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ÖNSÖZ 
 

Günümüzde su kaynakları yönetiminin önemli bileşeni olan taşkın olayları, küresel iklim 

değişikliğine paralel olarak artmaktadır.  

 

Akarsu yatak kesitinin suyu iletmede yetersiz olması nedeniyle akarsuyun yatağından taşarak 

çevresine zarar vermesi taşkın olaylarına yol açmaktadır. Aşırı yağmur, ani kar erimesi, 

barajdan kontrolsüz su bırakılması gibi olaylar taşkınların ana nedenleridir. Bu taşkınlar 

insanların ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz olarak etkileyen doğa olayıdır.  

 

Taşkın riski olan yerlerde yapılaşma olmasının taşkın zararlarını arttıracağı aşikârdır. Bu 

nedenle taşkınların insan sağlığına, çevreye, altyapı ve yatırımlara olan zararların azaltılması 

esastır. Taşkın anında su altında kalabilecek yerlerin önceden belirlenmesi ve buna göre tedbir 

alınması zararları en aza indirmektedir.  

 

Bilgi Teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) 

her geçen gün daha etkin bir şekilde kullanılması ile su kaynaklarının yönetimine ilişkin 

analizler de yoğun olarak yapılabilmektedir. Taşkın anında su altında kalabilecek yerlerin 

önceden belirlenmesi için CBS kullanılması işlemlerde büyük kolaylık sağlamaktadır.  

 

Bu yayında, taşkın riski ön değerlendirmesi için HEC-GeoRAS programında topoğrafik veri 

hazırlanması, bu hazırlanan veriler ile HEC-RAS programında hidrolik hesaplamalar ile akarsu 

yatağında meydana gelecek su kalınlığının hesaplanması ve hesaplanan su kalınlığının alansal 

dağılımının ise HEC-GeoRAS’da haritalanması hakkında bilgi verilecektir.  

 

Yayının hazırlanmasının her aşamasında tecrübe ve bilgisini paylaşarak yardımcı olan Sayın 

Kemal SEYREK ile uygulama aşamasında destek olan Sayın Murat SEZER ve Sayın Kerim 

ERGİN’e teşekkürü borç bilirim.  

 

 

            Ahmet Hamdi SARGIN 
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1. GİRİŞ 

Bu yayın ArcGIS kullanılarak taşkın anında su altında kalabilecek alanları belirlemek için HEC-

GeoRAS’da geometrik veri hazırlamayı, bu hazırlanan verileri HEC-RAS’da işleme tabi tutmayı 

ve işlem sonucu elde edilen sonuçları tekrar HEC-GeoRAS’da haritalamayı göstermek için 

hazırlanmıştır. İş akış şeması Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. İş akış şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GEREKLİ YAZILIMLAR 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak taşkın alanlarının belirlenmesi için aşağıda belirtilen 
3 yazılım gerekmektedir; 
 

 ArcGIS 

 HEC-GeoRAS 

 HEC-RAS 
 
 

 

 

 HEC-GeoRAS 
(Veri Üretimi) 

 HEC-RAS 
(Hesaplama) 

 Veri  
Dönüşümü 

 
Veri  

Dönüşümü 

 
HEC-GeoRAS 
(Haritalama) Uygun değil 
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ArcGIS uygulaması grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi, güncellenmesi, sorgulanması, 

analiz edilmesi, grafiklerin oluşturulması ve raporlanması işlemleri ile kullanıcıya kartografik 

sunum sağlayan ArcMap gerekli temel yazılımdır. Proje sahasına ait geometrik veri katmanları 

ise HEC-GeoRAS kullanılarak oluşturulur. HEC-RAS’da hidrolik hesaplamalar yapıldıktan sonra 

elde edilen su yüzeyi ve hız bilgileri, alansal analiz için tekrar HEC-GeoRAS kullanılarak Coğrafi 

Bilgi Sistemlerine aktarılır. 

3. GEREKLİ VERİLER 
 
Programda gerekli olan ana veri seti sayısal yükseklik modeli (DEM) dir. Bir sayısal yükseklik 

modeli yeryüzünün sürekli bir biçimde değişen topoğrafik yüzeyini 3 boyutlu gösteren bir 

yapıdır. Bu model, 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri kaynağıdır. Sayısal yükseklik 

modeli, raster veri özelliğinde olup bir arazi yüzeyini en iyi temsil eden düzenli/düzensiz 

aralıklarla yapılmış çok sayıda yükseklik ölçümünden oluşmaktadır. Kısaca, her bir pikselin 

yükseklik (kot) değerine sahip olan sürekli yüzeylere dönüştürülmesidir.  

 
Şekil 1’de DEM’in hücresel boyutu ile yükseklik değerlerine sahip piksel dağılımı 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi her bir piksel sahip olduğu yükseklik değerine bağlı 

olarak temsil edilmektedir.  

 

 
 
Şekil 1. DEM’in hücresel boyutu 
 
DEM verisi sayısal ortama aktarılmış münhanilerden veya uydu görüntülerinden elde edilir. 

Uydu görüntüleri ve münhanilerden elde edilen DEM verileri arasındaki fark, çözünürlük 

farkıdır.  
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Ayrıca ilave veri olarak arazi kullanım bilgileri gerekmekte olup hava fotoğrafının olması da 

büyük bir avantajdır. Şekil 2a’da gösterilen bir nehir yatağı üzerinde herhangi bir hidrolik yapı 

ve yamaçlarda engel yer almadığından ve Manning katsayısı da homojen olabileceğinden bu 

tür çalışma sahalarında hava fotoğrafları gerekmeyebilir. Ancak Şekil 2b’deki çalışma 

sahasında nehir yatağı üzerinde yer alan köprünün, sağ sahilde engel teşkil eden yapının ve 

bitki örtüsünün kapladığı alanların ve bu alanlara göre Manning katsayısının belirlenmesinde 

hava fotoğrafları yardımcı olmaktadır.   

  

  
(a) (b) 

 
Şekil 2. Hava fotoğrafları  

 
4. BAŞLANGIÇ 
 
HEC-GeoRAS fonksiyonları ArcGIS Spatial Analyst ve 3D Analyst ile birlikte çalıştığından bu 

araçların etkin olduğundan emin olmak gerekmektedir.   

Öncelikle Customize →Extensions  seçilir. 

 

 

 



4 
 

Aşağıda görüldüğü gibi bu araçların etkin olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 

Buradan çıkıldıktan sonra HEC-GeoRAS araç çubuğu menüye ilave edilmelidir. 

Customize →Toolbars seçilerek HEC-GeoRAS işaretlenir. 
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Aşağıdaki araç çubuğu ekranda görülür. 

 

HEC-GeoRAS araç çubuğu 4 menüye ve 7 kısayol tuşuna düğmesine sahiptir. Bunlar aşağıda 

gösterilmektedir; 

 

Menüler (mavi renkli) 

1. RAS Geometri 
2. RAS Haritalama 
3. Diğer Hizmetler  
4. Yardım 

 

“RAS Geometri” HEC-RAS’a girdi olacak CBS verilerini ön işleme için fonksiyonlar içermektedir. 

“RAS Haritalama” taşkın anında su altında kalabilecek alanı üretmek için HEC-RAS’dan elde 

edilen sonuçları işleme tabi tutacak fonksiyonları ihtiva eder. “Diğer Hizmetler” ise çalışılacak 

klasörün belirlenmesi gibi veri yönetimi için fonksiyonlara sahiptir. Yardımcı menü bilindiği gibi 

açıklamalarda bulunur.   

Kısayol tuşları (kırmızı renkli) 

1. Nehir kollarının uzunluğunu tespit etme 

2. Belirli aralıklarda dere yatağına dik olarak kesit hazırlama 

3. Sedde istikameti boyunca enterpolasyon için yükseklik değerlerini girme 

4. Nehir ve kollarını adlandırma 

5. Akım yolu için tip belirleme 

6. Seçilen kesiti çizme 

7. HEC-RAS’ın çıktısı olan SDF dosyayı XML dosyaya dönüştürme 

 

 

 

 

 



6 
 

5. HEC-GeoRAS ile KATMANLARI OLUŞTURMA 

HEC-RAS için geometri dosyası kesitler, hidrolik yapılar, nehir yamaçları ve nehir yatağının 

diğer fiziksel karakteristikleri hakkında bilgiler içermektedir. HEC-GeoRAS kullanan ön işlem 

yukarıda belirttiğimiz özelliklerin CBS ortamında oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.  

5.1 Gerekli Geometrik Katmanlar  

Taşkın alanının belirlenmesi için aşağıda yer alan katmanların oluşturulması zorunludur; 

• dere  

• yamaçlar  

• güzergah (akım yolu)  

• kesitler 

Yukarıda belirtilen katmanlardan “dere” ile ”kesitler” katmanları üç boyutlu hale 

dönüştürülmelidir.  

5.2 Seçeneğe Bağlı Katmanlar 

 

Gerekli katmanlar oluşturulduktan sonra çalışma sahasının durumuna göre aşağıda belirtilen 

yapılardan çalışma sahasında bulunanlar için katmanlar hazırlanmalıdır. 

 

  

 

 

 
 

 Köprüler  Engeller 
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 Sedde  Arazi kullanımı 
                         

  
 

 Yatay yapılar 
 

 Depolama alanları 
 

 

  
 Su yapıları (savak, bent vb.) 

 
 Taşkından etkilenmeyecek alanlar 
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6. HEC-RAS 

HEC-RAS tek boyutlu, sürekli akımlara ait su yüzeylerinin hesaplandığı ve süreksiz akımlara ait 
modellemelerin yapıldığı, veri saklama ve yönetim kapasitesi olan bir hidrolik yazılımdır 
(USACE, 2002). Hidrolik analizden önce hidrolojik analiz yapılması esastır. 

 Hidrolojik Analiz 

Taşkın yapısını projelendirmek veya taşkın alanını belirlemek için derenin taşkın tekerrür 
debilerinin hesaplanması gerekir. 

 Hidrolik Analiz 

Taşkın hidrografları bulunduktan sonraki adım hidrolik model çalışmalarıdır. Su yollarında ve 
çevrelerindeki sel yataklarında, su basma alanlarının ve su derinliklerinin bulunması gibi 
hidrolik analizler için geliştirilen çeşitli hidrolik model tipleri bulunmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı CBS ile entegre edilerek çalışabilecek hale getirilmiş veya yazılan arayüzlerle bu işlem 
sağlanmıştır. Bu tip modellerden en çok kullanılan bir tanesi Danimarka Hidrolik Enstitüsü’nün 
hazırladığı MIKE 11 model serisinin hidrodinamik (HD) modülü, diğeri de Amerikan Hidrolojik 
Mühendislik Merkezi’nin (HEC) HEC-RAS modelidir (Usul 2008).  

Bir boyutlu modellerde aşağıda yer alan Süreklilik Denklemi kullanılmaktadır. Süreklilik 
denklemi akışkanın zaman ve mekana dayalı davranışlarını inceler.  

 

 Süreklilik Denklemi 
 

 

Akımın zaman ile değişmediği kabul edildiği takdirde akım tipi kararlı akım olarak ifade edilir.  

 

HEC-RAS, ana hatları ile 3 aşamadan oluşmaktadır. 

6.1 Geometri Düzenleme 

İlk aşama HEC-GeoRAS’da üretilen geometrinin düzenlemesidir. Burada aşağıdaki işlemler 

gerçekleştirilir; 

• veri dönüştürme 

HEC-GeoRAS’da üretilen verinin HEC-RAS’da kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan işlemdir. 

• birim seçme 

Çalışılacak birim, metrik sistem (SI) veya Birleşik Devletler Birimin’den (US) birisi seçilir.  

• Manning katsayısını belirleme  

Manning formülü, serbest yüzeyli akımlarda kanaldaki ortalama akım hızını ve debiyi bulmak 
için kullanılır. Manning formülündeki n pürüzlülük katsayısı değerleri kanalın geçtiği zemin 
özelliklerine bağlı olarak tablolar halinde hazırlanmıştır.  

0q
x

Q

t

V











0




t

V
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V =
1

n
 R

2
3  S1/2   

 

Denklemde 
  
V : Hız,m/s 
n : Manning pürüzlülük katsayısı, (m-1/3s) 
R:  Hidrolik yarıçap,m   
S : Eğim,m/m dir. 
 

 Dairesel kesitli olmayan kesit için hidrolik yarıçap: 
 

Hidrolik yarıçap ise  R =  
A

P
 ’ dir. 

 
R: Hidrolik yarıçap, m 
A: Kesit alanı, m2 
P: Islak çevre, m 

 

 
   P= ıslak çevre  
 

 Dairesel kesitli borular için hidrolik yarıçap: 
 

𝑅 =  
𝐴

𝑃
= 𝜋

 𝐷2

4

1

𝜋𝐷
=

𝐷

4
 

 
  D : Çap, m 
 
Hız denkleminden hareketle debi bulunmak istenirse aşağıdaki formül kullanılır; 
 

𝑄 =  
𝐴

𝑛
𝑅2/3𝑆1/2  

 
Yukarıdaki denklemde yer alan n (Manning pürüzlülük katsayısı) değerinin seçimini etkileyen 
en önemli faktörler  
 

 kanal yatağı ve yamaçların tipi ve büyüklüğü,  
 kanalın şekli dir. 
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Cowan (1956) bir kanalda n değerini belirlemek için yukarıdaki faktörlere etki eden hususları 
tahmin etmede yardımcı olabilecek bir işlem geliştirmiştir. Söz konusu n değeri aşağıdaki 
şekilde hesaplanır; 

n = (nb + n1 + n2 + n3 + n4) m 
 
Denklemde; 
 
nb = doğal malzemelerde düzgün, üniform ve pürüzsüz bir kanal için temel bir değer 
n1 = yüzeyde gözlenen düzensizliklerin etkileri için bir düzeltme faktörü  
n2 = kanal kesitinin şeklinde ve büyüklüğünde gözlenen değişimler için bir değer 
n3 = engeller için bir değer 
n4 = bitki örtüsü ve akım şartları için bir değer 
m = menderes için düzeltme faktörü dür. 
 

6.2 Akım Şartlarını Düzenleme  

Bu aşamada öncelikle akım tipi (düzenli akım/düzensiz akım) belirlenir.  

 akım tipi 

Açık kanal akımları pek çok yönden sınıflandırılabilir. Burada açıklanan sınıflandırma yöntemi, 
zaman ve mekân boyutunda su(akım) derinliğinin değişmesine bağlıdır (Çizelge 2 ). 

 
 Düzenli (Kararlı-Permenan) Akım 

 
Açık kanallarda su derinliğinin zamanla değişmediği veya belirli zaman 
aralıklarında sabit kaldığı akımlara “Düzenli Akım” adı verilmektedir. 

 
 Düzensiz (Kararsız-Permenan Olmayan) Akım  

 
Su derinliğinin zamanla değiştiği akımlara ise “Düzensiz Akım” denilmektedir.  
 
Düzenli Akım ve Düzensiz Akımın sınıflandırılmasında kriter zamandır. 
 
 Üniform Akım  

 
Açık kanallarda su derinliğinin, kanalın her kesitinde aynı olduğu akım çeşidine 
“Üniform Akım” adı verilir. Diğer bir anlatımla, kanal güzergâhı boyunca her 
noktada su derinliği aynı değerdedir. Bu tür akımlarda enerji çizgisi, su yüzeyi 
ve kanal tabanı birbirine paraleldir. 

 
 Üniform Olmayan Akım  

 
Eğer su derinliği kanal güzergahı boyunca her noktada farklı derinlikte ise akım 
“Üniform Olmayan Akım”dır.  
 
Üniform Akım ve Üniform Olmayan Akımın sınıflandırılmasında kriter mekandır. 
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Çizelge 2. Açık kanal akımlarının sınıflandırılması 

Akım  
Düzenli h≠f(t) Su derinliği zamanla değişken değil  

Düzensiz  h=f(t) Su derinliği zamanla değişken  

Akım  
Üniform h≠f(x) Su derinliği kanal boyunca değişken değil 

Üniform olmayan h=f(x) Su derinliği kanal boyunca değişken 

 

Ayrıca açık kanallarda akım, aşağıdaki Çizelge 3 ‘de verilen tiplerde oluşabilir.  

Çizelge 3. Açık kanallarda oluşabilecek akım tipleri 
 

 

 

 

 

 

Akım tipi belirlendikten sonra aşağıda yer alan hususlar belirlenir;  

• akım profili sayısı  

Taşkın hesabının yapılacağı kesit sayısı tespit edilir. 

• akım miktarı  

Debi değeri m3/s olarak girilir. 

• akım sınır şartları 

Akım sınır şartını belirlemede memba ve mansap için “Kritik derinlik”, “Normal derinlik” veya 

“Bilinen su yüzeyi” değerlerinden birisi girilir. Genelde “Normal derinlik” seçeneği kullanılır ve 

değer olarak ise yatak eğimi girilir.  

6.3 Akım Analizi   

• akım rejimi 

Akım rejiminin belirlenmesinde “Froude sayısı (F)” kullanılır. Açık kanal akımlarında 
yerçekiminin etkisi “Froude sayısı” ile değerlendirilmektedir. Froude sayısı, atalet kuvvetlerinin 
yerçekimi kuvvetlerine yani ağırlık kuvvetlerine oranı olarak tanımlanmaktadır.  Serbest yüzey 
etkisinin mevcut olduğu akışlar için önemlidir. 
 

Üniform Düzenli Akım  
h≠f(x), 
h≠f(t) 

Derinlik sabit, konumla ve zamanla 
değişmiyor  

Üniform Düzensiz Akım  
h≠f(x), 
h=f(t) 

Derinlik, konumla değişmiyor fakat 
zamanla değişiyor  

Üniform Olmayan 
Düzenli Akım  

h=f(x), 
h≠f(t) 

Derinlik, konumla değişiyor fakat 
zamanla değişmiyor  

Üniform Olmayan 
Düzensiz Akım  

h=f(x), 
h=f(t) 

Derinlik, hem konumla hem de zamanla 
değişiyor  
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F =
V

√gh
   

Denklemde; 

F = Froude sayısı 

V = akım hızı (m/s) 

g = yerçekimi ivmesi (m/s2) 

h = su derinliği (m) dir. 

 

Froude sayısının aşağıda belirtilen 3 durumuna göre akım rejimi tespit edilir; 

 
 F>1 ise sel rejimi  

Bu durumda atalet kuvvetleri hâkim durumda rol oynar, akım hızı yüksek olup 
akım sel karakterinde (Supercritical-Kritik üstü)dir. Menba seviyesi mansap 
şartlarından etkilenmez. Akımda menba şartları hâkimdir. 

 
 F=1 ise kritik rejim 

F=1 olduğunda kritik derinlik (Critical depth) oluşmaktadır. Bu durumda enerji 
minimum olmaktadır. 

  
 F<1 ise nehir rejimi   

F<1 olduğunda yerçekimi kuvveti akımda etkindir ve hız düşük olup akım, nehir 
akımı karakterindedir (Subcritical-Kritik altı). Menba seviyesi mansap 
şartlarından etkilenir. 

 
     

7. HEC-GeoRAS ile Haritalama 

 

HEC-RAS ile hidrolik hesaplamalar tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemler sırası ile 

gerçekleştirilerek taşkın alanı belirlenir.  

• SDF tipi dosya XML dosya türüne çevrilir 

HEC-RAS’da üretilen SDF uzantılı dosya XML dosya türüne çevrilir. 

• Su yüzeyi kotu tespit edilir 

Bu komut seçilen profil için su yüzeyi kotlarını içeren bir alan oluşturur. Bu TIN haritası, olası 

su altında kalabilecek alanı içermektedir.  

• Taşkın alanı belirlenir 
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Bu aşamada su yüzeyini temsil eden TIN harita GRID formatına dönüştürülür. Taşkın alanını 

belirlemek için altlık olarak kullandığımız GRID harita, su yüzeylerini temsil eden GRID formatlı 

haritadan çıkarılır. Pozitif değerler taşkın alanlarını, negatif değerler ise kuru alanları temsil 

eder. Pozitif değerler poligona dönüştürülerek taşkın alanı belirlenir.  

8. UYGULAMA 

ArcGIS programı çalıştırılarak “Add Data” komutu ile insuyu klasöründe bulunan ve taşkın alanı 

hesaplanacak derenin yer aldığı TIN haritası eklenir.  Eklendikten sonra dosya insuyu.mxd adı 

ile insuyu klasörüne kayıt edilir.   

 

İnsuyu Deresi  k29c1 paftasında yer almaktadır. Bu paftaya ait geotiff harita da “Add Data” 

komutu ile eklendikten sonra şeffaflaştırılarak aşağıdaki görüntü elde edilir. 

 

HEC-GeoRAS 

Çalışma Dizininin Belirlenmesi  
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Bu aşamada çalışma esnasında üretilecek Raster ve Vektör Dataların depolanacağı yer tespit 

edilir. HEC-GeoRAS ile oluşturulacak bütün vektör veriler “personel geodatabase” ve raster 

veriler ise bir klasör altında depolanır. Depolama yeri için yeni bir dizin belirlemek için 

aşağıdaki yol izlenir; 

 

 ApUtilities → Set Target Locations   
 

 
 

Açılan menüden GeoRASConfig seçilerek OK tuşuna basılır. 
 

 
 
Burada raster ve vektör verilerin depolanacağı dizinler belirlenir. Raster veriler için dizin adı 

verilirken vektör veriler için personel geodatabase seçilir.  

 

 

 

ArcMap’e çağrılan katmanlar mxd olarak kayıt edilirken, program kayıt edilen dosya ile aynı 

isimde bir personel geodatabase oluşturmaktadır. 
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Aşağıda görüleceği gibi raster veriler insuyu isimli alt dizinde depolanacak iken vektör veriler 

ise oluşturulan insuyu isimli personel geodatabase’de depolanacakır.  

 

 

Çalışma Sahasının Geometrisinin Tanımlanması 

RAS Geometry → Create RAS Layers → Stream Centerline  seçilir.  

 

Dere katmanı isimlendirilir. Çalışmada katman adı “insuyu” olarak alınmıştır. 
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OK tuşuna basıldıktan sonra “insuyu” katmanı başarılı bir şekilde oluşarak “Table Of Contents” 

de gözükür. 

Aynı şekilde  

RAS Geometry → Create RAS Layers → Bank Lines seçilerek dere yamaçları için katman 

oluşturulur.  

 

Katman adı “yamac” olarak girilmiştir. 
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OK tuşuna basılır.  
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“yamac” katmanının başarılı bir şekilde oluşturulduğunu gösteren komut ekrana çıkar ve 

“Table Of Contents” de “yamac” katmanı gözükür. 

 “insuyu” ve “yamac” katmanlarının sayısallaştırılması için geotiff harita eklenir. Her iki harita 

üst üste geleceğinden altta yer alan harita gözükmeyecektir. Bunun için üstte bulunan TIN 

haritanın üzerine gelerek sağ tuş ile;  

properties →display → transparent seçeneğinde şeffaflığa belirli yüzde değeri verilerek üstte 

yer alan harita şeffaf hale getirilir. Böylece her iki harita görülür. Geotiff haritadaki dere esas 

alınır.  

Editor aktif hale getirilerek “insuyu” ve “yamac” katmanları sayısallaştırılır. Sayısallaştırma 

menba-mansap yönünde yapılır. “yamac” katmanında ilk olarak sol sahil sayısallaştırılır.  

 

İşlem bittikten sonra işlemler kayıt edilerek Editör’den çıkılır. 
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HEC-GeoRAS menüsündeki ID kısayolu seçilerek  

 

dere üzeri işaretlendiği zaman aşağıda görüldüğü gibi “River Name” (dere adı) verilir. 
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“Reach Name” yani derenin var ise yan kolu girilir. Çalışmada dere adı “insuyuderesi” olarak 

belirlenmiştir. Yan kol olmadığından “Reach Name” anakol olarak belirtilmiştir.  

RAS Geometry → Create RAS Layers → Flow Path Centerlines seçilerek akım yolu için katman 

oluşturulur. 

 

 

 

Yukarıdaki komuta “Evet” dediğimiz takdirde derenin yer aldığı “insuyu” katmanına ait 

değerler, “akım yolu” katmanı içine kopyalanacaktır.  
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OK tuşuna bastıktan sonra bu katman oluşarak “Table Of Contents” de gözükür.  

Sağ ve sol sahildeki taşkın düzlüklerinin akım yolu, memba-mansap yönünde Editör vasıtası ile 

sayısallaştırılır. 
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HEC-GeoRAS menüsündeki “Akım çizgilerini seçme ve çizgi tipini belirleme” kısayolu seçilir.  

 

dere üzeri işaretlendiği zaman çizgi tipi “kanal” olarak belirlenir ve OK tuşuna basılır. 
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Tekrar “Akım çizgilerini seçme ve çizgi tipini belirleme” kısayolu seçilerek sol sahilde yer alan 

akım yolu üzerine gelinerek işaretlenir. Karşımıza çıkan tablodan “sol” seçilir.  

 

OK tuşuna basılır. Aynı işlem sağ sahil için de yapılır.  

RAS Geometry → Create RAS Layers → XS Cut Lines seçilerek dere boyunca kesitler için 

katman oluşturulur. 
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Katman adını “kesit” olarak girip OK tuşuna bastıktan sonra bu katman oluşur.  

 

HEC-GeoRAS menüsündeki “Kesit özelliklerini belirleme” kısayolu seçilir. 
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Çalışmada kesit aralıkları 200 m kesit genişlikleri ise 250 m olarak alınmıştır. Dere boyunca 

oluşan kesitlerden bazıları aşağıda gözükmektedir.  

 

Program, taşkın alanının hesaplanmasını kesit genişliğince yapmaktadır. Eğer kesit genişliği 

yeterli mesafede alınmaz ve taşkın alanı kesit dışına taşar ise bu alanlar yapılan çalışmada 

gözükmeyecektir. 

Kesit aralıkları geometrinin homojen olduğu yerlerde seyrek, değişim gösterdiği yerlerde ise 

sık olmalıdır (vadinin daraldığı veya genişlediği yerlerde, yatak eğiminin değişim gösterdiği 

bölgelerde). Özellikle Manning katsayısının sık değiştiği alanlarda kesit aralıkları sık alınıp her 

kesit için farklı Manning katsayısı girilebilir.    

Bunun için geotiff haritada eklenerek şeffaf hale getirildikten sonra altlık olarak kullanılır.  

Bu işlem için Editor ile “kesit” katmanı aktif hale getirilerek sol sahilden sağ sahile doğru olmak 

üzere ilave kesit eklenebilir ve “edit tool”  vasıtasıyla mevcut kesitler üzerinde 

istenilen değişiklikler yapılır, değişiklikler kayıt edilerek Editör’den çıkılır. Son olarak elde 

edilen kesitler aşağıda yer almaktadır. 
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HEC-GeoRAS menüsündeki “kesit çizim” kısayolu seçilir. 

  

Herhangi bir kesit üzerine gelindiği zaman o kesite ait dere yatağı kesiti gözlemlenir. 

 

TIN haritasının özelliğinden dolayı kesitte dere yatağı belli olmadığı için HEC-RAS’da yatak 

düzenlemesi yapılması gereklidir.  

RAS Geometry → Stream Centerline Attributes → All seçilerek dere için topoloji, uzunluk ve 

yükseklik değerleri belirlenir.  
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TIN haritası kullanılarak yatak katmanı 3 boyutlu hale getirilir. Dere profili “insuyu3D” olarak 

kayıt edilir.   
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OK tuşuna basılır. 

 

Böylece “insuyu3D” katmanı oluşturulur. 

Benzer şekilde kesit hatlarına ait özellikleri 3 boyutlu hale getirmek için  

RAS Geometry → XS Cut Lines Attributes → All komutu seçilir. 
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TIN haritası yardımıyla kesit katmanı 3 boyutlu hale getirilir. Kesit profili “kesit3D” olarak kayıt 

edilir. 
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OK tuşuna basılır. Kesitlere ait profil için “kesit3D” katmanı elde edilir.  

Hazırlanan katmanları HEC-RAS programında çalışacak formata dönüştürmek için 

RAS Geometry → Export RAS Data komutu seçilir. 
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OK tuşuna basıldığında dosya insuyu klasörüne “GIS2RAS” olarak kayıt edilir.  

 

Böylece HEC-GeoRAS’da üretilen dere, yamaçlar, akım yolu ve kesitlere ait bilgiler HEC-RAS 

programına girdi olabilecek şekilde hazırlanmıştır.  

Ürettiğimiz katmanları kontrol etmek için  
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RAS Geometry → Layer Setup komutu seçilir.  

 

“Required Layers” tuşunu seçerek oluşturulan katmanlar görülür. Bu katmanlar hesaplama için 

gerekli olan katmanlardır. 
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“Optional Layers” tuşunu seçerek oluşturulan “yamaç”, “akımyolu” ve “yatak3D” katmanları 

görülür. Diğer katmanlar seçeneğe bağlı olduğundan ve bu çalışmada oluşturulmadığından boş 

olarak görülmektedir. 

 

HEC-RAS 

Dere, yamaçlar, akım yolu ve kesitlere ait topoğrafik veriler HEC-GeoRAS’da üretildikten sonra 

HEC-RAS programına geçilir.  

Bu bölümde  

Geometri düzenleme 

• veri dönüştürme 

• birim seçme 

• dere yatağını düzenleme  

• Manning katsayısını belirleme  

Kararlı akım şartlarını düzenleme 

• akım profili sayısı  

• akım değeri 

• akım sınır şartları (yatak eğimi) 
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Kararlı akım analizi   

• akım rejimi 

• sel (kritik üstü)    F>1 

• kritik       F=1 

• nehir (kritik altı)   F<1 

 

İlk çalışılan projeler için, 

File → New Project komutu seçilir. 

 

Açılan pencerede yer alan klasör seçimi kullanılarak çalışılacak projenin kayıt edileceği klasör 

belirlenir. Bu çalışmada projeye “insuyu”, dosya adına da “insuyu.prj” adı verilir ve insuyu 

klasörüne kayıt edilir. 
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OK tuşuna bastıktan sonra karşımıza aşağıdaki pencere çıkar. Bu pencere çalışılacak birim ile 

alakalıdır. Birimin varsayılan olarak US birimi olduğunu “Seçenek” menüsünden 

değiştirebileceğimizi belirtmektedir. “Tamam” tuşuna basılarak devam edilir. 

 

Birim değiştirmek için “Seçenek” menüsünden “Unit System” kullanılır. 
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Metrik sistemde çalışmak için System International seçilir. 

 

Ardından, HEC-GeoRAS’da oluşturduğumuz verileri çağırmak için, 

Edit → Geometric Data komutu kullanılır. 

 

Birim değişiminin doğru yapıldığını anlamak için yukarıdaki pencerenin sağ alt tarafında “SI 

Units” olması gereklidir. Aksi takdirde birim değiştirme doğru olarak gerçekleştirilememiştir. 

“Geometric Data” alt menüsünden 

File → Import Geometry Data → GIS format yolu ile 
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Verilerin bulunduğu ve HEC-RAS’da çalışacak şekile dönüştürülen “GIS2RAS.sdf” dosyası 

bulunduğu klasörden çağrılarak OK tuşuna basılır.   

 

“Import Geometry Data” menüsünde çalışılacak birim aşağıda görüldüğü gibi “SI (metric) unit” 

seçilerek next tuşuna basılır.  

 

Dere ile ilgili bilgi ekrana gelince tekrar next tuşuna basılır.  
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Ekrana dere, kesitler arası mesafeler ile ilgili bilgiler geldiğinde Finished-Import Data tuşuna  
basılır.  
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Ekrana aşağıda görüldüğü gibi dere, dere adı, akış yönü, kesitler ve kesitlerin derenin bitiş 

noktasına mesafeleri gelir.  

 

Bu geometriyi 

File → Save Geometry Data As komutu kullanılarak  
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insuyu klasörüne “insuyugeo” adı ile kayıt etmek için OK tuşuna basılır. 

 

Kesit üzerine gelip “Cross Section” tuşuna basıldığında aşağıdaki dere yatağı kesiti elde edilir. 

Kırmızı noktalar “yamac” katmanını göstermektedir.  

Bilindiği üzere topoğrafik haritalardaki münhaniler su yüzeylerinden geçmektedir. Çalışmada 

kullandığımız TIN haritası ise topoğrafik harita kullanılarak elde edilmiştir. Dolayısıyla su 

yüzeylerinin kotları esas alındığından TIN haritası dere yatağını temsil etmemektedir. Taşkın 

olması halinde meydana gelebilecek su kalınlığının hesaplamasında, TIN haritasında dere 

yatağı düzenlenmeden yapılan hesaplamalarda, program tarafından TIN haritasındaki 

topoğrafik kotlardan itibaren su kalınlığı hesaplanır. Bu da yanlış sonuç vermektedir.  

Bu yanlışa düşmemek için kesitlerde dere yatağına karşılık gelen istasyon numaralarında kot 

düzenlemesi yapılmalıdır. Aşağıdaki kesitte “ana dere yamaç istasyonları” (Main channel bank 

station) hanesinde görüldüğü üzere sol yamacın sol kesit başlangıcından mesafesi 82.38 m. ve 

sağ yamacın sol kesit başlangıcından mesafesi ise 89.74 m. dir. Kesit koordinatları hanesinde 

görüldüğü üzere bu mesafelere karşılık gelen kot değerleri 1000 metredir.  

Dere tabanı yamaç kotlarından daha aşağıda olduğundan 9 ve 11 numaralı istasyonlar arasında 

dere tabanını oluşturmak gereklidir. 
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10 numaralı istasyon üzerine gelerek satır ekle (InsRow) komutu ile satır eklenir. İnsuyu deresi 

için bu kesitte, dere yatak kotu yamaç kotundan 2 metre daha aşağıda, dere tabanı genişliği 

2,5 m., yamaçlar arası mesafe 3 metre ve kesit dikdörtgen şekilli olduğundan bu değerlere göre 

düzenleme yapılır. Yeni oluşturulan 10 ve 11 numaralı istasyonlar için kot 998 metre, sol kesit 

başlangıcından istasyon uzaklığı ise sırasıyla 82,5 ve 85 metre olarak girilmiştir. Bundan sonra 

yamaç genişliği 3 metre olduğundan sağ yamaç değeri de 85.38 m olarak değiştirilir. Elde 

edilen yeni kesit aşağıda gözükmektedir.   
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Bu işlem her kesit için yamaç eğimleri ile dere taban kotu dikkate alınarak yapılmalıdır.  

Bütün kesit düzenlemeleri yapıldıktan sonra aşağıdaki görüntü elde edilir. 

 

Manning katsayısını girmek için ise 

Tables → Manning n or k values komutu seçilir. 
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Derenin uzunluğu boyunca aynı katsayıya sahip olduğu kabul edilerek Manning katsayısı 0.03 

olarak alınmıştır. n#2 sütunu seçilip “Set Value” düğmesine basılınca değer 0.03 girilir.  
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Aynı işlem sağ ve sol yamaçlar için Manning katsayısı girileceği zaman n#1 ve n#3 sütunları için 

de yapılır. 

 

Sağ ve sol yamaçlar için kesitler arası mesafeleri görmek için 

Tables → Reach Lenghts komutu seçilir. 
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Channel sütünü dere yatağındaki kesitler arası mesafedir. Program bu sütunu otomatik olarak 

tespit eder. HEC-GeoRAS’da sağ ve sol yamaçlar için akım yollarını çizdiğimiz için LOB (taşkın 

düzlüğündeki sol kesitler arası mesafe) ile ROB (taşkın düzlüğündeki sağ kesitler arası mesafe) 

program tarafından otomatik olarak tespit edilir.   

 

Değerler File → Save Geometry Data komutu kullanılarak kayıt edilir. Aşağıda görüldüğü gibi 

Geometry satırında kayıt ettiğimiz insuyugeo dosyası gözlemlenir. 
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HEC-RAS ana menüsünden  

Edit → Steady Flow Data komutu seçilir. 

Bu komutun seçilmesinin nedeni akımın, akımın kararlı akım olduğu varsayımıdır. 

Bir boyutlu modellerde aşağıda yer alan Süreklilik Denklemi kullanılmaktadır. Akımın zaman 
ile değişmediği kabul edildiğinden programda akım tipi kararlı akım olarak seçilmiştir.  

 
 

 Süreklilik Denklemi 
 
 

 

Bu menü altında akım ile ilgili bilgiler girilir. Bunlar 3 başlık altında toplanabilir.  

 Akım profili sayısı,  

 Akım değeri, 

 Akım sınır şartları. 

Birden fazla profil için hesaplama yapılacak ise “Enter/Edit Number of Profiles” hücresinde 

hesaplama yapılacak profil sayısı belirtilir. Burada belirtilen profil sayısı kadar hücre oluşur ve 

bu hücrelere her bir profildeki debi değerinin m3/s olarak girileceği pencerenin sol alt 

köşesinde gözükmektedir.  

DSİ Konya Bölge Müdürlüğü tarafından DSİ Sentetik Metoduna göre bulunan taşkın tekerrür 
debileri aşağıda verilmiştir. 
 

Q50 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) 

51.14 61.90 85.81 

  
Steady Flow Data →Options → Edit Profile Names komutu seçilerek kullanılarak profillerin 

adı değiştirilebilir. 
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Yukarıda yer alan Steady Flow Data menüsünde “Reach Boundary Condition” tuşuna basılır. 

Kararlı akım sınır şartını belirlemede memba ve mansap için “Critical Depth”, “Normal Depth” 

veya “Known W.S.” değeri girilir. Memba ve mansap için “kritik derinlik” girilecek ise 

“Upstream” hücresine gelinerek “Critical Depth” tuşuna basılır. Aynı işlem “Downstream” için 

de gerçekleştirilir. Program her profil için kritik derinliği hesaplar ve bu değeri kullanır.  Veya 

kritik derinlik yerine normal derinlik eğimi (“Normal Depth”) kullanılacak ise dere yatağı eğimi 

girilir. Su yüzeyi değeri “Known W.S.” biliniyor ise her profil için bu değer girilmelidir. 

 

Çalışmada yatak eğimi, kritik derinlik olarak kabul edilmiştir. OK tuşuna basıldıktan sonra açılan 

menüden “Apply Data” tuşuna basılır. 
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File → Save Flow Data As komutu seçilir.  
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Akım verileri insuyu klasörüne “insuyuakim” adı ile kayıt edilir. 

 

Run → Steady Flow Analysis komutu seçilir.  

Bu komutun seçilmesinin nedeni akımın, kararlı akım olduğu varsayımıdır. 

 

 
Çalışmaya ID verildikten sonra akım rejimi, “subcritical” olarak alınmıştır. 
  

 
 
  



50 
 

“Compute” tuşuna basılarak hesaplama yapılır. 

 

Hesaplama işlemi bittikten sonra aşağıdaki pencereden de görüleceği gibi “insuyu” projesine 

ait çalışma alanının geometrisi “insuyugeo” isimli dosyada, kararlı akım şartları “insuyuakim” 

isimli dosyada ve hesaplamalar ise “Plan01” adlı dosyada yer almaktadır. 

 

Yapılan hesaplama sonucu elde edilen su seviyeleri aşağıda görülmektedir. Aşağıda seçilen 

kesitte 100 ve 500 yıllık tekerrür sürelerinde derede taşkın meydana gelecektir. 
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Programdan nehir yatağı boyunca kesit aldığımızda menba kısmının mansap kısmına göre daha 

eğimli olduğu ve bu yüzden mansapta dere yatağında su kalınlığının arttığı gözlemlenmektedir. 
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HEC-RAS ile yapılan hesaplamaları HEC-GeoRAS’a aktarmak için  

File → Export GIS Data komutu seçilir.  

 

Sonuçların kayıt edileceği klasör insuyu olarak seçildikten sonra dosya adı 

“insuyuRASexport.sdf” olarak belirlenir.  

100 yıl ve 500 yıllık taşkın debileri için hesaplama yapılacağından “Select profiles to export” 

tuşuna basılır ve burada “Select all” ile her iki profil seçilerek OK tuşuna basılır. Aksi takdirde 

sadece 1 profil için veri aktarması yapılır. 
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“Export Data” tuşuna basılır. Böylece bütün hesaplamaları içeren “insuyu.RASexport.sdf” 

dosyası oluşturulur. 
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HEC-GeoRAS 

• SDF tipi dosya XML dosya türüne çevrilir 

• Su yüzeyi kotu tespit edilir 

• Taşkın alanı belirlenir 

HEC-RAS’da üretilen SDF uzantılı dosyayı XML dosya türüne çevirmek için  tuşu kullanılır. 

 

 

HEC-RAS’da insuyu klasöründe hesaplamalar sonucu oluşturulan “insuyu.RASexport.sdf” 

dosyası çağırılır. 
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OK tuşuna basılarak SDF uzantılı dosya HEC-GeoRAS’da çalışılacak XML formatına 

dönüştürülür. 

 

RAS Mapping → Layer Setup seçilir. 

 

Bu aşamada; analiz adı, HEC-RAS’da üretilip XML’e çevrilen dosya, TIN dosyası ve çıktı klasörü 

belirlenir. Çıktıları ayrı bir klasörde toplamak için “New Folder” seçeneği ile “analiz” adında bir 

klasör açılır.   
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Sonuçlar “analiz” klasöründe depolanacaktır.  

OK tuşuna bastığımızda analiz adını “insuyu” olarak adlandırdığımızdan “Table of Contents” de 

bu isimli bir “Data Frame” oluşturulur.  
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RAS Mapping → Read RAS GIS Export File menüsü taşkın anında su altında kalabilecek alan 

için analizin yapılacağı sınırları poligon haline getirir.  
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OK tuşuna basarak aşağıdaki görüntü elde edilir. 

 

Poligon oluşturmak için daha önce tanımlanan “kesit” katmanında belirlenen uç noktalarını 

birleştirir. 
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RAS Mapping → Inundation Mapping → Water Surface Generation 

Bu komut seçilen profil için su yüzeyi kotlarını içeren bir alan oluşturur. Bu aşamada elde edilen 

TIN haritası, poligonun dış noktalarını birbirlerine bağlayarak bu alanı belirler.  
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Daha önce Q100 ve Q500 olarak girilen profil adlarından Q500 seçilerek OK tuşuna basılır. 

 

Aşağıda elde edilen Q500 için elde edilen su yüzeyi TIN haritası görülmektedir. 
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RAS Mapping → Inundation Mapping → Floodplain Delineation komutu seçilir. 

 

 

Q500 profili seçilerek OK tuşuna basılır.  

 

Bu aşamada su yüzeyini temsil eden TIN harita GRID formatına dönüştürülür ve elde edilen 

GRID formatlı harita, arazi kotlarını temsil eden GRID formatlı haritadan çıkarılır. Su yüzeyinin 

arazi kotlarından büyük olduğu pozitif değerler, taşkın yatağını göstermektedir. Negatif 

değerler ise kuru alanları temsil etmektedir. Çıkarma işleminde sonra pozitif değerlerle 

sonuçlanan su yüzeyi GRID haritasındaki bütün hücreler poligona dönüştürülerek nihai taşkın 

yatağı belirlenir. 

Bilindiği üzere topoğrafik haritalardaki münhaniler su yüzeylerinden geçmektedir. Çalışmada 

kullandığımız TIN haritası ise topoğrafik harita kullanılarak elde edilmiştir. Dolayısıyla su 

yüzeylerinin kotları esas alındığından TIN haritası dere yatağını temsil etmemektedir. Taşkın 

olması halinde meydana gelebilecek su derinliğinin hesaplamasında, program tarafından 

hesaplanan su seviyeleri ile TIN haritasındaki topoğrafik kotların farkı alınır. Bu nedenle elde 

edilen su derinliği, dere yatağından itibaren değil, TIN haritasındaki yükseklikten itibaren 

hesaplanan derinliktir. Eğer dere yatağından itibaren su derinliği elde edilmek istenirse 

hesaplanan su derinliğine deredeki su kalınlığı ilave edilmelidir. 
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Hesaplama sonucu elde edilen su derinliğinin dere yatağından itibaren gösterilmesi istenildiği 

takdirde dere yatağı boyunca sağ ve sol yamaçlar arası oluşturulan poligonda “TIN editting” 

komutu ile dere yatağının TIN haritası üzerinde düzenlemesi yapılmalıdır.    

 

Aşağıda Q500 debisine göre su altında kalacak alanlar, mavi renk ile görülmektedir 
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Aşağıdaki şekilde            ile işaretlenen alanda su kalınlığı oluşmasına rağmen o alanın su altında 

kalmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise o noktada kesit alınmamasıdır. Program kesit 

uçlarını birleştirerek elde ettiği poligon içinde hesaplama yaptığından           işaretli alan poligon 

dışında kaldığından dolayı hesaplama yapılamamıştır.  

 

TIN harita, geotiff harita, taşkın alanı haritası (b Q500) ve su derinliği haritası (d Q500) üst üste 

getirilir. İnsuyutin haritası şeffaflaştırılarak aşağıdaki görüntü elde edilir. Ayrıca aşağıda Q500 

debisinde meydana gelebilecek maksimum su derinliğinin 4.4 m olduğu hesaplanmıştır. Bu 

noktada kesit olmadığından  
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Su derinliğinin maksimum olduğu noktada kesit olmadığından bu noktaya en yakın 2999.794 

metredeki nehir istasyonuna ait kesit ektedir. ArcMap’de elde edilen derinlik haritası ile 

yapılan kontrollerde su derinliğinin su yüzeyinden itibaren 0.4 ila 1.4 metre arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. 
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Program sonucu oluşan ve “Table of Contents”de yer alan 4 önemli katmanı ile ilgili olarak 

aşağıda açıklamalar yer almaktadır.  

Katman adı Türü Açıklama 
Bounding 
polygon 

Vektör “kesit” katmanı sınırları 

t Q500 Raster  “kesit” katmanı sınırları içerisinde deniz seviyesinden 
itibaren oluşacak su yüzeyi 

b Q500 Vektör Nihai taşkın alanı 

d Q500 Raster Nihai taşkın alanında oluşacak su kalınlığı 

 

b Q500 katmanı, çevresi kırmızı ve içi boş olacak şekilde düzenlendikten sonra ArcToolbox ile 

KML dosyası haline getirilip Google Earth’de açıldığında aşağıdaki görüntü elde edilir.  

 

9. SONUÇ 

İnsuyu deresine ait taşkın riskinin tespit edilmesi çalışması kapsamında taşkın alanlarının 

belirlenmesi için gerçekleştirilen bu çalışmada 1/25000 ölçekli münhaniler kullanılarak elde 

edilen TIN haritası kullanılmıştır. Taşkın çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için 

mümkün olduğunca çalışacak araziyi temsil eden sağlıklı bir arazi modelinin hazırlanarak 

modelleme çalışmalarında kullanılması ve nehir yatağını doğru temsil edecek noktalardan 

nehir en kesitlerinin alınması gerekmektedir. Ancak bu çalışma kapsamında söz konusu 

derenin ilk aşamada taşkın riski ön değerlendirmesinin yapılması hedeflenmiş olup bu 

kapsamda eldeki veriler kullanılmıştır. Dolayısıyla, akarsu yatağında ölçüm alınmadığından bu 

harita yatak kesitlerini temsil etmede yetersiz kalmıştır. Modelde kullanılacak en kesitlerin 

nehir yatağını temsil etmesi açısından arazi gözlemlerine dayanılarak kesitlerde HEC-RAS 

uygulaması içinde geometrik düzenlemesi yapılmıştır. 

Manning katsayı için de taşkın alanlarına ait ayrı bir hesaplama yapılmamış arazi deneyimlerine 

dayanılarak ortalama değer alınmıştır. 
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Daha ayrıntılı ve gerçekçi sonuç alınabilmesi için daha yüksek çözünürlükte hazırlanmış olan 

(1/5000 veya 1/1000 ölçekli) sayısal arazi modelleri ile nehir yatağını doğru bir şekilde 

programa aktarılabilmesi amacıyla yatak en kesitlerinin yerinde belirlenmesi önem 

taşımaktadır. Ayrıca, modelin daha sağlıklı sonuçlar verebilmesi açısından gerek dere yatağı, 

gerekse taşkın alanındaki Manning katsayısının ayrı ayrı olarak hazırlanıp modele girdi olarak 

verilmesi gerekmektedir. Netice olarak arazi, programa ne kadar doğru yansıtılırsa hata payı o 

derece azalacaktır. 

CBS, taşkın tehlikesine yönelik çalışmalarda da kullanılmaktadır. HEC-RAS ile yapılan 

hesaplamaları HEC-GeoRAS’a aktarmak için kullanılan sayfada velocity (hız) seçeneği 

işaretlendiği takdirde akışkanın hız dağılımı da hesaplanabilmektedir. 

Taşkın tehlikesi ise "derinlik x hız" kombinasyonu olarak tanımlanır ve belirlenen tehlike 

seviyelerine göre kategorize edilir. Bu çerçevede “Taşkın Tehlike Haritalarının” belirlenmesi, 

su yayılım alanlarında suyun derinliği ve hıza bağlı olarak gerçekleştirilir.  Bunun için ise 

öncelikle “Taşkın Su Basma Haritalarının” ve “Taşkın Derinlik Haritalarının” hazırlanması 

gereklidir (Darama 2013). 

 

Bilgisayar programları taşkın alanlarının belirlenmesinde iyi bir araç olabilirler. Elde edilen 

sonucun deneyimli kişilerce yorumlanması ve faydaya dönüştürülmesi esastır. Aksi takdirde 

sadece bilgisayar programı ile bir sonuç elde edilmiş olur.  
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