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ÖZET    

İçmesuyu, atıksu, yağmursuyu gibi entegre ağ sistemleri, kentsel altyapı gelişimi için oldukça yararlıdır. 

Kentsel teknik altyapılara ait projelerin, coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) üretilmesi, altyapı bilgi 

sistemlerine aktarılması açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Aksi durumda üretilen projelerin 

CBS’ne aktarılması büyük sorunlar ve maliyetler ortaya çıkarabilmektedir.  

 

Çalışma alanı Çankırı ili Fatih bölgesini kapsamakta olup, bu kapsamında CBS ortamında çalışma 

alanına ait havzalar modellenerek taşkın debileri ve yayılma alanları belirlenmiş, içmesuyu, atıksu 

projeleri üretilmiş ve projelere ait kazı kübaj hesaplamaları yapılmıştır. İçmesuyu ve atıksu projeleri için 

debi ve hidrolik hesaplamalar yapılarak, boru, baca ve hatların tasarımı ve çizimi gerçekleştirilmiştir. 

Debiler; çoğalma katsayısı, gelecekteki nüfus ve sarfiyat (lt/N/gün) değerlerine göre hesaplanmıştır. 

Eğim parametreleri şartnamelerde verilen ve boru çaplarına göre değişen aralıklarda kullanılmıştır. 

Hidrolik hesaplamalarda; baş ve son sırt (akar) derinlikleri 1.6–1.7 m olarak alınmış, şut derinlikleri 

minimum 0.75 m, maksimum 4 m olarak tanımlanmış ve akış hızı için Chezy Denklemi kullanılmıştır. 

İçmesuyu projesinde Hardy Cross yöntemi seçilmiştir. Debi hesaplamalarının ardından yarım boru boyu 

yöntemi ile düğüm talepleri 2D uzunluğuna göre hesaplanmış, 72 saatlik talep çarpanları tanımlanmış, 

hidrolik analizler ve hesaplamalar bu çarpanlara göre belirlenmiştir. Bu anlamda; 1. gün normal günlük 

su tüketimleri, 2 gün normal günlük su tüketimi ve yangın debisi ve 3. gün maksimum günlük su 

tüketimi değerleri ortaya çıkarılmıştır. Her bir proje elemanı istenen saat aralıklarında simule edilmiştir. 

Ek olarak içmesuyu deposunun kazı planı belirlenerek, toprak hafriyat hesaplamaları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Ayrıca bu çalışmada, akım gözlem istasyonu olmayan Fatih bölgesi çevresindeki derelerin yağış verileri 

yardımıyla gelmesi muhtemel taşkın debisi ve taşkın yayılım alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda öncelikle 30x30 m çözünürlüklü Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve 

Birleşik Devletler Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından ortaklaşa geliştirilen ASTER 

(Advanced Spaceborne Termal Emisyon ve Reflection Radiometer)-GDEM (Küresel Sayısal Yükseklik 

Modeli) verileri üzerinde gerekli düzeltme işlemleri Netcad programı kullanılarak yapılmış ve TauDEM 

algoritması kullanılarak seçilen bir mansap noktasına göre ana ve alt havzalar coğrafi bilgi sistemi 

ortamında modellenmiştir. Bu modele göre havza alanı 14.61 km2 olarak hesaplanmıştır. Nethydro 

modüllünde bulunan havza ve çevresindeki yağış gözlem istasyonlarının verileri ve akış eğri numarası 

kullanılarak (82), 2, 5, 10, 50, 100, 500 yenilenme aralığına ait gelmesi muhtemel taşkın debileri Mockus 

ve DSİ Sentetik yöntemlerine göre hesaplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İçmesuyu ve Atıksu Hesaplamaları, Taşkın Analizi, CBS, Netcad, Çankırı (Fatih 

Bölgesi) 
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ABSTRACT 

 

Integrated network systems for potable water, wastewater and rainwater are important utilities for urban 

infrastructure development. Producing in the geographic information systems (GIS) of urban technical 

infrastructure projects provides a great advantage in terms of transferring to infrastructure information 

system of projects. Otherwise, the transfer to GIS of the produced projects can cause big problems and 

costs.  

 

The study area covers the Fatih region of Çankırı province. In this study, flood discharge and its spread 

area were determined by modeling the study basin in the GIS environment. In addition, potable water 

and waste water projects and storage excavation were calculated. Flow and hydraulic calculations were 

made for potable water and waste water utility, and its design and drawing of pipes, chimneys and lines 

were analyzed. Discharges were calculated using multiplication coefficient, future population and daily 

consumption (L/N/day) values. The slope parameters are used varying intervals according to pipe 

diameters given in the regulations. In the hydraulic calculations, head and end ridge depths were taken 

as 1.6 m and 0.7 m and shots depth was defined as minimum of 0.75 m and maximum of 4 m.  Chezy’s 

Equation was used to determine the flow rate. Hardy Cross method is selected for networking of drinking 

water pipe lines. After the discharge calculations, node demands were calculated according to the 2D 

length with half pipe length method and 72 hour demand multipliers were defined. In this context, on 

the 1st day, normal daily water consumption, on the 2nd day, normal daily water consumption and fire 

discharge and on the 3rd day, the maximum daily water consumption values were predicted. Each 

project element is simulated at the desired time intervals. In addition to this, the excavation plan of the 

water reservoir and soil excavation calculations were performed. 

 

The present study is aimed to determine the possible discharge of flood and flood spreading areas of the 

Fatih region and its vicinity to riverine region which is having lack of observation stations. In the study, 

firstly necessary corrections were made in the Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer)-GDEM (Global Digital Elevation Model) images with 30x30 m resolution, 

developed jointly by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the United States 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) using Netcad program. The main basin and 

sub basins were modeled according to a selected downstream point using TauDEM algorithm in 

geographic information system. Due to this model, basin area is calculated as 14.61 km2. In the Nethydro 

module, the possible flood discharge at the 2, 5, 10, 50, 100, 500 years renewal interval using the data 

of the precipitation observation stations on the basin and its vicinity and the current curve number (82) 

were calculated according to Mockus and DSI Synthetic Methods. 

 

Key Word: Potable Water and Waste Water Calculations, Flood Analyses, CBS, Netcad, Çankırı (Fatih 

Region) 
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1. GİRİŞ 

 

Artan nüfus, kentleşme ve taşkınlar dolayısıyla dünyada ve ülkemizde son yıllarda içmesuyu, atıksu ve 

yağmursuyu drenaj sistemi projeleri artmakta ve bu projeler kentsel teknik altyapı sistemlerinin önemli 

girdilerini oluşturmaktadır. Bilgisayar yazılımları bu projelerin üretilmesi aşamasında, hidrolik 

hesapların daha hızlı ve güvenilir yapılmasına, boru ve baca hatlarının daha kolay oluşturulmasına, 

işletme ve inşaa aşamasında alternatif projeler içerisinde maliyeti en uygun projenin seçilebilmesine ve 

belirlenen standartlara uyumun daha kolay sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca coğrafi bilgi 

sistemleri ile tam uyumlu olarak üretilen bu projeler, altyapı bilgi sistemlerine doğrudan bilgi sağlaması 

birçok konuda avantaj sağlamaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Kent bilgi sistemlerinin (KBS) Türkiye’deki gelişim şeması  

 

 
Şekil 2. Altyapı bilgi sistemi şematik gösterimi  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

 

Çalışma havzası İç Anadolu Bölgesinde ve Çankırı ili’nin kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Şekil 3). Bu 

çalışmada, içmesuyu ve atıksu projeleri için 1/1000 ölçekli topoğrafik haritalardan (G31-d-14-a-4-b, 

G31-d-14-a-1-c, G31-d-14-a-3-a, G31-d-14-a-2-d) üretilmiş sayısal arazi modeli ve havza analizi için 

ise 30x30 m çözünürlüklü Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve Birleşik Devletler 

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından ortaklaşa geliştirilen ASTER (Advanced 

Spaceborne Termal Emisyon ve Reflection Radiometer) GDEM (Küresel Sayısal Yükseklik Modeli) 
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verileri kullanılmıştır. Bu çalışmanın tüm aşamalarında Netcad GIS yazılımının Netpro/Atıksu, 

Netcad/Water, Nethydro ve Netsurf  modüllerinden yararlanılmıştır. 

 

 

Çalışma alanı içerisindeki imar planı kullanılarak içmesuyu ve atıksu projeleri gerçekleştirilmiştir. İçme 

suyu projesinde, depo hattına gelen terfili iletim hattı ve hardy cross yöntemine göre şebeke 

çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. Terfi hesaplamalarında darbe hesaplamaları, pompa gücü ve tipi, 

otomatik boru çapı belirlenmiştir. Hardy Cross şebeke çözümüde, talep çarpanları ile tasarım debileri 

belirlenmiş, Hazen-Williams formülü  kullanılarak, boru tipleri seçilmiş ve hidrolik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Aynı bölgedeki atıksu projesinde, boru güzergahları belirlendikten sonra İlbank 

(İller Bankası Anonim Şirketi)’ın çoğalma katsayısı yardımıyla gelecekteki nüfus (Ng) hesaplanmış, 

evsel tüketimler üzerinden atıksu debi hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Hidrolik hesaplamalarda 

Manning yük kaybı dikkate alınmıştır.  

 

Taşkın analizi için havza çevresindeki yağış verileri kullanılmış ve bölgenin hidrojeolojik yapısına bağlı 

olarak seçilen akış eğri numarası (CN, toprak tasnif numarası) (Chow, 1964, Bayazıt, 2003) kullanılarak 

DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerine göre Eskipazar Çayı’nın 2, 5, 10, 50, 100, 500 yineleme aralığına 

ait gelmesi muhtemel taşkın debileri hesaplanmıştır. Bu amaçla Netcad programının  Netsurf ve 

Nethydro modülü kullanılmış, ASTER görüntüleri üzerinde gerekli düzeltme işlemleri yapılarak, ana ve 

alt havzalar D8 akım modeline uygun bir şekilde TauDEM algoritması yardımıyla modellenmiştir. 

Yağış analizleri için havza yakınlarında bulunan ve 1954 yılından itibaren aralıksız veri toplamış olan 

Çankırı(17080) yağış gözlem istasyonunun  günlük maksimum verileri kullanılmıştır. Yağış istasyonlarının 

etki alanları bölgenin topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen yöntemine göre hesaplanmıştır. Her bir 

istasyon için 6 farklı olasılık hesap yöntemi kullanılarak Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi ile 

olasılık dağılım modelleri saptanmıştır. Yağış analizinden sonra taşkın analizine geçilmiş ve DSİ 

Sentetik ve Mockus yöntemlerine göre, havzanın hidrojeolojik özelliklerine bağlı olarak ortalama Akış 

Eğri Numarası 82 kabul edilmiş ve havzanın 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24 saatlik yağışlar için birkaç farklı yıllık 

dönüş aralığında gelmesi muhtemel taşkın debileri hesaplanmıştır.  
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Şekil 3. Çalışma alanının yer bulduru haritası  

 

3. İÇMESUYU PROJESİ HESAPLAMALARI 

İçmesuyu projesi terfili iletim hattı ve hardy cross şebeke çözümünden oluşturulmaktadır. Proje 

kapsamında, nüfus hesaplamaları, temel düzey ve OGT (ortalama günlük tüketim) süreleri kullanarak 

depo hacim hesaplamaları, düğüm talepleri, şebeke ve terfi debisi hesaplamaları, otomatik boru çap 

hesaplamaları, motopomp hesaplamaları, 72 saatlik durağan analizler gerçekleştirilmiştir.  

 
3.1. Terfi İletim Hattı Çözümü 

 

Terfi merkezi ve depo arasında 941 m mesafe ve 25 m kot farkının olduğu bir tasarım yapılmıştır (Şekil 

4). Bazı hidrolik bilgiler ve gelecekteki nüfus bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Terfili iletim hattı çözümünden elde edilen bazı hidrolik bilgiler ve gelecekteki nüfus bilgileri 

 

Uzunluk Boru J 30 V 30 

941 m PE/110/10.0 Atü 0.00223254 0.486 

    

Yöntem İller Bankası 
Aritmetik 

Artış 

Geometrik 

Artış 

Ng 3336 3215 3142 

 

Yangın suyu hacmi için eş zamanlı olan 2 saat süreli yangın düşünülerek 36 m3 alınmıştır. Gelecekteki 

nüfus dikkate alınarak evsel birim su tüketimi 100 l/kişi/gün alınmıştır. Depo hacmi ise aşağıdaki formül 

ile hesaplanmıştır.  

 

V= OGT (Ortalama günlük ihtiyaç) + Acil ihtiyaç hacmi + Yangın hacmi    (1) 

 

Terfi hattı hidrolik çözümlerinde Minimum hız 0.3 m/s, maksimum hız 2.5 m/s olarak alınmıştır.  

Hesaplanan boru çapı için aşağıdaki formül kullanılmıştır.   

 

D= 1.5 𝑄𝑡0.5            (2) 
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D ekonomik çap, Qt terfi debisidir. Pompa tipi ve gücü ile ilgili bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir.   

 

Çizelge 2. Seçilen pompaya ait bilgiler 

 

Hm Pompa Tipi Pompa Gücü Max Darbe Min Darbe 

39.6 Yatay 1450 5.5 PS 44.14 31.06 

 

 
Şekil 4. Terfili isale hattı çözümü 

 
3.2. Hardy Cross Şebeke Çözümü 

 

Yerleşim merkezlerinin su tüketimi ay, gün ve saat bazında değişim gösterebilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında şebeke boruları, bu değişiklikleri karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Bu kapsamda; 

yıl içerisindeki toplam su tüketiminin yıl içerisindeki gün sayısına bölünmesi ile elde edilen ortalama 

günlük tüketimi, yıl içerisindeki en çok su kullanılan güne ait maksium günlük tüketim,  yıl içerisindeki 

en çok su kullanılan saate göre belirlenen maksimum saatlik pik tüketim değerleri hesaplanmıştır ve 

hesaplamalarda Şekil 5’da verilen talep çarpanları kullanılmıştır.  

 

Boru şebeke sisteminin çözümlenebilmesi için, şebeke içerisinde kütle ve enerjinin korunumu 

prensibinin sağlanması gerekmektedir. Bu durumda, birleşim noktasına gelen debinin, birleşim 

noktasından giden debiye eşit olması gerekmektedir. Akış yönleri ile birlikte her bir gözdeki yük 

kayıpları için saat yönünün tersi negatif, saat yönü pozitif olarak belirlenmiş ve debi aktarımları için 

yarım boru boyu yaklaşımı kullanılmıştır. Hidrolik analiz formülü olarak Hazen-Williams Formülü 

kullanılmıştır.  

85185.1

63.2
)

**278.0
(

içDC

Q
J =          (3) 

 

Q: debi (m3/s), C: Hazen-Williams pürüzlülük katsayısı (HDPE için 150 alınmıştır), D: boru iç çapı (m), 

H: hidrolik eğim (m/m)’dir.  
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Şekil 5. Proje çözümünde kullanılan talep çarpanları 

 

Projede kullanılan hidrolik parametreler Çizelge 3’de verilmiştir.  

 

 Çizelge 3. Projede kullanılan hidrolik parametreler  

 
 

Projede 6 adet kapalı göz, 153 adet düğüm noktası, 8405 m.uzunluğunda esas boru, 5931 m.uzunluğunda 

1.kademe tali boru ve 729 m.uzunluğunda şebeke ana boru kullanılmış olup (Şekil 6), proje sonucunda 

depo salınımları Çizelge 4’de verilmiştir.  
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Şekil 6. Çalışma alanının proje çözümü sonucu elde edilen şebeke sistemi 

 

Çizelge 4. Proje sonucunda depo salınımları 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium  

9 

 

 

4. ATIKSU PROJESİ HESAPLAMALARI  

 
Atıksu proje süreci için boru hatlarının tasarlanmasında yol enkesitleri ve arazi detayları usul ve 

esaslarda verilen kriterlere bağlı olarak sürekli akış sağlanacak şekilde yapılmasına dikkat edilmiştir. 

Çalışma alanına ait imar planına, farklı yol genişliklerindeki teknik altyapı sistemlerine uyumluluğa 

dikkat edilmiştir (Şekil 7). İller Bankası yöntemine göre nüfus sayım yılları ve bu yıllardaki nüfus 

sayıları dikkate alınarak, çoğalma katsayısı (k (s)), gelecekteki Nüfus (Ng) ve kişi başına ortalama su 

tüketimi (L/N/gün) hesaplanmış ve bu değere göre atıksu debisi saptanmıştır (Şekil 8). Akış hızı için 

Chezy Denklemi kullanılmıştır.  

 

Atıksu hatlarındaki çökelimlerin önlenmesi için minimum hız 0.5 m/s, maksimum hız 3 m/s olarak 

alınmıştır. Eğim ve doluluk oranı parametreleri için farklı boru çaplarına göre değişen ve standartlarda 

belirtilen eğim ve doluluk oranı değerleri kullanılmıştır. Projede korige boru tipi seçilmiş ve ona ait 

hidrolik hesaplamalar yapılmıştır. Sürtünme kayıpları için Kutter denklemleri kullanılmış ve Kutter 

katsayısı 0.13 alınmıştır. Akar derinlikler çalışma alanının don derinlikleri de dikkate alınarak baş sırt 

derinliği için 1.6 m, son sırt derinlikleri için 1.7 m olarak alınmıştır. Hidrolik hesaplar yaptırılarak, 

yazılımın otomatik olarak şebeke elemanlarını düşeyde ve yatayda uygun konuma getirmesi ve belirtilen 

kriterlere uyan en düşük çaplı boru cinsini ataması sağlanmıştır. Üretilen proje üzerinden, yazılım 

yetenekleri ile otomatik olarak birim debisi olmayan, ters eğimli, arazi yüzeyini aşan veya minimum-

maksimum hız parametrelerine uygun olmayan boru kontrolleri yapılarak gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. Aynı şekilde kotu hatalı veya kotu olmayan bacalar ve 1 m yakın bacalarda aynı şekilde 

otomatik olarak kontrol edilmiş ve gerekli düzeltmeler anlık olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 9a).  

 

 
 

      

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 7. Atıksı Projesi Güzergah Çalışmaları 
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Şekil 8. Atıksu debi hesaplamaları formulüzasyonu  

 

Tamamlanan projelere ait profil, şebeke ve genel durum planı, hidrolik sonuç tabloları, boru ve baca 

metrajları ve bu metrajlara belirlenen hacim değerlerini yansıtan özetleri, 3B görüntü, boru ve baca 

bilgileri raporları alınmıştır (Şekil 9b, 9c) (Çizelge 5). Ayrıca GIS yapısı kullanılarak çeşitli tematik 

analizler gerçekleştirilmiş, bu sayede proje tekrar kontrol edilmiştir (Şekil 9d).  

 

Çizelge 5. Atıksu projesi çözümü sonucu elde edilen bilgiler 

Baca 

sayısı 

Mecra 

uz. (m) 

Min 

eğim 

Max 

eğim 

Min hız Max hız Min boru iç 

çapı (mm) 

Max boru iç 

çapı (mm) 

248 11876 300 15.09 0.36 2.7 300 350 

 

 

 
b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

            d. 
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Şekil 9. Atıksı projesi çözümünün şematik görüntüsü (a) ve proje çözümü sonucu elde edilen verilere 

ait görüntüler (b, c, d) 

 

5. TAŞKIN DEBİ HESAPLAMALARI 

 

Taşkın debi hesaplamaları için öncelikle havzaların modellenmesi, yağış istasyonlarının havza 

üzerindeki alansal dağılımları ve yağış analizleri yapılmış, ardından DSİ Sentetik ve Mockus 

yöntemlerine göre taşkın debi hesaplamaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 10, Şekil 11).   

 

Havza sınırlarının belirlenmesi için Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain 

Analysis Using Digital Elevation Models) (D8 akım modeli) algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma 

sayısal arazi modelini girdi verisi olarak kullanarak çeşitli analizler sonucunda havza sınırlarını tespit 

etmektedir;  

 

1. Sayısal arazi modeli üzerinde belirli aralıklarla hücre (piksel) bölümlemesi yapılarak, her bir 

piksel değerine bir yükselik değeri atanmıştır (a).  

2.  (b) bölümü, her bir pikselin yükseklik değerine göre hücrelerin topoğrafik gösterimidir. 

3. Akış ağını belirlemek için her bir hücreden itibaren, komşu 8 hücre arasında en düşük kotlu 

hücreye doğru olan akım yönleri belirlenmiştir (c). 

4. Akım yönleri için her bir hücreye, bir yönü gösterecek şekilde rakamsal değerler atanmıştır (d). 

5. Bu rakamsal değerlerin Şekil 11. üzerindeki (a) bölümünde yer alan yüksekliklere göre gerçek 

akım yönleri tespit edilmiştir (e). 

Çizelge 6’da havza alanına ait bilgiler verilmiştir. 

Çizelge 6. Havza bilgileri 

Havza 

No 

Havza Alanı 

(km2) 

Akış Kolu 

Uzunluğu (km) 

Harmonik 

Eğim 

Taşkın Debi Hesap 

Yöntemi 

17 14.61 8.351 0.258 DSİ Sentetik & Mockus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Taşkın analizi için iş akış şeması (Çetiner, 2017’den) 
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Şekil 11. Çalışma alanındaki havzaların modellenmesi 

Projede, Çankırı yağış istasyonuna ait günlük maksimum değerleri kullanılmış olup, plüvyograf (PLV) 

değerleri yine bu istasyondan alınmıştır (Çizelge 7).  

 

Çizelge 7. Çankırı yağış istasyonuna ait plüvyograf katsayıları 

 

İstasyon 5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 480 720 1080 1440 

Çankırı 0.25 0.36 0.43 0.53 0.6 0.66 0.7 0.74 0.76 0.78 0.82 0.89 0.94 1 

 

Yağış analizleri için havza yakınlarında bulunan en az 15 yıl kesintisiz veriye sahip olan Çankırı 

istasyonlarının günlük maksimum yağış değerleri kullanılmıştır. Bu değerlere 6 farklı istatistiksel 

dağılım uygulanarak (Normal dağılım, Log-Normal (2 parametreli), Log-Normal (3 parametreli), 

Pearson Tip-3 (Gama Tip-3), Log-Pearson Tip-3 ve Gumbel) Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi ile 

sınama yapılmış ve farklı tekerrür yıllarına ait 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat süreli yağış yinelenmeleri elde 

edilmiştir. En uygun dağılım tipi için Kolmogorov-Simirnov sınaması yapılmış olup, Log-Normal (3 

parametreli) tipi seçilmiştir. Çizelge 8’de farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları 

görülmektedir. İstasyonlarının noktasal yağış verilerinin alansal dağılımları ve etki alanları bölgenin 

topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen yöntemine göre hesaplanmıştır.  

 

Çizelge 8. Farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları (24 saat süreli yağış yinelemeleri) 

 

Seçilen Tip 2 5 10 25 50 100 

Log-Normal (3 

Parametreli) 
27.32 36.5 43.58 53.74 62.25 71.61 

 

DSİ ve Mockus yöntemlerine göre, havzanın hidrojeolojik özellikleri dikkate alınarak Akış Eğri 

Numarası 82 olarak kabul edilmiş (Chow, 1964, Bayazıt, 2003) ve 2-5-10-25-50-100-500 ve 1000 yıllık 

taşkın debileri Çizelge 9’da verilmiştir. Buna göre 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında 

gelmesi muhtemel taşkın debiler sırasıyla 25.57 m3/sn ve 27.84 m3/sn olarak hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 9. DSİ Sentetik ve Mockus yöntemleri taşkın tekerrür debi sonuçları (m3/s) (24 saatlik) 

 

A L (m) Lc (km) S Yöntem 2 5 10 25 50 100 500 1000 

14.61 8.35 3.93 0.02 DSİ Sentetik 1.84 5.05 8.30 13.87 19.18 25.57 37.52 42.66 
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14.61 8.35 3.93 0.02 Mockus 2.13 5.66 9.20 15.24 20.97 27.84 40.73 46.29 

 

D.S.İ. Sentetik yöntemi hidrograf hesaplarında kullanılan formüller aşağıdadır (referans). 

       

           (4) 

 

 
Qp  = A x qp x 10-3            (5) 

 
Vb  = A x 103            (6) 

 
T    = 3.65 x (Vb / Qp)           (7) 

 

Tp  = T / 5           (8) 

 

qp: 2 saat süreli bir yağışın birim alandan getireceği akış verimi (q; lt/sn/mm/km2), Qp: pik debi, Vb: 

birim hidrograf hacmi (m3), T: hidrografın devam süresi (saat), Tp: hidrografın pike erişme zamanı 

(saat), Lc: havza ağırlık merkezinin akış kolu üzerindeki izdüşümünden mansaba kadar olan mesafe.  

 

Mockus Birim hidrograf hesapları için aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Aslan, 1997); 
 

Tc  =  0,00032L0.77 / Sx0.385         (9) 
          

D   = 2x(Tc)1/2           (10)
   

Tp =  0,5D +0,6Tc          (11) 

 

Tr = 1.67 x Tp           (12) 

 

Tp = Tp + Tr           (13) 

 

Qp = K*A*ha/TP          (14) 
 

S’=((1000/ CN ) - 10 ) * 25.4         (15) 

 

Hakış= (P - 0,2S’)2 / ( P + 0,8S’ )         (16) 

 

P = Plv x Yadk x Mf               (17)                  

 

Tc: toplanma süresi (sa), D: yağış süresi (sa), Tp: hidrografın yükselme zamanı (sa), Tr: hidrografın 

alçalma süresi, Qp: Mockus pik debisi (m3/mm/sn), CN: akış eğri numarası, Plv plüvyograf katsayısı, 

Mf: maksimize faktörü (1.13), Yadk: yağış alan dağılım katsayısı. K katsayısı 0.208 olarak alınmıştır.  

 

Taşkın yayılma alanları yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerden 1/1000 ölçekli paftalara bölünerek 

ve 100 metrelik enkesitler alınarak, DSİ Sentetik yöntemine göre bulunmuş Q100 maksimum debi 

değerine göre saptanmıştır (Şekil 12). Analizler için gereken alt ve üst eğimler akış kolu üzerinden 

yazılıma otomatik olarak hesaplatılmıştır. Manning yük kaybı, tüm setler için 0.35 olarak belirlenmiştir.  

Nethydro yardımıyla oluşturulmuş enkesitler Hec-Ras programına aktarılmış ve seçilen bir kesit Şekil 

13’te verilmiştir.  
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Şekil 12. Fatih bölgesi yerleşim merkezi yakınlarında Q100 debi değerlerine göre oluşturulmuş taşkın 

yayılım alanları  

 

       
 

Şekil 13. Hec-Ras programı yardımıyla oluşturulmuş Fatih yerleşim merkezine çok yakın bir bölgede 

seçilmiş bir enkesit örneği  

5. SONUÇ  

Bu çalışmada, içme suyu, atıksu, taşkın debi ve kübaj hesaplamaları tamamen CBS ortamında 

gerçekleştirilmiş olup, içmesuyu proje çözümü sonucunda 6 adet kapalı göz, 153 adet düğüm noktası, 

8405 m.uzunluğunda esas boru, 5931 m.uzunluğunda 1.kademe tali boru ve 729 m.uzunluğunda şebeke 

ana boru kullanılmıştır ve saatiık bazda su harcamalarına ait bilgiler elde edilmiştir. Atıksu sisteminde 

min 300 ve max 350 mm iç çapına sahip korige boru tipi seçilmiştir. 

 

14.6 km2 drenaj alanına sahip çalışma havzasının 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında 

Üyöntemine göre ise 27.84 m3/sn olarak hesaplanmıştır. DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerinin 

uygulandığı bu çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte havza alanının küçük olması 

ve Mockus yönteminden elde edilen taşkın debisinin daha büyük olması bu yöntemi tercih sebebi 

yapabileceği düşünülmektedir.  
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