Rasyonel yöntem şehir taşkınlarının hesaplanmasında en çok kullanılan 

yöntemlerden biridir. Rasyonel yöntemin denklemi şu şekildedir : 

 

                                                       𝑄𝑄𝑝𝑝 = 0.278 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐴𝐴                                           [2.5] 

 
Burada Qp pik debiyi, I etkin yağış şiddeti, A havzanın alanı ve C ise 

boyutsuz bir katsayıdır. Rasyonel yöntemin dayandığı kabul; belli bir yağışın aniden 

başlayıp devamlı olarak yağması ve bunun meydana getirdiği akım toplanma 

süresine kadar artması, toplanma süresinde ise bütün havzanın katkısı 

tamamlandıktan sonra sabit olarak devam etmesidir.  Rasyonel yöntemin en zayıf 
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noktası C katsayısının seçimidir zira bu katsayı havza için pik debinin yağış şiddetine 

oranının sabit olduğunu belirtir ki, gerçekte bu doğru değildir. 

Rasyonel yöntem uygulanırken şu adımlar takip edilir (1) Havza için tc 

toplanma süresi bulunur (2) Akım katsayısı C tayin edilir (3) Seçilen Tr tekerrür 

süresine göre bu süre için bir i yağış şiddeti bulunur (4) Taşkın pik değeri Qp elde 

edilir  (Usul, 2013). 

2.1.2.4. Synder Yöntemi  
 

Synder (1938) tarafından geliştiren birim hidrograf bulma yöntemi de taşkın 

pikinin hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Synder birim hidrografında üç 

parametre tanımlanmıştır: (1) taban süresi, (2) pik debi ve (3) havza gecikmesi. 

Taşkın hidrografın şekline havza karakteristikleri; alan, şekil, topografya, kanal 

eğimi, akarsu yoğunluğu ve kanal depolaması etki etmektedir.  

 

Synder’in geliştirdiği standart birim hidrograf çin etkili yağış süresi tr ile 

havza gecikmesi tp arasında şu ilişki bulunmaktadır. 

                                                             𝑡𝑡𝑟𝑟 =
𝑡𝑡𝑝𝑝

5.5
                                                                    [2.6] 

 

Bu standart birim hidrograf için havza gecikmesi ise şu şekildedir : 
 
                                                      𝑡𝑡𝑝𝑝 = 0.75 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐)0.3                                         [2.7] 

 
Burada L havza sınırına kadar olan ana kanal uzunluğu, Lc ise havza 

çıkışından havzanın ağırlık merkezine ana kanal boyunca ölçülen mesafe ve Ct de 

hidrolojik olarak benzer havzadan bulunan bir havza katsayıdır.  

 

Standart birim hidrografın birim alana göre pik debisi , qp ise şu şekildedir:  
 

                                                 𝑞𝑞𝑝𝑝 = 2.75∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝

𝑡𝑡𝑝𝑝
                                                       [2.8] 

Burada Cp başka bir havza parametre olup Ct gibi hidrolojik olarak benzer havzadan 

bulunur. (Usul, 2013) 
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2.1.2.5. Mockus Yöntemi  
 

Mockus yöntemi sentetik birim hidrograf yöntemlerinden biri olup hidrografı 

üçgen şekilde kabul eden yaklaşıma dayanmaktadır. Toplanma süresi 30 saat veya 

daha az olan drenaj alanları için uygulanan bu yöntem, daha büyük alanlarda 

kullanılmak istendiğin de  drenaj alanları alt havzalara ayrılır ve   her alt havza için  

için çizilen hidrograflar gecikme zamanlarına göre süperpoze edilir. 

 

Taşkın pik debisini veren denklem şu şekildedir :  

 

                                            qp = K x A x ha / Tp                                                       [2.9] 

 

Toplanma zamanı Tc: 

 

                                𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0.00032 ∗ 𝐿𝐿0.77/𝑆𝑆0.385                                       [2.10] 

 

Burada L m cinsinden dere uzunluğu ve S harmonik eğimi ifade etmektedir. Taşkını 

meydana getiren yağış süresi 

                                        𝐷𝐷 = 2�𝑇𝑇𝑐𝑐                                                            [2.11] 

Hidrografın yükselme zamanı Tp, alçalma zamanı Tr ve taban süresi ise şu 

şekilde bulunur :  

                                 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 0.5 ∗ ∆𝐷𝐷 + 0.6 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐                                                    [2.12] 

                                            𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐻𝐻 ∗ 𝑇𝑇𝑝𝑝                                                                 [2.13] 

                                           𝑇𝑇𝑏𝑏 = 𝑇𝑇𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑟𝑟                                                               [2.14] 

2.1.2.6. DSİ Sentetik Yöntemi  
 

Taşkın pik debisinin elde edilmesi için Türkiye’de sıklıkla kullanılan bir 

başka yöntem ise SCS tarafından geliştirilen boyutsuz birim hidrografı esas alan DSİ 

sentetik yöntemidir. DSİ sentetik yönetminde birim akış yüksekliğini veren 2 saat 

süreli bir yağışın akım verimi şu şekilde hesaplanmaktadır : 
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              𝑞𝑞𝑣𝑣 = 414 ∗ �𝐴𝐴0.225 ∗ �𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝑐𝑐

�𝑠𝑠ℎ
�

0.16
�

−1

                             [2.15] 

 
Bu denklemde A (km2) olarak drenaj alanı, L (km) olarak ana kol boyu Lc 

(km) havza ağırlık merkezinin çıkış kesitine uzaklığı Sh ana kolun harmonik 

eğimidir. 

                                        𝑆𝑆 = � 𝑛𝑛

∑� 1
�𝑠𝑠𝑖𝑖

�
�                                                   [2.16] 

 

                               𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖−𝑍𝑍𝑖𝑖−1
∆𝐿𝐿

                                             [2.17] 

 

Taşkın pik debisi ise şu şekilde elde edilir : 

 

                                𝑞𝑞𝑝𝑝 = 10−3 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣                                             [2.18] 

2.1.2.7. İstatistiki Yöntemler  
 

Taşkın hidrolojisin de farklı yenileme sürelerine göre taşkın debilerinin 

bulunması için istatistiki yöntemler de sıklıkla kullanılmaktadır. Taşkınların 

tahmininde teorik olasılık dağılımlarının kullanılması analitik yöntemler olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dağılımların parametreleri literatürde birçok yöntemle 

(Momentler yöntemi, L-momentler vb.) bulunmaktadır. Taşkın hidrolojinde 

kullanılan bazı önemli dağılım fonksiyonları şunlardır (Bayazıt, 2008) : 

• Normal Dağılım 

• Lognormal Dağılım,( 2 ve 3 parametreli)  

• Gumbel Dağılımı 

• Pearson Tip III Dağılımı  

• Log Pearson Tip III Dağılımı  
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2.1.3. Taşkın Ötelemesi  
 

Taşkın çalışmalarında taşkın ötelemesi kavramı çok önemli bir yere sahiptir. 

Taşkın ötelemesi literatürde taşkın dalgasının bir kanal veya haznede ilerlerken 

herhangi bir noktadaki zaman ve büyüklük değerlerinin, memba tarafındaki bir 

noktadaki değerler kullanılarak bulunması işlemidir (Usul, 2013). Bir taşkın dalgası 

bir nehir boyunca dalga olarak ilerlerken hız ve zaman özellikleri devamlı 

değişmektedir. Bu sebepten dolayı taşkının pik yapacağı an ve taşkının şiddetinin 

bulunması çok zor bir hale gelir. Fakat memba koşulları bilinirse taşkın dalgasının bu 

belirsizlikleri bazı yaklaşımlar kullanılarak tahmin edilebilir. Tahmin edilen bu 

sonuçlar özellikle taşkın erken uyarı sistemleri için önemlidir.   

 
Şekil 2-3 Taşkın Hidrografı (Kumar, 2012) 

 
Taşkın dalgası zamanla değişen düzgün olmayan bir akımdır. Bu gibi 

akımların incelenmesinde veya ötelenmesinde iki tip yöntem kullanılmaktadır. 

1. Hidrolojik (Toplu) Yöntemler: Bu yöntemler sadece akımın süreklilik 

denklemini kullanır ve bazı ek kabullerle belirli kesitlerde akımın zamanla 

değişimini belirler.  

2. Hidrolik (Yayılı) Yöntemler: Akımın süreklilik ve momentum denklemleri  

kullanarak akarsu boyuna her noktada akımın zamanla değişimi belirlenir. 

Bu denklemlerin çözümü güç olduğundan bazı kolaylaştırıcı yöntemler 

geliştirilmiştir. Bunlar, (1) kinematik dalga, (2) difüzyon dalgası ve (3) 

dinamik dalga olarak sıralanır. 
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Kinematik dalga modelinde momentum denkleminde atalet kuvvetleri (yerel 

ve konvektif ivmeler) ve basınç kuvveti ihmal edilerek yerçekimi ve sürtünme 

kuvvetlerinin dengede olacağı varsayılarak aşağıdaki denkleme varılır   

 

                                                       𝑆𝑆𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑓𝑓                                                                   [2.19] 

 

Kinematik dalga yayılma hızı ise şu şekildedir : 

 

                                                   𝑐𝑐𝑘𝑘 =
1
𝐵𝐵

 
𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                             [2.20] 

 

Difüsyon dalga modelinde zamanla değişen akımın momentum denkleminde yerel ve 

konvektif ivmeler ihmal edilerek şu denkleme varılır:   

 

                                            𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑆𝑆𝑜𝑜 − 𝑆𝑆𝑓𝑓                                                          [2.21] 

 

Difüzyon dalga modeli ise şu şekilde gösterilir  

 

                         𝑐𝑐𝑘𝑘
𝜕𝜕(𝑉𝑉𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝜕𝜕
+

𝜕𝜕(𝑉𝑉𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0 
𝜕𝜕2(𝑉𝑉𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝜕𝜕
                                                  [2.22]  

 

Dinamik dalga modeli ise yerçekimi, sürtünme kuvvetlerinin yanında atalet 

ve basınç kuvvetlerinin hepsinin momentum denkleminde çözümünü içerir. St. 

Venant denklemlerinin sonlu farklarla çözümü sonucunda şu şekilde bulunur: 

 

                                      
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

=
𝜕𝜕𝑖𝑖,𝑗𝑗+1 − 𝜕𝜕𝑖𝑖,𝑗𝑗 + (𝜕𝜕𝑖𝑖+1,𝑗𝑗+1 − 𝜕𝜕𝑖𝑖+1,𝑗𝑗

2∆𝑡𝑡
                          [2.23]  

 

Hidrolojik yöntemler genelde taban eğimi büyük ve akım derinliği küçük olan 

akarsularda iyi sonuç verirken, taban eğiminin küçük (0.0005’ten az) olması, 

biriktirme haznesinde ani olarak kapak açılması veya baraj yıkılması gibi 

senaryolarda hidrolik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir (Bayazıt, 2008, s. 101-

103).  
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Hidrolojik modelleme sonucu elde edilen hidrograf öteleme yöntemleriyle 

daha aşağı bir kesite taşınabilir. Alt havzaların bu şekilde ötelenen hidrograflarının 

süperpoze edilmesiyle havzanın çıkışında taşkın hidrografı belirlenmiş olur. Taşkın 

öteleme tekniklerinin detayına bu tez kapsamında girilmeyecektir. 

2.2. Hidrolik Modelleme  

Hidrolik modelleme nehir hidroliğine esas teşkil eden tasarım ve işletme 

çalışmalarını fiziksel olarak modelleme çalışmasıdır. Taşkın modellemesi özelinde 

hidrolik modelleme nehir hidroliğinin esaslarını taşkın esnasında akarsuyun 

davranışının modellenmesidir. Son yıllarda artan taşkınların yarattığı sosyo-

ekonomik sorunlar akarsuların hidrolik modellenmesi konusunda birçok farklı 

yöntemlerin doğmasına sebep olmuştur. Özellikle taşkın yayılımı konu edinen 

modeller taşkın yönetimine büyük katkı sağlarken sediment taşınımı ve taşkın risk 

sakınımının kavranmasında yardımcı olmuştur (Baldassarre, 2012). 

Hidrolik modelleme çalışmalarında gerek hidrolojik gerek hidrolik 

parametrelerden kaynaklanan belirsizlikler modelleme çalışmalarının niteliğini 

etkilemektedir.  Modelleme çalışmasında temel olarak üç ana başlıkta 

belirsizliklerden söz edilebilir:  

(i) Hidrolojik verilere dayanan gerek girdi gerekse kalibrasyon 

aşamasında yer alan gözlemsel belirsizlikler  (yağış, sıcaklık ve akarsu 

debileri vb.) 

(ii) Model kalibrasyonunda kullanılan parametre belirsizlikleri 

(iii) Fiziksel sürecin şematize edildiği modelin yapısal durumundan 

kaynaklanan belirsizlikler 

Son yıllarda belirsizlik analizlerine artan ilgi ve gelişen teknolojik imkânlar 

doğrultusunda hidrolik modelleme aşamasında ve modelleme çalışmasının 

neticesinde oluşan taşkın yayılım ve taşkın tehlike haritalarındaki belirsizlikler 

azalmıştır. Gelişen uzaktan algılama teknikleri dağınık veri ortamını zengin veri 

ortamına çevirmiştir. Örnek olarak modelleme çalışmasının kalibrasyon aşamasında 

yaşanmış taşkın yayılım alanının sınırının uydu görüntüleri vasıtasıyla tespit edilerek 
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modele kalibrasyon değeri olarak girilmesi modelin doğruluğunu ciddi manada 

artırmıştır. Ayrıca topografik yapının ve nehir morfolojisinin yüksek hassasiyetle 

belirleyebilen havadan lazer ile profil oluşturma sistemi olarak da bilinen LIDAR 

teknikleri topografyadan kaynaklanan belirsizlikleri ciddi manada azaltmıştır. 5 - 15 

cm arasında değişen doğruluk ve planimetrik çözünürlük olarak 1m altı özelliklere 

sahip olan bu tür tekniklerin kullanılmasıyla yüksek hassasiyete sahip modelleme 

çalışmaları gerçekleşebilmektedir (Nimaev, 2015). Ayrıca son yıllarda küresel 

ölçekte ve ücretsiz olarak sunulan Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) 

bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü SRTM adı verilen NASA’nın uzay mekiği 

görevinden elde edilen 3 ° mekânsal çözünürlüğe sahip ve 60 ° Kuzey 54 ° Güney 

enlemlerini kapsayan yükseklik modellidir (Baldassarre, 2012, s. 3). Fakat bu tip 

yükseklik modellerinin kullanımı düşük hassasiyet ve doğruluk oranlarından dolayı 

taşkın modelleme çalışmaları için uygun değildir. 

2.2.1. Hidrolik Modellemenin Esasları 
 
Öncelikle güvenilir ve gerçekçi bir modelleme çalışmayı yürüten mühendisin 

akarsu mühendisliğinin temel ilkelerine hâkim olması, hidrolik mühendisliğinde 

kullanılan fiziksel ve matematiksel konulara tam hâkimiyeti ile gerçekleşebilir. Bu 

konularda tam hâkimiyet sağlayamadan yapılacak çalışmalar şüpheli olur.  

Hidrolik modelleme teknikleri üç başlık altında toplanabilir: 

i. Mühendislik öngörüsü: En eski yöntem olarak bilinen bu yöntem ile geçmiş 

tecrübelere dayanarak tahmin ve hesaplarda bulunulur. 

ii. Fiziksel Modeller: Hidrolik laboratuvarlarında gerçekleştirilerek bu tür modeller 

akarsuların doğadaki hallerini laboratuvar ortamında oluşturulan fiziksel bir 

modele indirgeyerek modelleme çalışmalarında bulunur. 

iii. Numerik (Analitik) Modeller:  Akarsuyun hidrolik fiziksel karakteristiğini 

numerik teknikler vasıtasıyla modelleyen tekniktir. İlerleyen bilgisayar 

teknolojisi sayesinde hem fiziksel hem de numerik koşulları modellemek 

kolaylaşmış ve çok başaralı neticeler elde edilmiştir. (Amerikan Ordu 

Mühendisliği, 1993) 
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Bu konu başlığı altında taşkın yayılım alanlarının belirlenmesinde en çok 

kullanılan numerik modellemeden bahsedilecektir. Taşkın alanlarının numerik olarak 

modellenmesinin iki önemli nedeni bulunmaktadır:  

i. Pahalı ve zaman alan laboratuvar deneylerine alternatif olarak suyun taşkın 

alanlarında yayılım mekanizmasını anlamak 

ii. Taşkın yönetimini başaralı ve gerçekçi olarak planlayabilmek için taşkına ait 

debi, su derinliği, yayılım alanları, su hızı gibi bilgilere ait tahminlerde 

bulunabilmek 

 

2.2.2. Taşkın Yatağındaki Akımın Aşamaları  

Taşkın yatakları genelde bir ana kanal ve bir veya iki tane komşu taşkın 

yatağından meydana gelir. Taşkın dalgası ana kanaldaki bankın yüksekliğini aştığı 

anda ana kanaldaki sular hemen düşük kotta bulunan taşkın sahalarına doğru hızlı bir 

şekilde yayılmaya başlar. Taşkın yatağı hem bir depolama olarak davranır hem de 

suların yayılmasına aracılık eder.  Taşkın kavramı akışkanlar dinamiğinde karmaşık 

birleşik kanalarda ve karmaşık geometride gerçekleşen uzun ve düşük salınımlı 

dalgalar olarak geçer. Taşkın dalgasının büyüklüğü taşkın yönetiminin etkin bir 

şekilde gerçekleşebilmesi için önemlidir zira büyük havzalarda taşkın dalgası 103 km 

uzunluğunda ve 10 m derinliğinde olabilir.  Taşkın dalgası mansaba dalga olarak 

iletilir, c (celerity,ing) ve akarsuyun yatağında meydana gelen sürtünme kayıpları 

nedeniyle azalır.  

Taşkın olaylarının incelenmesinde yataktaki suyun davranışı açık kanal 

hidroliği prensiplerine bağlı kalınarak incelenir. Hidrolik modellemenin temelini 

teşkil eden bu kesimde bir çok varsayım ve basitleştirme kullanılsa da sonuçların 

arzu edilen hassasiyet ve doğrulukta elde edilebilmesi açık kanal hidroliği 

kurallarının iyi uygulanması neticesinde olur.   

Akımın sınıflandırılmasında başlıca iki boyutsuz parametre kullanılmaktadır. 

Atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranının temsil eden Reynolds sayısı Re ve 

atalete kuvvetlerinin ağırlık kuvvetlerine oranının temsil eden Froude sayısı, Fr,  

aşağıda şu şekilde tanımlanmaktadır. 
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                                                           𝑅𝑅𝑃𝑃 =
𝑠𝑠𝑑𝑑
𝑣𝑣

                                                              [2.24]      

                                                     𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑠𝑠

√𝑔𝑔𝐷𝐷
                                                           [2.25] 

    

Burada u ortalama hız, v suyun kinematik viskozitesi, g yerçekimi ivmesidir. 

 

Froude sayısı akımı sakin veya nehir rejimi (Fr<1.0) , kritik rejim (Fr=1.0) 

veya  sel rejimi (Fr>1.0) olarak sınıflandırılır. Froude sayısının paydasında bulunan 

√gD terimi sığ sudaki dalga yayılma hızıdır. Sel rejimde ortalama akım hızı dalga 

yayılma hızında fazladır ve dalga mansap yönünde yayılır. Nehir rejiminde ise bu 

durumun tersi meydana gelir.  

 

Açık kanallarda akım sınıflandırılması şu şekildedir (Yanmaz, 2012): 

a) Laminar akım (Re≤ 500) 

b) Türbülanslı akım ( Re≥12500) 

1) Zamanla  değişmeyen akım ( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 0) 

-Üniform akım (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0) 

-Üniform olmayan akım ( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

≠ 0) 

 -Yavaş değişken akım (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝑘𝑘üçü𝑘𝑘) 

 -Ani değişken akım (𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝑏𝑏ü𝑑𝑑ü𝑘𝑘) 

2) Zamanla değişen akım  

         -Üniform akım  

         -Üniform olmayan akım ( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

≠ 0) 

   -Zamanla yavaş değişen akım ( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝑘𝑘üçü𝑘𝑘) 

   -Zamanla ani değişen akım  ( 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝑏𝑏ü𝑑𝑑ü𝑘𝑘) 
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2.2.3. Sayısal Hidrolik Modelleme Araçları 
 

Taşkın haritalandırma çalışmalarında kullanılan hidrolik modeller genelde 

modellenen akarsuyun en fazla temsil edildiği boyuta ve/veya akımın diğer 

bileşenlerinin belirlendiği âdete göre sınıflandırılır (Pender,2006).  Farklı amaçlar 

için farklı sınıfta modellerin kullanılması gerekmektedir. Çok boyutlu model 

çalışmasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı taşkın esnasında suyun ana yataktan taşan 

kısmının hidrolik özelliklerinin önemine göre belirlenir. Örnek olarak şehir 

merkezinde yapılacak olan bir taşkın tehlike haritasında suyun yatak dışından 

taşmasıyla daha çok ilgilenilir. Bu bağlamda suyun akım yönüne olan değil enine 

olan boyuttaki davranışı önem kazanır. Bu durumda iki boyutlu model çalışılması 

yapılması gerekmektedir. 

 

Tüm hidrolik modeller sıkıştırılamaz akışkan ve değişmeyen su yoğunluğu 

varsayımın kabulüne dayanan üç boyutlu Navier-Stokes momentum denklemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Navier-Stokes denklemi momentum korunumu kuralına 

göre uygulandığında aşağıdaki ifade elde edilmektedir. 

 

                                                       ρ𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝑡𝑡

= −∇p + μ∇ 2u + F                                                    [2.26] 

 

Burada ρ akışın(suyun) yoğunluğu, u hız, t zaman , p hidrostatik basınç, μ 

viskosite katsayısı ve F diğer bileşenler  (sürtünme, yer çekimi, coriolis kuvveti vb.)  

temsil etmektedir. 

 

Navier-Stokes denkleminin süreklilik denklemine uygulanmış hali ise şu şekildedir: 

 

                                                          ∇.u = 0                                                    [2.27] 

 

Burada hız vektörünün üç boyutlu olarak u = (u, v, w), çözülmesi 

gerekmektedir. u,, v, w terimleri sırasıyla x,y ve z eksenlerini temsil etmektedir. 

Hidrostatik basınç terimi p ise modelleme çalışmalarında genelde su derinliği h ile 

ifade edilir. 
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Hem momentum hem de süreklilik denklemlerinin sistem olarak çözülmesi 

tüm modelleme çalışmalarının temelini oluşturur. 2.16 ve 2.17 nolu denklemlerin 

kullanılmasıyla elde edilen Navier-Stokes denkleminin çözümü ise elde edilmek 

istenen hidrolik özelliğin(su derinliği ve su yüksekliği) değerini vermektedir. 

(Asselman, 2009) 

 

2.2.3.1. Bir Boyutlu(1B) Hidrolik Modeller 
 

Genelde taşkın yatağının modellenmesi veya taşkın ötelenmesi bir boyutlu 

mansap yönünde olacak şekilde yapılır. Bir boyutlu modelin matematiksek denklemi 

akarsu yatağı süreklilik ve momentumun korunumu kurallarıyla elde edilir. Bir 

birlerinden ∆𝜕𝜕 mesafede bulunan iki farklı kesite Saint-Venant denkleminin 

uygulanmasıyla aşağıda ifade edilen denklem şu şekildedir: 

Süreklilik denklemi: 

                             𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝑡𝑡

+
𝜕𝜕(𝑄𝑄2

𝐴𝐴 )

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑔𝑔𝐴𝐴 �𝑑𝑑ℎ

𝑑𝑑𝜕𝜕
+ 𝑆𝑆𝑓𝑓 − 𝑆𝑆𝑜𝑜� = 0                                      [2.28] 

 

Burada Q birim zamanda geçen akım, A akımın geçtiği en kesitin alanı, g yerçekimi 

ivmesi, Sf sürtünme eğitimi ve So ise kanal eğimini ifade etmektedir. 

 

 

Momentumun korunumu: 

                                                                     
𝜕𝜕𝑄𝑄
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝑞𝑞                                                 [2.29] 

 

Burada q yan kanaldan gelen birim uzunluktaki akımı ifade eder.  

 

Denklem [2.18] ve denklem [2.19] ‘un analitik olarak doğrudan çözümü 

bulunmamaktadır. Fakat uygun sınır ve başlangıç koşulları seçilerek bazı numerik 

tekniklerle Q (debi)ve h (su derinliği) için çözüm sağlanabilmektedir. Sınır koşulları 

olarak genelde membadaki giriş hidrografı seçilirken mansap içinse seviye-yükseklik 
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değerleri kullanılmaktadır. Ayrıca nehir kesitleri seçilirken modelde kararsızlık 

yaratmayacak şekilde kesitlerin belirlenmesi önemlidir.  

 

Yukarda bahsedilen denklemlerin çözümünü veren ticari modelleme 

yazılımları mevcuttur. Grafik arayüz birimi de gelişmiş olan bu yazılımlara örnek 

olarak Amerika Ordu Mühendisliği tarafından geliştirilen HEC-RAS, Danimarka 

Hidrolik Enstitüsü tarafından geliştirilen MIKE11 ve Hollanda merkezli su enstitüsü 

Deltares tarafından geliştirilen SOBEK yazılımları verilebilir  (Woodhead, 2007). 

 

Her ne kadar nispeten daha kolay ve hızlı sonuçlar veren bir boyutlu (1B) 

modellerin kullanımı yaygın olsa da geniş yayılım alanlarında 1B model kullanımı 

için sınırlandırmalar bulunmaktadır. Taşkının yayılım alanın belirlenmesi için 

özelikle yerleşim alanlarda mutlaka iki boyutlu modellerin (2B) kullanılması gerekse 

de zaman ve kaynak kısıtının bulunduğu durumlar için daha az hassasiyette 1B 

modelleme kullanılabilir. Bazı araştırmacılar taşkının yataktan taşıp yayıldığı alanın 

genişliğinin, taşkını oluşturan ana kanalın genişliğinin en fazla üç katı kadar bir alana 

sahip olduğu bir durum olabilecekse 1B modelleme çalışmasının da taşkın 

modelleme çalışmasında kullanılabileceğinden bahsetmektedir (Pender, 2006),  

 

 
Şekil 2-4 Bir Boyutlu Modelleme Sonucu Elde Edilen Profil (Baldassarre, 2012) 
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2.2.3.2. İki Boyutlu (2B) Modeller 
 

İki boyutlu modeller Navier-Stokes denkleminde su derinliğinin ortalama 

hızına göre integralinin alınmasıyla elde edilen sonuçları kullanmaktadır. St.Venant 

denklemlerinin iki boyut için yazılmış hali şu şekilde ifade edilebilir: 

 

Süreklilik denklemi : 

 
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑠𝑠𝑑𝑑����⃑ ∗ 𝑔𝑔𝐹𝐹𝑡𝑡𝑑𝑑����������⃑ (ℎ) + ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣(𝑠𝑠𝑑𝑑����⃑ ) = 0 [2.20] 

Momentum denklemi :  

 
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑠𝑠𝑑𝑑����⃑ ∗ 𝑔𝑔𝐹𝐹𝑡𝑡𝑑𝑑����������⃑ (𝑠𝑠𝑑𝑑) + 𝑔𝑔 𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 �𝑣𝑣𝑡𝑡 ∗ 𝑔𝑔𝐹𝐹𝑡𝑡𝑑𝑑����������⃗ (𝑠𝑠𝑑𝑑)� = 𝑆𝑆𝜕𝜕 − 𝑔𝑔 𝜕𝜕𝑍𝑍𝑓𝑓

𝜕𝜕𝜕𝜕
 [2.30] 

 
𝜕𝜕𝑣𝑣𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑠𝑠𝑑𝑑����⃑ ∗ 𝑔𝑔𝐹𝐹𝑡𝑡𝑑𝑑����������⃑ (𝑣𝑣𝑑𝑑) + 𝑔𝑔 𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

− 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 �𝑣𝑣𝑡𝑡 ∗ 𝑔𝑔𝐹𝐹𝑡𝑡𝑑𝑑����������⃗ (𝑣𝑣𝑑𝑑)� = 𝑆𝑆𝜕𝜕 − 𝑔𝑔 𝜕𝜕𝑍𝑍𝑓𝑓

𝜕𝜕𝜕𝜕
 [2.31] 

 

Burada yer alan 𝑠𝑠𝑑𝑑ve 𝑣𝑣𝑑𝑑terimleri sırasıyla x ve y eksenlerine göre ortalama 

hız vektörlerini gösterirken, 𝑍𝑍𝑓𝑓 terimi kanalın yüksekliğini, 𝑣𝑣𝑡𝑡 kinematik türbülanslı 

viskositeyi, 𝑆𝑆𝜕𝜕 ve 𝑆𝑆𝜕𝜕 ise yatak eğimleri ve g ise yer çekimi ivmesini göstermektedir. 

 

Denklem [2.20] ‘den [2.22] kadar olan denklemleri çözmek için bir takım 

numerik yöntemler bulunmaktadır. Bu denklemlerin çözümü sayesinde ortalama su 

derinliği h, her iki yönde ortalama su hızları 𝑠𝑠𝑑𝑑  ve 𝑣𝑣𝑑𝑑 bulunabilmektedir. Taşkının 

yataktan çıkıp geniş alanlara yayıldığı durumlarda sığ su denklemleri olarak da 

isimlendirilen (Shallow Water Equations) bu denklemlerin sonuçları geniş alanlarda 

su derinliği ve su hız vektörlerinin bulunması için kullanılmaktadır. Özellikle şehir 

taşkınlarında suyun sokak sokak yayıldığı durumlarda iki boyutlu modelleme (2B) en 

gerçekçi sonucu veren çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat yukarıda ifade 

edilen denklemlerin karmaşıklığı, yeniden örgü yapısını oluşturma durumları           

(re-meshing) ve modelin kararlılık sorunları gibi sebeplerden dolayı 2B modeller 

uzun süren işlem zamanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten dolayı 1B ve 2B 
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modellerin birleştirilmesiyle oluşturulan melez modellerin kullanımı zaman ve 

maliyetlerin düşürülmesi bakımından avantaj sağlamaktadır (Asselman, 2009). 

 
Şekil 2-5 İki Boyutlu Model Örneği (Akyürek, 2013) 

2.2.3.3. Bütünleşik Bir Boyutlu(1B)/İki Boyutlu(2B) Hidrolik Modeller 
 

1B modelleme yöntemi her ne kadar daha az işlem eforu gerektirip çok kısa 

zamanda çözüm sunabilse de taşkının geniş yayılma alanlarındaki davranışı gösterme 

konusunda birçok yetersizlikleri vardır. Bunların başında taşkın dalgasının yatay 

eksendeki davranışı simüle edememe, topografyayı ve en kesitleri yeterli ölçüde 

modele yansıtamama gibi hatalar sıralanabilir. Bu hataların giderilmesi için 2B veya 

3B hidrodinamik modellerin kullanılması ise yüksek zaman ve işlem eforu 

sorunlarına sebep olmaktadır. Bu sebepte son yıllarda bir ve iki boyutlu 

hidrodinamik modelleri bir arada kullanıldığı modellerin kullanımı artmaktadır. 

 

Bu tip hibrit modeller taşkının ana yatağında bir boyutlu St.Venant 

denklemlerini kullanırken taşkının yatağı dışına çıktığı anda ise iki boyutlu 

modelleme yaklaşımını uygulamaktadır. Taşkının ana kanaldan çıkıp yayıldığı 

alanlar depo hücreleri (Storage Cell) adı verilen hücrelere bölünerek Manning 

denkleminin analitik çözümü uygulanmaktadır.  Taşkın yayılım alanları her bir hücre 

için süreklilik ve momentumun korunumu denklemleri uygulanarak 2B hidrodinamik 
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akım şartları uygulanmaktadır. İki farklı hücre için uygulanan Manning denklemi 

aşağıda ifade edilmiştir. 

                                        𝑄𝑄𝜕𝜕
𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

ℎ𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎
5/3

𝑘𝑘
�

ℎ𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 − ℎ𝑖𝑖,𝑗𝑗

∆𝜕𝜕
�

1/2

∆𝑑𝑑                                        [2.32] 

 

Su yüksekliği denklemi ise şu şekildedir:  

 

                         
𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑑𝑑𝑡𝑡
=

𝑄𝑄𝜕𝜕
𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 + 𝑄𝑄𝜕𝜕

𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 𝑄𝑄𝜕𝜕
𝑖𝑖,𝑗𝑗−1 − 𝑄𝑄𝜕𝜕

𝑖𝑖,𝑗𝑗

∆𝜕𝜕∆𝑑𝑑
                                           [2.33]        

 

Burada ℎ𝑖𝑖,𝑗𝑗 terimi (i,j) hücresindeki su yüksekliğini, ∆x ve ∆y hücrelerin 

boyutlarını , 𝑘𝑘 her bir hücre için hesaplanan Manning katsayısını, Qx ve Qy ifadeleri 

taşkın yayılım alanındaki her bir hücre için hesap edilen akımları ifade etmektedir. 

Bütünleşik 1B ve 2B hidrodinamik modelleme tekniği hem akarsuların 

meydana getirebileceği taşkınların yatak boyunca davranışını yansıtma da hem de bu 

akarsuların meydana getirebileceği taşkın alanların 2B modellenmesinde 

kullanılmaktadır (Asselman, 2009). 

 
Şekil 2-6 SOBEK 1B Ve Sobek 2B Arasındaki Birleşimi Gösteren Şema (Deltrares, 2014) 
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Şekil 2-7 1B/ 2B yaklaşımı aracılığıyla nehir sistemleri ve taşkın sahaları modellenmesi (Deltrares, 

2014) 

 
Aşağıda yer alan Tablo 2-1 de hidrolik modelleme çalışmalarında kullanılan 

belli başlı modeller yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında sadece en fazla 

kullanılan 1 ve 2 boyutlu modellerden bahsedilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 1 ve 2 

boyutlu modeller çözdükleri numerik denklemlerin karakteristiğine göre 

çeşitlenmektedir. 

 
 

Yarı -2D

Tam-2D Model

Tam-1D

Düşey 1D/2D BağlantıYatay 1D/2D Bağlantı

Taşkın Haritası için Hidrolik Model : 1D, 2D, 1D2D

Taşkın AlanıNehir

1D2D Sınır Çizgisi
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Tablo 2-1 Hidrolik  Modellemede kullanılan belli başlı hidrolik model çeşitleri  (Asselman, 2009) 
 

Mevcut Önemli Hidrolik Modeller 

Yöntem Tanım Uygulama Alanı Örnek Modeller Girdi Verileri Çıktılar Hesaplama 
Süreleri 

0 boyutlu 
(Boyutsuz) 

Herhangi bir fiziksel  
denklem kullanılmaz 

Büyük alanlar için az detaylı  risk 
değerlendirmeleri/ Taşkın Ön Risk 
Değerlendirmesi 

ArcGIS                      
Delta Mapper 

SYM 
Memba ve Mansap Su 
Seviyeleri                         

SYM Modelinin 
yüzeyi üstünde 
taşkın yayılım 
alanları ve su 
derinlikleri 

Saniyeler 
Mertebesi 

1 B 

St.Venant Denkleminin      
1 Boyutta çözümü 

Havzanın durumuna göre yüzlerce 
kilometreye  kadar nehir 
boyutlarında taşkın modelleme 
çalışmaları 

MIKE 11  
HEC-RAS 
SOBEK-CF 
Infoworks RS(ISIS) 

Yerinde alınmış 
akarsuy ve taşkın 
alanına ait  kesit 
bilgileri 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı 

Her bir kesitte su 
derinliği ve 
ortalama hız 
bilgileri 
SYM yüzeyi 
üstünde su 
derinlikleri 
Mansap taşkın 
hidrografı 

Dakikalar 
Mertebesi 

1B+ 

1 Boyutlu modelle depo 
hücreleri yöntemiyle taşkın 
alanlarının modellenmesi 

Havzanın durumuna göre yüzlerce 
kilometreye  kadar nehir 
boyutlarında taşkın modelleme 
çalışmaları  ayrıca geniş aralıklı en 
kesitlerle beraber geniş alanlarda 
kullanılabilir. 

MIKE 11  
HEC-RAS 
SOBEK-CF 
Infoworks RS(ISIS) 

1 Boyutlu Modellerle 
aynı 

1 Boyutlu 
Modellerle aynı 

Dakikalarla- 
Saatler Arası 

2B-  

2 Boyutta süreklilik ve 
momentumun 
korunumu(taşınım ivmesine 
sahip değildir) 
  

Geniş alanların modellenmesi 
Şehir taşkınlarının modellenmesi 

LISFLOOD-FP SYM 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı        

Yayılım alanı 
Su derinlikleri 
Mansap hidrografı 

Saatler 
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Tablo 2-1 Hidrolik  Modellemede kullanılan belli başlı hidrolik model çeşitleri  (Asselman, 2009)’in Devamı  

2B NC 

Sığ yüzey denklemlerinin 
(SWE) 2 Boyutta 
korunumsuz formda 
çözümü 

100 kilometreye kadar taşkın 
modellemelerinde kullanılabilir. 
Büyük hücre boyutlarıyla geniş 
alanların modellenmesinde de 
kullanabilir. Baraj yıkılma 
analizleri için uygun değildir. 

TUFLOW SYM 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı        

Yayılım alanı 
Her bir hesap 
noktasında 
ortalama hızlar 
Su derinlikleri 
Mansap hidrografı 

Saatlerle-
Günler arası 

2B C 

Sığ yüzey denklemlerinin 
(SWE) 2 Boyutta 
korunumlu formda çözümü 

2B NC modelliyle aynı alanlarda 
uygulanabililr. Ek olarak baraj 
yıkılmalarında da kullanılabilir. 

MIKE 21 
TELEMAC 
SOBEK-OF 
Delft-FLS  
Infoworks 

SYM 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı        

Yayılım alanı 
Su derinlikleri 
Su derinliğine 
göre  hızlar 
 
Mansap hidrografı 

Saatlerle-
Günler arası 

2B+ 

2 Boyutta süreklilik ve 
momentumun korunumu 
çözünümlerine ek olarak 
dikey hızlarında süreklilik 
denklemiyle çözümü  

Genellikle kıyıların 
modellenmesinde kullanılmaktadır. 
Ayrıca araştırma amaçlı nehir 
modellemelerinde de kullanılır 

TELEMAC 3D 
Delft-3D 

SYM 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Koy,körfez veya giriş 
yapılarındaki hız 
dağılımları 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı        

Yayılım alanı 
Su derinlikleri 
Her bir yönde 
(x,y,z) su hızları 
 
Mansap hidrografı 

Günler 

3B 

Navier-Stokes 
denklemlerinin 3 boyutta 
çözümü 

Lokal taşkın alanlarında hız 
vektörlerinin 3 boyutta elde 
edilmesi 

CFX 
FLUENT 
PHEONIX 

SYM 
Membadaki taşkın 
hidrografı 
Koy,körfez veya giriş 
yapılarındaki hız 
dağılımları ve kinetik 
enerji dağılımları 
Mansaptaki seviye-
debi hidrografı        

Yayılım alanı 
Su derinlikleri 
Her bir yönde 
(x,y,z) su hızları 
ve hesaplama 
yapılan hücrelerde 
kinetik enerji 
dağılımları 
 
Mansap hidrografı 

Günler 

46 



2.2.3.4. Model Parametreleri ve Belirsizlik Analizleri 
 

Bölüm 2.2.4 de görüldüğü taşkın alanlarının modellenebilmesi için birçok 

alternatif bulunmaktadır. Hangi modelin seçileceği modelleme yapacak kişinin 

bilgisine, çalışılacak alanın büyüklüğüne ve sahip olunan bilgisayarların işlem 

gücüne bağlıdır. Burada önemli olan hangi model kullanılırsa kullanılsın doğru 

sonuçlar elde etmek için modele girilen parametrelerin doğruluğu, kalibrasyon ve 

doğrulamanın uygun bir şekilde yapılması ve taşkın alanına ait diğer bilgilerin 

sağlıklı bir şekilde toplanmış olmasıdır. Hidrolik modele girilen başlıca girdiler :          

(1) Sınır koşulları verisi ; (2) başlangıç koşulları verisi (3) topografya bilgileri (4) 

pürüzlülük değerleri (5) model doğrulaması için kullanılan veriler. 

 

Taşkın modelleme aşamasında kullanılan model parametreleri ve 

değişkenlerin belirsizliği modellemenin doğruluğunu belirlemektedir. Taşkın 

modelleri model yapısı, matematiksel algoritmalar ve girdilerden kaynaklanan birçok 

belirsizlikleri içermektedir. Yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar sayesinde taşkın 

modellemesinde kullanılan denklemlerden kaynaklanan belirsizlikler 

azalmıştır. Hidrolik modelleme çalışmalarında hidrolik karaktere etki eden belirsizlik 

kaynakları olarak pürüzlülük katsayısı, sayısal yükseklik modelinin çözünürlüğü ve 

batimetri örnek olarak verilebilir. Ayrıca hidrolojik girdilerden kaynaklanan 

belirsizlikler de önemlidir. Özellikle yüksek debili taşkın akımlarında akarsu 

debilerindeki ölçümlerin,  gerek ölçüm istasyonun zarar görebilme ihtimali gerekse 

taşkın anında ölçümün insan eliyle yapılırken de meydana gelebilecek can tehlikesi 

gibi sebeplerden dolayı yüksek hassasiyetle yapılması zordur. Bundan dolayı bu 

verilerle yapılan kalibrasyon çalışmaları olumsuz olarak etkilenmektedir. Aşağıdaki 

tabloda hidrolik modelleme kullanılan veriler ve bu verilerin içermiş olduğu belli 

başlı belirsizlik kaynakları özetlenmiştir (Baldassarre, 2012). 
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Tablo 2-2 Taşkın Modellerindeki Kullanılan Başlıca Veriler (Baldassarre, 2012) 
 

Veri Türü    Kullanım Alanı Doğruluk Kaynak  
Gözlenmiş akımlar  Girdi 20/40% Di Baldassare and Montanari (2009) 
Gözlemmiş su 
seviyleri  Girdi/Kalibrasyon 0.02-

0.05m Panpenberger et. Al (2006) 

Taşkın izleri Kalibrasyon 0.3-0.5 Neal et al. (2009a) 
Taşkın yayılım 
alanları (Ortofoto) Kalibrasyon 1-2m Horrit et. Al (2007) 

Taşkın yayılım 
alanları (Uydu 
görüntüsü) 

Kalibrasyon 150-300 
m  Schuman et al. (2009a) 

2.2.3.5. Kalibrasyon ve Doğrulama  
 

Modelleme çalışmalarında hem modellin yapısı hem de girdi verilerinden 

kaynaklanan belirsizliklerden dolayı kalibrasyon işlemi yapılması gerekmektedir. 

Kalibrasyon hidrolik modelin parametrelerinin gözlenmiş değerlere göre yeniden 

tanımlanması, gözlenmiş değerlerin model parametreleri değiştirilerek yeniden elde 

edilmeye çalışılması işlemidir. Hidrolik modellerde en sık uygulanan kalibrasyon 

yöntemi akarsuyun belli bir kesitinde pürüzlülük değerlerinin değiştirilerek geçmişte 

yaşanmış taşkın yüksekliklerine/yayılım alanlarına tekrar ulaşılmaya çalışılmasıdır. 

Kalibrasyon çalışmasına örnek olarak İtalya’da yer alan Po Nehrinin 98 kilometrelik 

kısmı için yapılan hidrolik modelleme kalibrasyonu verilebilir. Ekim 2000 taşkının 

da meydana gelen büyük taşkının izleri kullanılarak taşkın anındaki su yükseklikleri 

tekrar elde edilmiştir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Şekil 2-8 Ekim 2000 Taşkını göz kullanılarak yapılan kalibrasyon çalışması, simule elde edilen su 

seviyelerinin taşkın izlerine göre mutlak ortalama hataları (Baldassarre, 2012) 
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Şekil 2-9 Cremona ve Borgofetro şehirleri arasında kalan Po Nehirini(İtalya) SRTM görüntüsü 

(Baldassarre, 2012) 
 

Doğrulama (Validasyon) kavramı ise kalibrasyon dönemi dışındaki dönem 

için seçilmiş olan alanda modelleme çalışması yapılmasıdır. Doğrulama çalışmasında 

kalibrasyonda kullanılan parametreler dışında başka parametreler de kullanılabilir. 

Kalibrasyon çalışmasında geçmiş taşkın izleri (yükseklikleri) kullanılmışken 

doğrulamada başka bir taşkına ait yayılım alanları kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen 

çalışmada model çalışması için uydu görüntülerinden elde edilen ve 2008 yılında 

yaşanmış olan taşkın hadisesinden faydalanılmıştır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2-10 Temmuz 2008 taşkını göz kullanılarak yapılan doğrulama çalışması, simule elde edilen su 
yayılımlarının uydu görüntülerine göre mutlak ortalama hataları (Baldassarre, 2012) 
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BÖLÜM III 

3. TAŞKIN TEHLİKE VE TAŞKIN RİSK HARİTALARI 

3.1. Taşkın Tehlike Haritaları  
 

Taşkın Direktifine göre taşkın tehlike haritası taşkının üç farklı tekerrür 

debisine/senaryoya göre (düşük, orta ve yüksek ) taşkının yayıldığı alanları gösteren 

ve bununla beraber taşkının tipi, su derinliği veya su seviyesini gösteren; mümkün 

olan yerlerde ise suyun hızını ve yönünü gösteren haritalardır. Taşkın tehlike 

haritaları, tarihi taşkınları ve gelecekte yaşanması muhtemel potansiyel taşkınları 

içererek, farklı olasılıklar için,  meydana gelecek hasarın şiddeti ve büyüklüğünü 

gösterir şekilde arazi kullanımı, taşkın önleme ve taşkına hazırlık ve farkındalığı 

artıracak şekilde uygun ölçekte hazırlanmalıdır  (EXCIMAP, 2007).  Suyun yayılım, 

derinliği ve hız nitelikleri hidrolik modelleme sonucu elde edilirken; hidrolik 

modellemeye girdi olacak tekerrür debileri ve diğer hidrolojik girdiler, hidrolojik 

modelleme ve diğer istatistiksel çalışmalar neticesinde elde edilir. (Taşkın tehlike 

haritasının elde edilmesi için gereken hidrolojik ve hidrolik modellemenin 

çalışmalarının esasları Bölüm II’de verilmiştir). AB Taşkın Direktifinde tekerrür 

debisinin ne olacağı hususunda doğrudan bir açıklama olmamakla beraber orta 

ihtimal olarak 100 yıllık tekerrür debisinin seçilmesi düşük ve yüksek ihtimal içinse 

inisiyatifi karar vericilere bırakan bir yaklaşım yer almaktadır. Türkiye’de genelde 

yerleşim yerlerinde orta ihtimal olarak 100 yıllık, düşük ihtimal olarak da 500 yıllık 

dönüş periyoduna sahip taşkın debileri taşkın modelleme çalışmalarında 

kullanılmaktadır. 

3.1.1. Taşkın Tehlike Haritalarının Biçim ve İçeriği 
 

Taşkın tehlike haritaları birçok farklı formda yer almaktadır. Burada önemli 

olan taşkın tehlike haritasıyla taşkın risk haritasının farklı iki harita olduğunu 

hatırlamak gerekir. Taşkın tehlike haritaları ihtiyaca ve imkânlara göre birçok formda 

hazırlanmaktadır. Bu formlar ; (i) Taşkın Yayılım Haritaları (ii) Taşkın Derinlik 

Haritaları (iii) Su hızı Haritası  
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(i) Taşkın Yayılım Haritaları 

Taşkın yayılım haritaları taşkın tehlike haritaları içinde en sık kullanılan 

harita tipidir. Bu haritalar belli bir olay/tekerrür debisine göre yayılımın gösterildiği 

haritalardır. Taşkın Direktifi üye ülkelerden düşük (ekstrem) ve orta olasılıklı (Q100) 

senaryoya göre taşkın yayılımlarını gösteren haritalar istemektedir. Hem ülkemizde 

hem de AB ülkelerinde bu haritalar oluşturulmaktadır.  

Taşkın yayılım haritalarında içerik olarak farklı senaryolar için taşkının yayıldığı 

alanlar, yerleşim yerleri, yollar, demiryolları, taşkın koruma yapıları gösterilebilir.  

 

 
Şekil 3-1 Samsun- Gelemen Deresi İçin Yapılmış Taşkın Yayılım Haritası (SYGM, 2015) 

 

 
(ii) Taşkın Derinlik Haritaları  

Taşkın derinlik haritaları belli bir tekerrür süresine göre su derinliklerini 

gösteren haritalardır.  Hidrolik modelleme sonucunda elde edilen taşkın derinliği 

haritaları tehlike haritalaması aşamasında sıkça kullanılmaktadır. Modelleme 

sonucuna göre su derinlikleri santimetreler mertebesinden metreler mertebesine 

kadar değişmektedir.  Taşkın derinlik haritaları en sık kullanılan taşkın tehlike 

51 



haritası olarak kullanılmakla beraber risk yönetimi ve mekânsal planlamalar için de 

önemli bir kaynak olmaktadır. 

 

Ayrıca su derinliğinin su hızıyla beraber değerlendirildiği taşkın tehlike 

haritaları da kullanılmaktadır. Bu tip haritalar vasıtasıyla tehlikenin derecesini nitel 

bir yaklaşımla gösterilmesi mümkündür. Burada önemli bir husus olarak su derinliği 

ve hızının beraber belli bir formasyona göre gösterildiği haritaların taşkın tehlike 

haritasının farklı bir yorumu olduğunun unutulmamalıdır. Taşkın risk haritasının 

içeriğinin neler olacağı tez kapsamında detaylı bir şekilde ifade edilmiş olsa da su 

derinliğinin taşkın risk haritasının meydana getirilmesinde kullanılan girdilerden bir 

parametre olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.  

   

(iii) Su Hızı Haritaları 

Taşkın Direktifi mümkün olan alanlarda taşkın esnasında suyun hızını 

gösteren haritaların oluşturulmasını öngörmektedir. Su hızının (su hızı vektörlerinin) 

bulunabilmesi ancak iki boyutlu hidrolik modelleme yardımıyla mümkündür. Yüksek 

su hızı düşük su derinliklerinde bile hem yapılar için hem de insanlar için ciddi tehdit 

Şekil 3-2 Çorum Şehri için hazırlanmış taşkın derinlik haritası (SYGM, 2015) 
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oluşturmaktadır. Su hızı haritaları hem yapılara gelebilecek hasarları hem de insan 

hayatını tehdit edebilecek olan taşkın tehlikelerinin belirlenmesinde kullanılabilir. 

 

 
Şekil 3-3 Amasya İli İçin Hazırlanmış Su Hızı Haritası (SYGM, 2015) 

 

3.2. Taşkın Risk Haritaları  

Taşkın Direktifi taşkın risk haritalarının çerçevesini çizerek üye ülkelerde 

taşkın risk haritalarının yapılması istemektedir. AB Taşkın Direktifinde tarif edilen 

taşkın riski şu şekildedir : 

Taşkın riski taşkın olayının olma ihtimali ile meydana gelebilecek taşkının insan 

sağlığı, çevresel ve ekonomik aktivitelere olan muhtemel olumsuz etkilerinin 

birleşimidir.  

Taşkın Direktifi taşkın risk haritalarında taşkınların muhtemel olumsuz sonuçların 

gösterecek şekilde aşağıdaki maddeleri kapsamasını istemektedir: 

a) Taşkından muhtemel olarak etkilenecek kişilerin gösterge niteliğinde sayısı  

b) Taşkından muhtemel olarak etkilenecek bölgede yapılan ekonomik faaliyet 

türü 
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c) Taşkın durumunda kazayla kirliliğe sebep olabilecek 96/61/EC entegre 

kirlenme kontrolü ve önlenmesine ilişkin direktif kapsamındaki tesisler ve 

2000/60/EC Su Çerçeve Direktifine göre tespit edilen muhtemel olarak 

etkilenebilecek korunan alanlar 

d) Üye ülkenin faydalı olduğunu düşündüğü yüksek rüsubatlı taşkınlar ve çamur 

selleri ile diğer önemli kirlilik oluşturabilecek kaynaklara ilişkin diğer bilgiler 

       
Taşkın direktifi aslında sadece hasar görülebilirlik parametrelerinin 

gösterimini şart koşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus Taşkın Direktifi 

taşkın riskinin ne olduğunu doğrudan talep etmek yerine dolaylı olarak taşkın riski 

kavramının entegre bir şekilde gösterilmesini istemesidir. Örnek olarak Taşkın 

riskini ifade ederken sadece karmaşık hasar analizleri yerine hasarın ve kırılganlığın 

kombinasyonun taşkın riski kapsamında değerlendirilmesidir. Bu sebepten dolayı 

birçok AB üyesi ülkede taşkın risk haritaları, taşkın tehlike haritalarından çok daha 

az gelişmiştir (EXCIMAP, 2007). 

 

 

 

Şekil 3-4 Birleşik Krallık(K.İrlanda) da Yapılmış Bir Taşkın Risk Haritası (River Agency,2014) 
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Şekil 3-4 ki Taşkın Risk Haritası Kuzey İrlanda’nın  Omagh Şehri için 

hazırlanmıştır. Gridlerde taşkın riskinin ekonomik aktiviteler olan hasarı sterlin 

olarak nicelleştirilmiş, gridlerin içinde ise etkilenen nüfus sayısı yer almaktadır. 

Ayrıca  taşkınının çevresel boyutta verebileceği hasarlarda işlenmiş ve gösterim 

bölgesinde gösterilmiştir. 

3.2.1. Risk Kavramı ve Haritalandırılması 

Taşkın risk haritalarında ifade edilen risk kavramı şu şekilde ifade edilir: 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑜𝑜𝑘𝑘 = 𝐶𝐶 ∗ Pℎ      [3.1] 

 

Burada “C” maruziyet ve hasar görülebilirlik faktörlerinin bir arada 

değerlendirerek elde edilen muhtemel olumsuz sonuçlarını gösterirken, Ph ise hasarın 

ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. Risk ise belli bir alanda belli bir zaman aralığı 

için muhtemel kaybı temsil etmektedir. 

𝐶𝐶 = 𝑉𝑉 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝐸𝐸      [3.2] 

 

Burada ifade edilen denklemde V,S ve E hasar görülebilirlik parametreleridir. 

V= Risk altında bulunan unsur ( maddi bir değer veya insan hayatı) 

S= Risk altında bulunan unsurun hassasiyeti ( bir hasar fonksiyonu şeklinde; hasar- 

su derinliği veya hasar-süre eğrileri ) 

E= Maruziyet; risk altında bulunan unsurlarun taşkın anında orada bulunma ihtimali 

olup maruziyet 0 ile 1 arasında değişen bir aralıkta ifade edilir. 

 

Taşkın riski başlığı altında taşkın risk haritalarında aşağıdaki bilgileri 

haritalandırılabilir: 

• Taşkın direktifinde bahsedilen ve hasar görülebilirlik parametresi içinde 

“Değer” ler  

- Nüfus: Etkilenen nüfus, özel gruplar vb. 

- Ekonomik aktiviteler ve varlıklar: Özel mülkiyetler, kritik faaliyetler, 

altyapı tesisleri ve endüstriyel üretim tipi,  hizmet sayısı vb. 

- Çevresel sorunlar: Endüstriyel kaynaklı muhtemel çevresel zararlar 
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• Taşkından meydana gelen birim alan için muhtemel olumsuz sonuçlar 

(=V*S*E) 

• Risk ( Birim alandaki belli bir zaman aralığındaki kayıplar) 

 

Risk ilgili bilgileri oluşturmada ve bunları yayımlamada bir çok zorluk ve 

kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

• Elde yeterli verinin olmaması veya istenen doğrulukta bulunmaması (Ör: 

Ölçek sorunu vb) 

• İdari birimler tarafından üretilen verilere bürokratik veya güvenlik gibi 

nedenlerde ulaşılamaması 

• Evvelden üretilmiş olan verilerin sayısal ortamda bulunmaması  

 

Risk kavramını ele alırken unutulmaması gereken çok önemli bir nokta ise 

riskin zamanla değişen bir kavram olduğu ve genellikle gelecekte değişen riskleri 

önceden tahmin etme zorunluluğudur. Değişen risk parametreleri şu şekilde 

örneklendirilebilir:  

• Hasar görülebilirlik parametrelerinin zamanla hızla değişmesi  

• Hasar görülebilirliğin zamanla artması:  riske konu olan varlıkların değerinin 

zamanla değişmesi, arazi kullanımı ve insanların taşkına verdiği cevabın 

farklılık göstermesi  

• Kırılganlığın zamanla azalması: riske konu olan varlıkların yerinin 

değişmemesi, maruziyetin azaltılmasına yönelik çalışmalar, arazi kullanımı 

ile ilgili düzenlemeler, taşkın erken uyarı sistemleri  

• Taşkın koruma yapılarının etkinlik durumları 

• İklim değişikliği 

• Çevresel faktörlerin değişmesi: ormansızlaşma veya orman varlığının artması 

,erozyon kontrolü vb. (EXCIMAP, 2007). 
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3.2.2. Risk Altındaki Varlıkların Haritalandırılması – (Hasar görülebilirlik 
Haritaları) 

 
Taşkın Direktifine göre risk haritalarında bulunması istenen hasar 

görülebilirlik değerlendirmelerinin kapsamı öncelikle taşkından etkilenen insan 

nüfusu, ekonomik aktiviteler ve değerler ve çevresel konular olmalıdır. Aşağıda 

taşkın risk haritalarında bulunması gereken değerlendirmeler sıralanmıştır 

(EXCIMAP, 2007, s. 24-25). 

Taşkın Risk Haritalarının İçeriği  

a) Nüfus 

• Nüfusun dağılımı ( Her bir belediye, mahalle veya köyde yaşayan toplam 

nüfus olarak veya her bir binada yaşayan ortalama insan sayısı olarak 

gösterilebilir) 

• Farklı hasar görülebilirliği olan grupların dağılımı (Huzurevleri, okullar, 

hastaneler, spor tesisleri, turizm merkezleri veya insan yoğunluğunun yüksek 

olduğu diğer alanlar ) 

• Nüfus göstergesi olarak etkilenebilecek binaların dağılımı. Ayrıca taşkının 

zarar vermesi muhtemel giriş ve bodrum katları 

• Sosyal hasar görülebilirlik. Sosyal Hasar Görülebilirlik indexleri kullanarak 

üç sosyal sınıf ( bakıma muhtaç hastalar, yalnız yaşayan ebeveynler, yaşlılar ) 

ve dört ekonomik kategori (işsizler, kalabalık bölgeler, şahsi araca sahip 

olmayanlar, ev sahip olmayanlar). 

Sosyal hasar görülebilirlik katmanı dört türde gösterebilir: çok yüksek, 

yüksek, orta, az 

• Diğer hasar görülebilirliği olan gruplar  

 

b) Ekonomik Aktiviteler  

• Taşkın Direktifine göre seçilecek olan ekonomik aktivite kriterleri şunlar 

olabilir: 

- Hasara hassasiyet – endüstri tipi, ürünler vb 

- Ekonomiye olan etkisi  - ( Özellikle yerel ekonomiler için ) 

- Tarım  
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• Çeşitli arazi kullanım sınıflandırmalarına göre değişen ihtiyaçlar 

sınıflandırılabilir:  

- Meskûn mahaller için: Metropol, şehir, kırsal, rekreasyon alanları 

- Altyapı ve kritik tesisler: Yollar, elektrik ve telefon hatları, doğalgaz, 

kanalizasyon ve su temin sistemleri, hastane, okul, itfaiye, demiryolları, 

spor tesisleri  

- Özek ekonomik faaliyet alanları: endüstriyel veya ticari merkezler 

- Tarım alanları ve ormanlar 

 

c) Muhtemel bir taşkın neticesi kirlilik oluşturabilecek tesisler  

• Taşkın risk haritalarında taşkın olayından sonra etkilenen bölgede 

kirlilik yaratabilecek bazı önemli tesisler şu şekilde gösterilebilir: 

• Kimyasal üretim yapan fabrikalar ve bunların depoları 

• Petrol endüstri tesisleri ve bunların depoları 

• Termik, doğalgaz, kömür ve nükleer elektrik santralleri  

• Akaryakıt veya doğalgaz dolum istasyonları 

• Tarımsal amaçlı gübre depoları,  tarım ilacı depoları 

• Kimyasal ve endüstriyel atıkların depolandığı sahalar 

• Atık su arıtma tesisleri  

• Habibat ve doğal yaşamın zarar görebileceği alanlar  

• Endemik ve nadir türlerin yaşadığı alanlar 

• Milli parklar, korunan alanlar vb. 

Taşkın Risk Haritalarının Kullanım Alanları  

• Tehlike ve riskin belirlenmesi  

• Acil durum yönetimi 

• Taşkın koruma yapılarının planlanması 

• Arazi kullanımının planlanması ve arazi kullanım çalışmaları 

• Önceliklendirme çalışmaları  
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BÖLÜM IV 

4. EKONOMİK HASARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ   

Bu bölümde taşkın risk değerlendirmesinin temelini oluşturan ekonomik hasarların 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili kısımlar değerlendirilecektir.  

4.1. Karar Destek Unsuru Olarak Taşkın Hasar Değerlendirmesi 

Taşkınların meydana getirdiği hasarların taşkın risk yönetiminde karar verme 

sistemiyle entegre edilmesi yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yeni 

kavramın SÇD’ye entegre edilmiş ve uygulanmış durumu ise, her ne kadar 

direktiflerde bunlardan bahsetse de, çok az sayıda bulunmaktadır. Günümüze kadar 

AB’de genelde kamu kurum ve kuruluşları ekonomik değerlendirmeleri verecekleri 

kararlar için sadece kendi ihtiyaçları için yaparken artık kamu kurumları ekonomik 

değerlendirmeleri taşkınlardan etkilenebilecek diğer paydaşlarıyla beraber yapmakta 

olduğu gözlemlenmektedir.  

Genel olarak uygulamada taşkın risk yönetim politikasının uygulanmasında 

belli bir tasarım standardı anlayışı hâkimdir. Karar vericiler belli bir alanın 

korunması için gereken uygun koruma seviyesinin taşkın koruma yapılarının 

kapasitesine göre belirlemektedirler. Misal olarak Türkiye’de şehir merkezlerinde 

korumak için yapılan taşkın koruma yapıları 500 yıllık taşkın debisinde koruma 

sağlayacak şekilde projelendirilmektedir. Hollanda ise kıyı bölgeleri için yapılan kıyı 

taşkınını koruma yapıları 10000 yıllık taşkın debisinde güvenli bir koruma 

sağlayacak şekilde projelendirilmektedir (Baan ve Klijn, 2004).  

Son yıllarda taşkın riskini yönetmek ve bunu gerçekleştirirken de toplumun 

maruz kalabileceği birçok riski bir arada göz önüne alan farklı bir taşkın koruma 

yaklaşımı önem kazanmaktadır. Bu yeni yaklaşımda taşkın riski seçilen bir zaman 

aralığı için beklenen taşkın zararı olarak ifade edilmektedir. Burada taşkın risk 

yönetimi için uygulanan stratejik yaklaşım koruma için uygulanan tasarım 

standartlarını ele almakla beraber taşkın riskinin seviyesini daha geniş bir çerçevede 

göz önüne almaktadır. Taşkın risk yönetimini entegre su yönetiminin bir parçası 
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olarak düşünülerek taşkın risk yönetiminin aşağıdaki yer alan maddelere göre fayda-

maliyet esaslı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir: 

1. Riskin tanımlanması ( Hasar / yıl olarak mevcut riskin ifade edilmesi) 

2. Taşkın risk azaltımı için yapılacak olan çalışmaların maliyetinin tespit edilmesi 

3. Risk azaltımı için yapılacak olan maliyetlerin fayda/maliyet analiziyle net 

faydasının belirlenmesi  

4. Fayda/maliyet analizine göre belirlenen risk azaltımının diğer politik alanlarla 

olan ilişkisinin incelenmesi (Misal olarak vergilendirmeyle ilgili konuların gözden 

geçirilmesi gibi) 

Taşkın risk değerlendirme analizi bütünleşik bir yaklaşımdır. Bir bölgede 

yaşanması muhtemel tüm tipteki taşkınları oluşturabileceği riskleri 

değerlendirmektedir (Penning-Rowsell, 2003). Taşkın risk değerlendirme analizi bir 

bölgede yaşanabilecek tek bir ekstrem taşkın olayını çevrelemekle yeterli kalmaz. 

Bundan ziyada farklı tipte ve tekerrür debilerine denk gelebilecek hidrolojik 

bilginin, taşkından kaynaklanan suyun yayılımı ve derinliğini belirleyen hidrolik 

modellemeninim ve taşkın zararlarının bulunabilmesine imkan sağlayan belli bir 

bölge için veya ülke geneli için üretilmiş olan hasar-olasılık eğrilerinin bir arada 

değerlendirilmesini içerir. Şekil 4-1 de gösterilen şekilde belli bir taşkın frekansına 

denk genel toplam hasar gösterilmektedir. Örnekte yüz yıllık taşkın tekerrür 

debisinin oluşturacağı hasar D3 olarak gösterilmiştir. Eğrinin altında kalan toplam 

alan ise bir yılda meydana gelebilecek tüm taşkınların oluşturabileceği toplam hasar 

olarak anlaşılmalıdır. Sonuç olarak, hasar-ihtimal eğrileri karar verme aşamasında 

tedbirlerin önceliklendirilmesi ile belirlenebilmesi aşamasında ve taşkın risk 

yönetiminde büyük önem taşımaktadır.  
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4  

Şekil 4-1 Hasar İhtimal Eğrisi 
 

Netice olarak yapılacak olan taşkın risk değerlendirmelerinde  taşkın hasar 

modellemesinin sonuçlarını esas almalıdır. Bununla beraber bazı hasar 

sınıflandırmalarını karar vericilere ekonomik olarak ifade etmek zor olabilir. Örnek 

olarak taşkınlardan kaynaklanan bir hasar durumunda meydana gelen trafikteki 

gecikmeler ve bunun yaratacağı dolaylı maddi kayıplar. A.B.D ‘de tüm taşkın 

hasarlarının ekonomik olarak ifade edilmesi gibi bir anlayış süregelse de son yıllarda 

karar verici bir çok politikacı tarafından özellikle ulaşımla ilgili değerlendirmelerinde 

ekonomik hasar yerine kayıp zamanı tercih etmektedirler (FLOODsite Consortium, 

2007). Buna benzer olarak taşkının yol açtığı çevresel hasar, kültürel varlıklara olan 

hasarlar ve daha da önemlisi can kaybı gibi olumsuz etkilerin ekonomik olarak 

karşılığının bulunması çok zordur. Bu gibi maddi olmayan hasarların maddi olarak 

ifade edilmesin de birçok çevre tarafından etik bulunmamakla beraber bu gibi 

hasarları maddi olarak karşılaştırılan yöntemlerin doğruluğu da tartışmalıdır. Bu 

noktada taşkın risk yönetiminin bütüncül bir anlayışla irdelendiğinde manevi 

hasarların maddi olarak ifade edilmesi tavsiye edilmemektedir (Klijn, 2009). Bunun 

yerine çoklu-kriterli sistemler gibi maddi olmayan hasarların da bir arada 

değerlendirildiği farklı yaklaşımlar kullanılmalıdır. Her ne kadar bu tez boyunca 

taşkından kaynaklanan maddi hasarlar incelenecekse de çok-kriterli sistemlerin 
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varlığının ve bu sistemlerinde daha geniş kapsamlı taşkın risk değerlendirmelerinde 

kullanılması gerektiği noktasında çalışmalar bulunmaktadır. (FLOODsite 

Consortium, 2007) 

4.2. Taşkın Hasarlarının Türleri  

Taşkın risk yönetimi çerçevesinde taşkın hasar değerlendirilmesinin doğru bir 

şekilde yapılabilmesi için taşkın hasar sınıflandırılmasının yapılması gerekmektedir. 

“Taşkın hasarı” kavramı taşkından kaynaklanan tüm zararları kapsamaktadır. Bu 

kavram insanların sahip olduğu can ve  mal güvenliğine olan hasarları, altyapı 

sistemlerine olan hasarları, kültürel mirasa, ekolojik sisteme, sanayi üretimine ve 

diğer sektörlere olan muhtemel hasarlara kadar  geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Taşkın hasarı terminolojisiyle ilgili birçok görüş olmasına karşın taşkın 

hasarları genellik ilk olarak doğrudan ve dolaylı zararlar olarak, ikinci olarak maddi 

ve maddi olmayan zararlar olarak sınıflandırılır.(Smith & Ward, 1988), (Parker, 

1987), (Penning-Rowsell, 2003), (Messner & Meyner, 2005) 

Doğrudan /Dolaylı Hasarlar :  

Doğrudan hasarlar  taşkın sularının doğrudan fiziksel olarak temas ettiği 

insan, mülk ve çevre gibi varlıklara olan zararı ifade eder. Doğrudan hasarlar 

binalara olan hasarlar, tarım alanlarındaki ürünlerin veya çiftliklerdeki hayvanlara 

gelen hasarlar, can kaybı, doğrudan insan sağlığına etkileri, ekolojik varlıkların kaybı 

gibi örnekler olabilir. Doğrudan hasarlar genelde ticari hasarların hesaplandığı gibi 

hesaplanır. 

Dolaylı hasarlar taşkından kaynaklanan ekonominin fiziksel ve ekonomik 

bağlantılarının zarar görmesi, acil hizmetlerini sağlanabilmesi için gelen ilave 

maliyetler, taşkın hasarının önlenmesi için alınacak diğer önlemler gibi 

örneklendirilebilir. Örnek olarak: bir fabrikanın taşkından dolayı üretim yapamaması 

ve müşteri kaybı veya trafikte meydana gelen hasarların acil durum servislerini 

aksatması olabilir. Dolaylı hasarlar genellikle daha az maliyetlidir.  
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Maddi / Maddi Olmayan Hasarlar:  

Maddi hasarlar genellikle parasal olarak kolaylıkla ifade edilebilecek hasarlar 

olarak nitelendirilir ( Örnek: fabrikanın üretim kaybı). Maddi olmayan hasarlar can 

kayıpları, halk sağlığına gelen zararlar, ekolojik değerler ve piyasa koşullarında 

ticareti yapılmayan diğer değerler olarak ele alınabilir. Maddi olmayan hasarlara 

parasal olarak ifade etmek genelde zordur. Tablo 4-1 de taşkınların yol açtığı hasarlar 

özetlenmiştir.  

Tablo 4-1 Taşkın Hasarlarının Tipolojisi  (Penning-Rowsell, 2003) ve (Smith & Ward, 1988) 

    Ölçü  

H
as

rı
n 

T
ür

ü 
 

Doğrudan  

Maddi Maddi Olmayan 
Varlıkların maruz kaldığı 
fiziksel zararlar 
-Binalar ve muhteviyatı  
-Altyapılar 

-Can kaybı 
-Halk sağlığına etkiler 
-Ekolojik varlıkların kaybı 

Dolaylı 

-Endüstriyel üretimdeki 
kayıplar 
-Ulaşımdaki aksaklıklar                                                                                                                                                                                                                                                            
-Acil müdahale masrafları 

-Taşkın sonrası iyileştirme 
faaliyetleri 
-Taşkın bölgesindeki insanların 
artan hassasiyeti 

 

Smitt ve Ward (1998) taşkının kendinden kaynaklanan birincil/asli hasarlarla 

taşkının olmasından sonra gelişen ikincil hasarları da ayırmaktadır. Örnek olarak: bir 

fabrikanın taşkından dolayı meydana gelen üretim kaybı ve dolayısıyla müşterilerine 

ulaştıramadığı ürünler birincil dolaylı hasarlar olarak nitelendirilirken  bu olaydan 

dolayı fabrikanın müşterilerinin veya tedarikçilerinin elde edecekleri bu ürünlerden 

kaynaklanan ve bunun ekonomik sistemde yol açtığı sorunlar ise ikincil dolaylı hasar 

olarak ifade edilir.  
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4.3. Ekonomik Değerlendirmenin Prensipleri  

Yukarıdaki bölümde ifade edildiği gibi ekonomik değerlendirmelerin farklı 

temelleri vardır. Finansal değerlendirmelerde bir kişinin veya bir şirketin 

karşılaşacağı gerçek ekonomik yük perspektifi esas alınır. Ekonomik 

değerlendirmeler de geniş bir perspektifte taşkının ulusal ve bölgesel refaha vermiş 

olduğu hasarı maddi olmayan varlıklara ve hizmetleri düşünerek kamu yararını 

gözeten bir çerçeve ele alınır. Ekonomik değerlendirmenin kapsamlı bir taşkın hasar 

değerlendirmesini içerebilmesi için birçok ilke yer almakta olup bunların en 

önemlileri aşağıda ifade edilmektedir (FLOODsite Consortium, 2007). 

1. Çalışma alanının uygun bir zaman ve mekânsal sınırının belirlenmesi 

Taşkın hasarının önemli tüm etkilerinin ele alınabilmesi maksadıyla taşkının 

etkilemesi muhtemel alanına uygun bir mekânsal sınırıve uygun bir zaman aralığının 

tanımlanması gereklidir. Mekânsal sınırlarla sadece taşkının yayılım alanları değil 

ulaşımdaki aksamalar ve üretim kaybı gibi dolaylı hasarların da ele alınabileceği 

daha geniş bir sınırn seçilmesi daha gerçekçi değerlendirmeler yapılabilmesi 

maksadıyla uygun olacaktır.   

2. Piyasa fiyatlarının arzda düşüklük durumuna göre fiyatlandırılması  

Ekonomik değerlendirmelerin normal koşullarda piyasa fiyatlarına göre 

fiyatlandırılması kolay bir iştir. Fakat afet durumunda ihtiyaç duyulan maddeler 

duyulan ihtiyaçlar arz-talep dengesinin bozulması veya diğer maliyetlerin artması 

nedeniyle artacaktır. “Gölge fiyat” olarak adlandırılan ideal olmayan koşullarda 

oluşan fiyatların, masrafların da ekonomik değerlendirmelerde göz önünde 

bulunması gerekmektedir (Hanley ve Splash, 1993). 

3. Etkilerin gerçek piyasa değerleriyle değerlendirilmesi 

Ekonomik değerlendirmeler sadece gerçek piyasa değerlendirmelerini 

kapsamaz ayrıca enflasyon gibi diğer artışları da göz önüne alır. Fakat taşkın olayı 

gibi bir yıldan kısa süre bir etki için örnek olarak enflasyon hesabında petrol 

fiyatlarındaki dalgalanma gibi ileri ekonomik analizlere girilerek değerlendirme 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
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4. Tam yenileme maliyeti yerine amortismanın kullanılması  

Ekonomik hasar değerlendirmesinde amortisman değerlerinin kullanılması 

taşkından kaynaklanan hasarların zaman içindeki değerlerinin yansıtılması 

bakımından daha gerçekçi olacaktır. Yenileme maliyetinin kullanılması ise bazen 

olduğundan fazla maliyet giderinin gözükmesine sebep olabilmektedir. 

5. Fayda-maliyet analizinde bugünkü net değerin kullanılması  

Faydalar ve maliyetlerin değerleri gelecekte farklı bir noktada olabilir. 

Gelecekte fiyatların bugünkü net değere çevirerek karşılaştırma yapılması daha 

doğru olacaktır.  

4.4. Taşkın Derinliği, Yayılımı, İhtimali ve Oluşturduğu Zarara Göre Yıllık 

Ortalama Zararın Hesaplanması  

Taşkın zarar azaltım çalışmalarının getirmiş olduğu faydalar ile yönteminin 

belirlenmesi iyi bilinmekle beraber bu konuda bazı farklı görüşlerde bulunmaktadır. 

(Penning-Rowsell ve Green,2000). Bu yöntemlerin özünde risk değerlendirmesinin 

gelecekte olma ihtimali olan taşkınların önlenmesi ve hasar görülebilirliğin 

taşkınların meydana getireceği hasarlarla beraber değerlendirmesi yatmaktadır. 

Şekil 4-2 de gösterilen dört parçalı şemada taşkın zarar azaltımının 

hesaplanmasında kullanılan hidroloji, hidrolik ve ekonomik parametrelerin 

birbirleriyle olan ilişkisi görülmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken her bir 

kriterin birlikte olduğu ve olmadığı durumlar düşünülerek incelenmesi önemlidir. 

Risk azaltımı için önerilecek olan tedbirlerin fayda-maliyet analiziyle beraber 

yapılarak önerilen tedbir uygulanırsa ne gibi sonuçlar olur olmazsa ne gibi sonuçların 

olacağı irdelenmelidir. 
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Şekil 4-2 Yıllık Taşkın Kaybının Hesaplanmasının Özetleyen 4-Parçalı Şema 

 
Şekil 4-2  deki şemada taşkın olayının ihtimali ile meydana gelecek hasarın 

taşkın önleme tedbirlerinin olması ve olmaması durumu göz önüne sermesi 

maksadıyla faydalıdır. Taşkınla meydana getireceği zarar arasında “hiç bir şey 

yapma “ durumu ile belli bir tekerrür debisine göre yapılacak taşkın önleme 

tedbirlerini ortaya konduğu durum incelendiğinde karar vericinin taşkın önleme 

tedbirlerine yatırım yapılması veya taşkın altında kalacak alanların göreceği zararlar 

göz önüne alabileceğini sorgulanması gerekmektedir.  

Taşkın zarar azaltımının faydalarını hesaplamak için öncelikle taşkının olma 

ihtimali ile yaratacağı hasar arasında ( hasar-ihtimal ilişkisi) bir ilişkinin kurulması 

önemlidir. Şekil 4-3 de akış şemasında taşkın hasar azaltımının sağlayacağı net 

faydanın hesabının yapılırken izlenmesi gereken aşamalar gösterilmiştir (FLOODsite 

Consortium, 2007). 
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Şekil 4-3 Taşkın zarar azaltımı için takip edilecek adımları basitçe anlatan şematik gösterim 

(FLOODsite Consortium, 2007) 

 
Taşkın hasarının taşkının olma ihtimaliyle ilişkisini gösteren ( tekerrür 

debisine denk gelen kısım) Şekil 4-2 de grafikte hasarın altında kalan alan yıllık 

ortalama taşkın hasarını göstermektedir. Bu alan yukarıda ifade edilen “Yıllık Taşkın 

Kaybının Hesaplanmasını Özetleyen Şemada” (sağ alttaki diyagram) gösterilen alana 

denk gelmekte olup belli bir alan için bu eğrinin hesaplanmasında farklı çeşitte ve 

şiddette taşkınların meydana getirdiği sonuçlar değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Taşkın hasar-ihtimal eğrisi hesaplanırken mümkünse 6 veya en az 3 taşkın olayı 

kullanılmalıdır (FLOODsite Consortium, 2007). 

 

Şekil 4-4 Taşkın hasar azaltımı için takip edilecek adımları detaylı  anlatan şematik gösterim 

(FLOODsite Consortium, 2007) 
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BÖLÜM V 

5. NİCEL TAŞKIN RİSK DEĞERLENDİRMESİYLE HASAR 

MODELLEME METODOLOJİSİ   

Bu bölümde doğrudan ve maddi hasarların tahmininin hesaplanması için 

kullanılabilecek rehber niteliğinde bir metodoloji ortaya konulacak ve Türkiye için 

uygulanabilmesi tartışılacaktır.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede taşkınlardan kaynaklanan hasarlar 

ağırlıklı olarak konutlara ve konutların içinde yer alan muhteviyata (ev eşyası vb.) 

gelmekte olup toplam hasarın büyük kısmını oluşturmaktadır (Smith ve Ward, 1988). 

Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde hasarın tahmin edilmesine 

yönelik birçok taşkın hasar hesaplama yöntemi bulunmakta olup bu yöntemler elde 

bulunan verilerin niteliğine ve niceliğine bağlı olarak ulusal ve bölgesel farklılıklara 

göre değişiklikler göstermektedir. Ayrıca çalışılan bölgenin mekânsal büyüklüğü ve 

çalışmanın amacı gibi faktörlerde bu çeşitliğe katkı sağlamaktadır. Bu tez 

kapsamında anlatılacak metodoloji hasar değerlendirmesinin aşamalarını anlatmak, 

ekonomik değerlendirmenin prensiplerine vurgulamak ve uygun taşkın hasar 

modellemesine esas olacak şekilde yöntemi ortaya koymaktır. 

5.1. Taşkın Hasar Değerlendirmesinin Temelleri  

Taşkın hasar değerlendirmesi tüm hasar modelleme çalışmalarında 

uygulanacak şekilde dört aşamada yapılmalıdır. Taşkın hasar modellemesine konu 

olacak aşamalar Şekil 5-1 de gösterilmiştir. Beşinci bölümde bu tezin özünü 

oluşturan hasar modelleme metodolojisinin aşamaları tek tek detaylı olarak anlatılmış 

(5.2-5.5 başlıklar) ve en son bölüm 5.6 ise uygulanması tavsiye edilen taşkın hasar 

modelleme yöntemi önerilmiştir. Metodolojinin detaylı olarak anlatılmasından evvel 

taşkın hasar modellemesinin ne olduğu ve metodolojinin aşamaları kısaca özetlemek 

gerekmektedir.  
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Şekil 5-1  Doğrudan Maddi Hasarların Belirlenmesinin Aşamaları 
 
Aşama 1 (Bölüm 5.2): Taşkın hasar değerlendirme çalışmalarına uygun bir 

yaklaşımın nasıl bulunacağı ile alakalıdır.  Taşkın hasar değerlendirme çalışmaları en 

çok şu niceliklere dayanmaktadır: a) Ölçek b) Çalışmanın amacı c) Uygun 

kaynakların mevcudiyeti d) Ön verilerin mevcudiyeti 

 
Aşama 2 (Bölüm 5.3): Bu bölümde hangi hasar sınıfının değerlendirilmesi gerektiği 

anlatılacaktır. Genellikle, taşkınların ardından meydana gelen en büyük hasarlara ve 

 
 
 

      Aşama 1: Uygun Yaklaşımın Dayandığı Öğeler: 

 
 

Mekansal Ölçek                 Çalışmanın 
Maksadı 

Kaynakların 
Mevcudiyeti 

Ön veriler 

 
 
 
 
 
 
 

Aşama 2: Oluşabilecek Doğrudan Maddi Hasarları Sınıfının Belirlenmesi  
  
 
 
 
 
 
 

Aşama 3: Gerekli Bilgilerin Toplanması  
 

Hidrolik 
modelleme 

(yayılım alanı) 

 
Arazi 

kullanım 
bilgisi 

Riskli 
varlığın 
değeri  

 
     Hasar fonksiyonları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aşama 4: Hesaplanan / Modellenen hasarın sunumu   
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bunların parametrelerine odaklanılmaktadır. Doğrudan maddi hasarların toplam 

hasarların  büyük bölümünü oluşturduğu açıktır. Fakat, dolaylı ve maddi olmayan 

hasar sınıflarının da göz önüne alınması gerekir.  

 

Aşama 3: Hasar modellemesinin ana kısmını oluşturmakta olup muhtemel bir taşkın 

sonrası hasar gören maddi varlıların ekonomik değerlerinin hesaplanması ve 

belirlenmesi ile ilgilidir.  

 

Aşama 4: Aşama 3 de ifade edilen tüm çalışmaların bir araya getirilerek taşkından 

sonra meydana gelmesi beklenen hasar miktarının hesaplandığı aşamadır.  Hasar 

belirlemesi aşamaları burada tartışılacak olup, parasal değerlerin entegre edilmesinin 

yöntemi üzerinde durulacaktır. 

 

Belli bir olaya ait toplam hasar miktarının hesaplaması için kullanılacak olan 

formülasyon seçilen yönteme ve kullanılan verilere göre değişmektedir. Bu 

formülasyonu genelleştirip ve basitleştirirsek : 

 

                              𝑯𝑯𝑯𝑯𝑹𝑹𝑯𝑯𝑯𝑯 = ∑ ∑ (𝑑𝑑𝑃𝑃ğ𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑎𝑎
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∗ ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑗𝑗)                      [5.1] 

 

Burada hassasiyet parametresini şu şekilde ifade edebiliriz : 

Hassasiyet i,j=f(varlıkların niteliklerii,j * taşkının niteliğik * sosyoekonomik niteliğil)  

i=risk altındaki maddi unsurların sınıfı ( “n” tane sınıf olabilir) 

j=riskli unsur sınıfındaki varlıklar ( “m” tane varlık olabilir) 

k= taşkın tipi / belirli bir taşkın senaryosu  

l= sosyo ekonomik durumun tiği  

hassasiyet= yüzdelik olarak ifade edilen oran 

 

Yukarıda ifade edilen hesaplama yöntemi tek bir doğrudan maddi hasarların parasal 

olarak karşılığının belli bir taşkın senaryosuna göre bulunmasını içermektedir. 

Bulunan hasar değeri taşkın riskinin hesaplanması ve taşkın risk haritasının 

oluşturulmasında kullanılabileceği gibi net fayda ve fayda-maliyet analizlerinin 
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yapılabilmesi, taşkın önleme tedbirlerinin ekonomik olarak analizinin 

yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. 

 

Fakat taşkın olayları ve yarattığı hasarlar bölgenin mekânsal karakterine çok 

bağlı olduğundan, hasar değerlendirmesinin sadece parasal olarak gerçekleştirmek 

yerine hasarın haritalar üzerinde gösterilmesi daha uygundur. Bu konuda son yıllarda 

Coğrafi Bilgi Sistemleri rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca taşkın hasar modellemesi 

için geliştirilmiş hem risk hem de fayda-maliyet analizi yapabilen çok sayıda yazılım 

geliştirilmiştir. Bu yazılımların bazıları CBS tabanlı olurken bazıları ise sadece 

mekânsal boyutları değerlendiren analizler yapmaktadırlar. 

 

Son olarak taşkın hasar değerlendirmesinde -en detaylı olanlar dahil- tüm 

modelleme çalışmalarının belli bir belirsizlik içerdiği unutulmamalıdır.  Bu 

belirsizliklerin kaynağı genellikle verilerin doğruluğu ve hassasiyet özelliklerinden 

kaynaklandığı gibi genelleme yapılan verilerin oluşturacağı eksik 

değerlendirmelerden de kaynaklanabilir. Bundan dolayı belirsizliğin boyutları 

sonuçlara sunumuna yansıtılmalıdır. 

 

Aşağıdaki bölümlerde taşkın riski değerlendirmesinde kullanılarak elde 

edilecek hasar modellemesinin detaylı metodolojisi anlatılacaktır.  

 

5.2. Aşama 1 : Hasar Modellemesi İçin Uygun Yaklaşımın Seçimi  

Hasar modellemesi için seçilecek olan uygun yöntemin doğru olarak 

belirlenmesi sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için çok önemlidir. Hasar 

modellemesinin doğru tatbik edilebilmesi için dört farklı bakımdan değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. Bu dört faklı bakış açıları: çalışma yapılacak alanın 

mekânsal ölçeği, çalışmanın amacı, çalışma için yeterli kaynağın mevcudiyeti ve ön 

verilerin varlığıdır. Uygun yaklaşımın belirlenebilmesi için şu soruların cevaplarının 

verilebilmesi gerekmedir. 
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1.  Mekânsal Ölçek: Hangi mekânsal seviyede planlama yapılacaktır? Çalışma alanı 

yerel, havza, ulusal hatta uluslararası bir büyüklükte mi olmalıdır? 

2. Amaç: Çalışmanın amacı nedir? Detaylı bir çalışma mı talep ediliyor yoksa 

yaklaşık yöntemler isteği karşılamak için yeterli midir? 

3. Kaynakların Mevcudiyeti: Çalışmanın yapılabilmesi için ne kadar para ve zaman 

vardır? Yeterince kaynak mevcut mu yoksa kaynaklar sınırlı mıdır? 

4. Önceden var olan veriler: Uygun bir hasar değerlendirmesi için yeterli veri 

elimizde bulunmakta mıdır? Ne tür veriler mevcuttur? 

 

Şekil 5-2 de belli bir hasar değerlendirme yönteminin seçimi ile ilgili temel 

yaklaşımı ortaya koyulmaktadır. Taşkın hasar değerlendirmesi yapacak uzmanların 

bu dört sorunun cevabını veriyor olabilmeleri çalışmanın daha sağlıklı olmasını 

sağlayacağı açıktır.  

 

Şekil 5-2 üzerinde değerlendirmeler yapılırken bazı sınırlamaların olduğu 

hatırdan çıkarılmamalıdır. Örnek olarak; eğer yüksek seviyede bir hassasiyet ve 

yeterli maddi kaynaklar mevcut değilse ilk aşamada bunun yerine daha yüzeysel 

yöntemlerin kullanılması yerine maddi kaynaklarının artırılmasının çalışmanın 

sağlıklı bir netice verebilmesi açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir.   
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Şekil 5-2 Hasar Modellemesi İçin Uygun Mekansal Ölçeğin Belirlenmesi  
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5.2.1. Mekânsal Ölçeğin Belirlenmesi  
 

Hasar değerlendirmesi için kullanılacak olan uygun yöntemin seçimi 

genellikle çalışma yapılacak olan sahanın büyüklüğü ile yakından ilişkilidir. Taşkın 

hasar değerlendirmesi yapacak herhangi bir uzman öncelikle çalışma alanının sınırını 

belirmek durumundadır. Bu alan üç tip ölçekte sınıflandırılabilir. İlk olarak, ulusal 

bir kıyı sınırı veya sınır aşan bir nehir havzasını içeren ulusal veya uluslararası 

çalışmaları kapsayan büyük sınıftır. İkinci olarak büyük bir nehir havzasının bir 

kısmı veya küçük bir nehrin havzası büyüklüğünde bir alanı kapsayan orta sınıftır. 

Üçüncü olarak ise belediye sınırları içindeki yerleşim alanları veya tek bir taşkın 

yatağını kapsayan yerel ölçekli küçük sınıftır. 

 

Hasar değerlendirme yönteminin mekânsal bazda ve çalışma alanında risk 

altında bulunan unsurlara göre daha da detaylı analizinin yapılması birim alan için 

harcanan çabanın artmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı, en detaylı çalışmalar 

yerel ve küçük alanlar için sınırlandırılmalı, diğer havza bazlı veya uluslararası 

çalışmalar içinse daha az çaba gerektiren ve çok fazla detaya gerek duymayan 

yöntemler uygulanmalıdır. Bu sebepten ötürü Şekil 5-3 de görüleceği üzere taşkın 

hasar değerlendirmelerinde ulusal ve uluslararası çalışmalarda büyük alan odaklı 

yöntemler tercih edilmeli, bölgesel çalışmalarda orta alan odaklı yöntemler ve yerel 

çalışmalar için küçük alan odaklı yöntemler tercih edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassasiyet 

Büyük Alan 

Yerel 
Küçük Alan 

Orta Alan 

İncelenecek 
alanın 
büyüklüğü 

Havza 

Ulusal / Uluslararası 

Maliyet/ Birim Alan  
Şekil 5-3 Hasar Değerlendirme Yöntemlerinin Ölçeksel Sınıflandırması  (Meyer, 2001) 
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Almanya ‘da mekânsal ölçeğin uygulanması için küçük-alan, orta-alan ve 

büyük alan yaklaşımları kullanılmıştır (Schmidtke, 1996), (Hamann & Reese, 2000) 

ve  (Reese, 2000), , (Messner & Meyner, 2005). Söz konusu çalışma ağırlıklı olarak 

mekânsal çözünürlük bazlı düşünülmüştür.  

• Küçük alanı kapsayan yöntemler nesne tabanlı yaklaşımlarla uygulanmıştır. 

Örnek olarak hasarlar tek tek binalar veya diğer varlıklar için hesaplanmıştır. 

• Orta alanları içeren yöntem toplulaştırılmış arazi kullanımlarını göz önüne 

almıştır. Örnek olarak yerleşim yerleri veya endüstriyel alanlar 

• Büyük alanlarla ilgili yöntem ise tüm idari birimleri değerlendirmiştir. Örnek 

olarak belediyeler gibi. 

 

Günümüzde gelişen teknolojik imkanlar neticesinde küçük-orta-büyük alan 

ayrımı kavramının giderek azalması beklenmektedir. Gelişen teknolojiler ve 

özelleştirilmiş hasar veri tabanları bölgesel ve ulusal bazda hasar modellemesine  

daha detaylı ve yüksek mekânsal çözünürlükte yapılmasına imkan sağlamaktadır. 

Örnek olarak nesne tabanlı bölgesel ve ulusal bazda taşkın hasarlar değerlendirmeleri 

çalışmaları yapılmaktadır (Hall, 2003). Bu sebepten ötürü, sadece alansal 

büyüklüğün hasar modelleme yönteminde kıstas olmaması gerektiği diğer 

faktörlerinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek gerekmektedir. Küçük, orta 

ve büyük kelimeleri sadece belli bir taşkın hasar değerlendirme yönteminin ifade 

etmemekte olup daha çok belli bir mekânsal ölçekteki değerlendirme yaklaşımlarını 

da kapsamlıdır. 

5.2.2. Amacın Belirlenmesi ve Detay Seviyesi 
 
Hasar değerlendirmesine esas olacak detay seviyesi, çalışma yapılacak olan 

alanının yönetimsel seviyesi ve bu yapının hedefleri ile çok yakından ilişkili olup 

karar destek aşamalarında etkili olmaktadır (Gewalt, 1996). Genellikle, büyük ölçekli 

analizler ulusal düzeyde taşkın azaltım çalışmalarında karar destek öğesi olarak yer 

alırken, orta ölçekli analizler havza bazlında taşkın azaltım çalışmalarında ve küçük 

ölçekli analizler ise tek bir taşkın koruma önlemi için karar destek mekanizmasında 

kullanılmaktadır. 
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Tablo 5-1 Farklı  Alanlar İçin Taşkın Hasar Değerlendirme Yaklaşımları (Gewalt, 1996) ve (Messner 

& Meyner, 2005) 

Alansal 

Büyüklük 

Çalışma  

Bölgesi 

Yönetimsel 

Seviye 

Detay 

Seviyesi 

Birim Alan 

için Kaynak 

Miktarı 

Girdi Verisi 

Ölçütü 

Büyük Ulusal 
Taşkın Yönetim 

Politakası 
Düşük Düşük Düşük 

Orta Havza 
Taşkın Yönetim 

Planları 
Orta Orta Orta 

Düşük Yerel 
Tek Bir Önlem 

Seviyesi 
Yüksek Yüksek Yüksek 

 

Taşkın hasar değerlendirmesinin temel maksadı izlenen bir politika 

doğrultusunda kamu kurumlarının bütçelerinden taşkın zarar azaltım çalışmalarının 

ne şekilde yönleneceğine dair karar destek unsuru olarak kılavuzluk etmek ve 

alınacak herhangi bir önlemin fayda maliyet çerçevesinde değerlendirmektir. Ayrıca, 

birçok AB ülkesinde taşkın hasar değerlendirmeleri sigorta sektöründe kullanılmakta 

olup sigorta sektöründe kullanılan muhtemel maksimum kayıp hesabı 

değerlendirmesiyle sigorta primleri belirlenmektedir. 

• Eğer taşkın hasar değerlendirmesi ulusal veya bölgesel seviyede bütçe 

kaynaklarının nasıl dağıtılacağını araştırmak ve göreceli olarak az detay 

seviyesinde kullanılacaksa yaklaşık yöntemlerin kullanılması yeterlidir. 

• Değer biçme (kıymetlendirme) ve karşılaştırma çalışmaları neticesinde 

alınacak olan tedbirlerin belirlenmesi için genellikle daha yüksek seviyede 

detay aranmaktadır. Taşkına karşı alınacak olan tedbirler genellikle havza 

bazında veya yerel seviyede düşünülen koruma yapıları gibi yapısal 

önlemlerle, arazi planlanması, tahliye planları, erken uyarı sistemleri gibi 

yapısal olmayan tedbirler gibi önlemleri içerdiğinden daha fazla detaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat her bir önlem içinse önlemin özelliğine göre 

farklı seviyede detay ve hassasiyet gerekmektedir.  
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o Taşkın koruma yapılarının tasarımındaki yaklaşım genellikle önerilen 

tedbirin basitçe yeterli olup olmadığını belirlemektir. Bu sebepten 

dolayı taşkın koruma yapılarının planlanmasında hasar 

değerlendirmesinin daha orta veya yüksek seviyede bir hassasiyet ve 

detay da olması gerekmektedir. 

o Tedbirlerin önceliklendirilmesi aşamasında her bir tedbirin 

sıralanması için maliyet-fayda analizinin değerlendirmesi 

gerekmektedir. Bu değerlendirme genellikle fayda-maliyet oranının 

karşılaştırılmasına dayandığı için hasar değerlendirmesinin orta 

seviyede bir detaya sahip olması gerekmektedir. Özellikle taşkın 

kontrol önlemlerinin önceliklendirilmesi için orta seviyede detay 

gereklidir. 

o Eğer taşkın koruma tedbirlerinin optimizasyonu yapılacaksa yüksek 

seviyede detay gerekmektedir. Bu tip optimizasyon çalışmaları 

yüksek seviyede detay bilgisine ihtiyaç duyduğundan şu anda teorikte 

kalmaktadır. 

o Taşkın koruma önlemlerinin finansmanınn detaylandırılması veya 

paydaşlar arasında maliyetlerin dağıtımı için taşkın hasar 

değerlendirmesi kullanılacaksa gene yüksek seviyede detay 

istenecektir. Özellikle taşkın koruma tedbirlerin kamu bütçesi yerine 

maliyetlerinin birçok paydaş tarafından üstenilen AB üyesi ülkeler 

için bu durum söz konusudur. 

Değer biçme sürecinin yinelemeli ve basamaklı bir şekilde yapılması 

gerekmektedir (DEFRA, 1999). Başlangıçta stratejik temelde yaklaşık hasar 

değerlendirmesine geçilmeden ön bir fizibilite çalışmasının yapılması ve arzu edilen 

detay seviyesinin belirlenmesi daha doğru olur. Örnek olarak bir projenin fayda-

maliyet oranı birden büyükse ve karar vericiler tarafından yeterli görülmekteyse 

detay seviyesinin artırılmasına karar verilebilir. Bu yolla daha yüksek detay 

seviyesine ihtiyaç duyulan taşkın hasar değerlendirme yöntemleri sınırlandırılmış 

olmaktadır. Her durumda proje başlamadan önce taşkın koruma önlemlerinin 

karşılaştırılması için detay seviyesinin artırılmasının gerekip gerekmediğine ve detay 
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seviyesinin artırılmasının alınacak olan tedbirin yani sonuca tesir edip etmeyeceğine 

karar verilmesi gerekmektedir. 

• Eğer hasar değerlendirmesi özel sektör marifiyetiyle veya bireysel olarak 

taşkın riskinin ne olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılıyorsa yüksek 

seviyede detaya ihtiyaç duyulacaktır. Yanlış neticeler daha az korumanın 

yeterli olacağı sonucuna insanları inandırabilir ve herhangi bir taşkın anında 

beklenenden daha şiddette bir hasara neden olunabilir. Her ne kadar 

Türkiye’de bu tip çalışmalar devlet eliyle yürütülse de yeterince 

uzmanlaşmamış kişilerce yapılacak olan hasar modellemesinin olumsuz 

sonuçların olabileceği hatırda tutulmalıdır. 

• Geliştirilen metodolojinin amacı sigorta çalışmalarını hedeflemese de sigorta 

sektöründe bu yönden bir talebin gelmesi muhtemeldir. Özellikle reasürans 

şirketleri bir taşkın anında muhtemel azami kaybın ne olacağın bilmek 

isteyeceklerdir. Reasürans şirketleri genellikle ulusal veya uluslararası 

çalışmalarla ilgilendiklerinden bu tip şirketler için yaklaşık hasar 

değerlendirme tahminleri yeterli olacaktır. Fakat diğer ticari sigorta şirketleri 

müşterileri için yaklaşık sigorta primlerini belirlerken daha yüksek detayda 

hasar değerlendirme tahmini arzu edeceklerdir. 

5.2.3. Kaynakların Analiz Edilmesi  
 

Yapılacak olan her hasar değerlendirme çalışmasının en yüksek hassasiyet ve 

detayda olması arzu edilir. Sınırlı kaynakların mevcut olduğu şartlarda ise hem 

zaman hem de bütçenin limitli olması çalışmanın sınırlarını belirler. Daha yüksek 

detay daha büyük bütçelere ve daha çok zamana ihtiyaç duymaktadır. Örnek olarak 

2002 yılında Almanya’nın Saksonya Eyaletinde meydana gelen büyük taşkın 

felaketinden sonra taşkın koruma sisteminin fayda-maliyet analizine göre yeniden 

tasarlanması talep edilmişti. Söz konusu taşkından neredeyse tüm eyaletin 

etkilenmesi neticesinde tüm eyalet birimleri kendi bölgeleri için çok kısa zaman 

içinde taşkın hasar değerlendirmesi yaparak taşkın koruma yapılarının 

planlamışladır. Bu sebepten dolayı Saksonya eyaletinde zamanın kısa olması 

sebebiyle yaklaşık taşkın hasar değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. (FLOODsite 

Consortium, 2007) 
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Taşkın hasar modelleme yaklaşımlarının ne kadarlık bir süre ve bütçeye 

ihtiyaç duyduğunu genelleştiren ve birim alan için ihtiyaç duyulan maliyet ve zaman 

eksenli bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Fakat AB üyesi ülkelerinde 

geçmişte uygulanan bazı projelerin ve yapılan akademik çalışmaların fikir vermesi 

açısından değerlendirilmesinde bir mahsur yoktur. Yerel düzeyde arazi kullanımını 

belirlemek için gerçekleştirilecek olan saha çalışmaları ciddi anlamda zaman ve 

bütçeye ihtiyaç duymaktadır. Pennning ve Rowsell, 2003 yılında yapmış olduğu 

çalışmaya göre 2000 adet konut ve mülkün bulunduğu bir alanın bu düzeyde detaylı 

bir çalışmasının yapılmasının 3 ile 6 ay arasında süreceği tahmin edilmiştir. Eğer 

daha az detaya sahip ikincil arazi verileri sahadan direk olarak temin edilen birinci 

veriler yerine kullanılırsa zamandan tasarruf edilecektir. Fakat, ikincil düzeyde arazi 

kullanım verilerinin detay seviyesinin ne aşamada olduğu ise dikkatle kontrol 

edilmelidir. Arazi kullanım verileri hususunda Almanya da örnek çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Eğer arazi kullanım verisi olarak ücretsiz olarak halka sunulan 

CORINE arazi örtüsü verileri kullanılırsa yaklaşık ve genelleşmiş verilerle çalışma 

yapılmış olacaktır. CORINE göre daha detaylı arazi kullanım bilgilerin içeren 

ATKIS projesinde üretilmiş olan daha detaylı arazi kullanım verileri kullanılırsa bu 

verilerin temin edilme maliyeti olan 7.5 Euro/km2 maliyetle karşılanacaktır. Daha da 

detaylı arazi kullanım verisine sahip, nesne tabanlı arazi kullanım bilgilerine sahip ve 

ölçeği 1/200 civarında olan ALK arazi kullanım verileri kullanılırsa 200-750 

Euro/km2 lik bir maliyet oluşacaktır. Burada unutulmaması gereken CORINE arazi 

örtüsünün verilerinin şehir alanları için düşük mekânsal çözünürlüğe sahip 

olduğudur. ( İfade edilen maliyetler verilerin üretim maliyeti değil temin edilme 

maliyetidir.) 

Kaynakların mevcudiyeti sorusunu küçük alanlar yaklaşımı çerçevesinde 

daha yüksek bütçe ve fazla zamana ihtiyaç duyduğu, büyük alanlar yaklaşımının ise 

bütçenin daha az ve zamanın kısıtlı olduğu durumlar için tavsiye edildiğini 

görmekteyiz. Eğer ulusal çalışma için yeterince kaynak varsa küçük alanlar 

yaklaşımı da kullanılabilir. Veya tam tersine havza büyüklüğündeki alanlar için 

yüksek miktarda detay ve hassasiyet isteniyorsa ve bununla beraber zaman kısıtı 

varsa orta ve büyük alanlar yaklaşımı kullanılabilir.  
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5.2.4. Önceden Elde Edilmiş Verilerin Mevcudiyeti  
 

Eğer çalışma yapılmadan önce muhtemel taşkınların yayılacağı alanlara dair 

bilgiler, arazi kullanım verileri, risk altındaki unsurlara ait değer bilgileri veya hasar 

fonksiyonları gibi veriler mevcutsa hem zamandan hem de paradan tasarruf 

sağlanabilir. Örnek olarak İngiltere’de taşkından etkilenmesi beklenen ve taşkın 

yatağında yer alana her bir konuta ait iskân bilgileri Ulusal Mülkiyet Veri tabanında 

saklanmaktadır. Ayrıca, gene İngiltere’de geçmişte yaşanmış taşkınlardan 

faydalanarak birçok hasar sınıfı için standartlaştırılmış hasar fonksiyonları da 

geliştirilmiştir.  Bu veriler yüksek hassasiyet ve detayda olup nesne tabanlı hasar 

değerlendirme yöntemlerinin ulusal bazda bile uygulanabilmesine imkân 

tanımaktadır. 

Tablo 5-6 de 11 adet yaklaşım gösterilmiş olup bölüm 5.6 yaklaşımlar daha 

da detaylandırılacaktır. Tüm bu yaklaşımlar AB üye ülkelerin uyguladığı iyi 

uygulamalardan derlenmiştir. Hangi yöntemin seçileceği her bir seviye için en çok 

önceden elde edilmiş verilerin mevcudiyeti ile alakalıdır. Örnek olarak büyük alan 

yaklaşım kullanılacaksa mülkiyetlerin yer aldığı bir mülkiyet veri tabanına sahip 

olunmalıdır. Ayrıca eğer elde mutlak hasar fonksiyonları varsa 3 numaralı büyük 

alan yaklaşımı kullanılabilir. Eğer elde herhangi bir ön veri bulunmuyorsa karar 

verici merciler hangi yaklaşımın uygun olduğunu kendi öngörüleri ile 

belirleyebilirler. Tablo 5-6 deki yaklaşımlar ve Bölüm 5.6 daki açıklamaları dikkate 

alacak şekilde karar vericilerin hangi uygulamanın nasıl uygulanacağına, çalışmanın 

ve yerel koşulların durumuna karar vermeleri tavsiye edilmektedir. 

5.3. Aşama 2: Doğrudan, Maddi Hasar Sınıflarının Belirlenmesi  

5.3.1. Doğrudan Oluşan Maddi Hasar Sınıfları  
 

Hangi sınıfta doğrudan oluşan maddi varlıklara ait hasar değerlendirilmesinin 

yapılacağı önceden tespit edilmelidir. Ayrıca hasar gören tüm unsurların 

değerlendirilmesi maliyetli ve zaman alıcıdır. Bunun yerine daha faydacı bir 

yaklaşımla en fazla hasar gören ve ekonomik sistem içinde büyük yer tutan varlıklara 

ait hasar değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Daha az öneme sahip sınıflar 

hasar dağılımı yöntemleri gibi yaklaşık yöntemlerle belirlenebilir. 
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Tablo 5-2 Almanya’nın Saksonya Eyaletinde 2002 yılında meydana gelen 

büyük bir taşkın hadisesi neticesinde oluşan hasarların dağılımını göstermektedir.  

Burada hasar dağılımnın taşkının yaşandığı bölgeye ve taşkının tipine bağlı olduğunu 

unutmamak gerekir. 2002 Saksyonya Eyaletinde yaşanan taşkın hem Dresden gibi 

büyük şehirleri etkilemiş hem de aynı zamanda Elbe Nehrinin kollarında da ani 

taşkınlar meydana getirmiştir (Sachsen, 2003).  

Doğrudan meydana gelen maddi hasarların en önemli sınıfı binalar ve içinde 

bulunan muhteviyattır. Hasar değerlendirme çalışmaları ağırlıklı olarak yerleşimin 

yoğun olduğu yerleri inceler ve konutlar, konutların içindeki eşyalar, meskül mahal 

amaçlı olmayan endüstriyel amaçlı tesisler, ticari ve kamu binaları ve bunların 

içindeki eşyaları kapsamaktadır. Bu sınıflar neredeyse tüm hasar değerlendirmesini 

kapsamaktadır. 2002 Saksonya Eyaleti taşkınındaki doğrudan maddi hasarın %60’ı 

yukarıda sayılan binalar ve içeriklerine ait olduğu tespit edilmiştir. (FLOODsite 

Consortium, 2007) 

Tablo 5-2 2002 Saksonya Taşkının Meydana Gelen Maddi Hasarların Dağılımı (Sachsen, 2002) 

 

Sınıf Alt Sınıf 
Saksonya 2002, 

Doğrudan maddi 
hasarlar (%) 

 
Yerleşim Amaçlı Binanlar  

 
Binalar 
Ev Eşyaları 

33.1 (Toplam hasara oranı) 
25.2 
7.8 

 
Yerleşim Yerleri Olmayan 
Binalar 

 
Binalar 
Makina ve ekipmanlar 
Stoklardaki ürünler 

29.5 (Toplam hasara oranı) 
- 
- 
- 

 
Alt Yapı Tesisleri 

 
Caddeler 
Demiryolları 
Taşkın koruma yapıları ve ıslah 
tesisleri 
Diğer  

36.1 (Toplam hasara oranı) 
8.5 
13.0 
 
10.9 
3,8 

Tarımsal Üretim Çiftlik Hayvanları 
Tarım Ürünleri 1.3 (Toplam hasara oranı) 
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Tablo 5-2 gösterildiği gibi hasarların %36.1 altyapı tesislerine gelirken yerleşim 

amaçlı binalara gelen  toplam hasar %33.1 ile ikinci sırada olmuştur. Yerleşim 

amaçlı olmayan fabrika ve ticari merkezlerin toplam hasarlar içindeki oranı %29.5 

olurken bu hasarın tam olarak ne kadarının binalara ve eşyalara dağıtıldığı tespit 

edilememiştir. En az hasar ise tarım alanlarında %1,3 ile yaşanmıştır. 

Sokakların ve demiryollarının hasar değerlendirmesinde yer alıp almayacağı 

taşkının türüne göre değişmektedir. Sokaklar ve demiryolları genellikle taşkın 

sularının altında kalmasına dirençlidir. Fakat eğer taşkın esnasında yüksek hızda 

sular sokaklardan veya demiryollarından geçiyorsa ciddi miktarda hasarın oluşması 

beklenmektedir. Sonuç olarak,  eğer taşkın düz bir alanda meydana gelmişse bu tür 

hasarların toplam doğrudan oluşan maddi hasarların içindeki payını % 1 geçmesi 

beklenmemektedir. Fakat Saksonya taşkını örneğinde sokaklarda meydana gelen 

hasarlar toplam doğrudan maddi hasarın %8 ve demiryolları ise %13’ünü 

oluşturmaktadır ( Sachsen,2003). Ayrıca, taşkın koruma yapılarındaki hasarların da 

ciddi miktarda olduğu yukarıdaki tabloda gözükmektedir.  

Bir başka önemli hasar sınıfı ise araçlara gelen hasarlardır. Genellik toplam 

hasarın içinde önemli bir yere sahip olsalar da erken uyarı sistemleri sayesinde 

araçlar hızla tahliye edilmiş ve herhangi ciddi bir maddi hasar oluşmamıştır. 

Tarım ürünlerine gelen hasarlar ise toplam hasarların içinde göreceli olarak 

düşük miktarda kalmaktadır. Tarım ürünlerine gelen hasarın miktarı taşkının yılın ne 

zamanına denk geldiği ile alakalı olup gene erken uyarı sistemleri sayesinde 

depolarda bulunan ürünlerin tahliyesi sayesinde ciddi bir hasar meydana gelmemiştir. 

Tarımsal hasarların ekonomik hasarların içinde finansal değerinin düşük olmasının 

bir başka sebebi ise tarımsal hasarların hesaplanmasında devletin vermiş olduğu 

desteklemelerden arındırılmış olması da yatmaktadır. Bundan dolayı detaylı bir hasar 

değerlendirmesinde bu sınıfın yer alması durumu eğer tarımsal aktivitelerin çok 

önemli olduğu bir alan için çalışma yapılıyorsa kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Öbür türlü tarımsal hasarların hesaplamasında hasar paylaşımı gibi yaklaşık 

yöntemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Tarımsal hasarların modellenmesi 

ve riskin belirlenmesi Türkiye gibi tarımsal üretimin toplam ekonomik üretim 

içindeki payının yüksek olduğu ülkelerde önemlidir. 
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5.4. Aşama 3: Hasar Modellemesinde Verilerin Toplanması ve Hesaplanması 

Bölüm 5.1 de ifade edildiği gibi taşkın hasar modellenmesi ve oluşabilecek 

hasarın tespit edilebilmesi için dört türde veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler: 

taşkının fiziksel nitelikleri, arazi kullanım verisi, risk altındaki unsuların değeri ve 

son olarak da hasar fonksiyonlarıdır. Bu başlık altında gereken bileşenler detaylı 

olarak incelenecektir.  

5.4.1. Taşkının Fiziksel Karakteristiği  
 

Hasar modellemesi kavramı içinde en önemli parametre hiç şüphesiz 

muhtemel taşkınının gerçekleşmesi ve yaratacağı fiziksel zararlardır. Tablo 5-3 de 

farklı taşkın yayılım özelliklerinin ne şekilde hasarlara sebep olacağı gösterilmiştir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ve araştırma imkanları vasıtasıyla taşkınlarda 

meydana gelebilecek su derinliklerinin hasar modellemesinde kullanılması giderek 

artmaktadır (Messner ve Meyner, 2005). Bundan dolayı taşkının fiziksel olarak 

yayıldığı alanların doğru bir şekilde elde edilmesi ve su yüksekliklerinin yüksek 

hassasiyette belirlenmesi hasar değerlendirme çalışmalarının doğruluğunu doğrudan 

etkileyecektir. Ayrıca daha detaylı yaklaşımlar için başka parametrelere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Örnek olarak ani taşkınların sebep olduğu hasarlar daha çok suyun 

hızına bağlı olmakla beraber tarım alanlarının hasar değerlendirmesi içinse taşkının 

ne zaman gerçekleştiği önem kazanmaktadır. Bunun gibi bazı detay parametreleri de 

hasar fonksiyonları ile beraber değerlendirilmelidir.  

Taşkın riskinin doğru hesaplanabilmesi için (yıllık ortalama hasarın 

bulunması)  taşkının yayılım alanlarının en az üç tekerrür debisi için modellenmesi 

gerekmektedir.  Ayrıca taşkının diğer karakteristik özelliklerinin modellenmesi ile 

ilgili detaylı bilgiler ise Bölüm 2’de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

5.4.1.1. Taşkının Fiziksel Karakteristiğinin Hasarla Olan İlişkisi   
 
Yukarıda ifade edildiği taşkın olayına ait birçok parametre bulunmakta olup 

bu parametreler doğrudan taşkın hasarlarının derecesine tesir etmektedir. Her ne 

kadar ağırlıklı olarak suyun derinliği ve hızı taşkınların olumsuz sonuçlarını gösterse 

de Tablo 5-3 de  bu taşkının diğer nitelikleri ifade edilmiştir. 
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Tablo 5-3 Taşkınların Fiziksel Niteliği İle Hasar Arasındaki İlgi 
 

Taşkının Fiziksel 

Nitelikleri 

Hasarla Olan İlgisi 

Yayılım Alanı Hangi unsurların risk altında olduğunu belirler 

Su derinliği Hasarın oluşmasındaki en büyük etken 

Süresi Yapıların hasar görme oranını etkilemekte 

Hız Yüksek hıza sahip olan taşkınlar hasarın artmasına sebep 

olmakta özellikle ani taşkınlar oluşturduğu zararlar ve yüksek su 

hızının taşkın koruma yapılarına verdiği hasarlar 

Suyun yükselme 

hızı 

Erken uyarı ve tahliye çalışmalarına tesir etmektedir 

Taşkının meydana 

geldiği zaman 

Özellikle tarımsal ürünler için önemlidir 

Kirlilik  Taşkın sularında yer alabilecek tehlike maddeler riski ciddi 

derece arttırmaktadır 

Tuzlu/temiz su 

karışması 

Özellikle kıyı bölgelerinde tuzlu sulardan dolayı hasarlar 

artmaktadır. 

 

En önemli ve en basit bilgi her şeyden önce taşkının yayılım alanın 

belirlenmesidir. Arazi kullanım verileri ile birleştirilen taşkın yayılım alanları, hangi 

unsurların ne türde bir taşkından dolayı risk altında olduğunu belirleyecektir. Hasarın 

en basit şekilde hesaplanması yöntemi olarak taşkının yayıldığı alanın toplam kentsel 

alanın oranlanması ile elde edilir. Başka bir yöntem olarak da meydana gelmiş taşkın 

yayılım alanının önceden olmuş taşkın su derinlikleri bilgileri kullanılarak yaşanan 

taşkının su derinliğinin kabaca hesaplanması şeklinde de olabilir.  

 

Su derinliği hasar modellemesinde genellikle en önemli ve en çok kullanılan 

parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Su derinliğinin yaşanan taşkının 

gösterebileceği en büyük etki olma kabulüyle tüm hasar fonksiyonları hasar-derinlik 

fonksiyonları ile ifade edilmektedir. Burada şu unutulmamalıdır ki taşkın derinliğinin 

hasarı oluşturan tek faktör olmadığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur ( Merz 
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vd, 2004). Fakat su derinliği dışındaki parametrelere ait kayıtların bulunmaması 

diğer parametrelerin ne gibi etkiler doğurduğu hususunda yeterli bilgiye ulaşılmasını 

engellemektedir.  

 

Taşkıın süresi özellikle doğrudan maddi hasarlar sınıfında yer alan üretim 

kaybı zararınn hesaplanması için önemlidir. USACE , 1996 yayınında özellikle inşa 

esnasında olan yapıların yapı malzemelerine en büyük zararın buradan geldiği ifade 

edilmiştir. Gene Penning ve Roswell’in 2003 yılında yapmış olduğu çalışmada taşkın 

süresinin artmasının inşaatlarda ki harç, kalıp, sıva gibi yapı malzemelerine vermiş 

olduğu hasarın artmasına yol açtığını ortaya koymuşlardır. Bu sebepten 12 saatten az 

olan taşkınlar kısa süreli taşkın, 12 saatten uzun süren taşkınlar ise uzun süreli taşkın 

olarak nitelendirilmiş ve hasar fonksiyonları bu şekilde geliştirilmiştir.  

 

 
Şekil 5-4 Yerleşim Yerleri için Derinlik- Hasar – Süre Eğrisi Örneği (Penning-Rowsell, 2003) 

 
 

Taşkının hızı hasarın derecesini doğrudan etkilemekte olup özellikle ani 

taşkınlar ve sedde yıkılmalarında önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hal böyleyken su hızının hasar değerlendirmesinde kullanılmasıyla ilgili eksiklikler 

bulunmaktadır. Sadece Hollanda’da bu konuda bir yöntem geliştirilmiş olup su 

hızının etkisinin hasar modellemesinde kullanımı ile standartları ortaya koyan bir 

kılavuz hazırlanmıştır (Testa ve Lotto, 2002). 

Ayrıca bu kılavuzda su yükselme hızı gene ele alınmış ve hasar 

değerlendirmesinde ağırlık olarak muhtemel can kaybı irdelemiştir. Fakat su 
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yükselme hızı özellikle konutların uğradığı hasarın artmasında önemli olup ayrıca 

erken uyarı ve tahliye çalışmalarının planlanmasında da değerlendirilmesi gereken 

önemli bir parametredir.  

 

Taşkının meydana geldiği zaman özellikle tarımsal üretimle ilgili hasarların 

hesaplanmasında önem kazanmaktadır. Özellikle hasat zamanında meydana 

gelebilecek bir taşkın, mahsullere büyük ölçüde zarar verebilirken kış mevsimlerinde 

ise oluşabilecek hasar göreceli olarak düşük olacaktır. Çek Cumhuriyetinde özellikle 

taşkının hasat zamanında meydana gelme senaryosuna göre hasar modellemeleri 

yapılmaktadır ( Satrapa 2005 ve Cihat vd 2005). 

 

Taşkın sularının taşıdığı tehlikeli maddeler ve kirlilik unsurları da 

oluşabilecek hasarı artırabilecek niteliktedir. Özellikle petrol ve türevlerinin taşkın 

suları ile karışması neticesinde oluşabilecek hasar artacaktır. Bu duruma rüsubat ve 

tuzlu suyun da etkilerini dâhil edebiliriz. 

 

Hasar modellemesi ve risk analizi için sadece ortalama yıllık hasarların 

belirlenmesi yetmemekte ayrıca her bir taşkın senaryosu için değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. Hasar-ihtimal eğrilerinin bu çerçeve en az üç farklı tekerrür 

debisi için hazırlanmalıdır.  

 

Taşkının etkileyeceği alanı ve diğer taşkına ait niteliklerin bulunması için 

nicel ve mekânsal nitelikleri göz önüne alan hidrodinamik modelleme teknikleri 

kullanılmaktadır.  Hidrodinamik modellerin çıktıları CBS yazılımları ile bir arada 

kullanılmakta ve taşkın yayılım alanı, su hızı ve diğer nitelikler elde edilmektedir. 

Hidrodinamik modellemesin detayları Bölüm 2 de detaylı olarak anlatılmıştır.  
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5.4.2. Arazi Kullanım Verileri  

5.4.2.1. Arazi Kullanım Veri Çeşitleri  
 

Taşkından tehlike haritasının oluşturulmasından sonra taşkına hangi 

varlıkların veya kimlerin maruz kalacağını tespit edilmesi gerekmektedir. Bir başka 

deyişle risk altındaki tüm unsurların sayı, konum bilgileri ve ne türde bir riske maruz 

kalabileceği tespit edilmeli ve bu riskin nicelleştirilmesi yani maddi değerinin 

belirlenmesi ve taşkına olan hassasiyetinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bölüm 

5.4.3 de maddi varlıkların nicelleştirilmesi anlatılırken Bölüm 5.4.4 de hassasiyetin 

nasıl ölçüleceği anlatılmaktadır. Bu başlıkta risk altında bulunan varlıkların sayısal 

konum bilgileri ve türünü belirlemek için kullanılan arazi kullanım verileri 

değerlendirilecektir. 

Hasar değerlendirmesinde kullanılacak olan idealize edilmiş arazi kullanım 

verilerinin öncelikle şu nitelikte olması gerekmektedir : (1) Aynı sınıfta olan veriler 

arasında en az değişim olması (2) Farklı sınıflar arasında ise çok sayıda değişimi 

kapsaması arzu edilir. Ayrıca, arazi kullanım verilerinin kullanılacak olan hasar 

fonksiyonlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi istenen arazi kullanım verilerinin elde edilmesi için 

iki temel yol bulunmaktadır :  münferit şekilde arazi çalışmalarının yapılması 

(birincil veri) veya daha önceden elde edilmiş ön-verilerin (ikincil verilerin) 

kullanılmasıdır. Birincil verilerinin kullanılmasının avantajı gereken arazi kullanım 

verilerinin her bir sınıf için detaylı bir şekilde elde edilmesi ve hasar fonksiyonlarına 

rahatlıkla birleştirilebilmesidir. Bu yöntemin dezavantajı da arazi çalışmalarının çok 

zaman alması ve maddi olarak da külfetli olmasıdır. Bu sebepten arazi 

çalışmalarından elde edilecek birincil verilere ancak küçük alanları kapsayan 

çalışmalarda kullanılır. 

İkincil verilerde eğer yüksek detaya ihtiyaç duyulması halinde bazen 

oldukça maliyetli olabilirler. İkincil veriler genellikle daha az çaba ile elde edilmekte 

ve zaten önceden ön veri olarak bulunmaktadır. İkincil verilerin en büyük 

dezavantajı ise sahip olduğu arazi örtüsü verileri taşkın hasar modellemesi 

çalışmalarında kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu sebepten dolayı gerek detay 
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seviyesi gerekse hasar fonksiyonlarında kullanılmasında bir takım sorunlar ve 

yetersizlikler oluşmaktadır. 

Arazi kullanımı verilerinin sahip olduğu detay seviyesi ise iki açıdan 

incelenmelidir: Verinin mekânsal ölçeği ve farklı arazi kullanım sınıflarına sahip 

olmasıdır.  

 Mekânsal çözünürlüğün arazi kullanım verilerinin değerlendirmesinde 

özellikle kentsel alanlar için büyük önem taşımakla beraber çok da değişken 

olmaktadır. Detay seviyesi tek bir binanın mekânsal bilgilerini ve diğer özelliklerini 

yansıtacak kadar hassas olabilen verilere nesne-tabanlı veriler olarak 

adlandırılmaktadır (Messner & Meyner, 2005). Hasar değerlendirme yöntemlerinin 

bu tip nesne tabanlı arazi kullanım verileri ile yapılmasına ise bina-bina 

değerlendirme yaklaşımı denilmektedir (Penning-Rowsell, 2003). 

Konutlar ve diğer türde binalara ait başka bir veri kaynağı ise homojen bir 

yapıda alanları toplu olarak gösteren kümelendirilmiş /toplulaştırılmış arazi 

kullanım verileridir. Bu tip mekânsal veriler günümüzde ağırlıklı olarak sayısal harita 

olarak sunulmakta ve alanları veya noktaları vektör veya grid formatında 

görselleştirmektedir. 

Bir başka kriter ise mekânsal çözünürlükle de ilgili olarak arazi kullanım 

sınıflarının farklılaşmasıdır. Yüksek mekânsal çözünürlüğe sahip olan arazi 

kullanım verileri genellik çok sayıda sınıfı kapsamaktadır. 

Arazi kullanım sınıfları farklılaşmasında toplamda 5-6 farklı sınıfı içeren 

arazi kullanım verileri olduğu gibi sadece binalar için 100’den fazla farklı sınıf 

içeren arazi kullanım verileri de bulunmaktadır. Bazen de nesne tabanlı arazi 

kullanım verileri meskül mahal ve yerleşim yeri olmayan alanlar gibi, sadece iki 

sınıfta olmaktadır. ( DEFRA,2001) 

Arazi kullanım verilerinin sınıflandırılmasında önemli olan arazi kullanım 

verilerinin niceliksel olarak ifade edilebilme imkânı ile hasar fonksiyonlarında 

kullanılabilmesine müsait olmasıdır. Örnek olarak sadece bir tip bina için hasar 

fonksiyonu ve değer bilgisi mevcutsa da yüzlerce farklı tipte bina sınıfının arazi 
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kullanım verisinde yer almasının bir anlamı olmayacaktır. Ayrıca ikincil arazi 

kullanım verileri kullanılırsa zaten böyle bir ihtimal de olmayacaktır.  

Aşağıda birçok AB ülkesinde kullanılan tipik arazi kullanım verilerin ile ilgili 

bilgiler yer almakta olup ilerdeki bölümlerde arazi kullanımı ile hasar modellemesi 

arasındaki ilişkiyi kuran yaklaşımlara değinilecektir. 

5.4.2.2. Nesne-Tabanlı Arazi Kullanım Verisi  
 
A) Birincil Veriler 

Birincil veri türünde yer alan nesne tabanlı arazi kullanım verisine en iyi 

örnek arazi çalışmaları ile elde edilen verilerdir. Bu tipteki verilerin nasıl elde 

edileceğine örnek ise İngiltere’de uygulanmış olan arazi çalışmalarının nasıl 

yapılacağı ve bunların nasıl arazi kullanım verilerine dönüştürüleceğine ait “Çok 

Renkli Rehber” (Multi Coloured Manual)  isimli kılavuzdur. Bu kılavuz belgede 

taşkın alanında bina-bina yaklaşımı ile bilgilerin nasıl toplanacağı anlatılmaktadır. 

(Pennning ve Rowsell,2003). Bu kılavuzdaki bilgiler özetlenirse: 

• Her bir konum için grid (örgü) referans kodları ve adresler tanımlanmış olup 

bunlar mevcut planlar ile haritalarla ilişkilendirilmiştir. 

• İlk sınıflandırma yerleşim amaçlı ile yerleşim yerleri olmayan alanlar için 

tanımlanmıştır. Konut bölgeleri ilk önce 5 farklı tipte bina tipine ayrılırken, 

ikinci olarak 6 yaş sınıfına ayrılmış ve üçüncü olarak 4 farklı sosyal sınıfa 

ayrılmıştır. Yerleşim amaçlı olmayan binalar ise 10 ticari sınıfa ayrılmış ve 

bunlarda alt sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflandırma büyük oranda söz konusu 

kılavuz belgedeki hasar-derinlik verileri ile uyumludur. Fakat bu 

sınıflandırmalar çok detaylı çalışmalarda kullanılacağı düşünülmekte olup 

sadece yerleşim amaçlı binalarla ilgili tip ve yaş sınıflarının kullanılması 

yeterli olmaktadır. 

• Yerleşim amaçlı olmayan binaların ise zemin katları için arazi çalışmaları 

yapılmış ve hasar fonksiyonları üretilmiştir. Konutlar ise büyüklüğüne 

bakılmaksızın sadece bir birim olarak düşülmüştür. 

• Ayrıca her bir binanın uğrayabileceği su baskına karşı yükseklik eşiği 

belirlenmiştir. Özellikle küçük alan yaklaşımında bu durum önemlidir zira 
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binaların su baskına uğrayabilecekleri yüksekliklere ait eşiklerin bilenmesi bu 

binaların maruz kalacağı gerçek su derinliğini belirleyecektir.  

Arazi kullanım verilerinin arazi çalışmasıyla elde edilmesine ilişki bir başka 

örnek ise Reese vd’nin (2003) Almanya’da Scleswig-Holstein şehrinde MERK adlı 

çalışma kapsamında gerçekleştirdiği çalışmadır. Bu çalışmada bina tipleri resmi 

olarak yayınlanan bina değerlendirme / ekspertiz bilgilerine göre belirlenmesidir. 

Ayrıca, her bir binanın tipi, yaşı ve hatta sahip olduğu kat sayısı ve bunların kullanım 

durumları, kiler ve çatı arasının olup olmadığına kadar detaylandırılmıştır. 

B) İkincil Veriler   

Nesne tabanlı arazi kullanım verileri ikincil verilerden elde edilebilmektedir. 

Hangi tip ve ne kadarlık bir verinin olduğu da ülkeden ülkeye değişmektedir. Burada 

iki farklı tipte veriden bahsedilecektir. (1) Adres bazlı veriler: her bir binanın nokta 

olarak ifade edildiği veriler ve (2) İmar planları: binalar ve kat yükseklik verisinin de 

içeren planlar. Ayrıca her iki veri adres bazlı ve imar planlarının hasar 

değerlendirmesinde bir arada kullanıldığı durumlarda mevcuttur. (Ör: Çek 

Cumhuriyeti) 

Adres Bazlı Veriler  

Adres bazlı verileri örnek olarak İngiltere’de uygulamış gene nesne tabanlı 

veri türü özelliğine sahip hasar modellemesinin de havza bazında veri temin 

edilebilen Ulusal Bina Veri tabanı verilebilir (Defra, 2004). Bu veri tabanında her bir 

binaya ait bilgiler adres tabanlı ve noktasal olarak depolanmaktadır. İngiltere de 

birincil arazi sınıflandırılması standart hasar verilerini ortaya koyarken detay sınıfı 

ise düşük kalmaktadır. Yerleşim amaçlı olmayan binaları sınıflandırılırken yerleşim 

amaçlı binalardan ayrışım sağlanamamaktadır. Ayrıca, ortalama kat yüksekliği ise 

varsayımsal olarak kabul edilmektedir. Fakat bu adres tabanlı veri mekânsal ölçek 

bakımından çok iyi sonuçlar vermekte ve nesne tabanlı hasar değerlendirmesini 

bölgesel ve ulusal ölçekte kabul edilebilir bir kaynak kullanarak yapılmasına izin 

vermektedir ( Sayer, 2002). 
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İmar Planları 

Nesne tabanlı hasar modelleme yöntemlerinde alternatif bir çözüm olarak ise 

imar planları kullanılabilir. Noktasal veri tutan adres bazlı veriler yerine imar 

planlarında her bir bina bir alan olarak gösterilerek kat yükseklikleri, zemininin alanı 

ve diğer bilgiler yer almaktadır. Kat yüksekliklerinin yanı sıra binanın yerleşim 

amaçlı olup olmadığı, binaların tipleri, ticari olup olmadığı gibi birçok veride 

bulunmaktadır. Burada imar planlarının adres bazlı verilere göre bir dezavantajı ise 

imar planlarının genelde binalara ve onların özelliklerine odaklanmasıdır. Bu 

planlarda Tarım alanları gibi diğer tipteki veriler için yeterli detaylı bilgi 

olmamaktadır.  

5.4.2.3. Toplulaştırılmış Arazi Kullanım Verileri  
 

Nesne tabanlı verilerin aksine ikincil arazi kullanım veri kaynağı olarak bir 

alan veya alanlar için homojen veri ihtiva eden ve o alanının birçok özelliğini toplu 

olarak gösteren toplulaştırılmış arazi kullanım verileri hasar değerlendirme 

çalışmalarında kullanılabilmektedir. Taşkın yayılım alanlarının arazi kullanım 

bilgileriyle örtüşmesi anlamına gelen bu değerlendirme tekniği ile toplulaştırılmış 

alandaki ne kadarlık birimin etkilendiği irdelenmektedir. Fakat burada 

toplulaştırılmış arazi kullanım verilerinin bazı hatalarının olduğunu bilmek 

gerekmektedir. Örnek olarak bir alandaki binaların eşit olarak dağılımınn olduğu 

veya her bir alanın eşit kullanıldığı gibi varsayımlar hassasiyeti azaltmaktadır.   

Mekânsal çözünürlüğe göre ve detay sınıflandırılmasına göre toplulaştırılmış arazi 

kullanım verilerini içeren farklı veri kaynakları mevcuttur. Bu konuda iki tane örnek 

incelenecek olup birincisi çok yaygın kullanım alanı bulunan Corine Arazi Örtüsü 

(CLC) ile Almanya da kullanılan daha hassas özelliklere sahip ATKIS-DKM veri 

kaynaklarıdır. 

A) Corine Arazi Örtüsü  

Corine Arazi Örtüsü (CLC) projesi AB üye ülkelerine arazi kullanımı 

hakkında uydu bilgilerini kullanarak veri sağlayan bir veri kaynağıdır. Arazi 

kullanım verilerine ait ilk veri seti 1990 yılında yayınlanmış, daha sonra daha yeni 
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verileri içeren CLC 2000 verileri yayınlanmıştır.  Corine Arazi Örtüsü verileri bazı 

genellemelere sahiptir. Bu genellemeler: (1) 25 Hektarlık alandan fazla alanlar, 

(2)100 m genişlikten den fazla çizgi şeklindeki veriler bu arazi örtüsünde 

gözükmektedir. Yani 100 m’den daha az genişliğe sahip herhangi bir akarsu veya yol 

bu veri setinde gösterilmemektedir. Ayrıca 44 adet arazi kulanım verileri 3 farklı 

hiyerarşik seviyede gösterilmektedir. En önemli nokta ise kentsel alanlarla ilgili 

katmanlar az detaylı ve çok az farklılaşma içermektedir.  

Ren Nehrinde Corine Arazi Örtüsü kullanılarak yapılmış örnek bir çalışma 

bulunmaktadır. Burada Corine Arazi Örtüsünün sadce 6 sınıfı kullanılmış olup bu 

sınıflar : “Yerleşim” , “Endüstri” , “ Trafik” , “Tarımsal Alanlar” , “Ormanlar” ve  “ 

Diğer” sınıflarıdır.  

Corine Arazi Örtüsünün en büyük avantajı belli bir metodoloji takip edilerek 

tüm Avrupa için aynı yollarla oluşturulmuş olmasıdır. Bu sebeple sınır aşan 

havzalarda veri bütünlüğünün sağlanmasında avanataj sağlanmaktadır. Fakat; 

mekânsal çözünürlük ve farklı sınıfların ayrışması yeterince iyi olmadığından sadece 

az detay isteyen projelerde kullanılması tavsiye edilmektedir.  

 

Şekil 5-5 Türkiye İçin Corine Arazi Örtüsü Kaynak (European Enviroment Agency ) 
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B) Daha Detaylı Arazi Örtüsü Sınıfı ATKIS-DLM ( Almanya ) 

Daha detaylı toplulaştırılmış arazi örtüsü kullanan ülkelerden biride 

Almanya’dır. Almanya’da ATKIS ( Resmi Topografik ve Kartografik Bilgi Sistemi) 

projesi kapsamında üretilen DLM (Sayısal Çevre Modeli ) verileri kullanılarak 

yüksek çözünürlüklü, her bir yerleşim alanı için tek tek bloklarla temsil edilen 

toplulaştırılmış arazi kullanım verileri üretilmiştir. 3 farklı hiyarşide 100 den fazla 

sınıf birçok detay bilgisini içermektedir.  

ATKIS-DLM verileri Almanya’da bir çok hasar modellemesi çalışmalarında 

orta ölçekli seviyede kullanılmaktadır. Örnek çalışmalar olarak : Schleswig-Holstein 

kıyısı, Ren Nehir ve Jade –Weser Lagünlerinde meydana gelen taşkınlardaki hasarlar 

bu veriler kullanılarak hasar modellemesi yapılmıştır.  

 

Şekil 5-6 Bremerhaven Şehri İçin ATKIS-DLM Verileri Örneği 
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Almanya’ kullanılan ATKIS-DLM verileri gibi diğer bazı AB üyesi ülkelerde 

bu tip toplulaştırılmış arazi kullanım verileri bulunmakta olup örnek olarak 

Hollanda’da CBS arazi kullanım verileri ve Çek Cumhuriyetinde UPD arazi 

kullanım verileri orta ölçekte hasar modellemesi için kullanılmaktadır. Eğer bu tip 

veriler yoksa sayısal topografik haritalar kullanılabilir  fakat bu haritalarda arazi 

kullanımı ile ilgili bilgiler  yer almayacaktır.  

Tablo 5-4 Farklı arazi kullanım veri türleri 

 
Kaynak Tür ve Örnekler Mekânsal 

Çözünürlük 

Ayrışma  

Birincil  Arazi Çalışmaları Nesne tabanlı 

Tek tek binalar 

>100 den fazla 

bina tipi 

İkincil  Adres tabanlı 

Ör:İngiltere Ulusal 

Bina Veritabanı  

Nesne tabanlı 

Adres noktaları 

>20 den fazla bina 

tipi 

İmar Planları 

 

Nesne tabanlı: 

Kat ve zemin 

yükseklikleri  

> 2 den fazla bina 

türü 

Detaylı 

toplulaştırılmış veri 

Ör:ATKIS veri 

tabanı (Almanya) 

Toplulaştırılmış: 

Benzer kullanımlar 

aynı sınıfta 

> 10 den fazla 

arazi kullanımı tipi 

Düşük detayda 

toplulaştırılmış veri 

Ör: CORINE arazi 

örtüsü 

Toplulaştırılmış: 

Alan>25 ha 

Taşkın çalışmaları 

için yaklaşık 6 sınıf 

Geomarketing 

(Coğrafi 

Pazarlama) 

Posta koduna kadar 

detaylı 

(Sosyo-ekonomik 

bilgiler) 
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Birçok hasar modelleme çalışmasında tek bir arazi kullanım verisinin 

kullanılması ile yetinilmemiştir. Buna sebep olarak bir veri tüpü tüm arazi kullanımı 

ile ilgili verileri içermeyebilir. Örnek olarak bir kaynakta sadece binalar yer alırken 

bazı kaynaklarda ise tarım ve altyapı tesisleri yer alabilir. Bu sebepten dolayı 

mümkün olduğu kadar farklı arazi kullanım tiplerinin birbirlerinin eksikliğini 

tamamlayacak şekilde birleştirilip kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Örnek olarak 

Hollanda’da hasar modellemesi için kullanılan standart hasar değerlendirme 

yönteminde CBS arazi kullanım verileri temel veri olarak kullanılmış ve ayrıca 

geomarketing olarak adlandırılan detay bilgilerin çeşitli coğrafi enformasyon 

teknikleri ile toplanarak elde edilen insan niteliği, konutlar ve iş yerleri, yollar, 

demiryolları ve diğer altyapı tesisleri ile birleştirilmiştir. Bu birleştirilen verilerin 

grid çözünürlüğü ise 100m olarak gösterilmiştir (FLOODsite Consortium, 2007).  

5.4.3. Risk Altındaki Unsurların Değerinin Belirlenmesi  

5.4.3.1. Değerlendirme Yaklaşımları ve Konsept  
 

Risk altındaki unsurların konum, sayı ve türlerinin belirlenmesinden sonra 

taşkın risk değerlendirmesinin nicelleştiren ve hasar modellemesine esas teşkil 

edecek olan bu unsurların parasal olarak değer biçilmesi aşamasına geçilebilir. Bu 

değerlendirme aşaması iki yoldan yapılmaktadır: 

a) Risk altında bulunan unsurların toplam değerlerinin elde edilmesidir. Daha 

sonra hasarın toplam değeri kısmi hasar fonksiyonları ile risk altındaki 

unsurlar arasında paylaştırılır.  

b) Risk altındaki unsurların tamamı veya bir kısmı mutlak hasar fonksiyonları 

ile her bir sınıf için birleştirilir ve taşkının yayılım ve su derinliği dikkate 

alarak mutlak hasar değeri gösterilir.  

Risk altındaki varlıklıların maddi değerleri belirlenirken  mekânsal seviyede 

büyük alanlardan küçük alanlara veya tersini izleyen bir yöntem izlenebilir. Bazı 

yöntemler öncelikle toplulaştırılmış değerlerden daha küçük arazi kullanım sınıflara 

doğru giden yukarıdan aşağıya bir yöntemi takip ederken, bazı uygulamalarda her bir 

binaya tek tek değer biçilerek aşağıdan yukarıya toplulaştırılmaya gidilmektedir. 

(FLOODsite Consortium, 2007) 
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Risk altındaki unsurların değerlendirme yöntemleri iki şekilde 

yapılabilmektedir : 

• Taşkından dolayı hasar gören bir nesnenin yeniden aynı nesneyle o günkü 

fiyatıyla değiştirildiği yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma tam yenileme değeri adı 

verilmektedir. Tam yineleme değerinin uygulanması hasar gören eşyaların 

zamana karşı kaybettiği değeri göz önünde almadığı için bu eşyalara daha 

fazla değer biçilmesine yol açacaktır. 

• Amortisman değerinin dâhil edildiği ekonomik hasar değerlendirmeleri 

daha gerçekçi olup tavsiye edilmektedir. Burada taşkın öncesi varlıkların 

amortisman değerleri düşülerek taşkından etkilenen varlıkların gerçek 

fiyatlarını göstermektedir (FLOODsite Consortium, 2007). 

5.4.4. Hasar Fonksiyonları 
 

Hasar fonksiyonları, risk altındaki varlıkların taşkının karakteristik 

özelliklerine göre ve genelde su derinliğine göre hassasiyetini gösteren önemli bir 

kavramdır.  

Hasar fonksiyonları iki ana sınıfa ayrılmakta olup ilki toplam hasarı 

paylaştıran kısmi hasar fonksiyonları olarak nitelendirilirken,  ikincisi ise su derinliği 

ile mutlak hasar arasında ilişkiliyi kuran mutlak hasar fonksiyonları olarak 

isimlendirilir. Hasar fonksiyonları taşkından sonra yapılacak olan gerçek hasarı 

yansıtan saha çalışmaları ile tespit edilebilirken ayrıca sentetik yöntemler olarak 

adlandırılan standartlaştırılmış bina tipi ve özelliklerine göre uzman görüşü ile de 

elde edilebilmektedir. 

Bu başlık altında AB ülkelerindeki iki uygulamadan bahsedilecek olup bunlar 

İngiltere’deki FHRC ve Almanya’daki HOWAS veri tabanlarını kullanan hasar 

fonksiyonlarıdır.  

Hem mutlak hem de kısmi hasar fonksiyonları tüm ölçeklerde kullanılabilir. 

Fakat eğer elde hali hazırda mutlak hasar fonksiyonu varsa bunun kullanılması hem 

vakitten hem de parasal anlamda tasarruf sağlayacaktır. 

97 



Orta alanı kapsayan -Havza Ölçeği- projelerde ise birkaç tane hasar 

fonksiyonun farklı arazi kullanım tipleri için kullanabilmesi genellik yeterlidir. Orta 

ölçekteki projeler için yaklaşık 10 sınıfta bir farklılaşmanın yeterli olduğu literatür de 

geçmektedir. Fakat küçük alanı kapsayan çalışmalarda ise en az 20 sınıfı içeren 

mutlak hasar fonksiyonlarının kullanılması ve her bir sınıf ile arazi kullanım sınıfının 

birbirleriyle eşleşmesi gerekmektedir.  

5.4.4.1. Hasar Fonksiyonlarının Türleri ve Elde Edilişleri 
 

Farklı tekerrür debilerine göre çalışılan taşkın senaryoların neticesinde elde 

edilen taşkın yayılım alanları taşkından etkilenecek olan varlıkları temsil eden   

katmanlarının üstüne bindirilir. Su derinliği veya taşkının diğer karakteristik 

özelliklerinin ne kadarlık bir hasar yarattığının incelenmesi hasar modellemesinin 

temelini oluşturmaktadır. Bundan sonra risk altındaki unsurların sahip olduğu 

hassasiyet ölçüsünde maruz kaldıkları hasarları tespit etmek gerekmektedir. Bu 

amaçla hasar fonksiyonları kullanılmaktadır. Burada hasar paylaşımı yöntemi ( kısmi 

hasar fonksiyonları) veya mutlak hasarın bulunduğu (mutlak hasar fonksiyonları) 

yollardan risk altındaki unsurların özelliklerine ve eldeki veri imkânlarına göre 

değerlendirme yapılır.  

Taşkın Özelliklerinin Etkisi 

Bölüm 5.3 de anlatıldığı gibi taşkının derinlik, hız, yükselme zamanı, oluş 

zamanı, içerdiği zararlı maddeler gibi bir çok farklı karakteristik özelliği bulunmakta 

olup bu karakteristik özellikleri oluşacak olan hasarı artıracaktır. Fakat günümüzde 

taşkın hasar değerlendirmesinde ağırlık olarak uygulanan yöntem ise su derinliğini 

ile hasar fonksiyonları arasındaki bağın kurulmasıdır. Sadece bazı yaklaşımlarda 

derinlik-hasar fonksiyonlarına ek olarak taşkının süresi (İngiltere örneği) veya su hızı 

gibi (Hollanda örneği)  bazı ek özellikler de eklenmiştir. 

 Mutlak ve Kısmi Hasar Fonksiyonları  

Taşkının oluşturduğu hasarları bulabilmek için iki farklı hasar fonksiyonu 

kullanarak iki kolay yöntem bulunmaktadır. 
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• Bazı uygulamalarda öncelikle risk altındaki varlıkların toplam değeri hesaplanır. 

Daha sonra gerçek hasar, kısmi hasar fonksiyonları kullanılarak toplam hasarın 

su derinliğine göre paylaştırılması ile yapılır. Bu yöntem Hollanda’da standart 

yöntem olarak kullanılırken, Macaristan’da hasar değerlendirmesinde ve 

Almanya’da birçok küçük ve orta ölçekli çalışmada kullanılmaktadır.  

• Diğer uygulamalarda ise risk altındaki unsurların toplam değeri hesaplanmaz. 

Bunun yerine doğrudan mutlak hasar fonksiyonları kullanılarak, su derinliğine 

göre oluşan mutlak hasarlar bulunur ve hasar doğrudan bulunur. Bu tip mutlak 

hasar fonksiyonlarına örnek olarak İngiltere’deki Çok Renkli Rehber’in 

uygulamaları ve Almanya’daki HOWAS veri tabanıdır.  

Mutlak hasar fonksiyonlarının kullanılmasının bir avantajı risk altındaki 

unsurlar için her proje için tekrardan hasar fonksiyonun hesaplanmasına gerek 

olmamasıdır. Bu durum özellikle arazi kullanım ile ilgili veriler elde edilmişse ciddi 

bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Diğer bir yandan bu fonksiyonların yeterli 

derecede güncel ve uygun tekniklerle elde edilmiş olması çalışmaların sağlıklı bir 

şekilde ilerlemesi için gerekmektedir. Ayrıca, mutlak hasar fonksiyonları risk 

altındaki binaların tipine ve özelliklerine kısmi hasar fonksiyonlarına göre daha 

bağlıdır. Yani mutlak hasar fonksiyonları kısmi hasar fonksiyonlarına göre daha çok 

ayrışmış değerlendirme sınıflarını içermek zorundadır. Bu sebepten dolayı bir bölge 

için hesaplanan kısmi hasar fonksiyonlarının başka bölgeler için kısmi hasar 

fonksiyonlarına dönüştürülmesi mutlak hasar fonksiyonlarından daha kolaydır.  

Hasar-Derinlik Fonksiyonlarının Elde Edilmesi 

Eğer hasar-derinlik fonksiyonları başka bir çalışmadan alınmamışsa ve saha 

veya sentetik yöntemlerle ilk defa elde edilecekse aşağıdaki adımlar takip edilmelidir 

(Green, 1994). 

• “Gerçek Taşkın hasar verisi” veya “Saha Verisi” taşkın olayının 

gerçekleştikten sonra toplanan ve etkilenen varlıklara ait verilerdir. En 

azından bu veriler her bir bina türü için toplanmalı ve su derinliğinin ne 

kadarlık olduğu ve ne tür hasarlar oluştuğu kayıt altına alınmalıdır. Bu kayılar 

bir veri tabanında tutulmalıdır. Regresyon analizleri gibi yöntemlerle tipik 
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hasar-derinlik fonksiyonlar farklı türdeki binalar için çıkarılmalıdır. Bu 

yaklaşımın uygulanması geniş bir örnekleme sahası içinde çok farklı bina tipi 

ve bunların muhteviyatını içerecek şekilde genişletilmelidir. Ayrıca, 

taşkından daha da sonra oluşabilecek yan etki niteliğindeki hasarlar da bu 

kapsamda incelenmelidir. Örnek olarak sigorta şirketleri tarafından 

uygulanan amortisman değerlerinin tam yenilenme değerinin yerine 

kullanması gibi olabilir. Türkiye’de taşkından sonra kurulan komisyon 

vasıtasıyla özellikle DSİ tarafından yaşanan taşkının sebep olduğu hasarların 

belirlenmesi için raporlar hazırlanmaktadır. Fakat DSİ hazırlamış olduğu 

raporlar genellikle tarımsal hasarın belirlenmesi yönelik olmakta daha detaylı 

ve şehir merkezlerinde tek tek hasarın belirlenmesi için daha geniş kapsamlı 

ve bina değerlendirme uzmanlarından oluşan çalışma gruplarının devrede 

olması gerekmektedir. 

• Sentetik veriler taşkın sonrası oluşacak hasarın standart ve tipik bina tipine 

göre oluşturulması işlemidir (Penning-Rowsell, 2003). Örnek olarak ilk 

olarak standart bina tipleri boyutlarına göre, yapım tekniğine ve içerdiği 

envantere göre sınıflandırılır. İkinci aşama olarak bu bileşenlere birer değer 

atanır ve üçüncü olarak bunların hassasiyetleri saptanır. Örnek olarak tip bir 

binanın kısmi olarak belli bir su yüksekliğinden ne kadar hasar gördüğünün 

uzman görüşü ile belirlenmesidir. Tüm bu hasar tahminlerinin birleşimi ile 

her bir bina türü için birer hasar fonksiyonu elde edilir. Green, 1994 yılındaki 

çalışmasında bu yaklaşımının dezavantajını standart bina tiplerinin gerçek 

durumu yansıtmasındaki zaafiyet ve binaların envanterlerinin bulunmasının 

zorluğu olarak ifade etmiştir. Ayrıca başka bir belirsizlik kaynağı da        

hasar-derinlik fonksiyonunun uzman görüşü ile çalışma alanı için 

hesaplanmasının getireceği sübjektifliktir.  

“Sentetik” kelimesi yapay anlamına gelmemektedir. Sentetik yöntemin elde 

edilmesi gerçek taşkın hasarlarından değilde sonradan oluşturulan ve uzman 

görüşüne dayanan bir yaklaşımı esas almadığından kullanılmaktadır. Ayrıca 

sentetik olarak oluşturulan  hasar fonksiyonları gene saha çalışmaları ile de 

mutlaka desteklenmelidir. 
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5.4.4.2. Hasar Veri Tabanları Örnekleri  
 

Aşağıdaki iki örnekte hasar veri tabanları ve hasar fonksiyonları ile ilgili 

örnek uygulamalar gösterilecektir. Sentetik hasar verileri İngiltere de yer alan Taşkın 

Hasar Araştırma Merkezi (FHRC) ve Almanya’da HOWAS veri tabanında elde 

edilmiş olup güncel taşkın hasar verilerini içermektedir.  

A) İngiltere: Taşkın Hasar Araştırma Merkezi Verileri  

İngiltere’de yayınlanan ve FHRC ve Middlesex Üniversitesi tarafından 

hazırlanan “Çok Renkli Kılavuz” (Multi-Coloured Manual) belgesi mutlak hasar 

fonksiyonlarını sentetik olarak nasıl elde edileceğini gösteren bir kılavuz belgedir.  

Derinlik-hasar fonksiyonları 100 den fazla yerleşim amaçlı bina ve 10 tane 

yerleşim amaçlı olmayan bina için üretilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu 

veriler sentetik olarak üretilmiştir. Örnek olarak meskenlerin katları için ilk olarak 

standart bir tanımlama ve envanter içerikleri belirlenmiştir. İkinci olarak her bir tip 

bina için binanın tipi ve içindeki eşyalar için parasal değerlendirme yapılmıştır. 

Üçüncü olarak da her bir unsur için uzman görüşü ile su derinliğinin hasar 

görülebirliğe etkisi işlenmiştir. Son olarakda hasar-derinik fonksiyonları her bir bina 

türü için tanımlanmıştır.  

 

Şekil 5-7 Farklı Tipteki Yerleşim Amaçlı Binalar İçin Hasar-Derinlik Eğrisi 

 
Yerleşim amaçlı olmayan binalar için izlenecek olan prosedür daha farklı 

işlemektedir. Bu durumda her bir firmadaki üst düzey yetkililer ile görüşmelerde 

bulunulmuş ve her bir firma için bir taşkın anında risk altındaki varlıklarının              
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( Ekipmanlar, makineler, demirbaşlar depolar vb.) neler olabileceği öğrenilmiştir. Bu 

sonuçlara göre ortalama derinlik-hasar eğrileri birim metrekare için farklı ekonomik 

sınıflar için elde edilmiştir. 

Hem yerleşim amaçlı hem de yerleşim amaçlı olmayan hasar fonksiyonları 

sadece su derinliğini ele almamıştır. Ek olarak, taşkının süresinin de 12 saatten az 

veya çok olmasına göre bir ayırım yapılmıştır. Yerleşim amacı dışındaki binalar 

içinde hasar fonksiyonları kıyı taşkını durumu için ele alınmış ve tuzlu su etkisi de 

göz önüne alınmıştır. Tahliye çalışmaları için erken uyarı sisteminin ne kadar erken 

çalıştığı da incelenmiştir. Ayrıca, saha çalışmalarının minimum, maksimumum ve 

aritmetik ortalamalarına göre düşük, yüksek ve gösterge niteliğindeki hassasiyet 

grupları oluşturulmuştur. Şekil 5-4 de ana caddede yer alan bir mağaza için 

oluşturulmuş derinlik-hasar eğrisi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 5-8 Cadde Üzerindeki Dükkanlar İçin Derinlik-Hasar Eğrisi  
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İngiltere örneğinde FHRC verileri kullanılarak elde edilen hasar fonksiyonları 

tüm mekânsal çözünürlükler için uygulanacak olan hasar modelleme çalışmaları için 

kullanılabilmektedir. Küçük ölçekli projelerde veri tabanındaki bilgilerin hepsi 

kullanılmaktadır. Orta ve büyük ölçekli çalışmalarda ise toplulaştırılmış hasar 

fonksiyonlarını içeren MDSF gibi yazılımlar kullanılmakta olup her bir alt havza için 

sektörel bazda ortalama hasar fonksiyonları yerleşim alanları ve on adet yerleşim 

alanı dışındaki binalar için elde edilmiştir.  

B) Almanya: HOWAS Hasar Veri tabanı ve Diğer Yaklaşımlar  

Gerçek taşkın hasarının bulunması için elde edilmesi gereken hasar 

fonksiyonlarına bir başka örnek ise Almanya’da uygulanan HOWAS veri tabanıdır.  

Bu veri tabanında  1978 ile 1994 yıllarında arasında oluşmuş olan 9 büyük taşkının 

meydana getirmiş olduğu hasarlar yer almaktadır. Yaklaşık 3600 civarında hasar 

görmüş binayı içermektedir. Hasarların belirlenmesinde sigorta şirketleri birliğinin 

önermiş olduğu yenileme maliyetleri kullanılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda 4 basamaklı bir kodlama sistemiyle gösterilen bina 

sınıflandırması gösterilmektedir. Bu tabloda altı ana sınıf gösterilmektedir. Yerleşim 

maksatlı binalara ait detay tam olarak örnek olması maksadıyla gösterilmiştir. Ayrıca 

hasar kayıt sayısı ise  her bir sektör için ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tablo 5-5 HOWAS Veri tabanına Göre Binaların Sınıflandırılması  

Kod Sektör Hasara Uğrayan Unsur Sayısı  

1*** Yerleşim amaçlı bina 1930 

  12** Ayrık , çok katlı 1322 

     121* Prefabrik, sağlam yapılı 344 

        1211 Kilersiz ve garajsız 90 

2*** Altyapı tesisleri 157 

3*** Hizmet endüstrisi 630 

4*** Madencilik ve inşaat  69 

5*** Üretim endüstrisi 291 

6*** Tarım ve orman 521 

Kaynak : IKW 1999 
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Her bir hasar kaydında taşkın esnasında meydana gelen su yüksekliğinin 

zemin katından ne kadar yükseldiğini gösterirken ve ne kadarlık bir hasar 

oluşturduğu verisi bulunurken , taşkının kiler veya diğer katlara olan hasarı 

dağıtılmış olup binanın türü ve içinde yer alan envanterde göz önüne alınmıştır.  

Fakat her bir bina için toplam zemin katının alanındaki varlıkların değeri için veriler 

bu veri tabanı içinde yeterince bulunmamaktadır. 

Bu veri tabanı incelendiğinde su yüksekliğindeki değişimlerin toplam hasarı 

az bir miktarda etkilediği tespit edilmiştir. Buradan su derinliğinin önemli olduğu 

fakat oluşan toplam hasarın ise sadece buna bağlı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebepten dolayı ksmi derinlik-hasar fonksiyonlarının kullanılmasının daha uygun 

olacağı ön görülmüştür (Merz, 2004) 

Hasar belirleme kriterleri için çok fazla detay olmadığı için , mutlak derinlik-

hasar fonksiyonları HOWAS veri tabanında bir “a” parametresi ile su derinliğin kökü 

ile çarpımıyla elde edilmiştir. 

ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝐹𝐹 = 𝑡𝑡 ∗ �𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑𝑘𝑘𝑜𝑜𝑑𝑑ğ𝑑𝑑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Derinliği(m) 

Ha
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r (
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/m

2 ) 

Kaynak: IKW 1999 

Şekil 5-9 HOWAS veri tabanı kullanılarak elde edilen hasar fonksiyonu. (Yerleşim amaçlı ayrık ve 

bodrumu olan binalar için elde edilmiştir.) 
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Bazı hasar fonksiyonlarının sadece bazı hasar kayıtlarını göz önüne alarak 

oluşturulduğu gerçeği düşüldüğünde bazı deneysel çalışmalar neticesinde elde edilen 

basit fonksiyonların ( birinci ve ikinci hiyarşik seviyede) bir çok hasar modelleme 

çalışmasında kullanılmakta olup örnek olarak Yukarı Tuna Nehri Havzasında yapılan 

çalışmalar verilebilir. Diğer bazı çalışmalarda (Örnek Ren Komisyonu 2001 yılı 

çalışması ) gene kısmi hasar fonksiyonları HOWAS veri tabanından elde edilmiş 

fakat gerekli uyarlamalar için araçlar geliştirilmiştir. Her bir farklı sınıf için ve 

arazisi kullanım sınıfına uygun olarak yaklaşık 5 ile 10 arasında hasar fonksiyonu 

üretilmiştir.  

5.5. Aşama 4: Hasar Modellenmesi ve Sonuçların Sunulması 

Üçüncü aşamada taşkın hasar modellemesinde kullanılacak olan çeşitli 

verilerin birbirleriyle olan bağlantısı incelenmiştir. Her arazi kullanımı verisine göre 

hasarın nasıl oluşabileceği, maddi olarak değerlendirilmesi ve hassasiyetin ne olduğu 

konuları gözden geçirilmiştir. Birim arazi kullanımı için hasar tahminin ve her bir 

taşkın senaryosu için toplam hasar değerlendirmesinin yöntemleri anlatılmıştır.  

Bu bölümde üçüncü aşamada ifade edilen verilerin birbirleriyle bir bütünlük 

çerçevesinde ilişkinin kurularak modelleme yaklaşımıyla bir sonuç elde edilmesi 

hasar modelleme metodolojinin son aşamasını oluşturmaktadır.  

5.5.1. Hasarın Hesaplanması  
 

Üçüncü aşamada anlatılan verileri kullanarak muhtemel bir taşkın sonrası 

oluşabilecek olan hasarın hesaplanması her bir senaryo için yapılmalıdır. Önceki 

bölümlerde ifade edildiği gibi hasar değerlendirme yöntemleri kullanılan verilerle 

doğrudan ilişkilidir. Örnek olarak tek bir bina veya toplu bir şekildeki arazi kullanımı 

gibi arazi kullanım biçimleri, arazi kullanım tipleri, hasar fonksiyonların türü (mutlak 

veya kısmi) ve sayısı ile taşkının özellikleri (özellikle su derinliği) hasarın 

hesaplamasında etkilidir. Fakat aşağıda ifade edilen prosedürün takip edilmesi en 

doğru yaklaşım olacaktır. 

Öncelikle taşkının özellikleri ile ilgili bilgilerin arazi kullanımı, varlıkların 

değerleri ve hassasiyet mertebeleriyle olan ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Yani 
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taşkının özellikleri ile arazi kullanım verilerinin birleştirilmesi hangi arazi kullanım 

birimin ne ölçüde etkilendiğinin tespit edilmesidir. Bu da genelde CBS yazılımları ile 

kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca taşkına maruz kalmış olan varlıkların 

değerlerinin ve hasar fonksiyonlarının bu birleşime dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Bölüm 5.1 de ifade edildiği gibi iki basit yaklaşım takip edilebilir  

a) Mutlak veya doğrudan hasar hesaplama yaklaşımı: Burada risk altındaki 

unsuların toplam değeri hiç bir zaman hesaplanmamaktadır. Bunun yerine bu 

unsurların değerleri ve bunların hassasiyetleri belli bir su derinliğine göre 

oluşturulan mutlak hasar fonksiyonları ile ilişkilendirilmektedir. Su derinliğinin, 

arazi kullanım bilgisi ile birleştirilmesi ile mutlak hasar fonksiyonları her bina 

veya her bir bina için oluşan mutlak hasarı doğrudan bulunmasını sağlamaktadır. 

b) Kısmi hasar fonksiyonu yaklaşımı: Burada arazi kullanım verileri ile 

varlıkların değerlerinin bir arada kullanarak risk altındaki toplam değer elde 

edilir. Maksimum hasar potansiyeli de belli bir taşkın senaryosuna ve özellikle 

su derinliği katmanıyla birleştirilir. Sonuç olarak her bir birimin veya varlığın 

birim değerinin kısmi hasar fonksiyonu kullanarak sonuca ulaşılır. Burada 

toplam hasar değeri su derinliğiyle ilgili fonksiyona göre paylaştırılır. 

Her bir arazi kullanım birimi için, ister tek bir bina isterse bir  alan olsun, aşağıdaki 

bilgilerin mutlaka temin edilmiş olması gerekmektedir. 

a) Taşkından etkilenme derecesi (Ör: Su derinliği) ve ilgili mutlak hasar 

fonksiyonu veya 

b) Taşkından etkilenme derecesi, varlıkların değeri ve ilgili kısmi hasar fonksiyonu  

Birim ünite için mutlak hasar fonksiyonu kullanılarak hesaplanacak olan hasarı 

genelleştirecek olan formül şu şekildedir: 

a) 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝐹𝐹𝑏𝑏𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘 ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑, 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑𝑘𝑘𝑜𝑜𝑑𝑑ğ𝑑𝑑) 

Kısmi hasar fonksiyonları kullanılırsa  

b) 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝐹𝐹𝑏𝑏𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑖𝑖 =

 𝑑𝑑𝑃𝑃ğ𝑃𝑃𝐹𝐹 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑖𝑖 ∗ ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐹𝐹𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑓𝑓(𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘 ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑, 𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑𝑘𝑘𝑜𝑜𝑑𝑑ğ𝑑𝑑)  
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Örnek olarak bir birimde meydana gelecek hasarın arazi kullanım sınıfı “i” olarak 

gösterilmiştir. Hasarın derecesi ise “i” sınıfındaki unsurun su derinliğine göre 

hassasiyetidir 

Belli bir taşkın senaryosuna göre hesaplanacak olan toplam hasar etkilenecek olan bir 

birim için şu şekilde hesaplanır  

                          𝐻𝐻𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝐹𝐹𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎  =  ∑ ∑ �𝑑𝑑𝑃𝑃ğ𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∗ ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑗𝑗�𝑎𝑎
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                    [5.2] 

 

Burada  

ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑓𝑓(𝑣𝑣𝑡𝑡𝐹𝐹𝑜𝑜𝑘𝑘ğ𝑘𝑘𝑘𝑘 ö𝜕𝜕𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑘𝑘𝑜𝑜𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑗𝑗  , 𝑡𝑡𝑡𝑡ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ö𝜕𝜕𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑘𝑘𝑜𝑜𝑃𝑃𝐹𝐹𝑑𝑑𝑘𝑘 ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝑜𝑜𝑡𝑡    

i =risk altındaki maddi unsurların sınıfı ( n tane sınıf) 

j= risk kategorisindeki unsurların birimi ( m tane birim  ) 

k= taşkın tipi / belli bir taşkın tekerrür debisine göre yaşanacak senaryo 

l=sosyo-ekonomik sistemin tipi   

Burada ifade edilen genel formül çalışma yapılacak olan projeler içn uygun 

bir biçimde eldeki verilere göre eşleştirilmelidir. Bölüm 5.4 de ifade edildiği gibi 

hasarın toplam değeri sadece arazi kullanımı, su derinliğine bağlı değildir. Daha 

karmaşık ve detaylı yaklaşımlarla taşkının diğer özelliklerinin de hesaba katılması 

daha doğru olacaktır. 

5.5.2. Hasarın Haritalaması  
 
Her bir farklı taşkın senaryosuna göre bir tane hasar değeri ortaya 

çıkartmaktadır. Bu değerler riskin hesaplanmasında (yıllık ortalama hasar ) 

neticesinde fayda-maliyet analizlerinde kullanılacaktır. Fayda-maliyet analizinin 

yapılması için tek bir hasar değerinin bulunması yeterlidir. Fakat öbür taraftan 

taşkının oluşturmuş olduğu hasarın ne kadar olduğu kadar nerede olduğu da 

önemlidir. Bir başka deyişle hasarın mekânsal dağılımı da önemli bir konudur. 

Taşkın hasarları genellikle mekâna bağlı olarak çok değişkenlik göstermekte 

olup hasarlar genelde kentsel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Hasarın nerelerde 

107 



yoğunlaştığının belirlenmesi taşkın koruma tedbirlerinin nerelerde alınacağının 

belirlenmesi için önemlidir. Ayrıca, insanlar taşkının oluşturduğu toplam hasarın ne 

olduğundan ziyada kendilerinin herhangi bir taşkından etkilenip etkilenmeyeceğini 

ve yüksek risk altında olup olmadıklarını merak etmektedirler. Bunun yanı sıra 

fayda-maliyet analizlerinin hedefi toplam taşkın riskine karşı en uygun çözümü 

getirebilmektir. Fakat faydalar genellikle eşit dağılmazlar, bir alanının korunması 

planlanırken diğer bölgeler bu faydadan etkilenmezler. Ayrıca risk altındaki bir 

bölgenin en etkin yöntemle korunmasına rağmen bazen riskin devam ettiği 

durumlarda olmaktadır. 

Taşkın hasarlarının mekânsal dağılımda gösterilmesi veya önlenen hasarların 

gösterilmesi taşkın hasarın matematiksel değeriyle değil bunun harita üzerinde 

gösterilmesi şeklinde olmalıdır (FLOODsite Consortium, 2007). 

Hasar ve risk haritalanması günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan CBS 

sayesinde rahatça yapılmaktadır. CBS yaklaşımı mekânsal verilerinin kolaylıkla 

işlenebilmesine olanak sağladığından taşkın hasar modellemesi sonuçlarının 

gösterilmesi en uygun yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem taşkının özelikleri 

hem de arazi kullanım verilerinin güçlü mekânsal boyutları olduğu için bunların 

katmanlarının kesiştirilerek etkilenen alanının bulunması ve taşkın değerlendirme 

çalışmalarının diğer kısımlarında da CBS yardımıyla birçok işlem yapılabilmektedir. 

5.5.3. Taşkın Hasar Modellemesinde Kullanılan Yazılımlar  
 

Hasar modellemesinin aşamalarının kolaylıkla ve yüksek hassasiyetle 

yapılabilmesine imkân sağlayan çok sayıda yazılım bulunmaktadır. Bunların bazıları 

CBS tabanlı olup bazıları ise CBS yazılımları ile entegre olabilecek şekilde 

geliştirilmiştir. 

Bu yazılımlarla ilgili şu nokta önemlidir. Yazılımların kabiliyetleri geliştirilen 

ülkedeki hasar değerlendirme için kullanılan verilerin niteliğine göre değişmektedir. 

Ayrıca, bu yazılımların sahip olduğu özellikler de farklılaşmaktadır: bazıları sadece 

hasar değerlendirmesi yapabilirken bazıları ise hem risk hesaplaması hem de fayda-

maliyet analizi gibi taşkın risk yönetimi içi önemli olan değerlendirmeleri 

yapabilmektedir. 
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İngiltere de FHRC kurumu tarafından geliştirilen ESTDAM adlı CBS tabanlı 

olmayan program ilk yazılım örneklerindendir. Bu yazılım bina bina hasar 

modellemesi yaklaşımı uygularken FHRC tarafından elde edilmiş standart derinlik-

hasar fonksiyonlarını kullanmaktadır.   

Almanya’da bir mühendislik firması tarafından geliştirilen ProAqua isimli 

Access tabanlı bir yazılım olan HWSCalc kullanılmaktadır. Bu yazılım şu an CBS 

tabanlı olmamakta fakat geliştirilme süreci devam etmektedir.  

Hollanda da CBS tabanlı HIS-SSM adlı yazılım Karayolları ve Hidrolik 

Mühendislik Bölümü tarafından geliştirilmiştir. Bu yazılımla orta ölçekte Hollanda 

standart yöntemini kullanarak taşkın hasarlarının ve kayıpların modellenmesi 

yapılabilmektedir. Ayrıca bu yazılım içinde taşkın simülasyonunu içeren modülde 

bulunmaktadır. 

Bir başka CBS tabanlı yazılım ise İngiltere’de bölgesel düzeyde karar destek 

sistemleri destek olması için  yazılmış MDSF adlı yazılımdır. FHRC kurumunun 

belirlediği standart yönteme göre ekonomik hasarların modellenmesi için 

kullanılmaktadır. 

Çek Cumhuriyetinde kullanılan bir yazılım olan FAT ( Taşkın Analiz Aracı) 

ise DHI adlı mühendislik firması tarafından yazılmıştır. Bu program CBS tabanlı 

olup hasar değerlendirmesinin yanında fayda-maliyet analizlerini de 

yapabilmektedir. 

5.6. Farklı Seviyelerde Örnek Yaklaşımlar 

Bu bölüme kadar hasar modellemesi için kat edilmesi gereken aşamalar tek 

tek anlatılmış gerekli verilerin neler olduğu tartışılmıştır. Bölüm 5.3 de hasar 

modellemesi için gerekli olan arazi kullanım verileri, varlıkların değerinin bulunması 

ve hasar fonksiyonları ile ilgili gereken bilgiler verilmiştir. Bu bölümün amacı ise 

bazı uygulamaları kapsamlı bir şekilde göstermektir.  

Aşağıdaki tablolarda 3 farklı mekânsal seviyede (büyük, orta ve küçük alan) 

uygulanan yaklaşımlara ait örnekler verilecektir. Bu yaklaşımlar AB üye 

ülkelerindeki iyi uygulamalardan seçilmiştir. Fakat burada şu unutulmaması gerekir 
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ki hiç bir yöntem mükemmel değildir. Bazı uygulamalar çok güncel olmayan veri 

tabanlarını kullanırken  bazıları ise bütün hasar sınıflarının kapsamamaktadır. Fakat 

uygun metodolojinin geliştirilmesi için bu örneklerin incelenmesinin uygun olacağı 

düşülmektedir.  

Her bir yöntem bir tabloda gösterilmiş ve izlenen prosedür basitçe 

anlatılmıştır. Uygun yöntemin seçilmesinde sadece mekânsal seviyenin değil ayrıca 

Bölüm 5.2 de bahsedilen kaynakların yeterliliği, ön verilerin varlığı gibi diğer 

kıstaslarından göz önünde alınması gerekmektedir. 

Hasar modellemesi için farklı yöntemlerin olduğunu önceki bölümlerde etraflıca 

anlatılmıştı. Farklılığın iki farklı noktadan kaynaklandığını göz önüne alırsak:  

• Hangi tip hasar fonksiyonun kullanıldığına göre : Kısmi hasar fonksiyonları 

veya  mutlak hasar fonksiyonlarının kullanılması 

• Mekânsal çözünürlüğe göre: Tek Özelliğe göre  ( Nesne tabanlı veya bina 

bina yaklaşımı) ile toplulaştırılmış arazi kullanım birimlerinin 

kullanılması  

Aşağıdaki örneklerde farklı seçeneklerin her bir ölçekte kullanıldığını 

görebiliriz. “Yine de AB devletlerinde uygulama öncelikle kısmi hasar 

fonksiyonlarının toplulaştırılmış arazi kullanım verileriyle, mutlak hasar 

fonksiyonlarının ise nesne tabanlı verilerle bir arada kullanılması yönündedir.” 

Tablo 5-6 de her bir yaklaşım için bir kısa bir tanımlama yapılmıştır. Örnek 

yaklaşımların numaralandırması birer üstünlük derecelendirmesi belirtmek için değil 

sadece isimlerin ve kullanılan verilerin farklılığını göstermek için kullanılmıştır.  
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Tablo 5-6 Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Örnek Uygulamalar 

    Örnek Arazi Kullanım Verisi 
Varlıkların Değerlendirme 

Yöntemi  Hasar Fonksiyonu 
Büyük 
(ulusal) 1 Ren Atlası 

(IKSR 2001) Toplulaştırılmış Veriler (CORINE ) Her bir arazi kullanım sınıfı için 
yaklaşık değerler Kısmi 

2 
Ulusal risk değer tahmin 
verileri 
(DEFRA 2001) 

Nesne tabanlı veri 
(Ulusal mülkiyet veritabanı) - Ağırlıklı yıllık ortalama 

hasar 

3 RASP Yüksek Seviye Yöntemi 
(Sayers vd 2002) 

Nesne tabanlı veri 
(Ulusal milkiyet veritabanı)   Mutlak 

Orta 
(bölgesel) 1 Alman orta ölçek yaklaşımı              

( Colijn 2000 ve MURL 2000) 
Toplulaştırılmış Veriler (ATKIS - 
DLM) 
-toplulaştırılmış veriler 
-geomarketing verileri 
 nesne tabanlı veriler  
(Ulusal mülkiyet veritabanı) 
 
Nesne tabanlı veriler  
(imar planları) 

- Resmi istatistiklerden 
toplulaştırılmış veriler 
-Arazi kullanım verilerinin 
ayrıştırılması 
-Her bir hasar sınıfı için yaklaşık 
değerlendirmeler 
-Resmi istatistiklerden hesaplamalar 
 
- 

Kısmi 
 
Kısmi 
 
Mutlak 
 
 
Mutlak, bölgeye özgü 

2 Hollanda Standart Yöntemi 

3 MDSF ( İngiltere) 
(Defra vd 2004) 

4 DWA yaklaşımı (Almanya) 

Küçük 
(yerel) 1 MERK , Almanya Kıyıları( 

Reese vd ,2003) 
Nesne tabanlı veriler 
(saha çalışması) 
 
 
Nesne tabanlı veriler  
(saha çalışması) 
 
Nesne tabanlı (saha çalışması, adres 
sistemi, imar planları ) 
Nesne tabanlı veriler  

Resmi bina değerlendirme kılavuzu 
 
 
 
 
 
Ninaların değerleri resmi 
kaynaklardan alınmakta 

Kısmi 
 
 
Mutlak 
 
 
Kısmi 
 
 
Mutlak, bölgeye özgü 

2 
Çok Renkli Rehber (İngiltere) 
Tuna Nehri çalışması  
( Almanya) 

3 Çek Yöntemi  

4 DWA yaklaşımı (Almanya) 

111 



5.6.1. Ulusal Seviyede (Büyük Alan) Hasar Modelleme Yaklaşımları  
 

Bu başlık altındaki yöntemler yaklaşık yöntemler olup genellikle büyük 

alanların hızlıca hasar modellemesinin yapılması amaçlamaktadır. Ulusal seviyede 

yapılacak olan politika ve stratejik değerlendirmeler için uygun bir yaklaşım olarak 

değerlendirilebilir. 

Bölüm 5.2 de ifade edilen Aşama 1 e göre hasar değerlendirmesine başlamadan önce 

gerekli kontrollerin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu kontrolleri tekrar hatırlarsak: 

• Mekânsal Ölçek: Bu yaklaşım eğer ulusal hatta uluslararası alanlar için 

uygulanacaksa seçilmelidir. Ayrıca bu yaklaşım yaklaşık sonuçlar vereceğini 

kabul ederek bölgesel (orta ölçek) alanlarda da uygulanabilir. 

• Amaç: Bu yaklaşım daha çok düşük seviyede detay ve hassasiyet içermekte ve 

hasarın tespit edilmesinde genel bir fikir vermek amacıyla uygulanmalıdır. 

Örnek olarak taşkın koruma yapılarının finanse edilmesi için gereken bütçe 

çalışmalarında kullanılabilir. Fakat uygulamaya geçecek olan somut projeler 

için bu detay seviyesi yeterli gelmeyecektir. Bu yaklaşımla en fazla projelerin 

hızlı bir şekilde önceliklendirilmesi yapılabilir 

• Kaynakların mevcudiyeti: Birim alan için yapılacak olan çalışma miktarı 

göreceli olarak düşüktür. 

• Ön-verilerin mevcudiyeti: Seçilen yönteme göre düşük detayda veri 

gereksinimi vardır.  
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Tablo 5-7  1 Numaralı Büyük Alan Yaklaşımı 

  
Örnek Ren Nehri İçin Hasar Modellemesi ( IKSR 2001) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Diğer çalışmalardan elde edilen yaklaşık arazi 
sınıfına göre değerler  
toplulaştırılmış arazi kullanım verileri 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Doğrudan maddi hasar sınıfı için arazi kullanım 
sınıfına göre yaklaşık değerler. Örnek: sadece 
binalar ve envanterleri değil, altyapı, tarımsal 
faaliyetler, motorlu taşıtlar vb. 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre  
-yayılım alanı 
derinlik 

Arazi kullanım verileri 

CORINE verilerinden elde edilen toplulaştırılmış 
arazi kullanım verileri .5 adet farklı arazi kullanım 
sınıfı CORINE verilerinden elde edilmiştir. 
Daha detaylı toplulaştırılmış arazi kullanım verileri 
varsa kullanılır 
Saksonya bölgesi için yaşam alanı verileri 
kullanılmıştır 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Metrekareye düşen ortalama değerlerin arazi 
kullanım sınıflarından veya diğer çalışmalardan 
elde edilmiştir. Küçük ölçekli hasar değerlendirme 
çalışmaları Corine arazi sınıflamasına dahil 
edilmiştir. 
Yaklaşık değerler hesaplanmış ve amortisman 
değerleri yansıtılmıştır. 
Yaklaşık değerler bölgesel ekonomik koşullara 
göre düzenlenmiştir. Bu düzenleme gayri safi milli 
gelir ve satın alma gücü gösterge olarak 
kullanılmıştır. 

Hasar Fonksiyonları 

5 adet kısmi derinlik-hasar fonksiyonu kullanılmış 
ve ilgili arazi kullanım sınıfı ile eşleştirilmiştir. 
Bu fonksiyonlar HOWAS veri tabanındaki 
verilerden elde edilmiştir. 
 
Ayrıca sentetik olarak da elde edilen hasar 
fonksiyonları kullanılabilir. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Elde edilen ekstrem durumları yansıtan hasar 
modellemesi sonuçları hasar haritalandırılmasından 
kullanılmıştır. 
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Tablo 5-8   2 Numaralı Büyük Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Ağırlıklı Yıllık Ortalama Hasar Yaklaşımı 
(DEFRA,2001) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Ağırlıklı yıllık ortalama hasarlar 
Mülkiyet veritabanı 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Buradaki yöntem binalara gelecek olma hasarları 
dikkate alır( binalar ve envanteri) 
Altyapı, yollar ,demiryolları gibi yöntemler için 
yaklaşık tahminde bulunulur 

Aşama 3 

Taşkının 
Özellikleri Sadece yayılım alanı yeterlidir 

Arazi kullanım 
verileri 

Nesne tabanlı veriler tek tek binalar için 
kullanılmıştır. ( Ulusal Mülkiyet Veri tabanı adresse 
dayalı olarak nokta bazlı veriler kullanır) 
Yerleşim amaçlı ve yerleşim amaçlı olmayan binalar 
ayrıştırılmıştır. 

Varlıkların 
değerinin 
belirlenmesi 

Gerek görülmemiştir 

Hasar 
Fonksiyonları 

Derinlik-hasar fonksiyonları yerine ağırlıklı yıllık 
otalama hasarlar kullanılmıştır. Burada kullanılan 
binalara gelen yıllık ortalama hasarları su 
derinliğinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir. 
 
Ağırlıklı yıllık ortalama hasarlar geçmişte yaşanmış 
taşkın bilgilerinden gözlemsel olarak çıkarılmıitır. 

Aşama 4 
Hasar 
Modellemesi ve 
Gösterimi 

Diğer yöntemlerin aksine ağırlıklı yıllık ortalama 
hasarlar yaklaşımı tek bir taşkın hadisesinden 
kaynaklanan hasarları hesaplamaz bunun yerine 
ağırlıklı yıllık ortalama hasarları  mümkün olan tüm 
senaryolara göre ele alır. 
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Tablo 5-9   3 Numaralı Büyük Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek RASP Yüksek Seviye Yöntemi ( Sayers,2002) 
Çek Yöntemi  

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Bina veri tabanı 
Hasar veri tabanı 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Buradaki yöntem binalara gelecek olan hasarları 
dikkate alır( binalar ve envanteri) 
Altyapı, yollar ,demiryolları gibi yöntemler için 
yaklaşık tahminde bulunulur 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 

Nesne tabanlı veriler tek tek binalar için 
kullanılmıştır ( Ulusal Mülkiyet Veritabanı) 
Yerleşim amaçlı ve yerleşim amaçlı olmayan 
binalar ayrıştırılmıştır. 
Ulusal Mülkiyet Veritabanı yerleşim amaçlı 
olmayan binaları 10 farklı sınıfa daha 
ayrıştırmıştır. 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerekli görülmemiştir.( Varlıkların değerleri 
mutlak hasar fonksiyonları ile birleştirilmiştir) 

Hasar Fonksiyonları 

En az iki tane mutlak hasar fonksiyonu 
kullanılmıştır.(arazi kullanımının farklılaşmasına 
göre ) 
 
Çok Renkli Kılavuz belgesi kullanarak sentetik 
olarak üretilmiştir. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın dağılımını gösteren bir şekilde 
haritalandırılmıştır. 
Çek yöntemi : büyük ölçekli hasar 
değerlendirmeleri için çok daha detaylı bir 
yaklaşımla beş farklı bina tipi için hasar 
fonksiyonları elde edililir. Bu yaklaşımda ikincil 
verilerden elde edilen arazi kullanım verileri 
kullanılır 
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5.6.2. Havza Seviyesinde (Orta Alan) Hasar Modelleme Yaklaşımları  
 

Burada büyük ölçekli yaklaşımlara göre daha detaylı olan fakat daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç duyulan üç tane bölgesel seviyede hasar modelleme yaklaşımı ortaya 

konulacaktır. Bu ölçek yaklaşımı havza bazlı taşkın yönetim planları için uygun bir 

yaklaşım olarak değerlendirilebilir.  

Bölüm 5.2 de ifade edilen Aşama 1’deki kriterlere göre incelersek : 

• Mekânsal ölçek: Bu yaklaşım ağırlık olarak havza bazlı çalışmalar için 

geliştirilmiştir. 

• Amaç:  Burada kullanılan ölçek daha çok detaya vermek amacıyla daha çok 

veriye ihtiyaç duymaktadır. Bu seviyedeki bir yaklaşım taşkın önleme 

çalışmalarında kaynak ve bütçe çalışmalarında kullanılabileceği gibi aynı 

zamanda mekânsal planlama, tahliye planlarında ve sıcak bölgelerin 

belirlenmesinde de kullanılabilir. Ayrıca; taşkın koruma önlemlerinin öncelikle 

dirilmesinde de kullanılabilir.  

• Kaynakların mevcudiyeti: Birim alan için yapılacak olan çalışma miktarı 

bütçe ve zaman miktarı orta seviyededir 

• Ön-verilerin mevcudiyeti: Her bir yaklaşım için gereken veri gereksinimleri 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Eğer elde bu veriler halihazırda 

bulunmaktaysa bu yöntemlerden uygun olanı seçilmelidir.  
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Tablo 5-10   1 Numaralı Orta Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Alman Orta-Ölçek Yaklaşımı 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Toplulaştırılmış arazi kullanım verisi 
Resmi istatistiklerden toplulaştırılmış varlıkların 
değerler verileri  

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Resmi istatistikler taşınmazlar için veri 
sağlamaktadır.(binalar ve ekipman) 
Diğer sınıflara( eşyalar, envanterler, altyapılar 
vb) ait veriler diğer kaynaklardan elde 
edilmelidir ( uzman görüşü, sigorta verileri vb.) 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 

Alman ATKIS verilerinden elde edilene 
toplulaştırılmış arazi kullanım verileri  
En az 10 farklı sınıf verisi kullanılır 
Ayrıca sosyo-ekonomik veriler için 
geomarketing yöntemlerinden gelen verilerde 
eklenebilir 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Resmi istatistiklerden  taşınmazlar için ulusal 
seviye için toplanan toplulaştırılmış veriler 
belediye yönetim birimine kadar indirgenir 
Her bir değer varlığın değeri için veya ekonomik 
sınıf için arazi kullanımına göre tekrar ayrıştırma 
yapılabilir (mekânsal modelleme)  
Geomarketing verileri mekânsal modelleme için 
kullanılabilir 

Hasar Fonksiyonları 

5 ile 10 arasında kısmi hasar fonksiyonları 
kullanılmıştır. 
Bu fonksiyonlar hem gerçek verilerin tutulduğu 
veri tabanlarından hem de sentetik yöntemlerden 
elde edilmiştir. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın dağılımını gösteren bir şekilde 
haritalandırılmıştır. 

 

 
 

 

 

117 



Tablo 5-11    2 Numaralı Orta Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Hollanda Standart Yöntemi 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Toplulaştırılmış arazi kullanım verileri 
Geomarketik verileri gibi ek arazi kullanım 
verileri  
Binaların değerlendirilmesi için resmi 
istatistiklerden elde edilen veriler 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Binalar ve içindeki envanter 
Altyapılar 
Motorlu taşıtlar 
Tarım alanları 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 

Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 
Su hızı veya dalga hızı 

Arazi kullanım verileri 

Farklı veri kaynakları kullanılmıştır. Resmi 
toplulaştırılmış arazi kullanım verileri 
geomarketink verileri ile birleştirilerek binaların 
ve sosyoekonomik yapı tespit edilmiştir. Ayrıca 
resmi verilerden altyapı ve raylı ulaşıma ait 
veriler alınmıştır 
Tüm kaynaklardan alınan veriler tek bir dosyada 
birleştirilmiş ve arazi kullanım verisi olarak 100 
m gridlerde sunulmuştur. 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Birim alana düşen yaklaşık toplam varlıkların 
değerleri hesaplanmıştır.(bir arazi sınıfındaki 
metrekareye düşen değer gibi) 
Ağırlıklı olarak resmi istatistiklerden elde edilen 
varlıkların değerleri alt sınıflar için ayrışmış ve 
ayrıca sigorta değerlendirmeleri ile diğer 
kaynaklara göre yeninden düzenlenmiştir. 

Hasar Fonksiyonları 

11 adet kısmi hasar fonksiyonu kullanılmış ve bu 
fonksiyonlar ilgili varlıklarla eşleştirilmiştir 
Bu fonksiyonlar sentetik olarak elde edilmiş 
ayrıca geçmiş taşkın hasar verileride göz önüne 
alınmıştır. 
Binalar için hasar fonksiyonları hız ve dalgayı da 
içine almaktadır 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Hasarlar her bir birim hücre için hesaplanmış ve 
haritalandırılmıştır. 
HIS-SSM adlı  standart bir CBS tabanlı yazılım 
kullanılarak hasar modellemesi ve 
haritalandırılması yapılmıştır. Ayrıca arazi 
kullanım ve hasar fonksiyonları da kullanılmıştır 
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Tablo 5-12   3 Numaralı Orta Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek İngiltere Yakaşımı (MDSF) 
(DEFRA ,2004) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Bina veritabanı ( adres bilgileri içiren noktalar)  
Hasar veritabanı 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Bu yöntemde hasarlar binaların maruz 
kalabileceği hasarlara göre tanımlanır 
Diğer sınıflar için, altyapı , motorlu taşıtlar ve 
tarım sınıfları da yaklaşık tahmin yöntemleri ile 
de olsa dahil edilir. 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 

Nesne tabanlı veriler tek tek binalar için 
kullanılır. 
Ulusal Bina Hasar Veritabanı yerleşim amaçlı ve 
yerleşim amaçlı olmayan binaların ve yerleşim 
amaçlı olmayan binaları ise 10 farklı sınıfta 
ayrıştırır 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerekli görülmemiştir çünkü risk altındaki her 
bir değer mutlak hasar fonksiyonları ile 
birleştirilmiştir. Ayrıca , Ulusal Bina Veritabanı  
bu binaların değerlerini içeren veriye sahiptir. 

Hasar Fonksiyonları 

10 dan fazla mutlak hasar fonksiyonu yerleşim 
amaçlı olup olunulmadığına göre kullanılmıştır. 
Bu fonksiyonlar Çok Renkli Rehberde yer alan 
verilerden elde edilmiştir. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın dağılımını gösteren bir şekilde 
haritalandırılmıştır. 
 CBS bazlı Modelleme ve Karar Destek Çerçeve 
Programı (MDSF)  kullanarak toplam hasarlar 
hesaplanmış ve haritalandırılmıştır. 
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Tablo 5-13   4 Numaralı Orta Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Alman DWA Yaklaşımı ( Buck 2006 ve DWA 
2008) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Nesne tabanlı arazi kullanım verileri 
kullanılmıştır. 
(Ayrıca saha gözlemleri de kullanılmıştır) 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Yerleşim amaçlı binalar ( Binalar ve envanterleri 
)  
Yerleşim amaçlı olmayan binalar ( Binalar ve 
envanterleri )  

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 
İmar planları gibi ikincil veri kaynaklarından 
elde edilen binalara ait tip ve yaşına ait veriler  

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerek görülmemiştir. 

Hasar Fonksiyonları 
Saha gözlemleri ile uzman görüşü ile en sık 
görülen bina türleri için sentetik olarak  tip ve 
yaşa göre hasar fonksiyonları oluşturulmuş 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın dağılımını gösteren bir şekilde 
haritalandırılmıştır.(Her bir nesne için farklı 
şekilde olacak şekilde ) 
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5.6.3. Yerel Seviyede (Küçük Alan) Hasar Modelleme Yaklaşımları 
 

Bu yaklaşımda anlatılan yaklaşımlar en detaylı ve en hassas yöntemler olup 

aynı zamanda en pahalı ve zaman alıcı yöntemlerdir. Neredeyse hepsi detaylı arazi 

kullanım verilerinin elde edilmesi için saha çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Yerel 

bazda uygulamaya yönemlik planlama ve proje çalışmalarında yüksek detayda bilgi 

içerdiğinden kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Tekrardan Aşama 1 ‘deki kriterleri yerel seviyedeki hasar modelleme yaklaşımları için 

değerlendirsek :  

• Mekânsal Ölçek: Yüksek detaya ve hassasiyete ulaşılabilmesi için sadece 

yerel düzeyde çalışılmalıdır. 

• Amaç: Bu yaklaşım yüksek hassasiyete sahip olduğu için proje fizibilite 

çalışmalarında, önlemlerin öncelikle dirilmesinde, tahliye planlarının 

detaylandırılması ve karar vericilere ve kamuoyuna yüksek detayda bilgi 

verilmesi amaçlanmaktadır.  

• Kaynakların mevcudiyeti: Birim alan için en yüksek çalışmayı 

gerektirmektedir. 

• Ön-verilerin mevcudiyeti: Her bir yaklaşım için gereken veri gereksinimleri 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Eğer elde bu veriler hâlihazırda 

bulunmaktaysa bu yöntemlerden uygun olanı seçilmelidir.  
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Tablo 5-14   1 Numaralı Küçük Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Almanya (MERK) (Reese ,2003) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Binalar için değerlendirme kılavuzlar 
Binaların zemin katlarının haritaları 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Bu listede yer alan yöntemlere göre binaların 
değerleri tespit edilir  
-Diğer sınıfların değerinin belirlenmesi için farklı 
kaynaklar kullanılır : 
   -eşyalar için sigorta şirketlerinin belirlediği 
fiyatlar 
   -ekipmanlar için anketler veya mal sahipleri ile 
görüşmeler   

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 

Her bir yerleşim amaçlı binanın tipi,yaşı ve 
yüksekliği ile yerleşim amaçlı olmayan binaları 
ait bilgiler içinse saha çalışmaları 
-Binaların zemin katları ile ilgili veriler 
topografya haritalarından 
-Ayrıca imar planları  

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Binaların birim metrekareye düşen değeri için 
resmi değerlendirme kılavuzları kullanılır 
-Her bir binanın toplam değerini zemin katının  
alanın parasal değeri ile çarpılarak bulunulur 
-Diğer değerIendireme sınıfları ise farklı 
sınıflardan elde edilir, Ör: sigorta verileri, 
röportajlar, yayınlar vb.  

Hasar Fonksiyonları 

MERK projesi kapsamında 10 fazla kısmi 
derinlik hasar fonksiyonu kullanılmıştır ( farklı 
bina türleri, ekipman ve envanterler, araçlar vb) 
-Bu fonksiyonlar Alman HOWAS veri tabanı 
kullanılarak gerçek hasar verilerinden elde 
edilmiştir 
-Ayrıca sentetik yollardan elde edilen 
fonksiyonlarının kullanılması da mümkündür 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar her bir yönetim birimine düşen toplam 
hasar olarak hasar haritaları olarak 250 metrelik 
gridlerde gösterilmiştir. 
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Tablo 5-15   2 Numaralı Küçük Alan Yaklaşımı 
 

 Örnek Çok Renkli Rehber (İngiltere)  

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Mutlak hasar fonksiyonları 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Bu yöntemde sadece binalara ve envanterine 
gelen hasar değerlendirilir 
 
Altyapılar, demiryolları ve karayollarına gelen 
hasarları hesaplamak için yaklaşık yöntemler 
uygulanır 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 

Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 
Süresi  

Arazi kullanım verileri 

Yerleşim amaçlı binaların tipi ve yaşı ile 
yerleşim amaçlı olmayan binaların özellikleri 
saha çalışmalarından elde edilir 
Ayıca, binaların içindeki eşyaların kıymeti 
incelenen bölgenin sosyal durumuna göre 
değerlendirilir 
100 adet yerleşim amaçlı ve 50 adet yerleşim 
amaçlı olmayan bina tipleri birbirinden 
ayrıştırılmıştır. 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerekli görülmemiştir, çünkü varlıkların 
değerleri mutlak hasar fonksiyonları ile 
birleştirilmiştir. 

Hasar Fonksiyonları 

Yaklaşık 120 mutlak hasar fonksiyonu yerleşim 
amaçlı ve yerleşim amaçlı olmayan binalar için 
tanımlanmıştır. 
Bu hasarların değerleri Çok Renkli Kılavuz 
belgesindeki verilere göre sentetik olarak 
oluşturulmuştur. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın derecesini gösterecek şekilde 
hasar haritaları şeklinde gösterilmiştir.  
ESTDAM adlı yazılım geliştirilerek meydana 
gelen hasarlar standart derinlik-hasar verilerinden 
çıkarılmıştır. 
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Tablo 5-16   3 Numaralı Küçük Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Tuna Nehri Uygulaması ( ProAqua ,2001) 
Kuzey Ren Bölgesi Taşkın Eylem Planları 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Mutlak hasar fonksiyonları 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 

Bu yöntemde sadece binalara ve envanterine 
gelen hasar değerlendirilir 
-Altyapılar, demiryoları ve karayollarına gelen 
hasarları hesaplamak için yaklaşık yöntemler 
uygulanır 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 

Yerleşim amaçlı binaların tipi ve yaşı ile 
yerleşim amaçlı olmayan binaların özellikleri 
saha çalışmalarından elde edilir 
Topografik ve imar planları da kullanılır  
Yaklaşık 20 farklı yerleşim amaçlı veya yerleşim 
amaçlı olmayan bina sınıfı kullanılır. 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerekli görülmemiştir, çünkü varlıkların 
değerleri mutlak hasar fonksiyonları ile 
birleştirilmiştir. 

Hasar Fonksiyonları 

Yaklaşık 20 mutlak hasar fonksiyonu yerleşim 
amaçlı ve yerleşim amaçlı olmayan binalar için 
tanımlanmıştır. 
-Bu fonksiyonlar Alman HOWAS veri tabanı 
kullanılarak gerçek hasar verilerinden elde 
edilmiştir. Ayrıca sigorta verileri kullanılarak 
uyarlamalar yapılmıştır. 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın derecesini gösterecek şekilde 
hasar haritaları şeklinde gösterilmiştir.  
HWSCalc adlı yazılım geliştirilerek hasar 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Tablo 5-17  4 Numaralı Küçük Alan Yaklaşımı 
 

  Örnek Alman DWA Yaklaşımı (Buck 206 ,DWA 
2007) 

Aşama 1 Veri  
Gereksinimi 

Nesne tabanlı arazi kullanım verileri  
( Ayrıca saha çalışmalarıyla desteklenmiştir) 

Aşama 2 Hasar Sınıfları 
Yerleşim amaçlı binalar ( Binalar ve envanteri ) 
Yerleşim amaçlı olmayan binalar ( Binalar ve 
envanteri) 

Aşama 3 

Taşkının Özellikleri 
Farklı tekerrür debilerine göre : 
Yayılım alanı 
Su derinliği 

Arazi kullanım verileri 
Arazi çalışmalarından elde edilen yerleşim 
amaçlı ve yerleşim amaçlı olmayan binalar 

Varlıkların değerinin 
belirlenmesi 

Gerekli değildir 

Hasar Fonksiyonları 
Her bir bina için uzman görüşü ile o binaya özgü 
hasar fonksiyonu oluşturulmuştur 

Aşama 4 Hasar Modellemesi ve 
Gösterimi 

Sonuçlar hasarın dağılımını gösteren bir şekilde 
haritalandırılmıştır.(Her bir nesne için farklı 
şekilde olacak şekilde ) 

 

5.7. Türkiye İçin Uygun Hasar Modelleme Metodolojisi  

Ülkemizde Taşkın Yönetimi kapsamında başlayan çalışmalar risk 

değerlendirme yaklaşımlar kapsamında uygun olan metodolojinin belirlenebilmesi için 

AB ülkelerinde uygulanan 11 adet farklı metodoloji incelenmiştir. Taşkın yönetiminin 

havza bazında yapıldığı, ülkemizde mevcut veri durumu ve imkanlar 

değerlendirildiğinde Alman 1 No’ lu Orta Alan sınıfında yer alan hasar 

modellemesinin uygun olacağı düşünülmektedir.   

Türkiye için uygun olabilecek olan hasar modelleme çalışmalarının Bölüm 5 te 

her bir başlık için de ifade edilmiş olan dört “Aşama” da yapılması önemlidir. Bu 

kapsamda sıralı bir şekilde metodolojinin adımları şu şekilde olmalıdır :  
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5.7.1. Aşama 1: Hasar Modellemesi İçin Uygun Yaklaşımın Seçimi 
 

Mekânsal Ölçek: Taşkın Yönetim Planları taşkının havza bazında yönetimini 

esas almaktadır. Fakat havza bazında yönetimden ifade edilmek istenen hidrolojik ve 

hidrolik çalışmaların havza bazında bir bütün olarak yapılmasıdır. Uygulamada 

taşkının fiziksel özelliklerinin hasar değerlendirme aşamasında gene idari yönetim 

birimlerinde tatbik edilmektedir. Bu sebepten dolayı hasar en azından ilçe seviyesinde 

bir mekânsal ölçek birimine indirgenmelidir. 

Amaç: Türkiye’de yürütülen Taşkın Yönetim Planlarının amacı AB Taşkın 

Direktifin’ deki esaslara uygun olacak şekilde taşkın öncesi, esnası ve sonrasında 

alınması gereken tedbirleri belirlemektir. Bu tedbirler kapsamında yer alan gerek 

yapısal önlemler, gerekse arazi planlanması, tahliye planları, erken uyarı sistemleri 

gibi yapısal olmayan tedbirler gibi önlemlerinin önceliklendirilmesi ve gerçekçi 

olması planların uygulanabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca gene AB Taşkın 

Direktifin de ifade edildiği gibi fayda-maliyet çalışmalarının da yapılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda hasar modellemesinin taşkın yönetim planlarında 

önerilen tedbirleri önceliklendirmeye yetecek şekilde olmalı ve fayda-maliyet 

analizine de imkân sağlaması amaçlanmalıdır.  

Kaynakların Mevcudiyeti: Hasar Modellinin gerçekleştirileceği alanın mümkün 

olduğunca gerçeğe yakın bir şekilde olması için girdi verilerinin mümkün olduğunca 

yüksek doğruluk ve hassasiyette olması gerekmektedir. Fakat her çalışma da olduğu 

gibi bütçe ve zaman kısıtı bulunmaktadır. Taşkın yönetim planları havza bazında 

gerçekleştirildiğinden ortalama olarak iki ile üç yıl arasında bir sürede tüm çalışmalar 

tamamlanmaktadır. Bütçe olarak da nesne tabanlı yüksek hassasiyet içeren mekânsal 

verilerin bu planların oluşturulması esnasında üretilmesi mümkün değildir. Bu 

sebepten dolayı hali hazarda olan mekânsal veriler kullanılmakta ağırlıklı olarak ikinci 

veri türü olan imar planları ve toplulaştırılmış arazi kullanım verilerinin kullanılması 

uygun olacaktır. 

Ön – Verilerin Mevcudiyeti: Hasar modelleme çalışmalarında önceden elde 

edilmiş olan hasar-derinlik fonksiyonlarının varlığı çok önemlidir. Bu verilerin 

önceden elde edilmiş olması harcanacak olan zaman ve bütçeyi etkilemektedir. 
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Türkiye’de bu konuda üretiliş olan gerek kısmi gerekse mutlak hasar fonksiyonları 

bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı bu ön verilerin olmaması sebebiyle öncelikle 

bunların üretilmiş olması veya Türkiye’nin mekânsal özelliklerine benzer yapıdaki 

gelişmiş ülkelerde uygulanan fonksiyonlar Türkiye’nin koşullarına 

uyumlaştırılmalıdır. 

5.7.2. Aşama 2: Maddi Hasar Sınıflarının Belirlenmesi 
 

Taşkın neticesinde oluşabilecek tüm hasarların modellenmesi esastır. Fakat 

bütçe ve zaman sınırı göz önüne alınarak Türkiye’de gerçekleştirilecek olan hasar 

modellemesinde doğrudan maddi hasar sınıfı olarak aşağı da yazanlarla sınırlı 

kalmamak üzere belirlenmesi gerekmektedir. 

(i) Yerleşim Amaçlı Binalar  

Konutlar ve konutların içermiş olduğu eşyalar 

(ii) Yerleşim Amaçlı Olmayan Binalar 

Ticari merkezler ve bu binalardaki ekipman ve araçlar 

Fabrika Binaları ve bu binalardaki ekipman ve araçlar 

(iii) Altyapı Tesisleri  

Hastane, okul, itfaiye, demiryolları, spor tesisleri  

Yollar, elektrik ve telefon hatları, doğalgaz, kanalizasyon ve su temin sistemleri,  

(iv) Tarımsal Üretim Bölgeleri  

Tarım Ürünleri 

Çiftlik Hayvanları 

5.7.3. Aşama 3: Hasar Modellemesi İçin Verilerin Toplanması ve Hesaplanması 

Taşkının Fiziksel Karakteri: Taşkının fiziksel karakteri hidrolik modelleme 

sonucu elde edilen su derinliği ve su hızı gibi niceliklere dayanan bu özelliklerinin 

nasıl belirleneceği ikinci bölümde detaylı olarak anlatılmıştır.  

Arazi Kullanım Verileri: Arazi kullanım verilerinin yüksek doğruluk ve 

hassasiyette olması hasar modellemesinin sonuçları açısından önemlidir. Her ne kadar 

doğrudan arazi çalışmasından elde edilen birincil verilerin kullanılması daha faydalı 
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olacaksa da taşkın yönetim planlarının hazırlanması esasında bu tür veriler toplamak 

için yeterli zaman ve bütçe yeterli olmayacaktır. Bu sebepten dolayı ikincil veri 

sınıfından nesne tabanlı arazi kullanım verileri kullanılmalıdır. Nesne tabanlı veri 

olarak genelde imar planları kullanılsa da imar planlarının güncel durumu 

göstermemesi durumunda arazi çalışmalarıyla mekânsal verilerin içeriği 

kuvvetlendirilmelidir. 

Risk Altındaki Unsurların Değerinin Belirlenmesi: Modellemeye konu olacak 

olan risk altındaki varlıkların değerinin belirlenmesi için nesne tabanlı imar planlarına 

dayanan ve birim fiyat esasına dayanan yöntemin kullanılması Türkiye’nin şartlarına 

en uygun yol olacaktır. Burada önemli bir hususta binaların içindeki varlıkların 

değerlerinin neler olacağının bilinmesidir. Bu tip veriler genelde beyan esasına 

dayandığı için taşkın yaşandıktan sonra hemen hasar uğrayan konut sahiplerinden bu 

konuda bilgi talep edilmelidir. 

Hasar Fonksiyonları: Türkiye’de yaşanmış taşkınlara dayanan herhangi bir 

gerçek gözlemlerden veya sentetik olarak oluşturulmuş herhangi bir hasar-derinlik 

fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü öncelikle hasar-derinlik 

fonksiyonlarının her tip bina için oluşturulması için araştırma projeleri başlatılmalı ve 

bu konuda rehberler hazırlatılmalıdır. Ayrıca ileride yaşanan taşkınlar için taşkın 

anından hemen sonra hasar ve su derinliği ile ilgili yerinde ilgili kurumlar tarafından 

çalışılma yapılmalıdır.  

Türkiye için üretilmiş herhangi bir hasar fonksiyonu bulunmadığı için gelişmiş 

ülkelerde kullanılan fonksiyonlar ülkemize uyarlanabilir. Bu tez çalışması kapsamında 

Şekil 5-10 da gösterilen Amerikan Ordu Mühendisliği tarafından üretilmiş olan ve 

uzun gözlemler sonucu elde edilen hasar fonksiyonları kullanılmıştır.  
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Şekil 5-10 ABD Ordu Mühendisliği Tarafından Çeşitli Bina Tiplere Ait Hasar-Derinlik Eğrileri 
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Türkiye’de üretilecek olan hasar-derinlik fonksiyonlarının aşağıda gösterilen 

her bir hasar türü için farklı durum için üretilmesi önerilmektedir: 

Tablo 5-18 Türkiye İçin Oluşturulması Gereken Hasar Fonksiyonlarının Sınıflandırılması 
 

Su Derinliği Zemin Seviyesindeki Taşkın Yayılım Alanı 

Hasar                      Sınıflama: 

                               Bodrum Katlara gelecek hasarlar  

• Binalar                   

• Binaların İçindeki Eşyalar 

                              Üst Katlara gelecek hasarlar 

• Binalar                   

• Binaların İçindeki Eşyalar 

 

Üretilmesi gereken kısmi hasar fonksiyonları en az şu sınıfları kapsaması 

önerilmektedir: 

Tablo 5-19 Türkiye İçin Farklı Bina ve Altyapı Tesisleri İçin Üretilmesi Gereken Hasar Fonksiyonları 
 

1: Az Katlı Binalar İçin Hasar Fonksiyonları  

2: Orta Yükseklikli Binalar İçin Hasar Fonksiyonları 

3: Yüksek Binalar İçin Hasar Fonksiyonları 

4: Ticari Tesisler İçin Hasar Fonksiyonları  

5: Fabrikalar İçin Hasar Fonksiyonları 

6: Yollar ve Demiryolları İçin Hasar Fonksiyonları 

7: Elektrik ve İletişim Sistemleri İçin Hasar Fonksiyonları 

8: Su Temini ve Atık Su Tesisleri İçin Hasar Fonksiyonları 

9: Tarım Alanları  İçin Ürün Türüne Göre Hasar Fonksiyonları 
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5.7.4. Aşama 4: Hasar Modellenmesi ve Sonuçların Sunulması 

Türkiye de hasar fonksiyonlarının mevcut bulunmamasından dolayı hasarın 

kısmi hasar - derinlik fonksiyonları ile ifade edilmesi daha kolay olacaktır. Bu 

sebepten dolayı hasarın su derinliği ile ilişkilendiren kısmi hasar fonksiyonları 

kullanılmalıdır.  

Hasarı hesaplarken kısmi hasar fonksiyonları kullanılarak risk altındaki 

varlıkların hasar görülebilirligi bulunur ve varlıkların değerleri ile çarpılarak 

muhtemel hasarlar ortaya çıkarılır. Çıkan sonuçlar CBS yazılımlar ile görselleştirilir 

ve uygun formata sokulur.  

Gelişmiş birçok ülkede hasarın modellenmesi için CBS tabanlı yazılımlar 

kullanılmaktadır. Bu tip yazılımlar hasarın modellenmesi için birçok kolaylık 

sağlamakta olduğundan Türkiye içinde bu yazılımlara benzer yazılımlar 

geliştirilmelidir. 

5.7.5. Türkiye’deki Uygulanan Hasar Raporları 

Türkiye’de taşkınların meydana getirdiği hasarların belirlenerek raporlama 

çalışmaları uzun süredir DSİ vasıtasıyla yürütülmektedir. Taşkın meydana geldikten 

sonra oluşturulan heyet tarafından taşkının meydana getirdiği hasarlar 

raporlanmaktadır. Bu raporların içeriği şu şekilde olmaktadır: 

1. Giriş Bölümü 
2. Havzanın Tanıtımı  

2.1. Havzanın Coğrafi Durumu 
2.2. Havzanın Topografik ve Jeolojik Durumu 
2.3. Bitki Örtüsü 
2.4. Erozyon ve Rüsubat Durumu 
2.5. Ekonomik ve Sosyal Durum 
2.6. Taşkın Kontol Tesisleri 

3. Yağışlar 
4. Akış 
5. Taşkın Sahalarındaki Hasarlar ve Nedenleri 
6. Taşkın Alanlarındaki Tarımsal Zararlar 
7. Sonuç ve Öneriler 
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Söz konusu taşkın raporları incelendiğinde taşkınların yol açtığı hasarlar 

kapsamlıca   incelendiği gözükmektedir . Raporun ilk kısmında havzanın coğrafik, 

jeolojik ve sosyo ekonomik yapısı incelenmekte , daha sonra taşkını  meydana getiren 

hidrolojik olaylar ele alınmaktadır. Taşkın hasarları ile ilgili bölümde taşkından kaç 

tane binanın etkilendiği, kaç tane menfez veya köprünün hasar gördüğü ifade edilir. 

Fakat bu hasarlar nitel olarak yani sadece hasara uğrayan bina adeti veya yapısı olarak 

raporlanmaktadır. 

 

Şekil 5-11 Taşkın Raporunda Hasarın Tariflenmesi (DSİ, 2006) 
 

Taşkın hasarların nicel olarak belirlendiği kısımda ise meydana gelen 

hasarların sadece tarımsal hasarlara odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Tarımsal 

hasarlar ürün bazında geniş olarak hesap edilmektedir.   

 

Şekil 5-12 Taşkın Alanındaki Dekar Üretim Değerini Gösteren Tablo (DSİ, 2006) 
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Taşkın alanında meydana gelen tarımsal zararı gösteren örnek tablo Şekil 5.13 

gösterilmiştir: 

 

Şekil 5-13 Taşkın Sonucunda Oluşan Milli Ziraat Zararı  
 

Taşkın hasarlarını ile ilgili raporlar incelendiğinde bu raporların daha çok 

tarımsal hasara odaklanıldığı göze çarpmaktadır. Tarımsal hasar hesabı son derece 

detaylı olarak belirlenmiş olsa da taşkının şehir merkezlerinde meydana getirdiği 

hasarlar sadece etkilenen bina sayısını belirlemekle kalmaktadır. Bu konuda eksikliği 

gidermek adına SYGM tarafından Taşkın Kayıt Formu çalışması başlatılmış ve taşkın 

hasar raporlarının tüm ekonomik hasarları kapsayacak tutulması hedeflenmektedir. 

5.8. Taşkın Su Hızının Hasar Modellemesindeki Önemi  

Taşkın esnasındaki su hızının meydana gelecek hasarları etkilediği bilinen bir 

gerçektir. Fakat bu etkinin ne kadar olduğu ve bu su hızının taşkın hasarının ne 

kadarlık kısmında etkili olduğunu belirlemek oldukça güçtür. Taşkın hasarlarının 

belirlenmesinde ağırlıklı olarak su derinliği – taşkın hasarları arasında bir ilişki 

kurulmaktadır. Hasar modellemesinin sonuçları genellikle belli bir su derinliğine denk 

gelen hasarla ilişki kurarak meydana gelecek olan doğrudan maddi hasar 

belirlenmektedir. Taşkın hasarlarının belirlenmesinde su derinliği esas alan bu 

yaklaşım özellikle kuru derelerde meydana gelen taşkınlarla ani taşkınların meydana 

getireceği hasarın belirlenmesi de eksik kalmaktadır. Bu tip ani gelişen taşkınlarda su 

derinliği fazla olmasa da yüksek su hızları ciddi hasarlara yol açmaktadır. Su hızının 

binalara vereceği hasarlar konusunda yüksek su hızının binanın maruz kaldığı su 

basıncını arttırtığı bu durumun ise özellikle eğimin yüksek olduğu bölgelerdeki baraj 

ve sedde yapıları için tehlikeli olabilmektedir (Schwarz, 2005) 
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Kelmen ve Space, 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada hasar mekanizmana 

etki eden faktörleri şu şekilde belirlemişlerdir : 

a) Hidrostatik etkiler ( Yanal basınç vb.) 

b) Hidrodinamik etkiler ( Taşkın dalgası ve türbülanslı su hızı) 

c) Oyulmadan dolayı toprağın erozyona uğraması 

d) Suyun kaldırma kuvvetinin etkisi 

e) Taşkının getirmiş olduğu birikintilerin yarattığı statik, dinamik ve erozyon 

mekanizması 

f) Fiziksel olmayan diğer etkiler ( Biyolojik veya kimyasal kirlenme) 

 

Yüksek su hızlarının binalara ve diğer yapılarda meydana gelecek hasarın 

artması ihtimalini güçlendirdiği genel kabul gören bir yaklaşımdır (Soetanto ve 

Proverbs, 2004). USACE, 1996 ‘ya yaptığı çalışmaya göre yüksk su hızları binaların 

yıkılmasına ve içindeki eşyaların yok olmasının en büyük sebebi olarak tespit 

edilmiştir. Örnek olarak; su hızının 3m/s ve su derinliğinin 1m olduğu bir taşkının 

tipik bir binanın duvarı yıkmak için yeterli kuvvette olduğu tespit edilmiştir (McBean, 

1988). 

5.8.1. Taşkın Hızının Binalara Olan Yapısal Hasarları 

Taşkın hasarlarının binalarda meydana getirdiği hasarları ne olduğu anlamak 

için Kreibich vd. 2009 yılında yapmış olduğu çalışma incelenmiştir. Bu çalışma 

kapsamında Ağustos 2002 yılında gerçekleşen Güney-Batı Almanya’da yer alan 5 adet 

şehrini etkileyen Elbe Nehrinden kaynaklanan taşkın hasar verileri kullanılmıştır. 

Taşkın hasar verilerinin yanı sıra taşkının şehir merkezlerindeki su hızlarının 

hesaplanabilmesi için 2 boyutlu hidrodinamik modelleme gerçekleştirilmiştir. 

Su derinliği ve su hızının yanı sıra taşkın etkisi ile  ilgili üç parametrede ele alınmıştır. 

Bu parametreler : 

i)  Enerji yükü = h + v2/ 2g 

ii)   Akım kuvveti = h * v2  

iii)   Şiddet= v * h  
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h= su derinliği (m) 

v=su hızı (m/s) 

g= yerçekimi ivmesi = 9.81 m/s2 

Çalışılan bölgede ki hidrodinamik simülasyon sonuçları şu şekildedir: 

Tablo 5-20 Çalışma Alanında Yapılan Hidrolik Modelleme Sonuçları 
 

Çalışma Alanı Modelleme 

Yaklaşımı 

Grid 

Büyüklüğü 

Su Derinliği 

(m) 

Su Hızı 

(m/s) 

Dresden 2B modelleme  5X5 m Aralık:0-10.6 Aralık:0-3.0 

Döbeln 2B modelleme 25X25 m Aralık:0-6.3 Aralık:0-1.4 

Eilenburg 2B modelleme 25X25 m Aralık:0-5.6 Aralık:0-2.0 

Flöha 2B modelleme 5X5 m Aralık:0-1.3 Aralık:0-1.0 

Grimma 2B modelleme 1X1 m Aralık:0-4.6 Aralık:0-2.9 

 

Modelleme sonuçlarına göre taşkın etki parametreleri (ortalama olarak )arasındaki 

ilişki Tablo 5-21 de gösterilmektedir. 

Tablo 5-21 Taşkın Etki Parametreleri Korelasyon ( Sperman Korelasyonu) 
 

 Taşkın Hızı 

[m/s] 

 

Su Derinliği 

[m] 

Enerji Yükü 

[m] 

Akım 

Kuvveti 

[m3/s2] 

Şiddet 

[m2/s] 

Taşkın Hızı  

[m/s] 
1.00 0.46 0.47 0.94 0.88 

Su Derinliği 

[m] 
 1.00 1.00 0.68 0.78 

Enerji Yükü  

 [m] 
  1.00 0.69 0.79 

Akım Kuvveti 

[m3/s2] 
   1.00 0.99 

Şiddet 

[m2/s] 
    1.00 
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Çalışma kapsamında söz konusu taşkından etkilenen yaklaşık 1700 konut 

sahibi ile görüşme yapılarak binaların uğramış olduğu hasarlar belirlenmiştir. 

Belirlenen hasarlara beraber modelleme sonuçları birleştirilerek şu sonuçlar elde 

edilmiştir : 

- Binaların uğramış olduğu yapısal hasarlarda su hızı su derinliğinden 

bağımsız bir değişken değildir. Taşkın hızının tek başına hasarı 

oluşturduğuna dair bir ilişki bulunamamıştır. 

- Su derinliği ile enerji yükü arasında binalara yapısal hasar verme 

konusunda önemli bir ilişki bulunmuş olup bu ilişki taşkın etki 

parametrelerindeki en güçlü ilişkidir. 

- Akım gücü ve taşkın şiddetinin taşkın hasarının oluşmasında düşük bir 

etkisi olduğu gözlenmiştir. 

Binalara gelen yapısal hasarlar açısından incelendiğinde taşkın su hızının hasar 

oluşmasında etkisinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Fakat, yapısal hasar olarak hem 

su derinliği hem de su yüksekliğini içeren “Enerji Yükü” parametresi olarak öne 

çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı yapısal hasarların tahmin edilebilmesi için enerji 

yükü parametresinin kullanılması en doğru yaklaşım olacaktır (Kreibich vd, 2009). 

5.8.2. Taşkın Hızının Altyapıya Olan Hasarları 

Taşkınların altyapıya olan hasarı özellikle yollara verdiği hasarlar söz konusu 

makalede ele alınmıştır. Yollara gelen hasarlar su derinliği, su hızı, enerji yükü, akım 

kuvveti ve taşkın şiddeti gibi 5 adet taşkın parametresiyle değerlendirilmiştir. 

Hasar gören yollarla ilgili veriler yolların  onarımı için kaynak sağlayan Saxon 

Relief Bankasından (SAB) elde edilmiştir. SAB Ağustos 2002 taşkını neticeinde 

meydana gelen hasarlarla ilgili onarım için verdiği krediler kapsamında hem onarım 

bedellerinin hem de yenileme maliyetlerinin kayıtlarını tutmaktadır.  Bu kapsamda 

147 adet yolun hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bu yolların uzunluğu 30m’den 3 km’ye 

kadar çıkmakta ve genişliği ise 2.3m ‘den 15m’ye aralığında değişmektedir. 2002 

Ağustos taşkını yollarda yaklaşık 43.3 Milyon €’luk hasara sebep olmuştur. Çalışma 

kapsamında çalışan uzmanlar hasar gören yolları nitel olarak sınıflamışlar ve hasar 

derecelerini az hasardan çok hasara doğru 5 farklı aralıkta sınıflamışlardır. 
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Yapılan modelleme ve elde edilen hasar verileri kullanışlarak söz konusu 

araştırmada yer alan araştırmacılar yolların gördüğü hasarların büyük kısmının su 

hızından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Yolların gördüğü hasarların su hızıyla 

arttığı Şekil 5-14 de gözükmektedir. 

 

Şekil 5-14 Dresden,2002 Taşkınında Su Hızı ile Yolların Gördüğü Hasarlar Arasındaki İlişki  
 

Su hızı ve diğer taşkın tesir parametrelerinin taşkın hasarlarıyla korelasyonu 

çalışmalar neticesinde araştırmacılar tarafından şu şekilde elde edilmiştir : 

Tablo 5-22 Taşkın Etki Parametreleri İle Hasar Türleri Arasındaki İlişki  ( Spearman Korelasyonu) 
(Kreibich, vd., 2009) 

 

  Yapısal Hasar 

Taşkın Etki 
Parametresi 

Binalara Olan 
Hasarlar 

Yollara Olan 
Hasarlar 

   Su Hızı [m/s] 0.04 0.31 
Su Derinlği [m] 0.34 0.22 
Enerji Yükü [m] 0.34 0.25 

Akım Kuvveti [m3/s2] 0.10 0.31 

Taşkın Şiddeti [m2/s] 0.16 0.29 
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5.8.3. Taşkın Hızının Hasara Olan Etkisinin Değerlendirilmesi  

Taşkın su hızının yapısal olarak özellikle yollara ciddi hasarlar meydana 

getirdiği görülmektedir.  Ayrıca, taşkın hızının binalarda yapısal olarak vereceği hasar 

ise belli bir sınır değerini geçince etkili olmaktadır. Özellikle Türkiye’de yüksek 

topografya ve eğime sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen taşkınların 

yüksek su hızlarına sahip olduğu göz önüne alındığından taşkın su hızının yollara 

vereceği hasar için hasar-su hızı fonksiyonlarının elde edilmesi faydalı olacaktır. Su 

hızının binalara getireceği hasarlar ise eğer su hızı ile beraber bir değerlendirme 

yapılmak isteniyorsa hem su hızı hem de su derinliğini içeren enerji yükünün 

kullanılması söz konusu makalede tavsiye edilmektedir (Kreibich, vd. 2009) . 

Özellikle Almanya 2002 taşkınında enerji yükünün 2m ‘yi geçtiği bölgelerdeki 

binalarda hasarın arttığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde Türkiye’deki binalar için de 

değerlendirilme yapılabilmesi için bu konuda araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Yüksek su hızına sahip ani taşkınlarda ve özellikle eğimin fazla olduğu Karadeniz 

Bölgesinde meydana gelecek taşkınlarda yüksek su hızı hasarın artmasına neden 

olacaktır. Tablo 5-23 de Taşkın etki parametrelerinin hasara olan etkisi özetlenmiştir. 

Bu tabloda görüldüğü gibi su hızının en çok yollara hasar verdiğinden ötürü su hızının 

yüksek olması beklenen taşkın bölgelerinde yolların bu hasssasiyeti göz önüne alarak 

tasarlanmasında fayda olacaktır. Yüksek su hızının bina ve yollara verdiği hasarlar 

yanı sıra can güvenliği açısından da oldukça tehlikeli durumlar yarattığı 

unutulmamalıdır. Taşkın esnasında su derinliği az olsa daha su hızının fazla olması 

hem insanları hem de araçları rahatlıkça sürükleyebilmektedir.   

Tablo 5-23 Taşkın Etki Paramatrelerinin Hasara Olan Etkisinin Nitel Özeti 
  

  Hasar Türü 

Taşkın Etki 
Parametresi 

Konutların 
Maruz Kaldığı 

Hasar 

Yolların 
Maruz Kaldığı 

Hasar 
Su  Hızı Çok Az Yüksek 

Su Derinliği Yüksek Orta 
Enerji Yükü Yüksek Orta 

Akım Kuvveti Az Yüksek 
Şiddet Az Yüksek 
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BÖLÜM VI 

6. TAŞKIN HASAR VERİ TABANININ GELİŞTİRİLMESİ 

Bu bölümde taşkın hasar modellemesine altlık teşkil edilmesi maksadıyla 

geliştirilmesinde büyük fayda olacak olan taşkın hasar veri tabanının temelleri ele 

alınacaktır. Bu veri tabanının amacı geçmişte yaşanmış olan taşkınların sebep olduğu 

hasarların kayıtlarını tutarak  bu konuda çalışan araştırmacıların yapacakları 

araştırmalarda ve taşkın risk azaltımını hedefleyen planlama çalışmalarına yardımcı 

olmaktır. Böyle bir veri tabanının oluşturulması için izlenmesi gereken metodolojinin 

ortaya konulabilmesi için önceki bölümler de ifade edilen bazı açıklamaların tekrar 

edilmesi konu bütünlüğü açısından kaçınılmazdır. 

 Taşkın hasar veri tabanının oluşturulmasının önemli faydalarından biri de 

taşkın yönetimi açısından politikada tutarlılığın sağlanacak olmasıdır. Taşkın yönetimi 

ile yapılacak olan her türlü planlama ve proje çalışması tek bir veri kaynağından 

sağlanacağından ötürü hem mükerrer projelerin önüne daha kolay geçilebilecektir, 

hem de taşkın koruma yapısı, taşkın erken uyarı sistemi, arazi planlaması veya diğer 

yapısal önlemler arasında en uygun olan önlemin seçilebilmesin daha kolay imkân 

sağlayacaktır. 

Taşkın hasar veritabanını geliştiren AB üye ülkelerinden örnekler 

bulunmaktadır. İngiltere’de Middlesex Universitesi ve FHRC tarafından geliştirilen 

Mavi Kılavuz Belge adlı belge yayınlanmıştır (Penning-Rowsell ve Chatterton,1997). 

Bu kılavuz belgeye esas alarak İngiliz Hükümeti ve Hazinesinin ilgili birimleri 

oluşturulan taşkın hasar veritabanına göre taşkınla ilgili yatırımları tekrar 

değerlendirmiştir. 

Esasında taşkın hasar veri tabanının geliştirilmesi için gereken en önemli ön 

koşul bu veri tabanının öngörülen amacına hizmet edeceği üzerinde veri tabanının 

geliştirilmesi ve bundan faydalanıcı kurumların mutabık kalınmasıdır. Eğer böyle bir 

mutabakat tam olarak sağlanamazsa veri tabanının faydası sınırlı olur. Bu sebepten 

dolayı veri tabanı ile ilgili kurum ve kuruluşlarını bu konuda katkısı büyük önem 

taşımaktadır. 
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6.1. Taşkın Hasar Veri Tabanının Geliştirilmesinin Amaçları 

Yukarıda ifade edildiği gibi taşkın hasar veri tabanının geliştirilmesi için birçok 

sebep bulunmakta olup ayrıca bu veri tabanlarının da çeşitli kullanım alanı 

bulunmaktadır.  

6.1.1. Taşkın Maksatlı Yatırım Bütçelerinin Planlaması   
 

Taşkın koruma yapıları ve taşkın risk yönetim tedbirleri kamu yararına devlet 

eliyle finanse edilip uygulanmaktadır. Türkiye’de vatandaşın can ve mal güvenliğinin 

sağlanması maksadıyla ve felaketlerin önlenmesi veya sonuçlarının azaltılması 

maksadıyla sağlanan bu önlemlerde vatandaşın bu hizmetten yararlanmasının bedeli 

vatandaştan alınmamakta olup genel bütçeden ilgili ödeneklerden karşılanmaktadır. 

Türkiye’nin izlemiş olduğu bu politika bazı AB ülkelerinde de rastlanmaktadır. Örnek 

olarak İngiltere’de eğer sadece özel sektöre ait bir alan (fabrika gibi) taşkından 

korunacaksa maliyetler paylaşılmakta fakat vatandaşın korunması içinse yapılacak söz 

konusu yatırım hazineden karşılanmaktadır. Özel sektörün üstleneceği maliyetlerin 

belirlenmesinde ise gene taşkın hasar veri tabanı kullanılmaktadır.  

Burada önemli noktalardan biri de taşkın hasar veri tabanının yatırım amaçlı 

planlamalarda kullanılması durumunda muhtemel hasar görmesi beklenen varlıkların 

taşkından önceki durumları için amortisman değerlerinin de eklenmesidir.  

6.1.2. Özel Sektörün Yatırımlarının Planlanması  
 

Kapsamlı bir taşkın hasar veri tabanı özel sektörün veya vatandaşların sahip 

olduğu varlıklar veya yatırımlar için faydalı olacaktır. Bu sayede eğer hükümetin 

gerçekleştirmediği herhangi bir tedbir varsa özel sektör veya bireyler kendileri sigorta 

yaptırmak, karar vericilerin desteğini istemek yönünde taleplerde bulunmak gibi bazı 

önlemler alabilirler. Taşkın hasar veri tabanındaki verilere göre ihtiyaç duyulan 

sigortalama işlemini gerçekleştirebilir, taşkın riskinin büyüklüğüne göre yatırımın 

planlamasını değiştirebilirler. Bu durumda taşkın veri tabanının vatandaş tarafından da 

ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. 
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6.1.3. Sigortalama Bedellerinin Belirlenmesi 
 

Birçok sigorta şirketi ve onların iştirakleri taşkınların oluşturmuş olduğu hasar 

verilerine prim değerlerinin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi gibi çalışmaların 

gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duymaktadır. 

Şirketler veya bireyler tarafından yapılacak olan bir yatırımın sigortalanması 

için sigorta şirketleri taşkınlardan kaynaklanan hasarların ve kayıpların finansal olarak 

değerinin ne olduğunu tespit etmek durumundadır. Hasar tespit sırasında sigorta 

şirketleri sadece hasarı tespit ederken zarara uğrayan şirketler veya bireyler ise hasara 

uğrayan tüm varlıkların yenileri ile değiştirilmesini talep etmektedir. Bunun için hasar 

veri tabanının mümkün olduğunca hassas verilerle donatılması gerekmektedir. 

Reasürans şirketleri ise portföyündeki müşterilerinin uğrayabileceği maksimum 

hasarın ne olacağını bilmek istemekte ve sözleşmelerinin ona göre düzenlemektedirler. 

Bu yüzden taşkın hasar veri tabanında sigorta ve reasürans şirketlerinin 

kullanabileceği ekstrem senaryoya göre oluşabilecek olan maksimum hasarın da yer 

alması gerekmektedir. 

6.1.4. Mekânsal Planlama Çalışmaları  
 

Gerçekleştirecek mekânsal planlamalarda taşkın tehlike alanları ve muhtemel 

taşkınları yaratacağın hasarların önceden bilinmesi durumunda planlama çalışmaları 

daha sağlıklı ve ekonomik olacağı aşikârdır. 

Taşkın hasarının yüksek olabileceği alanların yoğun insani ve ekonomik 

faaliyetlerden ayrıştırıp bunun yerine rekreasyon alanı, otopark, dinlenme alanları gibi 

alanlara ayrılması muhtemel taşkın hasarlarını azaltacaktır. 

Bu sebepten dolayı mekânsal planlama çalışmaları için muhtemel taşkın 

hasarlarının tutulduğu bir veri tabanı bu planlama çalışmalarında yer alan uzmanlara 

riskin azaltılması hususunda yol gösterecektir.  
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6.2. Taşkın Hasar Veri Tabanının Geliştirilmesi İçin Yaklaşımlar 

Taşkın hasar verilerinin toplanması ve bu bilgilerin sunumu için birçok farklı 

yaklaşım bulunmaktadır. Aşağıda bu farklı kullanım amaçlarına göre ve veri 

kaynaklarına göre çeşitlenen yaklaşımlar ele alınmıştır. 

6.2.1. Gerçek Taşkın Hasar Verisi  
 

Gerçek taşkın hasar verisinden kastedilen gerçekleşmiş bir taşkın olayının bu 

olay meydana geldikten hemen sonra oluşturduğu etkilerinin ölçüldüğü 

değerlendirmedir. Bu değerlendirme eksperler ve teknik uzmanlar tarafından sahada 

uygulanan bazen de taşkının yaratmış olduğu sosyal etkiler de araştırılmaktadır. 

Taşkının meydana getirmiş olduğu hasarın doğrudan ortaya koyan en önemli ve taşkın 

veri tabanında mümkün olduğunda en çok yer alması gereken veri türü gerçek taşkın 

hasar verileridir. 

Bu verinin üretilmesinde bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Örnek olarak 

binanın içermiş olduğu eşyaların görmüş olduğu hasarların veya binanın yapısına 

getirmiş olduğu hasarı uzun dönemde maddi olarak tespit etmek güç olmaktadır. 

Bunun bir sebebi ise taşkın hasar verilerinin genellikle taşkın olduktan sonra 

toplanması ve hasara uğrayan eşyaların kayıp veya enkaza dönüşmüş olmasıdır. 

6.2.2. Sentetik Yaklaşımlar  
 

Sentetik yaklaşım kavramı bazen gerçek taşkın hasar verisinin tersi olarak 

yanlış anlaşabilir. Burada kastedilen sentetik ifadesi  geçmişte yaşanmış taşkın verileri 

ve arazi kullanımı gibi ikincil veri kaynakları verilerini uzman görüşüne dayanarak 

sentezlemektir. 

Sentetik yaklaşıma örnek olarak gene İngiltere’deki taşkın hasar veritabanı 

gösterilebilir. Burada taşkın hasar verileri taşkına uğramış olan bir çok ev veya bina ve 

bunların içerdiği envanter, binaların ihtiyaç duyduğu onarım masrafları gibi bir çok 

verinin toplanması ile oluşturulmuştur. Binlerce parçadan oluşan veriler taşkınların 

temel niteliklerinden olan su derinliği ve yayılım alanı özelliklerine göre 

değerlendirilmiştir. Bu yolla taşkın riskinin olduğu alanlarda yaşanan tecrübeler 
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derlenmiş ve sadece tarihi taşkınların değerlendirilmesi yönteminden daha sağlıklı bir 

yaklaşıma ulaşılmıştır. 

6.2.3. Mutlak Hasar Tahmin Yaklaşımı  
 

Bu yaklaşım daha çok mesken amaçlı yapılar için binanın kat alanlarının 

metrekaresine düşen hasarını değerlendirmek için kullanılması uygundur. Ayrıca 

taşkının önemli derecede hasar verebileceği ticari amaçlı kullanım alanları ve sanayi 

bölgelerinin uğrayabileceği hasarlar için de kullanılabilmektedir. Meskûn mahaller 

için zemin katlarının detayının bilinmesi durumunda ise bu mutlak hasar tahmin 

yönteminin uygulanması hassasiyeti artırmaktadır. 

Bu yaklaşım gerçek taşkın hasar verileri ile birlikle kullanılarak sentetik bir 

yaklaşıma dönüştürülebilir ve birim alana düşen taşkın hasar potansiyeli 

hesaplanabilir. 

6.2.4. Kısmi Hasar Fonksiyonları Yaklaşımı   
 

Kısmi hasar fonksiyonları yaklaşımı diğer yöntemlerden farklılaşmakta ve 

birçok AB üye ülkesinde de uygulanmaktadır. Bu yaklaşım varlıkların değerleri ile 

taşkın hasarları arasında ilişkinin kurulmasına dayanmaktadır. 

Bu yöntem çalışılacak alandaki varlıkların piyasa fiyatlarını göz önüne alarak 

genellikle binanın ve içindekilerin değerini göz önüne alarak muhtemel taşkın 

hasarının yüzdesel olarak bina değeri cinsinden hesap etmektedir. Bu sebeple, örnek 

olarak, bir binanın ciddi bir taşkında yapısal olarak önemli hasar görmüş ve içindeki 

eşyalar yok olmuş ise hasar oranı % 65 olarak ifade edilebilirken daha az önemli bir 

taşkında hasar mertebesini ise hasara gören varlıkların zarar durumuna göre %10 

olarak ifade edilir. 

Bu yaklaşımın avantajı basit olmasıdır çünkü taşkın riski altında olan 

alanlardaki varlıkların değerleri ile ilgili veriler önceden tespit edilmiştir.  İmar 

planları veya ticari amaçlı toplanan çeşitli verilerden yerleşim amaçlı veya 

ticari/endüstriyel alanlardaki varlıkların değerleri belirlenebilmektedir. Öbür taraftan 

varlıkların piyasa fiyatı ise muhtemel taşkın hasarı ile değil bu varlıklara olan taleple 

de ilgilidir. Bazı varlıkların bulundukları alan ve kapladıkları alandan ötürü ciddi 
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maddi değerlere sahip olurken , depo gibi bazı binalarda değeri fazla olan deponun 

kendisi değil içindekilerdir. Bina veri tabanları gibi mekânsal veri kaynakları 

genellikle binaların değerini odaklanırken bunların içinde yer alan malların değerini 

doğal olarak kaydetmemektedir. 

Her ne kadar kısmi hasar fonksiyonları yaklaşımının bazı limitleri olsa da 

uygulamada en uygun yöntem olduğu düşünülmektedir. 

6.3. Taşkın Hasar Veri Tabanının Geliştirilmesinin Aşamaları  

Taşkın hasar veri tabanının yapısını oluşturacak çerceve Şekil 6-1 de basitçe 

gösterilmiştir.  Hasar veri tabanının temel yapı taşları şu şekilde olmalıdır: 

1. Risk altındaki varlıkların değerleri 

2. Taşkın hasarına modellemesine konu olabilecek varlıkların hassasiyetleri 

3. Farklı taşkın koşullarına göre hasarın sınırını belirleyecek önemli değişkenler 

4. Toplulaştırılacak verilerin seviyeleri 

5. Taşkın tekerrür debilerine ilişkin veriler 

6. Meydana gelen taşkınların yıllık ortalama hasara dönüştürebilecek diğer veriler  

5 ve 6. Maddelerdeki verilere yıllık ortalama hasarın bulunması için gerekli 

olup münferit bir olayın hesaplanması için gerekli değildir. Taşkınların göreceli olarak 

yavaş geliştiği ve kısa ömürlü olduğu durumlar için su derinliği en önemli değişken 

olma olasılığını korumaktadır. Fakat ani taşkın durumu için su yüksekliğinden ziyade 

su hızının etkisi daha çok olacağından bunun ile ilgili veriler daha önemli olmaktadır.  

Ayrıca taşkın hasar veritabanı oluşturulurken o bölgeyi yansıtan diğer tüm verilerin de 

mümkün olduğunca veritabanına işlenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 6-1 Taşkın hasar veritabanının basitleştirilmiş yapısı (FLOODsite Consortium, 2007) 
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6.4. Taşkın Hasar Veri Tabanın Bileşenlerinin Oluşturulması  

Şekil 6-1 gösterildiği üzere taşkın hasar veri tabanı birçok bileşenden 

oluşmaktadır. Veri tabanı oluşturulurken her bir basamak dikkatlice geliştirilmeli ve 

sistem bir bütünlük arz edecek şekilde oluşturulmalıdır. 

6.4.1. Varlıkların Değerleri ve Arazi Kullanım Verileri  
 

Taşkın hasar veri tabanın oluştururken en önemli kısımlardan biri risk altındaki 

varlıklar ve bunların değerlerinin veri tabanına işlenmesidir. Önceki bölümlerde ifade 

edildiği gibi bu veriler arazi çalışmalarından, ikincil kaynaklardan veya sentetik olarak 

elde edilebilir. 

Veri tabanı oluşturulurken ihtiyaç duyulan veriler risk altındaki varlıkların yani 

binaların ve bunların içindeki eşyaların değerleri ile arazilerin değerlerinin 

bilinmesidir. İletişim altyapısı, su dağıtım hatları gibi altyapıya ait değer verilerinin 

bilinmesi de faydalı olacaktır. Bu tip veriler taşkının dolaylı olarak etkilerinin tespiti 

için kullanılacaktır. 

Binaların içindeki eşyaların değerlendirilmesinde önceden yaşanmış ve en çok 

hasar vermiş olan taşkının hasar verileri kullanılabilir. Binanın içindeki her bir eşyanın 

toplam değeri (onarım değerleri dâhil) tespit edilerek bir çalışma yapılabilir. Alternatif 

olarak ta binanın içindeki varlıklar dâhil piyasa fiyatının tespit edilmesi veya varsa 

ilgili veri tabanlarından elde edilmesi mümkündür. 

Arazi kullanımı ile ilgili verilerin değerlendirilmesi daha zor bir süreçtir. 

Çünkü taşkından sonra o arazi ortadan kaybolmamakta fakat bir şekilde hasar 

görmektedir. Erozyon veya rüsubattan kaynaklı kirlenmeler toprak derinliğini 

düşürebilmektedir. Bu durumda arazinin toplam değerinin veri tabanına işlenmesi aşırı 

tahmin olacağından geçmiş tecrübelerden faydalanarak bir yaklaşım geliştirilmelidir.  

Binalara gelen hasarlarda tıpkı arazilere gelen hasarlar gibi tüm binayı yıkacak 

şekilde olmamaktadır. Bu durumda binanın tüm değerini işlemek aşırı tahmine 

gidebileceğinden burada binaların hassasiyet derecelerini tespit edilmesi 

gerekmektedir.  
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Ayrıca bazı binaların değerleri maddi olarak ölçülememektedir. Bu tip yapılar 

daha çok tarihi öneme sahip binalar veya toplumsal manevi değere sahip yapıların 

değerlerinin maddi olarak tespiti mümkün olamamaktadır. 

6.4.2. Hasar Fonksiyonlarının Belirlenmesi İçin Hassasiyetin Belirlenmesi 
 

Genellikle taşkın riski altındaki binalara ait verilerin toplanması göreceli olarak 

kolaydır. İkincil veri kaynakları ve arazi çalışmaları sayesinde binalara ait veriler 

toplanabilmektedir.  

Burada sorunlu olan kısım binaların taşkına olan hassasiyet derecesinin 

belirlenmesidir. “Hassasiyet” kavramı ile kastedilen taşkın sularının binaya girdiğinde 

ne kadarlık bir yüzde de hasara yol açacağıdır. Örnek olarak bir televizyon suyla temas 

ettiğinden tamamen kullanılmaz hale gelebilmekteyken, seramik kaplı bir zemin ise 

herhangi bir hasar almayacak veya %5 gibi çok düşük bir hasar alacaktır. 

Hassasiyet değerlendirmesi farklı alternatiflerle gerçekleştirilebilir. Taşkın 

olduktan sonra eksperler veya hasar tespit komisyonları tarafından sonra hasara 

uğrayan eşyaların değerlerinin o günkü piyasa fiyatı ile tespit edilmesi gerekmektedir. 

Taşkına uğrayan binalara yapılacak olan basit bir incelemeyle hangi eşyanın zarara 

uğradığı tespit edilmelidir. Örnek olarak bir televizyon suyla temas etmişse tamamen 

kullanılmaz hale gelmiş olarak raporlanmalıdır.  

Taşkın hasar veri tabanının oluşturulması için gereken hassasiyet verilerinin 

elde edilmesinde taşkından hemen sonra bölgeye intikal edilmesi ve hasar tespitinin 

yapacak kişilerin ise konularında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca özel bir teknik 

bilgi gerektiren eşyalar veya sistemler için konunun uzmanlarından da yardım alınması 

gerekebilmektedir. 

6.4.3. Taşkına Ait Özelliklerin Belirlenmesi  
 

Taşkının neden olacağı farklı potansiyel hasarlar farklı şartlarda ve alanlar için 

değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak ani taşkınlarda suyun hızı hasarın 

mertebesini belirlerken geniş alanlarda yavaşça oluşan taşkınlar içinse su derinliği en 

kritik durumu oluşturmaktadır. Bu sebeple taşkın hasar veri tabanının gerçekçi ve 

faydalı olabilmesi için çalışma alanlarının verilerinin bölgenin karakterini yansıtacak 
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şekilde de toplanması gerekmektedir. Yerel bölgeye ait veriler aynı zamanda 

hassasiyet derecesini, onarım ve yenileme masraflarını ve hasar değerlendirme 

çalışmalarını da kapsamalıdır. 

Nehir taşkınlarda su derinliğinin en önemli faktör olduğunu ifade edilmişti. Bu 

sebeple taşkın hasar veri tabanı oluşturulurken su derinliği ile bina ve içinde yer alan 

eşyaların bu su derinliğine olan hassasiyetini de belirlemek gerekmektedir. Bu 

değerlendirme taşkın olduktan sonra yapılacak olan saha çalışmalarından elde edilerek 

su derinliği/hassasiyet / değer eğrilerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilir.  

6.4.4. Verilerin Toplulaştırma Derecesi  
 

Taşkın hasar veri tabanında yer alacak farklı seviyelerdeki verilerin 

toplulaştırılması mümkün olabilmekte ve genellikle de tavsiye edilmektedir. Bu veriler 

yerleşim amaçlı binalar için imar planlarından elde edilebilirken, diğer veriler için 

bölgesel veya ulusal ölçekte üretilmiş veriler olabilir.  

Taşkın veri tabanınında toplulaştırılacak olan verilerin derecelendirilmesi 

önemlidir. Örnek olarak İngiltere’deki FHRC veri tabanı çok detaylı olarak 

hazırlanmış ve bir çok seviyede farklı veriler bu veri tabanında tutulmaktadır. Fakat 

bir çok proje bölgesel veya ulusal ölçekte belli bazı verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

sebepte dolayı veri tabanında detaylı veriler toplulaştırılarak daha genel ve ihtiyaca 

cevap verebilecek verilere dönüştürülebilmektedir.  

Taşkın hasar veritabanındaki toplulaştırılmış verilerin kullanılabilmesi için 

ayrıca her ülkedeki farklı yapılardaki binaların sayısına ve türüne ait verilere de ihtiyaç 

vardır. Örnek olarak ülkedeki bir tipteki müstakil evlerin sayısı biliniyorsa taşkın hasar 

veritabanınnda toplulaştırılmış veriler kullanılarak ülke çapında o tipteki bir evin hasar 

görülebilirliği ile ilgili bir değerlendirme yapılabilir. 

Verilerin toplulaştırılması önceden oluşturulmuş veritabanları ile 

ilişkilendirilmelidir. Genellikle yüksek seviyede toplulaştırılmanın yapılması önceden 

elde edilmiş saha çalışmalarının verilerini yansıtması için daha uygundur. Ayrıca 

ikincil kaynaklardan elde edilecek olan bina tipi ve sayısı gibi bölgesel veya ulusal 

seviyede veri kaynakları da değerlendirilebilir. 
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6.4.5. Taşkın Tekerrür Verilerinin İşlenmesi  
 

Belli bir alanın maruz kalabileceği riskin değerlendirilebilmesi için geçmişte 

yaşanmış taşkının özelliklerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bir binanın geçmişte 100 

yıllık dönüş periyoduna sahip bir taşkına maruz kalsa da gelecekte tekrar aynı 

büyüklükte bir taşkına maruz kalabilir. Bu sebepten dolayı taşkın hasar 

modellemesinde tüm risklerin ve sonuçların yıllık ortalama hasar formunda 

gösterilmesi taşkın veritabanı için daha uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. 

Geçmişte yaşanmış taşkınlarla ilerde aynı bölgede yaşanabilecek muhtemel taşkın 

hasarın meydana getirebileceği hasarın bulunabilmesi için yaşanmış taşkınların dönüş 

periyotlarının da taşkın veritabanına işlenmesi faydalı olacaktır. 

Taşkınların dönüş periyotları ile meydana getirdikleri hasar arasında ilişkiyi 

kurmak için taşkının debisine göre dönüş periyodu ile suyun hız ve derinliği ve 

etkilenen varlıklar arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir. Bu ilişki kayıp/ihtimal 

eğrileri adı verilen ve her bir bina türü için oluşturulması gereken bir fonksiyondur. Bu 

fonksiyonları oluşturmak içinse yukarıda ifade edilen hususlara göre çalışma 

yapılması gerekmektedir. 

6.5. Taşkın Hasar Veri Tabanın Veri Yapısı ve Formatı  

Taşkın hasar veri tabanı için global olarak belirlenmiş kurallar ve standartlar 

olmasa da iyi uygulamalardan faydalanılabilir. Yapılan literatür araştırmaları 

sonucunda taşkın veri tabanının veri yapısı ve formatı için bazı öneriler şu şekilde 

özetlenebilir : 

• Veri tabanı farklı yapıda bir çok bilgisayar sistemi ile çalışabilmeli ve 

elektronik ortamda saklanmalıdır. 

• Taşkın hasar modellemesinde en çok kullanıma ihtiyaç duyulan veriler 

varlıkların muhtemel hasarların farklı su derinlik ve yayılım alanları için 

modelleyen hidrolik modeller olduğu için veribanının yapısı bu tip modellerle 

uyumlu olmalıdır. 

• Ayrıca taşkın hasar verilerinin Excel ortamında tutulması ve taşkın 

derinliklerine göre hasara uğrayan varlıkların değerlerinin farklı sıralarda 

olacak şekilde tutulması faydalı olacaktır. Ayrıca imkan varsa Access 
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veritabanı kullanılması da CBS yazılımları ile ilişkilendirilmede kolaylık 

sağlamaktadır. 

• Veri tabanındaki verilerin kolaylıkla güncellenebilmesi imkan sağlayacak bir 

şekilde olmalıdır. 

• Veri tabanı farklı tipteki binaların özelliklerini kapsamalıdır örnek olarak farklı 

tipte evler, yerleşim amaçlı olmayan binalar ve farklı arazi kullanım verilerine 

ait excel çalışma sayfaları olmalıdır. 

• Veri tabanında hiyerarşik bir yaklaşım izlenmelidir : (a) detaylı veriler ve (b) 

ortalama değerlere sahip veriler böylece kullanılmak istenen detay seviyesine 

göre veriye erişebilecektir. 

• Taşkınların meydana geldiği süreler ve taşkın su hızlarına ait verilerde taşkının 

önemli niteliklerinden biri olduğu için bu veriler de farklı bir sütunda veri 

tabanında tutulması detaylı taşkın hasar değerlendirme için faydalı olacaktır. 

Sonuç olarak yukarıdaki tavsiyelere göz önüne alarak taşkın hasar veri tabanı en 

azından aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır : 

• Verileri elektronik ortamda saklayabilmeli  

• Veri tabanı taşkın hasar modellemesi için gereken temel değişkenleri ve 

parametreleri içermeli ve erişim sağlamalı 

• Veri tabanın içindeki verilerin zamanla güncellenebilmesine imkan 

sağlanmalıdır. 
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Şekil 6-2 Excel Tabanlı Yerleşim Amaçlı Olmayan ve Su Derinliği ile Diğer Parametrelerle İle İlişiki Kuran 
Taşkın Veri Tabanu Örneği (FLOODsite Consortium, 2007) 
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BÖLÜM VII 

7. HASAR MODELLEMESİ İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA -  TERME 
UYGULAMASI 

7.1. Çalışma Alanının Tanıtılması 

Hasar modellemesine pilot çalışma olarak  Orta Karadeniz Bölgesinde Samsun 

İli’nin 58 km doğusundaki Terme İlçesi seçilmiştir. Modelleme alanı Terme ilçesinden 

geçen Terme Çayının Karatenize  dökülmeden önceki yaklaşık 6 km‘lik bölümünü 

kapsamaktadır. Bu bölgede SYGM tarafından çalışmaları yürütülen Yeşilırmak 

Havzası Taşkın Yönetim Planının hazırlanması projesi kapsamında ön risk 

değerlendirmesinde riskli bölge olarak seçilmiştir (SYGM, 2015). 

 

Şekil 7-1 Terme İlçesinin Genel Görünümü 

7.1.1. İklim ve Su Kaynakları  
 

Terme ilçesi iklimsel olarak Karadeniz iklim özelliklerine sahiptir. Her mevsim 

yağışlı, yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle sonbahar ve kış 

mevsiminde meydana gelmektedir.. Yağışlar karakteristik olarak  cepheseldir. Yağış 

sistemlerinin geçişinde, membaya doğru topoğrafyanın yükselmesinden dolayı, 

orografik etkiyle daha fazla yağış düşmektedir. Bitki örtüsü ise oldukça zengindir 

(DSİ, 2013). 
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7.1.2. Hidrolojik Çalışmalar  
 

İlgili planlama raporunda taşkın hidrolojisi çalışmalarında bir çok  farklı 

yöntem uygulanmıştır. Noktasal ve bölgesel taşkın frekans analizleri yapılarak 

yenilemeli taşkın hesapları yapılmış ve ayrıca  sentetik yöntemlerle de çalışma 

sahasının taşkın debileri hesaplanmıştır (DSİ, 2013).  Bulunan taşkın debileri şu 

şekildedir : 

 

 Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 

NFFA  320,33 510,91 651,32 843,08 995,53 1155,29 1518,21 

BTFA 300,00 500,46 646,61 846,55 1006,61 1176,67 1574,83 

DSİ-
Sentetik 324,49 483,09 588,87 724,36 825,42 926,67 1163,17 

Seçilen  320,33 510,91 651,32 843,08 995,53 1155,29 1518,21 

 

7.2. Hidrolik Modelleme Çalışmaları 

Bu tez kapsamında hidrolik modelleme çalışması yapılmamış olup söz konusu 

bölgedeki hidrolik modelleme çıktıları girdi verisi olarak kullanılmıştır. Çalışma 

bölgesinde hidrolik modelleme çalışmaları kapsamında hem 1-Boyutlu hem de 2-

Boyutlu hidrodinamik modelleme yaklaşımları dikkate alınmış ve MIKE 11 ve 

MIKE21 programları kullanılarak 1B ve 2B hidrodinamik modelleme yapılmıştır. 1B 

modelleme yaklaşımı ise modelin kalibrasyonu için kullanılmıştır.  Taşkın tehlike 

haritalarının oluşturulması için 2B hidrodinamik modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. 

Memba koşulu olarak 100 ve 500 yıllık dönüş periyodu için hesaplanan taşkın 

hidrografları girilmiş ve her iki taşkın senaryosu hem su derinliği hem de su hızını 

hesaplanarak 2B hidrolik modelleme çalışmaları yapılmıştır.Şekil 7-2 proje 

kapsamında Q500 için elde edilen su derinlikleri sunulmaktadır. 
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Şekil 7-2 Hidrolik modelleme sonucu elde edilen su yükseklikleri (DSİ, 2013) 

 

7.3. Hasar Modelleme Çalışması 

Çalışma bölgesi bir ilçe merkezi olduğu için yerel ölçek sınıfında 

bulunmaktadır. Fakat hasar modellemesi yaklaşımı uygulanırken ideal durumda 

olunmadığı için Bölüm 5’de ifade edilen yöntemlerin bir karma versiyonu kullanılsa 

da daha çok 1 numaralı orta ölçek yaklaşımı olan Alman-Orta ölçek yaklaşımın 

kullanılmasına çalışılmıştır. 

7.3.1. Derinlik  Hasar Fonksiyonları  
 
Hasar modellemesinin en kritik verilerinden biri derinlik-hasar 

fonksiyonlarıdır. Hasar fonksiyonları her ülkenin koşullarına göre ve taşkının 

yaşandığı  bölgesinin özelliklere göre farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı 

taşkın olduktan sonra o bölgede hemen bu fonksiyonların oluşturulması için gereken 

saha çalışmasının yapılması gerekmektedir. Ne yazık ki ülkemizde bu konuda 

üretilmiş herhangi bir hasar fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı literatür 

araştırılması yapılmış ve geniş bir çalışma ile elde edilmiş Amerikan Ordu 

154 



Mühendisliği tarafından üretilmiş taşkın azaltım çalışmalarında kullanılan 

fonksiyonların pilot çalışma bölgesinde kullanılmasına karar verilmiştir.  

Bu hasar fonksiyonları Amerikan Ordu Mühendisliğinin 04-01 sayılı 

genelgesiyle yayınlanmış olup A.B.D yaşanan büyük taşkınların meydana getirdiği 

hasarlarının genelleştirilmesi ile elde edilmiş olup ayrıca taşkın sigorta sistemi için de 

kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yayınlanmış olan genelgede yer alan üç 

farklı hasar fonksiyonu kullanılmış olup bunlar; tek katlı binalar; iki katlı binalar ve 

çok katlı apartman tarzı binalar şeklindedir. (U.S Corps of Engineering, 2003) 

 

 

Şekil 7-3 Tek Katlı Binalar İçin Hasar-Derinlik Eğrisi 
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Şekil 7-4 İki Katlı Binalar İçin Hasar-Derinlik Eğrisi 
 

 

Şekil 7-5 Çok Katlı Binalar İçin Hasar-Derinlik Eğrisi 
 

7.3.2. Binalar İçin Muhtemel Hasarların Belirlenmesi 
 

Hasar fonksiyonlarının elde edildikten sonra hasarın binalara işlenebilmesi için 

CBS yazılımları kullanılarak işlemsel bir model tatbik edilmiştir. Burada CBS 

ortamındaki katmanların öznitelikleri üzerinden gidilmiştir. CBS yazılımı olarak ESRİ 

firmasının ArcGIS yazılımı kullanılmış ve katmanlar arasında bölgesel ve operasyonel 

işleme için gene ArcGIS yazılımının “Spatial Analyst”( Mekansal Analiz) eklentisi 

kullanılmıştır.  
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Modelleme çalışması için gereken çeşitli veriler farklı yazılım formatlarında ve 

farklı projeksiyon sistemlerinde üretildiğinden öncelikle bu farklı formatlı verilerin tek 

bir ortak formata (.shp /shapefile) birleştirilmesine çalışılmıştır.  

 

Shape formatına çevrildikten sonra tüm katmaların birebir eşleşmesi için grid 

formatına dönüştürülmüştür. Şekil 7-6 de gösterilen Terme İlçesi imar planınındın elde 

edilen mekânsal bilgiler CBS ortamına işlenmiş ve her bir bina için kat yükseklikleri 

imar planında gösterildiği gibi tek tek binalara işlenmiştir. Su derinlikleri bu sayede 

binaların temsil edildiği binalarla eşleşerek her bir binaya düşen ortalama su derinliği 

atanmıştır.  

Binaların hasar görülebilirliği (kırılganlığı) ArcGIS de yer alan “raster 

calculator” aracı sayesinde bir script koduyla her bir binanın özelliğine göre su 

derinliklerine ve hasar görülebilirlikleri işlenmiştir.  

Risk altındaki binaların değerleri içinse ÇSB tarafından 2015 yılı için 

yayınlanan 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri kullanılmıştır. Her bir farklı 

Şekil 7-6 Terme İlçesi 1/1000 İmar Planı 
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yapı türü için ilgili birim fiyat tespit edilmiş ve CBS ortamında öznitelik verisine 

işlenmiştir. Binalarda meydana gelen hasarların bulunmasında imar planlarından elde 

edilen taban alanları kullanılmıştır. 

 

Tüm veriler CBS ortamında ilgili öznitelik verileri işlendikten ve diğer 

düzenlemeler tamamlandıktan sonra hasar görülebilirlikte bina maliyetleri ve her bir 

binaya düşen hasar bulunmuş ve risk haritalandırması yapılmıştır. 

Modelleme çalışmaları neticesindeki elde edilen nicel risk haritaları şu şekildedir: 
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Şekil 7-7 Terme İlçesi 100 Yıllık Taşkın İçin Hasar Görülebilirlik  Haritası 
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Şekil 7-8 Terme İlçesi 500 Yıllık Taşkın İçin Hasar Görülebilirlik  Haritası 
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Şekil 7-9 Terme İlçesi 100 Yıllık Taşkın İçin Hasar Modelleme  Sonuçları 
161 



 

Şekil 7-10 Terme İlçesi 500 Yıllık Taşkın İçin Hasar Modelleme Sonuçları 
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Şekil 7-11 Terme İlçesi 100 Yıllık Taşkın İçin Taşkın Risk  Haritası(Toplam Hasar) 
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Şekil 7-12 Terme İlçesi 500 Yıllık Taşkın İçin Taşkın Risk  Haritası(Toplam Hasar) 
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7.4. Sonuçlar 

Terme ilçe merkezinde uygulanan hasar modellemesinde 3793 adet bina imar planını 

ve uydu görüntüsü (Google Earth) tespit ediliştir. Binalara ait sayıları şu şekildedir:  

Tablo 7-1 Terme Uygulamasında Çalışılan Binalar 
 

Bina Tipi Sayı 
Ortalama Taban Alanı 

(m2) 
1 Katlı 1315 135 
2 Katlı 712 160 
3 Katlı 380 177 
4 Katlı 121 217 
5 Katlı 150 369 
6 + Katlı 60 349 
Taşkından Etkilenen Toplam Bina Sayısı 2738 

 İncelenen Toplam Bina 3793 
 Oran(%) 72.19 
  

Yıllık ortalama hasarı veren denklem  şu şekildedir: 

𝐸𝐸(𝐷𝐷) = ∫ 𝑝𝑝(𝐷𝐷)𝑑𝑑𝐷𝐷∞
0    [7.1]  

Burada E yıllık ortalama hasarı, ve p taşkın  ihtimalini ve ise  D hasarı ifade 

etmektedir. Bu integralin hesaplanması için aşağıdaki yaklaşım kullanmıştır ve 

sonuçlar : 

(𝐷𝐷) ≈ 𝑝𝑝0𝐷𝐷0 + ∑ (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖−1) (𝐷𝐷𝑖𝑖+𝐷𝐷𝑖𝑖−1)
2

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   [7.2] 

Tablo 7-2 Yıllık Ortalama Hasar 

 
        Toplam 

Tekerrür 
Yılı 

Taşkın 
İhtimali 

Debi 
(m3/s) 

Hasar  
(106 TL) 

Olasılık 
Artış Değeri 

Her Artış İçin 
Ortalama Hasar 

(106 TL) 

Ağırlıklı 
Hasar 

Miktarı 
(106 TL ) 

    
0.002 95.093891 0.1902 

500 0.002 1518 95.093891 
   

    
0.008 90.306569 0.7225 

100 0.01 1155 85.519247 
   

     

Beklenen Yıllık 
Ortalama Hasar 0.9126 
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Elde edilen hasar modelleme sonuçlarına göre hesaplanan doğrudan maddi 

hasarlar 100 yıllık taşkın tekerrür debisine göre 85 Milyon TL 500 yıllık taşkın 

tekerrür debisine göre ise 95 Milyon TL olarak bulunmuştur. Beklenen yıllık 

ortalama hasar  yaklaşık ise 912 Bin TL olarak hesap edilmiştir. 

Tekerrür Periyodu (yıl) 
Taşkın Hasarı 
(Milyon TL) 

  100 85.52 
500 95.09 

Beklenen Yıllık Ortalama 
Taşkın Hasarı 0.91 

 

 

Şekil 7-13 Terme İlçesi İçin Hasar-İhtimal Eğrisi 
 

Yukarıda çıkan modelleme sonuçlarının geçmişte bölgede yaşanmış taşkınlar 

ilgili raporlar incelenmiştir. Terme’de 2006 yılında bir taşkın yaşanmış taşkın debisi 

olarak taşkın izlerinin ıslak kesite taşınarak Manning formülü vasıtasıyla Q=888 m3/s 

olarak hesaplanmış ve 25 yıllık yinelemeli debiye denk geldiği tespit edilmiştir. 

(DSİ, 2006). Söz konusu rapor incelendiğinde 124 adet işyerini su bastığı, altyapıda 

ve özellikle ilçe merkezinin yukarı mahallerinde birçok konutta ise hasarların 

meydana geldiği ifade edilmiştir. Fakat raporun taşkının meydana getirdiği hasar 

kısmında sadece tarımsal üretime yönelik çalışmada bulunulmuştur. Bu sebepten 

dolayı bu raporun bu tez kapsamında gerçekleştirilen modelleme çalışmasıyla kıyası 

yapılamamıştır.  
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BÖLÜM VIII 

8. ÖNERİLER VE SONUÇ 

8.1. Öneriler  

Taşkın risk azaltım faaliyetleri kapsamında ülkemizde ilgili kurumlar 

tarafından yapılan çalışmaların daha etkin ve verimli olabilmesi maksadıyla bu tez 

kapsamında gerek gelişmiş ülkelerin iyi uygulamaları gerekse ilgili literatür 

araştırmaları ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

Hidrolojik Modelleme 

1) Fiziksel modelleme kapsamında çalışma yapılacak havzaya ait toprak nemi ile 

arazi kullanım verilerinin mevcut durumu yansıtacak şekilde detaylı olarak 

üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.   

2) Hidrolojik modelleme çalışmalarında yarı-dağılımlı veya tam dağılımlı model 

altlıkları kullanmalıdır. Bu tip yazılımlar, yazılımın yapıldığı ülkedeki 

havzaların özelliklerini taşımalarından dolayı ülkemize özgü hidrolojik 

modellerinin oluşturulmasında fayda vardır. 

Hidrolik Modelleme  

3) SYM çalışma alanı için özel üretilmiş olmalı ve hassasiyet derecesi düşeyde 

mümkün olduğunca (0.10-0.30 m) yüksek olmalıdır. 

4) Hidrolik modelleme sonuçları geçmiş yıllarda yaşanmış olan taşkınların su 

derinliklerine ve yayılım alanlarına göre mutlaka kalibrasyonu yapılmalı ayrıca 

farklı taşkınlara göre de doğrulama yapılmalıdır. 

5) Zaman ve bütçe imkânlarına göre doğru model seçilmeli ve kritik yerlerde sığ 

yüzey denklemlerini kararlı bir şekilde çözen iki boyutlu modeller 

kullanılmalıdır. 
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Ekonomik Hasarların Değerlendirilmesi  

6) Ekonomik hasarların değerlendirilmesi Bölüm 4 de belirtilen esaslar çevresinde 

sadece doğrudan maddi hasar türleri için değil tüm hasarlar için yapılmalı ve 

taşkınla ilgili planlama ve risk azaltım çalışmaları için yıllık beklenen ortalama 

hasar fayda maliyet analizlerinin yapılabilmesi için hesaplanmalıdır.  

Nicel Taşkın Risk Değerlendirmesi ve Hasar Modellemesi  

7) Hasar modellemesi için Bölüm 5 de dört aşamalı bir metodoloji önerilmiştir. 

Yapılacak çalışmalarda zaman ve bütçe imkanlarına göre ulusal, havza ve yerel 

alanları için hasar modellemesinin bu aşamalar göz önüne alınarak yapılması 

gerekmektedir. 

8) Taşkın yönetim planlarının havza bazlı yapıldığı göz önüne alındığında              

‘1 Numaralı Orta Ölçek Yaklaşımı olan Alman Orta Ölçek Yaklaşımı’nı esas 

alan metodoloji uygulanabilir. 

9) Hasar modellemesinin en önemli veri kaynağı olan hasar-derinlik 

fonksiyonlarının mutlaka geçmişte yaşanmış taşkınlar incelenerek ve uzman 

görüşüne göre her bir yerleşim yeri için farklı tipte binalar ve bunların 

envanterlerine göre oluşturulmalıdır. Bu fonksiyonların üretilmesi için yapılacak 

araştırma projelerinde Türkiye’deki ve yurtdışındaki Ar-Ge fonları 

değerlendirilebilir.  

10) Risk altındaki unsurların değerlerini belirlemek sigorta şirketleri ile müşterek 

projeler geliştirilebilir. 

Taşkın Hasar Veri Tabanının Geliştirilmesi  

11) Hasar modellemesinin belli bir standartta, etkin ve güvenilir sonuçlar içerecek 

şekilde yapılabilmesi için Bölüm 6 da belirtilen esaslar çevresinde yüksek 

detayda veri içeren, kullanıcı dostu, araştırmacıların ve uzmanların erişimine 

açık, açık kaynak kodlu ve güncellenebilir bir veri tabanı geliştirilmesinde fayda 

vardır. 
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8.2. Sonuç 

Taşkın riskinin nicelleştirilmesi için önerilen hasar metodolojisine odaklanan 

bu çalışma kapsamında aşağıda belirlenen sonuçlar elde edilmiştir:  

 Taşkınlardan koruma odaklı yaklaşıma yanında AB Taşkın Direktifinin 

esaslarına uygun olarak taşkın risk yönetimine geçilmelidir.  

 Taşkın riskinin yönetilmesi farklı disiplinlerdeki uzmanlıkların 

koordinasyonu ile mümkün olabileceğinden kurumlar arası işbirliği 

artırılmalıdır. 

 Mekânsal planlama çalışmalarında hasar modellemesi neticesinde elde edilen 

taşkın riskleri göz önüne alınmalıdır. 

 Taşkın Yönetim Planlarının uygulanabilir kılmak için mümkün olduğunca 

yüksek doğrulukta hasar modellemesiyle fayda-maliyet esaslı yaklaşıma 

odaklanılmalıdır. 

 Hasar-Su Derinliği fonksiyonlarının Türkiye için üretilebilmesi için araştırma 

projeleri başlatılmalıdır. 

 Taşkın su hızının yollara ciddi hasarlar vermesinden ötürü taşkın hızının 

yüksek olabileceği Karadeniz Bölgesi’nde bu yapıların tasarımında su hızının 

etkisi dikkate alınmalıdır. 

 Çeşitli bina, altyapı tesisi, fabrikalar gibi varlıkların ortalama değerlerinin 

belirlenebilmesi için ilgili kurumlarla bir arada çalışılmalıdır. 

 Taşkın hasarları ile ilgili verilerin tek bir çatı altında tutulduğu taşkın hasar 

veri tabanı kurulmalıdır. 

 Hasar modellemesinin pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gelişmiş 

ülke örneklerine benzer CBS tabanlı hasar modelleme yazılımları 

geliştirilmelidir. 

 Taşkın yönetim planlarında hasarın yüksek hassasiyet ve doğrulukla 

belirlenmesi ve önerilecek olan tedbirlerin bu çerçevede alınması söz konusu 

planların uygulanabilirliğini mümkün kılacaktır. 

 Önerilen hasar metodolojisi taşkın riskinin belirlenmesi için yapılacak 

çalışmalarda kılavuz belge olarak değerlendirilebilir. 
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