
 



sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken 
uyars sistemlerinde yararlanma 

Prof. Dr. Şenol Kuşçu 

ÖZET Baraj, gölet, köprü ve menfezlerin; yol 
Bir dere ya da ırmağın yağış havzasının hendeklerinin, şehirlerde yüzey suyu drenaj 

belirli bir .çıkış noktasında, yoğunluğu bi- sistemlerinin, kuşaklama kanallarının bağ- 
linen bir yağışın   taşkına neden olup ol- lama      v.b      hidrolik      yapıların      pro- 
mayacağının,      olacaksa      yağış      baş- jelendirilmelerinde; projede en önemli pa- 
langıcından     ne     kadar     zaman     sonra rametre    olan,    debisi    hesaplamalarında 
olabileceğinin; taşkından     etkilenebilecek topografik harita ve işlemlerin önemi bi- 
riskli bölgelerin sınırlarının, olabildiğince linmektedir. Sağladığı modelleme ve oto- 
taşkın öncesinden tahmin edilmesi ve taş- mosyona dayalı bilgi-işlem kolaylığı do- 
kın bölgesinde yaşayanların ve ilgililerin layısı ile, bu kapsama giren işlerde sayısal 
uyarılması; taşkından kaynaklanacak kayıp topografik haritalardan  yararlanılması  ise 
ve zararları azaltabilecek önlemlerdendir. hem  kolaylık ve  hız, hemde hesaplanan 

Bu   çalışmada,   sayısal   harita   tabanlı proje parametrelerinin çok daha isabetli be- 
bilgi-işlemlerle, bir yağış havzası ile ilgili lirlenmesine imkan vermektedir, 
taşkının ve zamanının,yağış başlangıç za- Burada,     sayısal     haritaların         de- 
manına ve şiddetine bağlı olarak etki fonk- ğinilenlerden biraz farklı ve yeni bir ya- 
siyonu yaklaşımı ile, önceden tahmin edi- rarlanma şeklinden sözedilecektir: Bu ya- 
lebilmesine imkan verebilecek bir yöntem rarlanma,  yerleşim  bölgelerinde     zaman- 
önerilmektedir. zaman büyük felaketlere neden  olan sel- 

taşkın olaylarının olabildiğince taşkın ön- 
1. GİRİŞ cesinden, risk bölgelerinde yaşayanların, il- 
Bilindiği üzere, harita, plan ve benzeri gililerin uyarılması için oluşturulacak erken 

haritacılık ürünleri, endüstrideki yarı mamul uyarı    (Early    Warning)sistemlerindendir. 
ürünler niteliğinde olmaktadır. Bu bilgi ve Bunun için, teknikte "Etki Fonksiyonu " 
dokümanların işlenerek, başka bilgilerle bü- (İnfluence Fonction )olarak bilinen bir me- 
tünleştirilerek  yeni  bilgilere  ve  projelere todun, bu konuya uyarlanılabilmesi müm- 
ulaşılması,   bu   ürünleri   üretenlerin   hiz- kün görülmektedir. 
metlerinin ve üretilmiş ürünlerin değerini "Etki Fonksiyonu " belirli bir alanı, böl- 
çok arttırmaktadır. geyi, kütleyi etkileyen bir oluşumun; et- 

Örneğin bir sayısal haritanın coğrafi kilenen alanın, kütlenin küçük alanlara ay- 
bilgi sistemi, kent bilgi sistemi gibi bir ça- rılması sonucu, bu elemanların asıl oluşum 
lışmaya altlık oluşturması; bu haritalar üze- üzerindeki etki gücünü veya miktarını ifade 
rinde CAD (Computer Aided Design ) des- edebilen  matematiksel   ifade  olarak     ta- 
tekli arazi içerikli yeni projeler üretilmesi, nımlanabilir. Bu yöntem, özellikle yeraltı 
bu sayısal haritaların önemini ve değerini maden  işletmelerinin,  yeryüzündeki  veya 
çok daha arttırmış olmaktadır. zemin   içindeki   bir   noktada   neden   ola- 



 

bileceği   deplasmanın   önceden   hesabında hidrolik yapılara ait projelendirmeler 
(tasman tahmininde) yaygın ve başarılı uy- için, bölgesel bilgiler sağlanması; ya- 
gulama alanı bulmuştur 121 pılaşma ve imar faaliyetlerinin, taş- 

kınlar açısından yönlendirilmesine, 
2. TAŞKIN OLUŞUMU, TAHMİN VE önlemler alınmasına katkıda bu- 

ERKEN UYARI ÖNEMİ lunulması v.b. 
Bir dere ya da ırmak havzasına, bir yer- amaçlara yönelik belirlemeler.ölçme, göz- 
leşim bölgesine düşen kar ve yağmur su- lem ve araştırmalar yapılması, bölgesel bu 
larının önemli bir bölümü yüzeysel (serbest giler sağlanması, bu konularda ortaya çı- 
)ve yüzeyaltı sızıntı ve akıntılarına dö- kaçak sorunların ve olabilecek bir felaketin 
nüşerek, sözkonusu bölgeden deşarj ol- boyutlarının azaltılmasına yardımcı ola- 
maktadır. Bu deşarjın, aşırı beslenme ile çaktır, 
ortaya çıkan serbest ve yüzeyaltı akışın nor 
mal yatağına sığmaması durumlarında su 3.BİR HAVZA İÇİN ETKİ FONK- 
taşkın ve baskınları meydana gelmektedir. SİYONU ESASLI TAŞKIN TAHMİNİ 
Bu oluşumların başka ülkelerde ve ül- VE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞ- 
kemizde zaman zaman büyük can ve mal ka- TURULMASI 
yıplarına;çevre, imar ve altyapı sorunlarına Bir dere veya ırmağın yağış alanına ya 
neden olduğu bilinmektedir. Ülkemizde, İs- da bir yerleşim bölgesindeki kanalizasyon, 
tanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimizde ve yüzey suları drenajı proje alanına düşen kar 
özellikle   Karadeniz   Bölgesi   sahil   kent- ve yağmur sularının yüzeysel  akışa,  bir 
lerimizde olduğu gibi, birçok yerleşim alan- çıkış    noktasında    taşkın    debisine    do 
larımızın, sel potansiyeli fazla olan dağ ya- nüşmesinde ve arazinin sızma kapasitesinde 
maçları     ve    eteklerinde;     ırmak,    dere etkili olan faktörlerin başlıcaları olarak; 
vadilerinde ve ağızlarında yer alması yü 
zünden felaketlerin cok sık yaşanması, ül- • Yağış şiddeti , süresi, 
kemizde,   konunun   önemini   dahada   art- *Yağış alanı sınırları, büyüklüğü 
tırmaktadır. Bu tür risk bölgeleri için; "Bitki örtüsü, 

•Bir dere ya da ırmağın yağış hav- • Zemin yüzeyi (arazi kullarım) özelliği, 
zasında olmuş ya da olması muh- Arazi eğimi, çıkışnoktasından olan 
temel etkili bir sağnak yağış ya da kot farkları 
kar erimesi durumunda, olabilecek #Çıkış noktasına mesafesi 
bir taşkınınrisk bölgesi sınırlarının *Geçiş süresi, 
ve taşkın tehlikesi zamanının ola- *Zemin nem ve sızma özelliği, 
bildiğince önceden,yeterli bir doğ- ile ilgili bilgi ve özellikler sayılabilir, 
rulukta tahmin edilebilmesi, bölgede Bu bilgi ve özelliklerden yağış ve sü- 
yaşayanlara ve ilgililere du- resi, zeminin nem özelliği ile ilgili bilgiler, 
yurulması bölge ile ilgili, uzun yıllar yapılan gözlem 
• Risk bölge ve boyutlarının tahmini kayıtlarının istatistiksel de- 
için oluşturulan bir modelin, bölge gerindirmelerinden    ve   yağış    anı    be- 
ile ilgili çeşitli hidrolojik pa- lirlemelerinden   sağlanabilecek anahtar bil- 
rametrelerin ve bilgilerin test edil- giler olmaktadır. Yağış alanı sınırları ve 
mesi, büyüklüğü, arazi kullanım özelliği, eğimi, 
•Muhtemel taşkın bölgelerindeki ve mesafe ve kot bilgileri ve araziye ilişkin 
benzer özellikle taşıyan diğer böl- tüm bilgiler haritalardan sağlanabilecek, ha- 
gelerdeki drenaj, kanal, kanalizasyon, ritalarda sergilenebilecek türden bilgilerdir. 
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