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COĞRAFĠ BĠ LGĠ SĠSTE MLERĠ Ġ LE ALTYAPI UYGULAMALARI VE 

ANALĠ ZĠ                                                                                                                

ÖZET 

Coğrafi  Bil gi  Siste ml eri, konu msal  veri  t abanı  i çin t asarlanmı ş  yazılı m ve donanı m 

el e manl arı nı n bir  büt ünü ol arak t anı ml anabilir.CBS’l er  çok büyük mi kt arda ve 

kar maşı k ilişkiler  i çeren veri ni n,  bil gisayar  desteği nde alışılagel miş  yönte ml erden 

çok daha et ki n şekil de yöneti mi ve organi zasyonunu sağlar.  

CBS pek çok di ğer  al anda ol duğu gi bi  alt yapı  uygul a mal arı  i çi n de kullanılmakt adır. 

CBS,  alt yapı  verileri ni n siste me  akt arıl ması,  i şlenmesi,  çeşitli  modeller  ol uşt urul arak 

sorgul anması,  analizi,  i zlenmesi  ve bakı mı nı n hızlı  bir  şekil de yapıl masını  sağl ar. 

Me vcut  dur umun sisteme  akt arıl ması yl a,  hangi  böl gel erde yeni  hatlara i hti yaç 

ol acağı,  hangi  hatları n yenilenmesi  gerekti ği  ve yeni  hatları n nerel erden geçiril mesi 

gerekti ği  gi bi  sorul ar  kol ayca yanıtlanır.  Ayrı ca CBS’ ni n alt yapı  uygulamal arı na 

kazandıracağı görselli k siste mi n daha kol ay anlaşılması nı sağlar.  

Bu çalış mada,  önceli kle verilerle il gili  çalış mal ar yapıl mı ş,  el deki  t üm veriler  aynı 

for mat a çevrilerek,  CBS’ ne akt arıl mı ştır.  Seçilen böl geye ait  veriler;  mevcut  ve 

pl anlanan atı ksu hatları,  böl gedeki  dereni n mevcut  ve pl anlanan kısı ml arı,  havzal ar, 

hali hazır  haritalardır.  Bu veriler  CBS’ de oluşt urul dukt an sonra,  bu bil gilerle 

ol uşt urul an özniteli k t abloları ndan yararlanarak sorgul a ma ve analizler  yapıl mı ştır. 

Nüf us  bil gileri ni n ol uşt urul abil mesi  i çi n,  İstanbul’un genel  nüf us  sayı mı 

bil gileri nden ve daha önce yapılan nüf us  t ahmi ni  çalış mal arı n yararlanıl mı ştır.  Nüf us 

tahmi ni  hesap yönt e ml eri  karşılaştırılarak,  uygun hesap yönt e mi  seçilmi ştir.  Bu 

hesap yönt e mi  il e seçilen za man yani  30 sene sonrası  i çi n yapılan nüf us  t ahmi ni 

havzalara uygul anarak debi  t ahmi ni  yapıl mı ştır.  El de edilen debi  değerl eri  sist e me 

akt arıl dı ğı nda,  30 sene sonra da seçilen boru çapl arı nı n bu debi yi  t aşı dı ğı 

gör ül mekt edir.  2033 yılı  i çi n hesapl anan havza nüf usl arı  ve debileri öznit eli k 

tabl ol arı na akt arılarak siste me  dahil  edil mi ştir.  Sonuçl ar  yapılan bir  simul asyonl a 

dest ekl enmi ştir.  Si mul asyon i çi n CBS verileri  kullanıl mı ş  ve sonuçl ar si st e mi n 

çalıştı ğı nı göst er mi ştir. 
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SE WERAGE APPLI CATI ON AND ANALYSES BY USI NG GEOGRAPHI C 

I NFORMATI ON SYSTE M                                                                            

SUMMARY 

Geographi c I nfor mati on Syst e m can be descri bed as  whol e el e ments  of  hardware and 

soft ware f or  spatial  dat abase.  GI S pr ovi des  manage ment  and or gani zati on of  l arge 

a mount  of  dat a based on co mput er  whi ch requires  co mpl ex connectivit y.  Thi s 

met hod is more effecti ve then conventi onal met hods.  

GI S i s  used f or  wi de range of  applicati ons  li ke sewerage.  GI S pr ovi des  us  to transfer 

the se werage dat a t o t he syst e m and pr ocessi ng,  modelli ng,  monit ori ng and r api d 

mai nt enance of  t he syst em.  Modelli ng of  an existing se werage syst e m can be  used t o 

anal yse t he existi ng sit uati on easil y and det er mi ne t he areas  whi ch requires  ne w 

pi peli nes  and t heir  routes  and t he pi peli nes  whi ch are i nsufficient  and needs 

repl ace ment.  Additi onally,  GI S gi ves  very well vi sual  effect  of  se werage syst e m 

whi ch makes it more understandabl e. 

In t his  st udy,  i nitiall y t he dat a has  brrn gat hered and t o t he required transferred t o 

GI S.  The dat a collect ed incl udes  existi ng and pl anned wast ewat er  net work syst e m, 

existi ng and pl anned sections  of  strea m channel,  cat chments  and maps  of  a  chosen 

area.  Aft er  t he GI S dat abase i s  set,  t he syst e m has  queried and anal ysed by usi ng 

attri bute t abl es.  Popul ation dat a of  Istanbul  has  been prepared by usi ng census  dat a 

record and past  popul ati on esti mati on st udi es.  Estimati on f or  30 years  desi gn hori zon 

has  been made and f ut ure wast ewat er  fl ows  are cal cul ated by usi ng cat chment  bases. 

Cal cul at ed popul ati on and fl ow val ues  has  been transferred t o syst e m and i t  has  been 

concl uded t hat  t he wast ewat er  syst e m i s  adequat e f or  f ut ure fl ows  ( 2033).  The results 

are supported by t he simul ati on where I NFOWORKS si mul ati on pr ogra mme  has 

been used by usi ng GI S dat a.  
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1.  GĠ RĠ ġ 

 

1. 1.  Gi riĢ Ve ÇalıĢ manı n Amacı  

Coğrafi  Bil gi  Siste ml eri pek çok al anda ol duğu gi bi  alt yapı  uygul a maları nda da 

kullanıl makt adır.  Alt yapı  uygul a mal arı nı n birbiriyle bağı mlı  ol ması  ve gel ecek 

yıllarda kullanılabil mesiyl e il gili  sorgul a mal ar  CBS il e rahatlı kla yapılabil mekt edir. 

Her hangi bir  böl geni n yeni  bir  atı ksu hattı nı  planl arken,  önceli kl e mevcut  atı ksu 

hatları nı n dur umunu,  o böl gedeki  di ğer  alt yapıları n yerleri ni  bil mek gerekir.  Bir 

CBS’ de,  atı ksu,  yağmursuyu,  i ç mesuyu gi bi  değişi k alt yapı  siste ml eri ni  birarada 

gör mek,  bunl arala il gili  konu m analizleri ni  yapmak,  mevcut  siste ml erle yeni 

yapılacak siste mi  karşılaştır mak mü mkündür.  CBS,  pl anl a ma yaparken,  pek çok 

kriteri birarada görüp, sorgula ma ve analizler yapma mı zı sağlar.  

Yapıl an çalış mada seçilen böl geye ait  atı ksu hatları  ve dere hattı nı n bir  CBS’ ye 

çevril mesi,  bu hatlar  üzeri nde sorgul a mal ar  yapıl ması  a maçl anmı ştır.  Ayrı ca 

çalış manı n sonunda hedeflenen,  alt yapı  hatlarını n CBS yar dı mı yl a anali zi  ve 

belirlenen za man aralığı  i çerisi nde nüf us artışı nı n i ncel enerek si st e mi n 

çalışabilirliği ni n irdel enmesi dir. 

Pr oj e al anı  Sarı yer  il çesi  Tarabya mahallesi ndeki  Tarabya deresi ni n ı slah edil en 

kı s mı nı n i ki  yanı ndaki  atı ksu hatları  ile sahil  hatları ndan biri alı narak 

ol uşt urul muşt ur.  Bu pr oje kapsa mı nda atı ksu hat ları  ve dere ı slahı  CBS ort a mı nda 

ol uşt urul arak,  seçilen hatları n gel ecekt eki  nüf us  hesapl arı  ve analizi  yapıl mı ştır. 

Çalış ma sırası nda 30 sene sonrası  i çi n bir  nüf us  t ahmi ni  yapılarak,  bu nüf us 

havzalara uygul anmı ş  ve debi deki  değişi m siste me  yansıtıl mı ştır.  Di ğer  alt yapı 

uygul a mal arı ndan farklı  ol arak bu çalış mada a maçl anan,  siste mi n analizi nin yanı  sıra 

Coğrafi  Bil gi  Siste mi nin kazandıracağı  görselliği n de göst eril mesi dir.  Pr oj e 

aşa mal arı  i çi nde sadece verileri n siste me  girilmesi yl e ol uşan bir  veri t abanı ndan 

farklı  ol arak birtakı m mühendisli k verileri n el de edil mesi ne çalışıl mı ştır. Ayrı ca bir 
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böl geni n si mul asyonu ile yapılan i ncel e me  ve gelecek dur um analizleri ni n sonuçl arı 

dest ekl enmi ştir. 

Uygul a mada farklı  for matlardaki  veriler  düzenl enerek bu çalış ma i çi n Coğrafi  Bil gi 

Si ste mi  ol arak seçilen Ar c Vi e w ort a mı na akt arıl mış,   çeşitli  kat manl ar  ve bunl ara ait 

özniteli k t abl ol arı  oluşt urul muşt ur.  Bugünkü ve gel ecekt eki dur umun 

karşılaştırılabil mesi içi n gereken tabl ol ar siste me ekl enmi ştir. 

Yapıl an çalış mada bugünkü nüf usun ve gel ecekt eki  nüf usun en doğru şekil de 

belirlenmesi  i çi n araştırmal ar  yapıl mı ş,  el de edilen sonuçl ar  irdel enerek çalış ma  al anı 

içerisi nde seçilen havza ve  atı ksu hatları  i çi n nüf us  ve debi  t ahmi ni  yapıl mı ştır. 

Çalış ma böl gesi ndeki  yapı  i ncel enerek,  havzal ardaki  nüf us  yoğunl uğu 200 ki şi/ ha 

ol arak belirlenmi ştir  ve bugünkü nüf us  değerleri bu yoğunl uğa göre bulun muşt ur. 

Gel ecekt eki  nüf us  t ahmi ni  il e il gili  yönt e ml er  karşılaştırılarak ve daha önce 

hesapl anmı ş  nüf us  t ahminleri nden de yararlanılarak,  30 sene sonrası nı n yani  2033 

yılı içi n bul unan nüfus değerleri havza nüfusl arı na indirgenmi ştir.    

Nüf us  artış hı zı nı n ve gelecekt eki  nüf us  hesabı nı n yapıl ması  il e il gili  pek çok yönt e m 

vardır.  Ancak bu çalış mada sadece bunl ardan Devl et  İstatisti k Enstit üsünün hesap 

yönt e mi  kullanıl mı ştır. Gel ecekt eki  nüf us  hesabı nı n yapıl ması nda karşılaşılan 

farklılıkları n gör ülebil mesi  i çi n farklı  i ki  yönt e ml e daha ana nüf usl ar  hesapl anmı ştır. 

Tür ki ye ve İst anbul  i çi n sayı m bil gileri  ve nüf us  artış hı zları  da ayrıca i ncel enmi ştir. 

Nüf us  artış hı zl arı ndaki f arklılıklara bakıl dı ğı nda İst anbul  ili  i çi n nüfus  t ah mi ni 

yap manı n zorl uğu görül mekt edir.  Bu nedenl e gel ecekt eki  artış hı zl arı nı n 

belirlenmesi nde daha önce yapılan Mast er Pl an çalış mal arı ndan da yararlanıl mı ştır. 

Nüf us  hesapl arı nı n yapılması ndan sonra hi droli k hesapl ar  i çi n debiler  gel ecekt eki 

nüf usa göre hesapl anmı ştır.  Hesapl anan yeni  debiler  sist e me  uygul andı ğı nda 30 sene 

sonrası içi n siste mi n yet erli ol up, ol mayacağı açı kça görülecektir. 

Çalış manı n i ki nci  böl ümünde,  CBS’ ni n genel  tanı mı  ve alt yapı  uygula mal arı nda 

kullanı m esasları  anl atılmı ştır.  Bu böl ümde he m yağ mursuyu he m de atı ksu yöneti mi 

ve uygul a mal arı nda CBS’ ni n nasıl  kullanıl dı ğı  ve ne gi bi  çalış mal ar  yapıl dı ğı ndan 

bahsedil mi ştir. 

Uygul a ma böl ümünde yani  üçüncü böl ümde önceli kle uygul a manı n yapıldı ğı  al anl a 

ilgili  genel  bil giler  veril mi ş,  mevcut  ve pl anl anan hatları n dur umu anlatıl mı ştır.  
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Ayrı ca hesapl arda kullanılan debi  f or mülleri ni  açı kl ayabil mek i çi n atı ksu ve 

yağ mursuyu hatları nda uygul anan hesap kriterleri nden bahsedil mi ştir.  Verilen 

CBS’ de ol uşt urul ması,  nüf ust aki  değişi ml er  ve nüf us  artış  hı zl arı,  günü müzdeki  ve 

gel ecekt eki  nüf us  il e debi  hesapl arı,  sorgul a ma ör nekl eri yle sonuç simul asyonu 

anl atıl mı ştır. 
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2.  COĞRAFĠ BĠ LGĠ SĠSTE MLERĠ VE ALTYAPI UYGULAMALARI  

2. 1.  CBS ni n Genel Tanı mı  

Genel  ol arak CBS,  konu msal  veri  t abanı  i çi n t asarlanmı ş  yazılı m ve donanı m 

el e manl arı nı n bir  büt ünü ol arak t anı ml anabilir  (Masr y and Lee, 1988).  Burada veri 

tabanı,  birbiri  ile ilişkili veri  t opl ul uğu ol arak t anı ml anır.  Birbiri  ile ilişkili  veri,  bir 

doğal gaz şebekesi ne,  bir  mahalledeki  parsellere,  bir  or mandaki  ağaç t ürlerine,  vs.  ait 

veri  ol abilir.  Veri  t abanı  yöneti mi  i se  veri ni n veri  t abanı na giril mesi,  depol anması, 

işlenmesi  ve analizi  ile bir  for mda kullanıma  sunul ması dır.  CBS’ni n t e mel 

bileşenleri nden i kisi,  verini n belirli  bir  yapı  altı nda depol andı ğı  veri  t abanı  ve veri 

tabanı  yöneti mi  i şlevleri ni  yeri ne getiren ve kullanı cıları n uygulamal arı nı 

modellendir mel eri ni sağlayan yazılı m araçl arı dır. 

CBS’l eri n çı kış  nokt ası, çok büyük mi kt arda ve kar maşı k ilişkiler  i çeren veri ni n 

bil gisayar  dest eği nde alışılagel mi ş  yönt e ml erden çok daha et ki n bi r  bi çi mde 

or gani zasyonu ve yönetimi  ol muşt ur.  Di ğer  bir  anl atı ml a,  bu t ür  veri ni n arşi vlenmesi 

ve güncellenmesi  ile aranan veri ye erişilebil mesi,  çeşitli  analizleri n yapıl ması  ve 

sonuçl arı n i stenen t arzda rapor  edil mesi  gi bi  t emel  i şle ml eri n gel eneksel  yoll arla 

basit  ve hı zlı  bir  bi çi mde gerçekl eştirileme mesi,  aynı  veri ni n farklı  kul lanı cılarca 

kullanılabilir ol ma ması CBS’l eri gerektir mi ştir. 

CBS’l eri n il gi  al anı nı ol uşt uran veri ni n kar maşı klı ğı,  konu m boyut unu da 

içer mesi ndendir.  Bu nedenl e CBS’l erde t ut ul an veri  genelli kle konu msal  veri  ol arak 

anılır.  Konu msal  veri  he m kendi  yapısı  he m de i çerdi ği  ilişkiler  bakı mı ndan 

kar maşı ktır.  Genel  a maçlı  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri  konu msal  ol mayan veri ye 

yöneli k ol dukl arı ndan,  CBS’l er  veri  t abanı  yönetim si ste ml eri nden farklı  olarak veri 

girişi,  işle me,  analiz,  sunuş  gi bi  t e mel  i şlevl eri n hepsi nde konu m boyut unun getirdi ği 

kar maşı klı ğı n üstesi nden gel mek durumundadır. 
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Her hangi  bir  CBS proj esi ni n en öne mli  aşa mal arı ndan biri  veri t abanı nı n 

ol uşt urul ması dır.  Bunun içi n yapılacak bir  gereksini m analizi  ile veri  t abanında hangi 

bil gileri n bul unması  gerekti ği  belirlenir.  Ar dı ndan uygun veri  modelleri  kullanılarak 

veri tabanı nı n yapısı tanıml anır ( Cö mert ve Bost ancı, 1999).  

2. 2.  CBS ve Altyapı Uygul amal arı  

2. 2. 1. CBS ile yağ mursuyu ve atı ksu yöneti mi uygul amal arı  

Haritala ma  ( mappi ng), i zl e me  ( monit ori ng),  modelle me  ( modeli ng) ve  bakı m 

( mai nt enance)  yağmursuyu ve atı ksu siste ml eri ni n yöneti mi nde en öne mli  4 

uygul a madır.  Bu uygul amal arı n dör dü de i ngilizcede M harfi yl e başl adığı ndan 4 M 

yakl aşı mı  ol arak adlandırıl mı ştır.  Burada daha sonraki  böl üml er de de 

karşılaşılabileceği  düşünül erek 4 M yakl aşı mı  ol arak kull anılacaktır. CBS,  4 M 

yöneti m stratejisi ni geliştir mek veya kullanılabilir hal e getir mek içi n kullanılabilir.  

Haritala ma  i şleri;  veri  girişleri,  harita yapı mı  ve veri  yöneti m servisleri nin hepsi ni 

içeren ve açı kça karakt erize eden bir  Harita Pr ogra mı’nı n ( CMP)  geliştiril mesi yl e 

daha i yi  yönetilebilir.  Bi lgisayar  dest ekli  Harita Pr ogra ml arı;  t a ma ml anmış,  hassas, 

güncellenmi ş  ve fi nansal  açı dan uygul anabilir altlı k haritalar  üret ebilir.  Harita 

pr ogra ml arı  hassasi yet  ve güncelle me  yapıl ması na ol anak sağl adı ğı ndan,  siste mdeki 

acil  duruml arı n cevapl andırıl ması  daha hı zlı  yapılabil mekt edir.  Bil gisayar  harita 

yapı m pr ogra ml arı,  CBS t eknol ojisi ni  fot ogra metri k öl çüml erden,  arazi  kayıt 

dosyaları ndan,  personelin yaptı ğı  anket  ve görüş mel erden parça parça t opl anan 

bil gileri birleştir mek içi n kullanılır.  

İzle me  çalış mal arı  pahalı  bir  uygul a madır.  Tüm çalış ma  i çi n ör nek böl gel eri n 

izlenmesi  çok masraflı dır.  İzl e me  alt yapı  siste ml eri  ve kapsadı ğı  özelli kl eri n sağl a m 

bir  anl a m kazanması ndan el de edilebilen,  ti pi k gözl e m böl gel eri ni n seçimi ni  i çerir. 

Su havzası,  atı k su havzası,  alıcı  su ort a mı  ( yüzeysel  sul ar),  yollar,  bel edi ye sı nırları, 

nüf us  özelli kleri  ve arazi kullanı ml arı  gi bi  CBS kat manl arı  uygun gözl e ml e me  böl ge 

seçenekl eri ne sağl a m bir temel ol uşt urur.  

Modelle me,  prati k veya hatta di ğer  anl a mda mü mkün ol a mayacak yollarla alt yapı 

siste ml eri  konusunda çalışıl ması na yardı mcı  olur.  Mat e mati k modeller  si ste mi 
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anl a mak ve siste mi n uygun operasyonl arı  i çi n strateji  geliştir mede kullanılır.  Bir 

topla ma siste mi ni n det aylı  hi droli k ol uşumunun si mül asyonuna  yat kı n kar maşı k 

modelleri n gelişi mi  çok çalış ma gerektiren bir başlı ktır.  Modeli n yoru ml an ması 

ol dukça uzun sürebilir.  CBS model  gelişi mi  ve yor uml anması nı  kol aylaştır mak i çi n 

kullanılır. 

Bakı m uygul a mal arı  doğr u ve güncellenmi ş  günl ük siste m girişleri ni  ve haritaları 

içerir.  CBS,  kanalizasyon bul gul arı ndan,  müşteri  şi kayetleri nden ve belirlenen 

pr obl e mli  kanalizasyon böl gel eri nden i ş  sırala ması nı  ot omati k ol arak çıkaran bir 

bil gisayarlı  bakı m yönetim si ste mi  sağl ar.  Bu sistem,  kur umsal  mevcut  bakım si st e mi 

ve CBS bağl antıları yla başarılabilir (Sha msi and Fl et cher, 1996).  

2. 2. 1. 1. Harita uygul a mal arı  

Bil gisayar  dest ekli  harita yapı m pr ogra ml arı nı n gelişi mi  i çi n günü müzde kull anılan 

dört  ana bil gisayar  harita ol uşt ur ma siste mi  vardır:  Bil gisayar  dest ekli  harita yapı mı 

( CAM),  bil gisayar  dest ekli  t asarı m ve  t aslak ol uşt ur ma ( CADD),  bil gisayar  dest ekli 

haritacılı k ve t esis yönetimi  ( AM/ F M)  ve Coğrafi  Bi l gi  Siste mi  ( CBS).  CBS,  coğrafi 

referanslı  veri ni n t opl anması,  depol anması,  i şlenmesi,  değiştiril mesi,  görünt ül enmesi 

ve çı ktıları nı n alı nması  içi n kullanılan bil gisayar  tabanlı  bir  siste mdir.  Ne  yazı kki  bu 

tanı m CAM ve  AM/ FM’ e  de uygul anabilir.  Bununl a birli kte her  üç t eknol oji de 

açı kça farklı  özelli kler ve  uygul a mal ara sahiptir.  Ör neği n CAM veya AM/ F M 

siste ml eri  CBS kadar  kol ay kullanıla madı ğı  gibi,  CAM ve  AM/ F M si ste ml eri 

konu msal  analizlere izi n ver mezl er.  CBS,  konu msal  analizi  sağlayan veri 

kat manl arı nı  karşılaştırarak,  aral arı ndaki  farkı  gör me yet eneği ne sahi ptir.  Bi r  CAM 

haritası  i nsan gözünün grafi k sezgisi ne sahi p değildir.  Ör neği n hangi  drenaj  al anı nı n 

nereye yakı n ol duğu gi bi.  CBS il e ol uşt urul muş  bir  harita i çi n böyl e bir  sı nırla ma 

yokt ur  çünkü özelli kler  veya t opol oji  değerleri  arası ndaki  konu msal  ilişkiler  basitçe 

harita mantı ğı nı n bir parçası dır. 

Bi r  ti cari  atlas  şirketi,  uygul a mal arı  her  şeyden önce kart ografi k ür ünl er  olduğundan, 

CAM si ste mi ni  kullanabilir.  Bir  t elefon şirketi,  t elefon siste mi  operasyonl arı  ve 

bakı m i çi n AM/ F M sisteml eri ni  birli kte kullanacaktır,  çünkü aynı  za manda bi r  kabl o 

ağı nı  hı zlı  bir  şekil de izl eyebilir  ve özelli klerini  yeni den el de edebilir ol malı dır. 

Kanalizasyon siste ml eri nin yöneti mi  i çi n en uygun siste m Bil gisayar  Harita Yapı m 
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Pr ogra mı  ( CMP)  dest ekli  CBS’ dir.  Çünkü siste m pek çok konu msal  analizi 

yönet ebil meli,  ne kadar  müşt eri  ol duğu,  ti pi  (endüstri yel,  ticari,  ot ur maya ayrıl mı ş, 

vs.)  ve pl anlanan kanalizasyon hattı nı n ne kadar  uzaklı kta konu ml andırıldı ğı  gi bi 

sorul ara cevap ver meli dir.  En öne mlisi,  kanalizasyon siste mi  yöneti mi ne ek ol arak 

kullanılan pr ogra ml ar  beledi yel eri n di ğer  uygul amal arı nı  da dest ekl e melidir.  Ka mu 

işleri ni  yür üt en biri ml er  bakı m i zl e me ve pl anl a ma yöneti mi ni  yapabil melidir.  Ka mu 

güvenli ği yl e il gili  biri ml er  suç analizi  yapabil meli dir.  Bu sebepl erden dol ayı  eğer 

kanalizasyon siste mi  kanalizasyon i daresi  yerine bir  yerel  yöneti m t arafı ndan 

yönetilir  ve uygul anırsa, pr ogra m t üm şehir  biriml eri ni n gereksi ni m duyduğu harita 

yapı mı na aynı  anda hitap edebil mek i çi n t asarlan malı dır.  Di ğer  bil gisayar  t abanlı 

teknol ojileri n çoğu gi bi  bil gisayar  yazılı ml arı,  daha kaliteli  grafi kl er  ve daha esnek 

yazılı m CBS yet eneği ni  uygul anabilir  yap mı ştır.  Bundan dol ayı  harita progra mı yl a 

dest ekl enen CBS,  t üm harita i hti yaçl arı nı  karşılamak ve  bel edi ye i htiyaçl arı nı n 

yöneti mi içi n en uygun teknol oji dir  (Sha msi and Fletcher, 1996).  

2. 2. 1. 2. Ġzle me uygul a mal arı  

Alt yapı  siste ml eri nde gözl e m nokt aları  ol arak pek çok değişi k nokt a kul lanılacağı 

gi bi  birleşi k siste ml erdeki  t aşkı n deşarj  nokt al arı,  savakl ar  kullanılabilir.  Taşkı n 

nokt aları nı n en öne mli  i htiyaçl arı ndan bir  t anesi  her  bir  t aşkı n ol ayı nı n neden,  sı klı k, 

süre,  mi kt ar  ve akış  kalitesi  i çi n gözl enmesi dir.  Bu i hti yacı  karşılayabil mek i çi n il k 

alternatif  ol arak,  gözl e m nokt ası nı n hepsi ni n i zlen mesi ni n fi zi bilitesi ne çalışıl mı ştır. 

Bu seçenek,  akış  monitörleri ni n,  su kalite ör nekl eri ni n ve her  nokt anın,  yağ mur 

öl çüml eri ni n bakı mı nı,  satı n alı nması nı,  yükl enmesi ni  ve gözl enmesi ni gerektirir. 

Ancak bu seçenek,  gereğinden fazl a mali yeti  ve böl ge yapısı ndaki  çevre koşull arı na 

zıtlı k gi bi  di ğer  pr obl e mler  yüzünden uygul ana maz.  İki nci  seçenek gözl eml e me  ve 

modelle meni n birleşi mi yl e ol uşt urul muşt ur.  Bu seçenekt e,  birleşi k siste m t aşkı n 

nokt aları nı n ti pi k alt  seti,  yet erli  kali brasyon verisi ni n t opl anması  ve her  gözl enmi ş 

al an i çi n kali bre edil mi ş  modeli n gelişi mi nde geçi ci  ol arak gözl enebilir.  Kali bre 

edil mi ş  model  para metreleri  sonradan gözlenme mi ş  al anl arı n modell eri ne 

uygul anabilir.   Modeller  sonuçt a,  mi kt ar  ve gözl enmi ş  yağış  verileri nden t aşkı n 

deşarjları nı n kalitesi ni  tahmi n et mek i çi n kullanılabilir.  Bu seçenek il k seçeneği n 

yakl aşı k üçt e biri kadar mali yetli dir. 
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CBS yazılı ml arı  ti pi k birleşi k siste m t aşkı n nokt aları nı n seçi mi  i çi n kullanılır.  Ti pi k 

yerleri n seçi mi  kar maşı k bir  i ştir.  Hedef,  öl çü ve model  kali brasyonunda kull anı m 

içi n veri  değerleri ni n genişletil mesi,  akış  öl çümü,  örnekl e mel er  ve siste min dı şı nda 

düşünül en yağış  öl çüml eri ni n düzenli  dağıtıl ması,  bu yüzden de servis  al anl arı nı n 

tüm bileşenl eri ni n eşit  olarak çevrel enmesi dir.  Tü m arazi  kullanı ml arı  i çin kat man 

sağlanması,  bili nen pr obl e mli  Birleşi k Kanalizasyon Taşkı n ( CSO)  alanl arı  ve 

savakl arı n t üm ti pl eri  gi bi  di ğer  fakt örler,  yükl e me ve i zl e me  araçl arı nı n bakı mı  i çi n 

eksi ksiz çalışıl malı dır  (Sha msi and Fl etcher, 1996). 

2. 2. 1. 3. Mo delle me uygul a mal arı  

Modelle me  ve  gözl e ml emeni n birleştirilerek uygul anması  pek çok çalış mada seçilen 

bir  yakl aşı mdır.  Topl ama  si ste ml eri ni n model lenmesi  i çi n çoğu çalışmada  US.  

Environment al  Pr ot ection Agency t arafı ndan geliştirilen Yağ mursuyu Yöneti m 

Modeli  ( S WMM)  kullanılır  ( Sha msi  and Fl et cher,  1996).  S WMM er ken 1970’i n 

başl arı nda geliştiril mi ş  ve sürekli  deva m ettirilerek güncellenmi ştir.  Bu bel ki  de en 

iyi  bili nen ve kullanılan kentsel  akış  kalite/ mi kt ar  modelleri ni n en yaygı n 

kullanılanı dır.  S WMM geniş  ve ko mpl eks  bir  model dir,  model  yer  yüzeyi ndeki 

kirlilik ve çökel meni n bor u ve kanal  ağı yl a depol a ma arıt ma biri mi ne ve sonuçt a 

yüzeysel  sul ara hareketini n canl andırıl ması nı  sağl ar.  Her  i ki  küçük ol ay ve  sürekli 

si mül asyon,  t ahmi ni  debi  ve kirlilik t opl anması  i çi n doğal  havzalar ve  atı ksu 

havzaları  üzeri nde uygul anabilir.  Pl anl anan model  kentsel  akış  pr oble ml eri  ve 

azalt ma seçenekl eri ni n çalışıl ması  i çi n kullanılır. Tasarı m modeli  det aylandırıl mı ş 

atı ksu havzası  şe ması  ve daha kısa si mül asyon za man adı ml arı nı  kullanarak sonuç 

si mül asyonl arı yapmakt adır. 

Kur u hava mi kt arı  ve kalitesi ni n modellenmesi  i çin en az veri  girişi;  de mografi k veri 

(yerleşi m biri ml eri,  yerleşi m biri mi  başı na düşen ki şi  sayısı,  ort ala ma  bir  yerl eşi m 

biri mi ni n pazarla ma  değeri  ve ort ala ma  aile geliri),  arazi  kullanı mı  (t ek ve kal abalı k 

aile yerleşi m al anı,  ti cari,  endüstri yel  ve açı k alan)  ve her  gün t ekrarlanan günl ük 

mi kt ar/ kalite varyasyonları ndan ol uşur.  Ti cari  ve endüstri yel  kur u hava debileri 

S WMM t arafı ndan hesapl anmaz ve bunl ara ait  t ahmi nl er  kullanı cı t arafı ndan 

ol uşt urul malı dır.  Islak hava mi kt arı  ve kalitesi ni n modellenmesi  i çi n en az veri  girişi; 

gözl e ml enmi ş  veya yapay hyet ographs,  havzanın fi zi ksel  özelli kleri  (alan,  eği m, 

genişli k,  su geçir mezli k),  havzanı n hi droli k özellikleri  ( Green- Ampt  veya Hort on 
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sız ma  para metreleri,  yüzey ve dere kanal  pür üzlül ük katsayıları,  yüzey depresyon 

deposu ve dere kanal  geomet risi)  ve yüzey kirlenme  özelli kleri nden (arazi kullanı mı, 

topl a m yay uzunl uğu,  topl a ma havzası  hac mi  ve önceki  kirlilik konsantrasyonu, 

cadde süpür me aralı ğı  ve becerisi,  kur u günl erin il k yağış  önceli ği,  her  arazi 

kullanı mı  i çi n t oz/ kir  ve kirlilik kesir  para metreleri,  il k kirlilik yüzey yükl e mesi  ve 

temi zl e me katsayıları) oluşur. (Sha msi and Fl etcher, 1996) 

Coğrafi  bil gi  siste ml eri i çi n modelle me  ol dukça öne mli  bir  bileşendir.  Nor mal 

şartlarda yapıla mayacak bazı  analizler  ol uşt urulan bir  model  üzeri nde rahatlı kl a 

yapılabilir  ve çeşitli  senaryol ar  ol uşt urul abilir.  Böyl eli kle pek çok değişik sonuçl ar 

el de edilebilir. 

2. 2. 1. 4. Bakı m uygul a mal arı  

Bil gisayarlı  bakı m yöneti mi,  daha ayrı ntılı  planl a ma,  kor uyucu ve düzeltici 

uygul a mal arı n pr ogra ml an ması na i zi n verir.  Aynı  za manda,  daha önce i hmal  edil mi ş 

işler  çabukça eti ketlendirilebilir.  Önceli k sırası na göre pr ogra ml anabilir. En geni ş 

ka mu kur ul uşları  i zleme  yol uyl a bakı m probl e ml eri ni n deneti mi  ve  bakı m 

pr ogra ml arı nı n yapıl ması  i çi n bil gisayar  pr ograml arı na sahi p ol malı dır. Böyl eli kl e 

daha önce yapıl mı ş  onarı ml ar  i zl enebilir  ve t a mi r  mali yetleri  belirl enebilir.  Bakı m 

işi,  eğer  pr obl e mli  böl geler  ve yapılan bakı m i şl eri  harita üzeri nde gör ünt ülenebilirse 

hı zla yönetilebilir.  Bu i şle m,  kur ul uşları n mevcut  modülleri  ve CBS’ ye bağl antı 

kur ul arak başarılabilir.  Kanalizasyonl arı n bakı m ve deneti m geç mi şl eri  bakı m veri 

tabanı ndan alı nabilir  ve CBS’ ni n kanalizasyon kat manl arı na transfer  edilebilir.  Renk 

kodl a malı  t e mati k haritalar,  renkl endir me  kapasiteleri,  konu m ve bakı mı nı n 

yapılabilirliği ne göre böl üml enmi ş  kanalizasyon parçal arı nı n renkl endiril mesi yl e 

ol uşt urulabilir (Sha msi and Fl etcher, 1996).  

Bakı m uygul a mal arı nı n siste me ekl enmesi,  pek çok i hti yaca karşılık verebildi ği  gi bi 

acil  dur uml ara çabuk müdahal e edil mesi ne olanak sağl ar.  Bu da Coğrafi  bil gi 

siste ml eri ni n kullanı m al anı nı  genişleterek,  özelli kle alt yapı  siste ml eriyle il gili 

kur ul uşlarda önceli kli olarak kullanı mı nı n gerekliliği ni göst erir. 
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2. 2. 2. Akı Ģ  yüzeyi  yöneti mi  modelle me  analizleri  hazı rl anması  i çi n CBS’ ni n 

kull anıl ması  

2. 2. 2. 1. Bi r modelle me aracı gibi CBS’ ni n kull anıl ması 

Günü müzde mühendisler,  hi drol oji k ve hi droli k modelle me  i çi n veri  hazırla mada 

CBS’ yi  kullanma yol unu seç mi şlerdir.  CBS’ ni n konu msal  yet enekl eri ne bağlı  ol an, 

uygul anabilir  t eknol oji,  sürekli  kalite kontrol ü kadar  i yi  t ut arlı  modelleme  girişleri 

üretir.  CBS kullanı mı  il e model  ol uşumu öncesi nde,  sırası nda ve sonrası nda sağl anan 

faydaları,  t abl ol ar  veya diğer  grafi k ol mayan veri  or gani zasyon yönt e ml erinden el de 

et mek neredeyse i mkansızdır.  Dahası,  CBS’ de veri  önce kullanılır,  di ğer verilerle 

birleştirilir,  çeşitli  modelle me  i şle ml eri ni n i hti yacı  ol duğu kadar  t ekrar  f or matlanır  ve 

modelleri n i hti yacı olan di ğer veri girişleri ni n ol uşt urul ması na ol anak sağlar.  

2. 2. 2. 2. Doğru altlı k haritanı n ol uĢt urul ması  

CBS’ de det aylı  model lemeni n t e meli ni n ol uşt urul ması  doğr u harita altlığı nı 

gerektirir.  Sayısal  ort ofot ol arı n ol uşt urul ması  ve aynı  za manda modelleme  i çi n 

uygun sayısal  arazi  modeli  ( SAM)  ol uşt urul ması,  CBS i çi n doğr u harita altlı ğı 

ol mayan çalış mal ar  i çin t erci h edilen bir  yakl aşı mdır.  Sayısal  ort ofot o t abanı, 

modellenmi ş  al anı n doğr u güncellenmi ş  t ara ma  (raster)  t abanlı  res mi ni  sağl ar. 

Yağ mursuyu grafi k ve grafi k ol mayan verileri ni n birleşi mi  i çi n bir  t e mel dir.  Sayı sal 

arazi  modeli  yağ mursuyu modelle me  i çi n gereklidir,  bu yüzden doğr u,  hi drol oji k 

ol arak düzgün yüzey modelleri  ol uşt urul abil mel idir.  CBS i çi nde t opografik veri ni n 

ol ması ndan dol ayı,  modelle me  i şl e mi ni  ol dukça kol aylaştırır.  CBS model 

para metreleri ni n hesapl an ması,  kanal  enkesitleri ve  başlı kları n ol uşt urul ması  i çi n 

kullanılır.  CBS’ ni n kul lanıl ma ması  dur umunda büt ün bunl ar  elle yapılacaktır 

( Robbi ns and Phi pps, 1996).  

Coğrafi  bil gi  siste mi  uygul a mal arı nda harita altlı ğını n doğr ul uğu yapılan çalış mal ara 

hassasi yet  ve hı z kazandırır.  Si ste mde kullanılan haritaları n seçi mi  bu nedenl e çok 

öne mli dir. 
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2. 2. 2. 3. Yağ mursuyu uygul a maları nda CBS tekni kl erini n kull anı mı  

Hi dr oli k ve hi drol oji k modelle me  i çi n i hti yaç duyul an yağ mursuyu uygula mal arı nı n 

gelişi mi nde t erci h edilen yakl aşı m,  arazi  öl çüm verileri ni n siste me akt arıl ması  ve 

derel er,  açı k kanallar,  drenaj  bor ul arı,  borul ar,  bacal ar  ve t opl a ma havzaları  gi bi 

yağ mursuyu drenaj kesitleri ni n özelli kleri ni n birleştirilerek kullanıl ması dır.  

Bi r  kesit  i çi n yanlış özniteli k bil gileri ni n t oplanması ndan kaçı nmak i çi n hangi 

özniteli kleri n t opl anacağı nı  di kkatlice pl anl a mak öne mli dir.  İl k ol arak öznit eli k 

birli ği  sapt anır,  arazi  ölçümünde kullanılan veri  kaydedi ci deki  menüler  gerçek 

özniteli kleri n gerçek kesitlerle birleşi mi ni  garanti  edecek doğr ul ukt a 

pr ogra ml anmalı dır.  Ör neği n akar  kotlar  bacal arın kaydı  sırası nda bacalarla değil, 

bor ul ar  gi bi  li neer  kesitlerle birleştiril meli dir.  Tabl o 2. 1’de bir  yağ mursuyu 

pr oj esi nde önerilen özniteli kler görül mekt edir. 

Hi dr ol oji k ve hi droli k modelle meni n her  iki si  de yağ mursuyu kesitleri ni n 

kayıtlandırıl ması boyunca ağ bağl antısı gerektirir.  

Yağ mursuyu kaydı nı n doğr ul uğu,  son modelle me sonuçl arı nı n kullanılabilirli ği ni  ve 

doğr ul uğunu sağl ar ( Robbi ns and Phi pps, 1996).  
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Tabl o 2. 1 Bir CBS de yağ mursuyu modelle me için önerilen özniteli kler 

 

Kesit 

 

Önerilen Özniteli k 

 

Dereler / Açı k Kanallar 

(çizgi) 

 

( Dere aks verisi ni ol uşt urmak içi n) 

 

I D Nu marası ( Veri anahtar parçası) 

Ma nni ng pürüzl ül ük katsayısı 

Sağ ve sol kenar üst ü eğimi  

Ti pi k kanal geometrisi 

Üst akar kot  

Al t akar kot 

Kanal deri nli ği 

Kanalı n üst genişli ği 

Kanalı n taban genişli ği  

Üst düğü m I D numarası 

Alt düğü m I D numarası 

 

Kanallar ve Bor ul ar 

(çizgi) 

 

I D numarası 

Boyut ( Yüksekli k ve genişli k) 

Şekil 

Mal ze me 

Kenar yüksekli ği 

Üst akar kot  

Al t akar kot 

 

 

Me nholler 

( Nokt a) 

 

I D numarası 

Kesit deri nli ği 

Boyut (yarıçap) 

Kapak kot u 

 

Topl a ma Havuzu 

( Nokt a) 

 

I D numarası 

Kesit deri nli ği 

Boyut (yarıçap) 

Kapak kot u 
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2. 2. 3. CBS kull anarak atı ksu akı Ģ tahmi ni ve pl anl ama yönte ml eri  

2. 2. 3. 1. Amaçl ar 

CBS il e atı ksu pl anla mada model  t asarı mı  ol dukça öne mli dir.  Model  tasarı mı  ve 

gelişi mi,  bazı  hedeflere ul aşıl ması yl a t anı ml anır.  Model  i çi n ana hedefler  şunl ar 

ol abilir: 

 Model  Bil eşenl eri ni n Entegrasyonu:  Veri  ol uşt urma,  modelle me,  anali zl er ve 

raporla manı n yaygı n uygul a mal ara ent egrasyonu,  model  bileşenleri  arasında 

tutarlı bir ent egrasyon sağl ar.  

 Ekl enen Fonksi yonelli k: Veri  yöneti mi ni n,  analitik ve raporl a ma/ haritalama 

ile yapıl ması kullanı m kolaylı ğı sağl ar. 

 Geliştiril mi ş  Kullanı cı  Ar ayüzü:  Yönetici  ve planla macıları n model e daha 

fazla giriş  yap mal arı nı  sağl ayarak,  kullanı cı  arayüzünü kol ayl aştırır.  Pl anl ama 

işle ml eri içi n standart rapor ve standart haritaları n gelişi mi ni sağl ar.  

 Daha Yeni  Teknol oji  ve Uygul a ma Mi marisi:  Uygul a manı n di zaynı  ve 

geliştiril mesi  i çi n farklı  yazılı m bileşenleri  kullanılır.  Veri  yapısı na gel ecek 

değişi klikl eri n uygul anması nda esnekli k sağlar. 

 Geliştiril mi ş  Veri  Yöneti mi:  Değişi k f or matlardaki  geniş  veri  setlerini n 

büt ünl eştiril mesi  i çi n güçl ü veri  yöneti mi  kavramı nı  di zayn eder  ve geni ş 

pl anl a ma senaryol arı nı n yönetilebil mesi ni sağlar 

2. 2. 3. 2. Nüf us modeli 

Nüf us  modeli ni  ol uşt urur ken gel ecek t ah mi ni  yapabil mek i çi n t ahmi n aralı kl arı 

ol uşt ur mak gerekir. Nüf us modeli ni n ana hedefleri şunlardır: 

 25 yıl sonrası içi n yakı n döne m nüf us proj eksi yonları ol uşt ur ma,  

 100 yıl  sonrası  i çi n,  yakın döne m ve büyü me  oranl arı  fakt örleri ni  kull anarak 

uzun döne m nüfus proj eksi yonl arı ol uşt ur ma,  
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 Ser vis alanl arı na, nüfus ve servis alan sı nırları içi n seçilen verileri uygul a ma,  

 Kanalizasyonsuz ve açı k al anl arı  hesaba kat arak kanalizasyon hi z meti  verilen 

al anl ara nüfusu uygul a ma,  

 Her  5 yıllı k artış ve özel  analizleri n i hti yaç duyduğu kadar  yıllar  arası 

ent erpol asyon içi n nüfus ol uşt ur maktır. 

Bu model de kullanılan yakl aşı m,  kanalizasyonla hi z met  verilen al anl ara nüf usun 

uygul anması yl a il gili  di ğer  çalış mal ardan farklı dır.  Nüf us,  açı k ol mayan alanl ardaki 

nüf us sayı m bl okl arı nı dağıtarak bir topl a ma sistemi ne daha doğrul ukl a uygul anır. 

2. 2. 3. 3. Debi modeli 

Debi  modeli,  kol  havzaları nı n t anı ml anması yl a debi  hesabı  ve bu havzalardaki  debi 

tahmi ni  i çi n endüstriyel  standart  mühendisli k bileşenl eri ni  kullanır.  Kull anı cı,  yerel 

koşullarla karşılaş mak içi n debi  değişkenl eri ni değiştir me esnekli ği ne sahi ptir. 

Debil er  bundan sonra çeşitli  pl anl a ma uygul a mal arı  veya hi droli k modellerle bağl antı 

kur mak içi n kullanılabilecektir. 

2. 2. 3. 4. Havza üreti mi  

Kull anıcı,  i ç havzaları  tanı ml ayabil mek i çi n kanalizasyon ağı ndaki  kanalizasyon 

düğü m nokt al arı nı n herhangi  bir  ko mbi nasyonunu seçebilir.  Bu havzal ar,  gri d 

böl gesel  operasyonl arı  kullanarak havzada t oplanan debi  ve nüf ust an ayrılarak 

kullanılan hücresel ol uşuml ardan üretilir. 

2. 2. 3. 5. Debi tahmi ni  

Debil er  dört  ana bileşen kullanılarak t ahmi n edilir,  bunl ar;  evsel  debi,  sanayi  debisi, 

ze mi n suyu sı z ması  ve uç debi,  endüstri yel  nokta kaynakl arı dır.  Hücresel  ol uşum 

kullanılarak bu debi  bi leşenl eri  hesapl anabilir  ve alt  havzalar  i çi n t opl anabilir. 

Topl a m atı ksu debi  değerleri  bundan sonra pl anl ama  i çi n kullanılabilir  veya gel ecek 

analizleri içi n hi droli k modelle bağl antılandırılabilir. 
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2. 2. 3. 6. Atı ksu pl anl a mada ol uĢturul an modeli n kull anım al anl arı  

Kanalizasyon pl anl a mada ol uşt urul an modelleri n kullanı m al anları nı n bazıları: 

 Nüf us 

o Uzun ve kısa döne m aralığı içi n dağıtı m 

o Za man içi ndeki büyü menin karşılaştır ma ve analizi 

o Şehir ve sözl eş me biri ml eri alanl arı nı çevrel e me  

o Çeşitli büyü me senaryol arını n analizleri 

 ġu anki ve gel ecekteki debi tahmi nl eri  

o Mast er planl ar ve sı nırlandırıl mı ş çalış ma alanl arı içi n debi tahmi nl eri 

o Arıt ma ve pompa tesisleri çalış ma al anı analizleri 

 Di na mi k hi droli k modeller içi n veri hazı rl ama ve gi riĢi 

 Kanalizasyon ağı yönetimi  

 Al ternatif analizler 

o Şu anki durumu değiştirerek 

o Yeni kanalizasyon hatları ekl eyerek ve yönünü dönüşt ürerek 

 Mo deli n ek kull anı ml arı 

o Stratejik debi ölçüm böl gel eri ni n isi ml endiril mesi, tanı ml anması  

o Tah mi ni debileri n kali brasyonu 

o Endüstri yel deşarjları n yöneti mi  

o Kanalizasyon ağı ndaki yüksek ve alçak akışları n izl enmesi  

o Arıt ma tesisi konu m anal izleri ( Bra mwell and Parikh, 2002). 
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3.  UYGULAMA 

3. 1.  Uygul a ma Verileri 

3. 1. 1. Tarabya böl gesi genel durumu  

Ru meli hisarı’ndan Kireçbur nu’na kadar  ol an sahil şeri di  boyunca çoğu bil eşi k si st e m 

ol an mevcut  atı ksu hatları  böl geni n atı ksu pr oble mi ni  çöz me mekt edir.  Bu böl gede 

mevcut  siste m bazı  kı sı mlarda yenilenerek,  bazı  kısı ml arda i se i pt al  edili p yeni  hatlar 

ol uşt urul arak yenilenmeye çalışıl mı ştır.  Böl ge boyunca 1200/ 1800 atı ksu t ünelleri 

pl anl anmı ştır.  Atı ksu hat ları  da bu t ünel  şaftları na bağl anmı ştır.  Kollekt örler  havza 

pl anı ndan alı nan değerlere uygun ol arak,  mevcut  siste m  ve  böl geni n yoğunl uğu 

di kkate alı narak pr oj el endiril mi ştir.  Bazı  böl ümlerde branş man t ünelleriyl e atı ksu 

taşı nmı ştır.                                                                                         

Me vcut  siste mi n bazı  kesi ml eri  birleşi k si ste m ol duğundan savakl arl a 

yağ mursul arı nı n ayrıl ması  pl anl anmı ştır.  Ayrı ca özelli kle Tarabya Mahallesi nde 

Tarabya Deresi ni n t aşkın pr obl e ml eri ni n çözülmesi  da bu pr oj e kapsa mı nda el e 

alı nmı ştır.  Yağ mursuyu ve  atı ksuyun karışı k ol arak aktı ğı  Tarabya Deresi, yağı şl arı n 

yoğun ol duğu döne ml erde t aş makt adır.  Ci vardaki  evl eri n bodr um katları  su altı nda 

kal makt adır.  Bu nedenle burada dere ı slah çalış ması  yapıl mı ştır.  Daha sonraki 

aşa mada mevcut  dere il e inşa edilen kı sı m arası na da bir  pr oj e hazırlanmı ştır.  Mevcut 

dere 3x2. 5 ( hs=1. 35)  boyutları nda ol up,   pl anlanan kısı m böl geni n yoğunl uğu 

nedeni yl e i sti ml ak sorununa sebep ol ma mak i çi n B=2. 00,  H=2. 50 ve hs =2. 00, 

mevcut  dereden gel en debi  22, 000 l/s  ol arak alı nmı ştır.  250 metresi   i nşa edil mi ş  ol an 

Tarabya Deresi ni n mevcut  dere il e arası nda kal an 255 m kı sı m da pr oj elendirilerek 

böl gedeki taşkı n sorununun kesi n olarak önl enmesi hedeflenmi ştir. 
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Bu proje ile ilgili olarak el de edilen veriler şunl ardır:  

 Hali hazır haritalar 

 Havza pl anl arı 

 Ma halle sı nırları 

 Nüf us ve yoğunl uk bil gileri 

 Me vcut atı ksu hatları 

 Me vcut yağmursuyu hatları 

 Me vcut içmesuyu hatları 

 Pl anl anan atıksu hatları hidroli k hesap, pl an ve profilleri 

 Pl anl anan dere ıslah projel eri 

 Tarabya atıksu t ünelleri pr oj el eri 

 Kadastral sı nırlar 

Hali hazır  haritalar  he m . dgn he m de  . dwg f or mat ları nda mevcut  ol up,  mevcut  hatlar 

dgn for matı nda, planl anan hatlar dwg for matı ndadır.  

3. 1. 2. Pl anl anan hatl arl a il gili bilgiler 

Pr oj e bazı nda i ncel enecek ol an böl ge Tarabya mahallesi  ve Cu mhuri yet  mahall esi ni n 

bir  kı s mı na karşılı k gel mekt e ol up,  6 havzadan oluş makt adır.  Bunl ar  A08 havzası nı n 

a, b, c, d alt  havzaları,  A06 ve A07 havzası dır.  A08a,  A08b,  A08d havzaları  dere 

çevresi  atı ksu hatları nın debi  hesabı nda,  A07 havzası  A hattı  debi  hesabı nda 

kullanıl mı ştır.  A hattı  t opl a m 337. 00 m uzunl uğunda Ø 500 HDPE bor u hattı dır.  12 

adet  menhol ü vardır.  A hattı  B hattı nı n 22 nol u bacası nda son bul makt adır.  Buradan 

A ve  B hatları ndan gelen atı ksu  S3AB şaftı yla atı ksu t üneli ne akt arılacaktır.  A 

hattı nı n geçti ği böl gede mevcut siste m yer yer i ptal edilerek yenilenecektir. 



 18 

Dere çevresi  hatları  dere düzenl enmesi  sırasında atı ksuyun dereden ayrıl ması 

a macı yl a pl anl anmı ştır.  Bu hatlar,  D1 ve  D2 adl ı  i ki  kol  hali nde dereni n sağ ve  sol 

yanı  boyunca geli p birleşerek D hattı yla S4 şaftı ndan t ünel e bağl anmakt adır.  D1 hattı 

mevcut  dere hattı  boyunca gel en atı ksu hattı nın yeni  dere hattı  başl angı cı ndaki 

mevcut  bacası ndan başlayarak,  A08b havzası ndan gel en debi yi  al arak D2 hattı yl a 

birleş mekt edir.  D1 hattı nın t opl a m uzunl uğu  126. 55 metredir  ve 5 menholü vardır. 

Çapı  Ø 400 HDPE bor u hattı dır.  Dereni n di ğer  tarafı ndaki  D2 hattı  pl anlanan dere 

ıslahı  başl angı cı ndaki  mevcut  bacadan başl ayarak,  A08a havzası ndan gelen debi yi 

al arak D hattı na bağl anmakt adır.  D1 hattı nı n D2 hattı na katıl dı ğı  nokt ada A08b 

havzası ndan gel en debi yi de  al makt adır.  Topl a m 130. 04 m uzunl uğundaki  D2 hattı  Ø 

400 HDPE  bor u atı ksu hattı  ol up,  D1 hattı nı n katıl dı ğı  nokt adan iti baren Ø 600 

HDPE borudur.               

D hattı  A08a,  A08b ve A08d havzaları nı n t opl am debisi ni  al arak S4 şaftıyla t aşı dı ğı 

atı ksuları  t ünel e akt ar makt adır.  Topl a m uzunl uğu 169. 93 m ol up,  Ø 600 HDPE 

bor udur.  D hattı nı n geçtiği  böl gedeki  mevcut  atıksu hatları nı n bir  kı smı  çapl arı 

yet erli ol madı ğı içi n D hattı yla yenilenmi ştir. 

Pl anl anan dere hattı  mevcut  dere ağzı ndan al dığı  suyu i nşa edil mi ş  yağ mursuyu 

menfezi ne t aşı makt adır. Mevcut  siste mden ı slah kesiti ne gel en debi  22. 00 lt/sn 

ol arak hesapl anmı ştır.  Me vcut  dere ağzı  3 m genişli ği nde ol up pl anl anan kı sı m 2 

met reye düşürül müşt ür.  Dere hattı nı n geneli  açık kanal  ol up,   i ki  böl gede mevcut 

bi nal arı n arası ndan geçile medi ği  i çi n kapalı  kesit ol arak pl anl anmı ştır.  Kanal  eği mi 

1/ 85 dır  ve kanal  yüksekliği  2. 5 metredir.  Pl anl anan kanalı n t opl a m uzunl uğu 275. 32 

metre ol up, bunun 61. 70 met resi kut u kesit yani kapalı dır. 

3. 1. 3. Me vcut hatl arl a il gili bilgiler 

 Tarabya A hattı ndan önce başl ayan sahil  mevcut  hattı  Ø500 MBB ( mufl u bet on 

bor u)  ol up,  deni ze çı kışları  bul unmakt adır.  Üst  sokakl ardan gel en ve t üm A hattı 

boyunca uzanan bu mevcut  hatları n A hattıyl a t opl anarak atı ksuların t ünel e 

akt arıl ması  düşünül müştür.  Mevcut  hatlarla gelen atı ksul arı n yeni  hatlarla t ünel e 

akt arıl ması yl a Tarabya sahilleri ni n kirlenmesi önlenmi ş olacaktır.                                          
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Dere çevresi  mevcut  atıksu hatları  Tarabya deresi  boyunca sağ ve sol  sahil  hatları 

ol arak mevcut  dereni n biti m ağzı na yani  bi zim pl anl anan dere hattımı za  kadar 

gel mekt edir.  Ø 300’l ük bu hatları n,  yeni  döşenen hatlarla siste mi n i hti yacı nı n t a m 

karşılayabil mel eri  ve dereni n atı ksudan kurt arıl ması  i çi n yeni  döşenen hatl arla 

çapl arı  büyüt ül müşt ür.  Amaç  mevcut  siste mi n tama men göz ar dı  edilmesi  değil, 

mevcut  siste mi n yeni  hatlarla güçl endirilerek, sadece siste mi  t aşı mayan ve  i yi 

çalış mayan kısı ml arı nı n ipt al edilerek yenilenmesidir.       

Hal en yağ mursuyu il e atı ksuyun karışı k ol arak deni ze aktı ğı  Tarabya Deresi, 

yağışları n yoğun ol duğu döne ml erde,  yet ersiz ol an kapalı  kesit  sebebi  il e taş makt a ve 

ci vardaki  evl eri n bodr um katları  ile bahçeleri  su altı nda kal makt adır.  Daha önce bir 

böl ümü İ SKİ’ce 1990 yı lları nda ı slah edilen dereni n kal an böl ümü ı slah edil meye 

çalışıl mı ştır.  Arada kal an böl ümde ı slah edilir  ve yukarı dan hal en dereye verilerek 

deni ze akan atı ksul ar  Tarabya Tüneli’ne alı nırsa, Tarabya Koyu’ nun kirlen mesi  de 

önl enmi ş  ol acaktır.  Dereni n i ki  yanı na döşenen atı ksu hatları yla dereden atı ksul ar 

ayrıl dı kt an sonra dere içi ndeki  yağ mursuları  inşa edil mi ş  ol an ku m t ut ucudan 

geçti kt en sonra menfezl e deni ze akt arılacaktır.                                                                                           

3. 1. 4. Hesap kriterl eri 

3. 1. 4. 1. Atı ksu ve yağ mursuyu hesapl arı  

Gel ecekt eki Nüf us Hesabı 

a

Ne

Ny
P 100*1                                                                                                    (3. 1) 

 

P=çoğal ma e msali  

a=i ki nüfus sayı mı arası ndaki sene  

Ny=son nüfus sayı mı sonucu 

Ne=19.. senesi nüfus sayı mı sonucu 

1<P<3 ise aynen alınır. 

P>3 ise P=3 alı nır. 

P<1 ise P=1 alı nır. 
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Gel ecekt eki Nüf us 

n

n

P
NyN



 









30

30
100

1*                                                                                       (3. 2) 

n=son nüfus sayı mı ndan yapılacak ol an proj eni n hazırlandı ğı tari he kadar geçen 

süredir. 

3. 1. 4. 2. Atı ksu hesabı  

Evsel Ort ala ma Atı ksu Debisi: 

Qevs. ort =
3600*24

* Nq
                                                                                                (3. 3) 

Endüstri yel Ort ala ma Atıksu Debisi: 

Qend. ort =Endüstri ci nsi ne göre değişen yüzde *F                                                 (3. 4) 

Endüstri ci nsi ne göre yüzdel er: 

Küçük sanayi içi n: 0. 5 l/s/ha 

Ort a sanayi içi n: 1. 0 l/s/ha 

Büyük sanayi içi n: 1. 5 l/n/ ha 

Pi k fakt örü=2 

Me vcut  sanayilerde hal en kullanıl makt a ol an ve gel ecekt e kullanılacak su mi kt arı 

di kkate alı nmalı dır. 

Sı z ma Debisi: 

 

Qsı z ma=0. 1*F                                                                                                         (3. 5) 

( B) Babbit Katsayısı: 

P=
1000

N
  ol mak üzere B=

5/1

5

P
    B 72.1  ol acaktır.                                             (3. 6) 
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Pi k Hesap Debisi: 

Qpi k= B*Qevs ort +End.pi k fak. *Qend ort +Qsı zma                                               (3. 7) 

q=Günde ada m başı na kullanma suyu 

n=Gel ecekt eki nüfus yoğunl uğu 

P=Endüstri yel pi k fakt örü 

B=Babbit katsayısı 

F=Atı ksu t opl a ma alanı (Ha)  

N=Gel ecekt eki t opla m nüf us 

Atı ksu t opl a ma alanı içi nde kal an nüfus (kişi) ol duğuna göre;  N=F*n ol acaktır.  

3. 1. 4. 3.  Yağ mursuyu hesabı  

Yağı ş Şi ddeti: 

Rasyonel met oda göre i =f ( T) 

T=t 1 +t2                                                                                                                     (3. 8) 

T: Al anı n en uzak nokt ası nda akışa geçen suyun hesap kesiti ne gel mesine kadar 

geçen süre 

t1: Giriş süresi  (Inl et  --ti me)  en uzak nokt adan yağmursuyu ı zgarası ndan gi rene kadar 

geçen giriş süresi 

t2: Akış süresi (Fl ow-ti me) hesap kesi di ne kadar boruda akış süresi  

Gi riş süresi  (t1)  arazi ni n eği mi ne,  yüzey pür üzl ülüğüne ve su t opl a ma alanı nı n en 

uzak nokt ası nı n kanalı n başl angı cı na  ol an mesafesi ne bağlı dır.  5-15 daki ka arası nda 

alı nabilir ( Tabl o 3. 1). 
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Tabl o 3. 1 Arazi eği ml erine göre yağmursuyu giriş sürel eri 

Eği m (J arazi) Gi riş Süresi (daki ka) 

J>1: 20 5 

1: 20>J>1: 50 10 

1: 50>J 15 

Kanal a Gel en Yağ mursuyu Debisi: 

Q=I *F* l/s                                                                                                        (3. 9) 

i =Yağış şi ddeti (l/s/ha) 

F=Su t opl a ma alanı (ha) 

= Akı ş katsayısı ( Yağışın akışa geçen kıs mı nı n yağan yağışa oranı) 

Hesap rasyonel  met oda göre yapılır.  Genel  ol arak T=30 daki ka,  L=1500 m (t opl a m 

kollekt ör boyu) içi n rasyonel met ot kullanıl maz.  

Yağ mursuyu kanalları  yağmur  suyunun sokakl arda Q=80- 100 lt/sn’ye (sağ ve sol 

kal dırı m kenarları nda her biri 40-50 l/s) kadar t oplandı ğı nokt alardan başl atılacaktır. 

Yağ mursuyu kanalı nda max hı z 5. 0 m/ sn,  mi n hız 0. 50 m/ sn;  atı ksu kanalı nda max 

hı z 3. 0 m/ s,  mi n hı z 0.60 m/ s’dir.  Debi  dol ul uk oranı  ( Q/ Q0)  atı ksu ve yağ mur 

suyunda % 90’dır. Ev bağl antıları parsel bacası kanal bağl antısı çapı  20 cm’ dir. 

Kontrol Bacaları: 

<120 c m ise i ki baca arası uzaklı k 50-70 m, >120 c m ise i ki baca arası uzaklı k 70-

100 m’ dir. Şüt yüksekli ği max 2. 5 m’ dir. 
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Tabl o 3. 2 Kanal Deri nli kleri 

Kesit (c m)  

 

Atı ksu Kanalı (c m)  

 

Yağ mursuyu Kanalı (c m)  

 

  30 300 150 

  40 310 160 

  50 320 170 

  60 330 180 

  70 340 190 

  80 350 200 

  90 360 210 

 100 370 220   

 110 380 230 

 120 390 240 

 140 410 260 

 160 430 280 

 180 450 300 

 200 470 320 

 220 490 340 

 240 510 360 

 260 530 380 

 280 550 400 

 300 

 

570 

 

420 

 

Genel  ol arak atı ksu miktarı  sarf  edilen su mi kt arı na eşit  kabul  edilir.  Eğer 

kanalizasyonda yağ mursuyu söz konusu değilse hesapl arda max saatli k su akı şı  esas 

alı nır.  Hesapl arda şehre 24 saatte gel en suyun kullanıl mı ş  su ol arak 10- 14 saatte 

aktı ğı kabul edilir ve max qmax ile göst erilir. 

Q1 0  ve Q14  debileri  kanal,  açı k kanal  ve po mpal arın boyutlandırıl ması nda esas  alı nır, 

Q2 4  debisi  işlet me mali yeti  hesapl arı nda,  Q37  debisi  ise mi n debileri n hesabı nda ve 

po mpa istasyonl arı nı n boyutlandırıl ması nda kullanılır. 

Yağ mursuyu kanalları  serbest  yüzl ü akı m meydana gel ecek şekil de t eşkil  edilirler. 

Yağ mur  mi kt arı  yağ mur  öl çekl eri  ile el de edi len yağış  yüksekli ği  kull anılarak 

hesapl anır.  Kanal  ağı  hesabı nda yağış  şi ddeti  esas  alı nır.  Yağış  şi ddeti  birim za manda 

düşen yağış yüksekli ği olarak tariflenir. 

Yağ mursuyu akış  katsayısı  böl gedeki  t oprak cinsi ne,  yüzey kapl a masına,  bit ki 

ört üsüne,  ze mi n yüzü eği mi ne,  yağ mur un şi ddetine,  i kli m ve  mevsi ml ere bağlı dır. 
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Akı ş  katsayısı nı n değeri 0- 1 arası nda değiş mektedir.  Bir  bor u akış  katsayısı  farklı 

değerlere sahi p böl gel erin yağmur suyunu t opl uyorsa ortala ma akış katsasayısı:  

321

332211

AAA

AcAcAc
cort




                                                                                       (3. 10) 

Tabl o 3. 3 Şehirdeki iskan şekli ne bağlı olarak akış katsayıları 

Akı ş Katsayısı (c) İskan Şekli 

0. 7-0. 9  

0. 5-0. 7  

0. 3-0. 5  

0. 2-0. 3  

0- 0. 1  

çok sı k iskan 

sı k iskan 

seyrek iskan 

bahçeli iskan 

park-bahçe 

Yağ mursuyu n (tekrar süresi) değerleri 

Büyük şehirlerde n=0. 5-1. 0,  orta büyükl ükt eki  şehirlerde n=2,  kasaba ve köyl erde 

n=3 ol arak alı nabilir,  n değerleri ni n seçi mi nde böl gedeki  yağ mur  dur umu ve 

böl geni n t opografyası gibi hususl ar göz önünde bul undur ul ur.  

Yağ mursuyu  akış sürel eri ( T hesap ve T akış)   

Kanal daki  suyun akış  süresi  T akış,  kanal  debisi  i çi n seçilen hesap süresi ne de  T 

hesap denir.  Böl geni n topografyası na göre t avsiye edilebilir  hesap sürel eri;  di k 

ya maçlı  yerlerde T=5 daki ka,  ort a eği mli  yerlerde T=10 daki ka,  az eği ml i  veya düz 

T=15 daki ka seçilebilir. 

T akış=
suhıuh

kanalboyu

V

L
                                                                                         (3. 11) 
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3. 1. 4. 4. Hesap ve proje kriterl eri  

Atı ksu ve yağ mursuyu pr oj esi  yapılacak böl geni n özelli kleri  i yi  t espit edil di kt en 

sonra bir kanal ağı geçirilir. Kanal ağı şebekesi için:  

 Baca aralı kları 50-70 m seçilir. Bacal ar: 

 Topografi k ve düşey eğimi n değişti ği yerlere,  

 Düşü yapılan yerlere,  

 Başl angı çl ara konul ur. 

 Bi na bodrum deri nli kleri tespit edili p boru bu derinli kt en aşağı döşenmeli dir. 

 Yağ mursuyu ağızlı kları yerleştiril meli dir. 

 Kull anıl mı ş  su kanalları nda İller  Bankası  Yönet meli ği ne göre kanal  dol ul uk oranı 

% 60 dol u, İSKİ Yönet meli ği ne göre  % 90 alınır. 

 Yağ mur suyunda kanal max dol ul uk oranı % 90 ve Vmax=4 m/ sn alınır. 

 Bi rleşi k siste m kanalları max % 90 dol u ve Vmax=2. 5 m/ sn alınır.  

 Boykesit eği ml eri kanal çapı na bağlı olarak değişmekt edir.  

 Kanal deri nli ği max h=6 m i se mi n h=1. 8 ol malı dır. 

 Kanal eği ml eri boru çapına bağlı olarak, Tabl o 3.4’ de göst eril mi ştir. 
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Tabl o 3. 4 Bor u çapı na bağlı olarak kanal eği ml eri 

Kanal Çapı D ( mm)  Mi n Eği m (J) Ma x Eği m (J) Ort al a ma Eği m (J) 

 300 1/ 200 1/ 7-15 1/ 50-150     

400- 600 1/ 400-600 1/ 15-25 1/ 100-200 

 700-1000 1/ 700-1000 1/ 50 1/ 200-500 

1000- 2000 1/ 1000- 3000 1/ 75 1/ 300-750 

 

Buraya kadar  ol an böl ümde  atı ksu ve yağ mursuyu hesapl arı  ile il gili  hi droli k hesap 

esasl arı  anl atıl mı ştır.  Bu çalış mada kullanılma ması na rağmen bilgi  ol arak 

yağ mursuyu hesap esasları ndan da bahsedil miştir.  Uygul a ma kı s mı nın hesap 

böl ümünde,  bu böl ümde anl atılan atı ksu hesap kriterleri  ve f or müll eri nden 

faydalanıl mı ştır.  Ayrı ca gel ecekt eki  nüf us  hesabı il e il gili  kısı mda,  bu böl ümdeki 

gel ecekt eki  nüf us  hesabı  f or müll eri  karşılaştırmaya ol anak sağl a ması açı sı ndan 

kullanıl mı ştır.  Bu yönt eml e yapılan hesapl arla, di ğer  yönt e ml erle yapılan nüf us 

hesapl arı  ayrı  ayrı  belirtil mi ştir.  Uygul a ma böl gesi  İstanbul  ili nde ol duğundan,  İ SKİ 

hesap kriterleri yle yapılan hesapl ar  daha gerçekçi  bir  yakl aşı m sağl ayacağı 

düşünül mekt edir. 

3. 1. 5. Verileri n Düzenl enmesi  

Tarabya mahallesi ni n t ama mı nı  uygul a ma i çerisinde el e al manı n çok za man alı cı 

ol ması  nedeni yl e,  büt ün al an yeri ne,  5 adet  atı ksu havzası  ve bunl arı n atı ksuyunu 

toplayarak Tarabya Atı ksu Tünelleri ne akt aran ve daha önce pr oj e bil gileri  kı s mı nda 

anl atılan 2 hat  uygul a ma al anı  ol arak seçil mi ştir.  Ayrı ca bu havzalar  i çi ne giren dere 

düzenl e mesi de siste me alınmı ştır. 

Önceli kl e verileri n st andart  bir  for mat a dönüşt ürül mesi  il e il gili  çalış mal ar 

yapıl mı ştır.  Tü m veriler ( mevcut  ve pl anl anan )  önce mi crostation . dgn f or matı na 

çevril mi ştir.  Burada Ar cVi e w altı nda gerekli  düzenl e mel eri  yapabil mek i çin dosyal ar 

(daha önce koor di nat  siste mi nde hazırlanmı ş)  kat man ve özelli kleri  göz  önüne 

alı narak böl üml ere ayrılmı ştır.  Böl geye ait  halihazır  haritaları n yükseklik bil gileri 

ol anl arı seçil mi ştir. 
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Bi r  CBS pr oj esi ni n en öne mli  kıs mı  veri  standartları nı n ve sağl am veri ni n 

ol uşt urul ması  ol duğundan önceli kl e el deki  veriler  t ek t ek i ncel enerek içleri nden 

el e mel er  yapıl mı ş  ve güvenilir  veri  grupl arı ol uşt urul maya çalışıl mıştır.  Pr oj e 

böl gesi ni n alanı havzalar göz önüne alı narak belirlenmi ştir. 

3. 2.  Verileri n CBS’ de Ol uĢturul ması  

Mi cr ost ation ort a mı nda hazırlanan veriler  Arcvie w pr ogra mı na kat manlar  şekli nde 

akt arıl mı ştır.  Çalış mada kullanıl mak üzere,  biri poli gon di ğeri  çi zgi  (line)  ol mak 

üzere i ki  ayrı  hali hazır  kat manı nı n yanı nda,  mevcut  atı ksu hatları,  mevcut  dere ve 

havzalar  ayrı  kat manl ar  ol arak ol uşt urul muşt ur.  Bunl arı n yanı nda atı ksu hatl arı;  A 

hattı  ve dere çevresi  atıksu hatları  (boru ve menhol  kat manl arı),  dere (kesit  ve aks 

kat manl arı)  ol uşt urul muşt ur.  Tü m verileri n kullanılan yazılı mda birleştiril mi ş  hali 

Şekil 3. 1’de görül mekt edir. 

 

Şekil 3. 1 Çalış ma Al anı nın Genel Gör ünü mü  
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Çalış mada ol uşt urul an kat manl ar ve kat manl ara eklenen özniteli kler: 

 Me nhol Kat manı  

Dere çevresi  atı ksu hat  bacal arı nı n göst eril di ği  kat mandır.  Menhol  t ablosunda 

Shape,  I D,  Menhol  No,  Ze mi n Kot u,  Kesit  Deri nli ği,  Boyut  özniteli k bil gileri 

siste me  ekl enmi ştir.  Menhol  kat manı na ait  özniteli k t abl osunun gör üntüsü Şekil 

3. 2’de veril mi ştir. 

  

 

Şekil 3. 2 Menhol Tabl osu 

 Bor u Kat manı  

Dere çevresi  atı ksu hatlarını n göst eril di ği  kat mandır.  Bor u t abl osunda Shape,  I D, 

İl k menhol  nu marası,  Son menhol  nu marası,  Mesafe,  Kesit,  Kanal  eğimi ,  Üst 

menhol  akar  kot u,  Alt  menhol  akar  kot u bil gileri  bul unmakt adır.  Şekil 3. 3’ de 

bor u kat manı ndaki  hatların havzal ar  ve haritalarla birli kteki  gör ünt üsü ile  bor u 

kat manı na ilişki n öznitelik tabl osu görül mekt edir. 
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Şekil 3. 3 Bor u kat manı na ilişki n özniteli k tabl osu ve hattı n genel görünü mü 

 Me vcut Atı ksu Kat manı  

Me vcut  atı ksu hatları nı  göst erir.  Tabl osu bu pr ojede ol uşt urul ma mı ştır.  Nor mal 

bir  çalış ma sırası nda mevcut  hat  özniteli klerini n de ol uşt urul ması  faydalı 

ol acaktır. 

 Hat A Menhol Kat manı  

Bu kat man,  sahil  t arafı ndaki  Tarabya A hattı nı n menholleri ni  göst erir.  Özniteli k 

tabl osunda Shape,  I D,  Menhol  No,   Ze mi n Kot u,  Gi riş akar  kot u,  Çı kış  akar  kot u 

bil gileri  vardır.  Bacal arın bazıları  şütl ü ol duğundan giriş ve çı kış  akar  kotları 

farklılık göst erebileceği  içi n i ki  ayrı  al an ol uşt urul muşt ur.  A hattı na ait  menhol 

tabl osu ve menholleri n değerleri Şekil 3. 4’dedir. 
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Şekil 3. 4 Hat A menhol tabl osu 

 Hat A Kat manı  

 A hattı nı n bor uları nı n gör ül düğü kat mandır.  Tabl osundaki  özniteli kler;  Shape, 

İl k menhol,  Son menhol ,  Mesafe,  Eği m,  Debi,  Kesit,  Bor u ci nsi dir.  A hattı nı n 

genel görünt üsü ve boru tabl osu Şekil 3. 5’tedir. 

 

Şekil 3. 5 Hat A genel görünü mü ve tabl osu 
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 Hali hazır_li ne ve Hali hazır Kat manl arı 

Hali hazır  haritalar  göst eri mde görsel  açı dan daha i yi  sonuç alı ndı ğı  i çi n l i ne ve 

poli gon ol arak i ki ayrı kat manda göst eril mi ştir. 

 Dere Aks Kat manı  

Dere aksı nı n çi zil di ği  kat mandır  ( Şekil  3. 6).  Tabl osunda Shape,  I D,  Başl angı ç 

kil ometresi,  Baş  ze mi n kot u,  Baş  giriş  kot u,  Baş  çı kış  kot u,  Son kil ometre,  Son 

ze mi n kot u, Son giriş kotu, Son çı kış kot u gi bi özniteli k bil gileri ni içerir. 

 

 Şekil 3. 6 Dere aks kat manı nı n özniteli k tabl osu 

 Dere Kesit Kat manı  

Dere,  mevcut  dereden planl anan kesi me 2. 5 metreli k bir  kı sı ml a kesiti  daral arak 

geçi p,  açı k ve kapalı  kesitlerle deva m edi yor  ve kesit  genişli ği  aynı  kalmakl a 

birli kte yüksekli k 2 metreden 3 metreye çı kı yor  ve 3. 35 metrelik bir  kı sı ml a daha 

önce i nşa edil mi ş  kı s ma  bağl anı yor.  Dereni n bu kesit  değişi mleri ni n 

gör ülebil mesi  i çi n bu katman ol uşt urul muşt ur  ( Şekil  3. 7).  Tabl osunda Shape,  I D, 

Kesit, Mesafe, Genişli k, Yüksekli k, Debi, Su yüksekli ği bilgileri bul unmakt adır.  
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Şekil 3. 7 Dere kesit tabl osu 

 Me vcut Dere Kat manı  

Me vcut  i nşa edil mi ş  yağmursuyu menfezi ni  göst erir.  Pl anlanan dere ı sl ah 

kesiti nden deni ze kadar olan kısı mdır.  

 Havzal ar Kat manı  

Bu çalış mada i ncel enen atı ksu hatları na atı ksuyu veren havzalardır. Havza 

tabl osuna havzal arı n Shape,  I D,  Havza No,  Al an( ha),  Yoğunl uk ( N/ ha), Nüf us 

( N),  Debi  bil gileri  girilmi ştir  ( Şekil  3. 9).  Debileri n  nüf us  büyükl ükl erine  göre 

renkl endiril mi ş görünt üsü ve tabl osu Şekil 3. 8’de gör ül mekt edir. 

 

 

Şekil 3. 8 Havzanı n genel görünü mü 
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Şekil 3. 9 Havza kat manın özniteli k tabl osu 

Yukarı da söz edilen katmanl ar ve bunl ara ilişki n özniteli k verileri ni n toplanarak 

büt ünl eştiril mesi ile projeni n veri topl a ma ve depol a ma kıs mı Arc Vi e w orta mı nda 

tama ml anmı ştır. 

3. 3.  Atı ksu Debi Hesapl arı  

Bu çalış mada hesapl arı  yapılacak hatlar  dere çevresi  atı ksu hatları dır.  Bu hatlara ait 

Ar c Vi e w ort a mı nda oluşt urul an kat manl ar  menhol  ve bor u katmanl arı dır. 

Ol uşt urul an özniteli k t abloları  i se bor u ve menhol  kat manl arı na ilişki ndir.  Bu böl üm 

böl ge 1 ol arak adl andırılacaktır  ve bu kı sı m i çi n havza kat manı  şi mdi ki  ve 

gel ecekt eki  dur um i çi n yapılan hesapl ara göre yeni den düzenl enecektir.  Böl ge 1’e 

atı ksu debisi veren havzalar, A08a, A08b ve A08d havzaları dır. 

Gel ecekt eki  dur uml a karşılaştır ma yapabil mek i çin önceli kl e bugünkü duruma  göre 

debi  hesapl arı nı n havzalar  bazı nda yapıl ması  gerekir.  Böl geni n bu günkü nüf us 

yoğunl uğu 200 ki şi/ ha olarak belirlenmi ştir.  Debi  hesapl arı nda su t üketimi  250 l/s 

ol arak alı nacaktır.  Şi mdi ki  dur uma  ait  hi droli k hesaplarda kullanılan f or müll er  İ SKİ 

hesap kriterleri  atı ksu hesapları  kıs mı nda ayrı ntılı ol arak t anı ml andı ğı ndan burada ek 

tanı ml anmal ar yapıl madan direk kullanılacaktır. 

A08a havzası nı n al anı  70. 44 hekt ardır.  Nüf us  yoğunl uğu 200 ki şi/ ha ol duğuna göre 

havzanı n nüf usu al an ve  yoğunl uk değerleri  çarpılarak 14088 kişi  ol arak 

bul unmuşt ur.  
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A08a havzası içi n debi hesapl arı: 

Qevs. ort = 76.40
3600*24

140800*250

3600*24

*


Nq
 l/sn 

Bu havzalar içi n endüstriyel atı ksu debisi hesapl an mayacaktır. 

Qsı z ma=0. 1*F=7. 04 l/s 

B= 95.2

1000

5
5/1









 N
 bul unur. Babbit katsayısı 1. 72’ye eşit ya da büyük ol malı dır. 

Pi k hesap debisi: 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =2. 95*40. 76+7. 04=127. 13 l/s olarak bul unur.  

A08b havzası nı n alanı 67. 11 ha, nüfusu 13422 kişidir. Debi hesapl arı: 

Qevs. ort = 84.38
3600*24

13422*250

3600*24

*


Nq
 l/sn 

Qsı z ma=0. 1*F=6. 71 l/s 

B=
5/1

1000

5








 N
=2. 97 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =2. 97*38. 84+6. 71=122. 23 l/s olarak bul unur.  

A08d havzası nı n alanı 10. 68 ha, nüfusu 2136 kişi dir. Debi hesapl arı: 

Qevs. ort = 18.6
3600*24

2136*250

3600*24

*


Nq
 l/sn 
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Qsı z ma=0. 1*F=1. 07 l/s 

B=
5/1

1000

5








 N
=4. 30 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =27. 62 l/s olarak bul unur.  

Böyl eli kl e çalış mada kul lanılacak debiler  hesapl an mı ştır.  Bu debilerden yol a çı karak 

bor u t abl ol arı ndaki  boru çapl arı  belirlenmi ştir. Bu ti p çalış mal arda bor u çapl arı 

siste mi n t aşı yacağı  en son nokt a düşünül erek değil,  nüfusun %50 art acağı 

düşünül erek belirlenir.  Dol ayısı yla siste mdeki  bor u çapl arı  değiştiril meyecektir. 

Gel ecek nüf us  hesapları nı n yapıl ması ndan sonra bu çapl ar  t ekrar  gözden 

geçirilecektir. 

3. 4.  Nüf us 

3. 4. 1. Master pl andaki nüf us yakl aĢı mı  

Geçen on yıl  i çi nde,  İstanbul' un 1980 senesi ndeki nüf usu % 55' li k bir  artış göst ererek 

4. 78 mil yondan,  ( 1990 senesi  nüf us  sayı mı na göre)  7. 45 mil yona çı kmı ştır. 

İstanbul' da i ka met  edenleri n sayısal  ol arak hı zlı  bir  şekil de art ması,  büyük şehirden 

bekl enen öne mli  hi z metleri n yeri ne getiril mesinden soruml u yet kili  kur uml arı 

sı kı ntı ya sokmakt adır. 

Daha önceki  Mast er  Plan çalış mal arı nda da nüf us  t ahmi nl eri  yapıl mı ş,  fakat  bu 

tahmi nl er  genel de İstanbul' un büyü mesi ni n altında kal mı ştır.  Önceki  çalış mal arda 

yakl aşı m met odu,  ili  bir  büt ün ol arak el e al mak sureti yle nüf usunu önceden t ah mi n 

et me şekli nde ol muşt ur.  Ancak bu yönt e m artış  hı zı nı n büt ün il  al anı na eşit  ol arak 

dağıl dı ğı nı varsaymakt adır. 

Böyl ece,  Mast er  pl an çalış ması  sırası nda İst anbul  nüf usunu t ek bir  değer  ol arak 

düşün mek yeri ne,  arazi  kullanı mı ndaki  geliş mel er ve  nüf us  artışı  ile il gili  her  il çeni n 

kendi ne has özelli kleri ni tanı ml ayan bir yakl aşı m met odu ol uşt urul muşt ur.  
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Tah mi nl erde üç farklı büyü me  senar yosu dikkat e alı nmı ştır.  Bunl ar,  böl gede 

gel ecekt eki  geliş meni n düşük,  ort a veya yüksek hızda ol acağı  esası na dayan makt adır. 

Geliş meni n hı zı  şi mdiki  genişle meye uygul anan pl anlı  kısıtlamal arın et ki si ne 

dayan makt adır ( Master Plan, 1993).  

3. 4. 2. Nüf usun tari hçesi 

Mast er  pl an çalış mal arı  sırası nda nüf us  böl ümünde t ari hsel  gelişi m 1990 yı lına kadar 

ol an süreçt eki  gelişi mden bahsedil mi ştir.  Bu kı sımda  önceli kl e bu 50 yıllı k döne m 

anl atılacaktır.  Daha sonra Dİ E’ ni n yayı nl adı ğı  1990 sonrası  sayı m sonuçl arı nda 

faydalanarak sonraki döne m i ncel enecektir. 

3. 4. 2. 1. Ġstanbul böl gesi ndeki nüf us eğili ml eri (1990 yılı na kadar)  

Geçen on yıl  zarfı nda Tür ki ye' ni n nüf usu büyük bir  artış göst ererek,  1980 yılı nda 

44. 7 mil yondan 1990 yılında 56. 5 mil yona yüksel miştir.  Bu döne m i çi nde ort al a ma 

seneli k nüf us  artışı  1980 senesi ne kadar  her  beş  senede % 20. 65 i ken,  1980' den 

1985' e kadar  % 24. 88 ve 1985' den 1990' a kadar  ise % 21. 71 ol muştur.  Büyük 

artışlar,  seneli k ortala ma nüf us  artış hı zı  % 30. 5'  dan ( 1980’e kadar)  % 62. 61' e çı kan 

(1980 --  1985)  ve düşerek % 43. 1 ol an ( 1985 -  1990' da)  kentlerde gerçekleş mi ştir. 

Aynı  döne m i çi n köyl erde ve kırsal  al anl ardaki  seneli k nüf us  artışı  sırasıyl a % 13. 3 

% - 10. 6 % ve % -5. 6 olarak gerçekl eş mi ştir. 

Tür ki ye geneli nde İstanbul  ili nden başka hi çbir il de kentsel  al anl arı n bu şekil de 

genişledi ği  gör ül me mi ştir.  Bu dur um İst anbul' da ika met  eden nüf usun genel  nüf usa 

oranl a 1950' de % 5. 6' dan,  1985 senesi nde % 11. 5' a art ması ndan kol ayca 

anl aşıl makt adır. Bu oran 1990 senesi nde % 12. 9' a yüksel mi ştir. 

Sonuç ol arak,  İstanbul  İli  i çi n hesapl anmı ş  ol an nüf us  yoğunl uğu en yüksek değeri 

ver mi ştir.  1985 senesi ndeki  nüf us  sayı mı  raporları ndaki  1023 ki şi  /k m²  nüf us 

yoğunl uğu,  1990 senesi  nüf us  sayı mı na göre 1280 ki şi/ km²' ye ul aş mı ştır.  Ko mş u il 

ol an Kocaeli  258 ki şi/ km²  nüf us  yoğunl uğu il e Tür ki ye sırala ması nda İstanbul' dan 

sonra iki nci sıraya yerleşmi ştir ( Master Pl an, 1993). 
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3. 4. 2. 2. Nüf us hareketl eri (1990 yılı na kadar)  

1985 ' den 1990' a kadar  olan döne mde İst anbul  ili nin bi nde 44. 8 ol an ort alama  seneli k 

nüf us  artışı  gerçek nüf usta yakl aşı k 1. 47 mil yonluk artışı  t e msil  et mi ştir. Bu değer 

tüm Tür ki ye' de o döne mdeki t opla m nüfus artışı nın % 25' i ni ol uşt ur muşt ur. 

Bu artışı n büyük bir  kısmı ,  çevredeki  kırsal  al anlardan ve özelli kle Anadolu' dan ol an 

iç göçe bağl anmakt adır. 

Geç mi şt e,  1950' den 1960' a kadarki  senel erde ve 1970’ler  ci varı nda,  İstanbul,  nüf us 

geliş mesi nde i ki  benzer  yüksek artış  döne mi  geçir miştir.  Bugün ol duğu gi bi,  yeni 

gelişen endüstri  çevresi ndeki  al anl ara kaçak yerleşen göç men i şçileri n akın et mel eri 

sonucunda i ki  hı zlı  büyüme  döne mi  meydana gelmi ştir.  Bu gi bi  kaçak yerleşi ml ere 

başl angı çt a yet kililerce izi n veril mi ş  ve sonradan da bunl ar  İ mar  Islah Pl anl arı 

vasıtası yla yasallaştırıl mıştır.  1980' li  senel erde iller  ve yeni  ol uşan bel ediyelerdeki 

hükü met  kontrolleri ni n art ması  büyükşehir  al anları nda,  özelli kle İstanbul' da büyük 

çaplı  yatırı ml arı n yapılması nı  dest ekl e mi ştir.  Sonuç ol arak,  böl ge,  küçül en kırsal 

al anl ardan öne mli  mi kt arda nüf us  çek mi ştir.  Son ot uz yıl  zarfı nda İst anbul' un % 

70' li k nüf us  artışı na doğrudan doğr uya göçl eri n neden ol duğu t ahmi n edil mekt edir 

( Mast er Pl an, 1993). 

3. 4. 3. Ke ntsel ve kı rsal nüf uslar 

1950'  l erde,  1960'  l arda ve  1970' lerde ili n kentsel  nüf usunun kırsal  nüfusa oranı 

sürekli  ol arak düş müşt ür.  1950' de 5. 9' dan 1960' da 4. 0' a,  1970' de 2. 7' e  düşerek 

1980' de 1. 6' ya ul aş mı ştır.  Ondan sonra,  şehir  nüfusundaki  öne mli  artış  ile  bu oran 

1985 senesi nde 17. 5 oranı na yüksel mi ş  ve 1985 sayı mı na göre azal masına  rağ men 

yi ne de yüksek kal arak 1990' da 11. 3' e ul aş mı ştır.  Kentsel  ve Kı rsal  nüf us  i çi n 

kaydedilen raka ml ar Tablo 3. 5' de veril mi ştir. 

İstanbul' da Avr upa yakası  il e Asya yakası  arası ndaki  nüf us  oranı nı n 1950' de 3 katı 

aşarken,  1990' da 2' den küçük kal ması  i ki  yaka arası ndaki  nüf usun gi derek 

eşitleneceği  i zleni mi ni  ver mekt edir.  Tabl o 3. 6’de İstanbul’da kırsal  ve kentsel 

al anl ardaki nüfus dağılı mı görül mekt edir ( Master Pl an, 1993).  
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 Tabl o 3. 5 1950 - 1990 Arası Kentsel ve Kırsal Nüfus Değişi ml eri 

                                                                                        1950 1960        1970 1980 1990 

Pr oj e Al anı nda Topl a m Nüf us 1 172 000    1 879 000    3 023 000    4 781 000    7 416 000 

Kentsel Nüfus 1 003 000    1 502 000    2 204 000                             2 925 000    6 847 000 

Nüf us Yüzdesi  85. 6 % 80. 0 % 72. 9 % 61. 2 % 91. 9 % 

Kı rsal Nüfus 168 000 377 000 819 000 1 856 000 605 000 

Nüf us Yüzdesi  14. 4 % 20. 0 % 27. 1 % 38. 8 % 8. 1 % 

Tabl o 3. 6 Avr upa ve Asya Yakal arı Arası nda Nüfus Dağılı mı  

          Nüf us (x10
3
)         

  1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Avr upa Yakası 770 842 899 1 182 1 441 1 756 2 281 2 820 3 264 3 942 4 735 

As ya Yakası 229 242 273 350 438 534 742 1 099 1 517 1 978 2 681 

Avr upa/ Asya 

Or anı 
3. 36 3. 48 3. 29 3. 38 3. 29 3. 29 3. 07 2. 57 2. 15 1. 99 1. 77 

 

3. 4. 4. Önceki nüf us tahmi nl eri 

İstanbul'  un gel ecekt eki  nüf usunu belirle mek üzere son senelerde birtakı m çalış mal ar 

yapıl mı ştır. 

İstanbul  İli  ve dı şı ndaki  alanl ar  i çi n nüf us  t ahmi nleri  su i hti yacı nı  sapt a mak a macı  il e 

ilk önce DAMOC konsorsi yumu t arafı ndan,  1971 Mast er  Pl anı nda yapıl mıştır.  1977 

senesi nde DAMOC r aporuna yapılan revi zyonun bir  böl ümü ol arak,  nüf us  tahmi nl eri 

bu kez Bi nni e & Part ners  t arafı ndan t ekrarlanmı ştır.  Bu çalış maya göre,  1985 senesi 

içi n t ahmi n edilen 6. 0 mi l yon nüf usun,  1995 senesi ne kadar  7. 9 mil yona çı kacağı 

tahmi n edil mi ştir.  Bu arada,  İstanbul  Nazı m Pl an Bür osu ayrı ca çalış malar  yaparak, 

İstanbul' un 1995 senesi nüf usunun 6. 9 mil yon ci varı nda ol acağı nı  ve aza mi  9. 2 

mi l yona çı kabileceği tahmi ni nde bul unmuşt ur.  

Bu çalış mal arı,  1988 senesi nde " Cohort  Co mponent " met odunu kull anan Br own 

Root/ Te mel' in i ç mesuyu Mast er  Pl an revi zyonl arı  t aki p et mi ştir.  Bu yeni  çalış ma 
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İstanbul' da t ahmi ni  nüf usun 1990 senesi nde 7 milyona,  2010 senesi nde 12. 6 mil yona 

ve 2040 senesi ne kadar ise 16. 6 mi l yona çı kacağı nı ortaya koymuşt ur. 

Bu t ahmi nl er  kı sa bir  süre önce Devl et  Su İşl eri  (DSI)  yet kilileri nce revi ze edil mi ştir. 

DSİ  t arafı ndan yapılan t ah mi nde,  1992 senesi nden sonra seneli k nüf us  artış oranı nı n 

% 2 ol acağı  kabul  edilmi ştir.  Buna ilavet en,  1991 Büyük Mel en fi zi bilite rapor u 

kapsa mı nda Japon Ni ppon Koei  fir ması  t arafı ndan da  nüf us  t ahmi nl eri  yapıl mı ştır. 

Yukarı da t anı ml anan t ahmi nl er  genel de gerçek nüf us  değişi kliği ni n öneml i  oranda 

altı nda kalı ndı ğı  şekli nde yor uml anabilir.  Bu çelişki,  büyük çapt a i ç göç nedeni yl e 

aşırı  ve önceden t ahmi n edile meyen nüf us  artışları na bağl anabilir.  Ayrıca,  nüf us 

farklılıkları,  değişi k çalış mal ardaki  il çe sınırla mal arı ndaki  farklılı kl ara da 

bağl anabilir. ( Master Pl an, 1993)  

3. 4. 5. ġi mdi ki nüf us ve nüf us artıĢı  

3. 4. 5. 1. Son sayı ma göre Türkiye geneli sonuçl arı  

Devl et  İstatisti k Enstit üsü 2000 yılı  seçi m sonuçl arı na göre nüf us  büyükl ükl eri 

şöyl edir: 

Tür ki ye’ni n t opl a m nüfusu 67 803 927,  şehirleri n (il  ve il çe mer kezleri)  nüf usu       

44 006 274,  köyl eri n nüf usu i se 23 797 635 ol arak belirlenmi ştir.  Ül ke mi zde 

şehirlerde bul unan nüfus,  köyl erde bul unan nüf usa göre çok büyük bir  hı zl a 

art makt adır.  1990 --  2000 döne mi nde şehirlerde bul unan nüf usun yıllık artış  hı zı 

bi nde 26. 8 i ken köyl erde bul unan nüf usun yıllı k artış  hı zı  bi nde 4. 2‘dır.  Şehirlerde 

bul unan nüf usun oranı  son on yıl da öne mli  artış göst ererek 1990 yılı nda yüzde 59 

iken 2000 yılı nda yüzde 64. 9’a yüksel miştir ( Tablo 3. 7). 
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Tabl o 3. 7 Genel Nüf us Sayı ml arı na göre nüfus, yıllık nüfus artış hızı, yüzölçümü ve 

nüf us yoğunl uğu 

Sayı m tari hi  Nüf us 

 

Yıllı k 

nüf us artıĢ 

hı zı 

‰ 

 

 

Ġl 

sayısı 

Ġlçe 

sayısı 

Bucak  

ve köy 

sayısı 

Yüzöl çüm 

Km2  

(1) 

Nüf us 

yoğunl uğu 

28. 10. 1927 13 648 270  - 63 328  40 600  762 736 18 

20. 10. 1935 16 158 018 21. 10 57 356  34 876  762 736 21 

20. 10. 1940 17 820 950 19. 59 63 370  34 024  767 119 23 

21. 10. 1945 18 790 174 10. 59 63 396  34 063  767 119 24 

22. 10. 1950 20 947 188 21. 73 63 422  34 252  767 119 27 

23. 10. 1955 24 064 763 27. 75 66 493  34 787  767 119 31 

23. 10. 1960 27 754 820 28. 53 67 570  35 441  772 091 36 

24. 10. 1965 31 391 421 24. 62 67 571  35 638  774 810 41 

25. 10. 1970 35 605 176 25. 19 67 572  35 995  774 815 46 

26. 10. 1975 40 347 719 25. 00 67 572  36 115  774 815 52 

12. 10. 1980 44 736 957 20. 65 67 572  36 155  774 815 58 

20. 10. 1985 50 664 458 24. 88 67 580  36 031  774 815 65 

21. 10. 1990 56 473 035           21. 71 73 829  36 233  774 815 73 

22. 10. 2000 67 803 927 18, 28 81 850 37 366 769 60 (2) 88 

(1) Yüzöl çümüne göller dahil değil dir. 

(2) Yüzöl çümüne doğal göller ve baraj gölleri dahil değil dir. Harita Genel Ko mut anlı ğı' ndan te mi n edilen 

1/ 1 000 000 öl çekli harita baz alı narak hesapl anmı ştır. 

 

1990- 2000 döne mi nde 7 coğrafi  böl geni n t a ma mı nı n nüf usu art mı ştır.  Böl gel er 

arası nda en yüksek artış  hı zı  Mar mara Böl gesinde,  en düşük artış ise Kar adeni z 

Böl gesi nde gerçekl eş mi ştir.  1990 --  2000 dönemi nde Mar mara Böl gesini n yıllı k 

nüf us  artış  hı zı  bi nde 26. 7,  Karadeni z  Böl gesi ni n yıllı k nüf us  artış hı zı  bi nde 

3. 6’dır. Ül ke geneli ndeki nüf usun yüzde 26’sı nın bul unduğu Mar mara Böl gesi  en 

fazla nüf usa sahi ptir.  Doğu Anadol u Böl gesi nde nüf usun yüzde 9’ u bul unmakt a ol up, 

en az nüfusa sahi ptir ( Tabl o A. 1, Ek A).  
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3. 4. 5. 2.  Son sayı ma göre Ġstanbul ili sonuçl arı  

İstanbul  t opl a m 81 il  arası nda nüf usu en büyük olan il dir.  İstanbul  ili ni n t opl a nüf usu 

2000 yılı na sayı m sonuçları na göre 10 018 735 ol arak belirlenmi ştir.  Bu ildeki  nüf us 

ül ke t opl a mı ndaki  nüfusun yüzde 15’i ni  kapsa makt adır.  Bir  başka i fadeyl e, 

ül ke mi zdeki   her  yüz kişiden 15’i  İstanbul  ili nde bul unmakt adır.  Nüf usun yüzde 88’i 

il  mer kezi ndedir.  1990 --  2000 döne mi nde İst anbul’un yıllı k nüf us  artış hı zı  bi nde 

33. 1’dir.  Şehir  nüf usu en yüksek ol an il  İstanbul  olup,  şehirde bul unan nüfusun oranı 

yüzde 91’ dir.  İstanbul’da şehirde bul unan nüf usun oranı  di ğer  illerden daha yüksek 

ol ması na rağmen köyl erindeki  nüf us  artış  hı zı  ülke ort ala ması ndan daha yüksektir. 

1990 --  2000 döne mi nde köyl erde bul unan nüfusun yıllı k artış hı zı  binde 81’ dir. 

İstanbul  ili ni n 2000 yılı seçi m sonuçl arı na göre nüf usunun ilçel ere göre dağılı mı 

Tabl o B. 1 Ek B’ dedir. 

3. 4. 6. Nüf us artıĢ hı zı ve gel ecekteki nüf us hesabı  

Gel ecekt eki  nüf us  t ahmi nl eri ni n yapılabil mesi  i çin önceli kle geç mi ş  döne ml ere ait 

nüf us  artış  hı zları nı n i ncel enmesi  gerekir.  Son nüf us  sayı mı  sonuçl arı  ve  geç mi ş 

yılları n sayı m sonuçl arına bakıl dı ğı nda,  nüf us artış  hı zı nı n değişken ol duğu 

gör ül mekt edir.  Nüf usun sürekli  artış eğili mi nde ol ması na rağmen,  yıllık nüf us  artış 

hı zları nı n bazı  döne ml erde önceki  döne me göre daha yüksek,  bazı  döneml er de i se 

daha düşük ol duğu gözlenmekt edir.  Tür ki ye geneli  ve İst anbul  ili  benzer eğili ml er 

göst er mekl e birlikte İstanbul’un nüfus artış hızları daha yüksektir. 

Nüf us  artış  hı zl arı,  Türki ye,  İstanbul  ve Mar mara Böl gesi ni n di ğer  illeri ne göre 

incel endi ği nde nüf us  artış  hı zı nı n 1985 yılı ndan sonra azal dı ğı  gör ül mekt edir.  1985 

yılı  Tür ki ye nüf us  artış hızı  %2. 5 ol arak gerçekl eşirken,  1990 yılı nda %2. 2’ ye,  1997 

yılı nda %3. 45 ol muşt ur (Şekil 3. 10 ve Şekil 3. 11). 
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Şekil 3. 10 Nüf us artış hızları ( Dİ E)  

 

Şekil 3. 11 1997 yılı nüfus artış hızları ( Dİ E)  

İstanbul  ili ni n nüf us  artış  hı zı nda,  genel  nüf us  verileri yle orantılı  ol arak bir  azal ma 

ol muşt ur.  1985 yılı nda İstanbul  ili ndeki  nüf us  artış  hı zı  %4. 18 ve  1990 yılında  %4. 48 

iken, 1997 yılı nda %3. 45 ol muşt ur (Şekil 3. 12 ve Şekil 3. 13). 

1960 ve 1997 yılları arasındaki sayı m yılları nda, Mar mara Böl gesi ni n di ğer illeri yle 

İstanbul ili karşılaştırıldığı nda, her döne mde İstanbul artış hızı nı n en yüksek ol duğu 

gör ül mekt edir. 
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Şekil 3. 12 Sayı m yılları na göre İstanbul nüfusu, sayı ml ar arası yıllık nüfus artış hızı 

ve yıl ortası nüfus tahmi ni ( Dİ E)  

 

Şekil 3. 13 1990 ve 1997 yılları sonuçları ( Dİ E)  

1990- 2000 döne mi  i çi n Tür ki ye geneli  ve İstanbul  ili  i ncel endi ği nde,  2000 yılı  sayı m 

sonuçl arı na göre Tür ki ye geneli nde yıllı k nüf us  artış hı zı  % 1. 83,  İstanbul’da  %3. 31 

ol arak belirlenmi ştir.  Gel ecekt eki  nüf us  hesabını  yaparken nüf us  artış hı zl arı nı n 

doğr u belirlenmesi  ol dukça öne mli dir.   Bu nedenl e Tür ki ye geneli  ve İstanbul  ili 

sonuçl arı nı  ayrı  değerlendir mek gerekir.  Farklılıklar  gör ül dükt en sonra İstanbul  ili ne 

ait verileri n kullanıl masını n öne mi görülecektir (Şekil 3. 14). 
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Şekil 3. 14 Tür ki ye ve İstanbul ili yıllık nüfus artış hızları nı n ( %) karşılaştırıl ması  

Su t e mi ni  ve kanalizasyon  t esisleri ni n boyutlandırıl ması nda esas  alı nacak debiler,  

seçilen al anı n pr oj e süresi ndeki  nüf us  sayısı  il e ki şi  başı na bir  günde sarf  edil en su 

mi kt arı nı n çarpıl ması yl a bul unur.  Nüf us  hesabı nı n yapıl ması  il e il gili  pek çok deği şi k 

nüf us  t ahmi n met odu vardır.  Bu çalış mada Devl et  İstatisti k Enstit üsünün sayı m 

sonuçl arı nı  değerlendir mede kullandı ğı  nüf us  f ormüll eri  kullanıl mı ştır.  Ancak nüf us 

değeri ni n ne kadar  değişken ol abileceği ni  göst erebil mek i çi n farklı  i ki  yönte ml e daha  

hesap yapılacaktır. 

Çalış mada kullanılan nüfus  t ahmi n yönt e ml eri  aşağı da açı kl anmı ştır.  Gerektiği nde bu 

değişi k yönt e ml erle el de edilen sonuçl arı n ortala ması alı nabilir. Bu yönt e ml er:  

1.  Arit meti k Artış Met odu:  

Ng=N+Ka(t g-t)                                                                                                      (3. 12) 

Ka= N2- N1/t2-t1                                                                                                                                                         (3. 13) 

Bu for müllerde;  

Ng : gel ecekt eki nüfus 

N : herhangi bir t tari hi ndeki nüfus sayısı 

tg : proj e süresi sonundaki tari h 

Ka : nüfus artış hızı 

t1 ve t2 : nüfus sayıları bilinen herhangi i ki tari h 
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N1 ve N2 : t1 ve t2 tari hlerindeki nüfus 

2.  İSKİ  gel ecekt eki  nüf us  hesabı  f or müll eri  daha önce 3. 4. 1 böl ümünde anl atılmı ştır  

( Denkl e m (3. 1) ve Denklem (3. 2)). 

3.  Dİ E’ ni n nüfus hesap metodu:  

Devl et  İstatisti k Enstit üsü verileri nde sayı ml ar  arası  nüf us  hı zı  birbiri ni  izl eyen i ki 

sayı mı n kesi n sonuçları na dayanılarak,  doğal  artış bağı ntısı  yardı mı yl a 

hesapl anmakt adır. Doğal artış bağı ntısı nı n göst erimi  şöyl edir: 

Pn=Po. e
r. n                                                                                                                                                                      

(3. 14) 

Bu bağı ntı da;  

Pn : iki ardıl sayı mdan i kincisi ni  

Po : iki ardıl sayı mdan birincisi ni  

e = 2. 7182818 (sabit sayı) 

n : iki sayı m arası nda bulunan za man biri mi sayısını  

r : iki sayı m arası nda, zaman biri mi içersi ndeki nüf us artış hızı nı göster mekt edir. 

( Dİ E)  

Mast er  pl anda yapılan değerlendir mel erde seçim ve  yaş  pr ofili  anketleri  il e bu 

anketlerdeki  ki şi  sayıları  da göz önüne alı narak,  düşük,  orta ve yüksek büyü me 

senaryol arı  ol uşt urul muş  ve nüf us  t ahmi nl eri  her  büyü me  senaryosu i çi n ayrı 

yapıl mı ştır.  Bu çalış mal ar  sırası nda yapılan det aylı  i ncel e mel er  sonucu üç senar yoda 

1990- 2000 yılları  arası  farklı  değerler  ol arak alı nmış,  2000- 2020 ve 2020- 2040 yılları 

arası nüfus artış hızları aynı alı nmı ştır ( Tabl o C. 1, Ek C).  

Mast er  pl andaki  nüf us t ahmi nl eri  i ncel endi ğinde,  düşük büyü me  senar yosunda  

1990- 2000 yılları  arası  yıllık nüf us  artış hı zı  %3. 2 i ken,  2000 yılı  sayı m sonuçl arı na  

göre bu döne mdeki  artış hı zı  %3. 3 ol arak gerçekl eş mi ştir.  Yani  Master  pl an 

çalış ması nda yüksek büyü me  senaryosu kabul  edil mi ş  ol ması na rağmen,  bugünkü 

değerlere bakıl dı ğı nda düşük büyü me  senaryosunun hali hazır  dur uma  ol dukça yakı n 

ol duğu gör ül mekt edir.  Bu nedenl e bu çalış mada Mast er  pl anı n düşük büyü me 

senaryosu değerleri ni n  uygunl uğu di kkat e alı narak,  buradaki  2000- 2020 döne mi  i çi n 

%1. 6 ve 2020- 2040 dönemi  içi n %0. 6 ol an nüfus artış hızları kullanılacaktır. 
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İstanbul’un 1990 yılı  sayı m sonucuna göre nüfusu 7 195 773,  2000 yılı  sayı m 

sonucuna göre 10 018 735 ol arak belirlen mi ştir.  Bu verilerden yola çı kılarak 

arit meti k artış met oduna göre 30 sene sonrası yani 2033 yılı içi n nüfus;  

Ka=N2- N1/ t2-t1 = (10018735 -- 7195773)/ (2000- 1990) =282296. 2 

Ng=N+Ka(t g-t)=10018735+282296. 2(2033- 2000)=19334510 ol arak bul unur. 

İSKİ gel ecekt eki nüfus hesabı for mülleri ne göre 2033 yılı nüfusu;  

44.1100*1
7195773

10018735
100*1 10  a

Ne

Ny
P  

1<p<3 ol duğundan p aynen alınır. 

16058975
100

44.1
1*10018735

100
1*

3330

30 






















n

n

P
NyN  olarak bul unur. 

Çalış ma böl gesi  Sarı yer il çesi  sı nırları  i çi ndedir  ve bu böl ge yerleşim al anl arı 

incel endi ği nde nüf us  açısından doygun bir  böl gedir.  Bu nedenl e nüf us  t ahmini nde en 

düşük sonucun seçil mesi burası  i çi n daha gerçekçi  bir  yakl aşı mdır.  Bel ki de  seçilen 

bu raka ma  bile ul aşıla mayabili nir  a ma   debi  senaryol arı nda en köt ü i hti mal in di kkat e 

alı nması  daha doğr u olacaktır.  Bu  çalış mada kullanılacak nüf us  daha öncede 

belirtildi ği  gi bi  Mast er  pl anı n düşük büyü me  senaryosuna yakı n değerlerdir.  2000 

yılı  kesi n sonucuna göre İstanbul  ili ni n nüf usunu 10 018 735,  2000- 2020 yılları  arası 

nüf us  artış  hı zı nı  %1. 6 ve  2020- 2040 arası  artış hı zı nı  %0. 6 al arak bir  hesap 

yapılırsa;  2000- 2020 döne mi   i çi n %1. 6 artış  hızı yl a ve 2000 yılı  sayı m sonucunu 

kullanarak 2020 yılı nüfusu;  

Pn=Po. e
r. n

= 10018735*e
0.016*20

=13797078 kişi olarak bul unur.  

2020- 2040 döne mi  %0. 6 artış hı zı yl a ve 2020 yılı  i çi n hesapl anan nüf us  hesabı 

kullanılarak uygul a mada kullanılacak ol an 2033 yılı nüfusu;  

Pn=Po. e
r. n

= 10018735*e
0.006*13

=14916334 kişi olarak bul unur.  
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Si ste mi n çalışılabilirliğini n kontrol ü i çi n bu artışın bi zi m debi  hesabı na esas  ol an 

havzalara uygul anması  gerekir.  Hesapt a kullanılacak ol an A08a ve A08b havzaları 

nüf usl arı nı n 2033 yılı nda ne kadar  ol acağı n hesaplanırsa;  A08a havzası  hi droli k 

hesapt a kullanılan bugünkü nüfusu 14088 kişi ol duğuna göre, 2020 yılı nüfusu;  

Pn=Po. e
r. n

= 14088*e
0. 016*20

=19401 kişi, 

2033 yılı içi n; 

Pn=Po. e
r. n

= 19401*e
0. 006*13

=20975 kişi olarak bul unur.  

A08b havzası içi n  hesap nüfusu 13422 ol duğuna göre 2020 yılı nüfusu;  

Pn=Po. e
r. n

= 13422*e
0. 016*20

=18484 kişi, 

2033 yılı içi n; 

Pn=Po. e
r. n

= 18484*e
0. 006*13

=19983 kişi olarak bul unur.  

A08d havzası bugünkü nüf usu 2136 kişi dir, 2020 yılı nüfusu;  

Pn=Po. e
r. n

= 2136*e
0. 016*20

=2942 kişi, 

2033 yılı içi n; 

Pn=Po. e
r. n

= 2942*e
0. 006*13

=3181 kişi olarak bul unur.  

3. 5.  Gel ecekteki Nüf us Hesapl arı na Göre Debi Hesapl arı  

Bul unan 2033 yılı  nüfusları  hi droli k hesaba uygul andı ğı nda,  debiler  büyüyecektir. 

Debil er İSKİ hesap kriterleri böl ümünde anl atıl dı ğı gi bi hesapl anacaktır.  
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A08a havzası içi n 2033 yılı debi hesapl arı: 

Qevs. ort =
3600*24

* Nq
=60, 69  l/sn 

Qsı z ma=0. 1*F=7. 04 l/s 

B=
5/1

1000

5








 N
=2. 72  

Pi k hesap debisi: 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =172. 15 l/s olarak bulunur.  

A08b havzası içi n 2033 yılı debi hesapl arı: 

Qevs. ort =
3600*24

* Nq
= 57. 82 l/sn 

Qsı z ma=0. 1*F=6. 71 l/s 

B=
5/1

1000

5








 N
=2. 75 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =165. 54 l/s olarak bulunur. 

A08d havzası nı n 2033 yılı debi hesapl arı: 

Qevs. ort =
3600*24

* Nq
=9. 2  l/sn 

Qsı z ma=0. 1*F=1. 07 l/s 
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B=
5/1

1000

5








 N
=3. 97 

Qpi k= B*Qevs ort +Qsı zma =37. 58 l/s olarak bul unur.  

3. 5. 1. Anali z ve değerlendi r mel er 

Pr oj eni n t a ma mı nı n t ablo ve girişleri  t a ma ml andıkt an sonra daha det aylı  bir  çalış ma 

içi n pil ot  bir  böl ge seçil mi ştir.  Bundan sonraki kı sı mda bu böl geni n CBS’ ni n en 

öne mli  özelli ği  ol an sorgul a ma ve değişi k şekillerle ifade edil mesi  özelli kl eri nden 

yararlanarak gerçekl eştirilen analizlere yer verilecektir. 

Seçilen böl ge dere,  dere çevresi  atı ksu hatları  ve bunl arı n havzal arı ndan 

ol uş makt adır.  Havzal ar  üzeri nde birtakı m sor gul amal arla bunl arı  nüf us  büyükl ükl eri, 

al an veya debi  mi kt arlarına göre birbirinden ayırt et mek mü mkündür.  Şekil  3. 15’ de 

nüf us büyükl ükl eri ne göre ol uşt urul an bir dizili m gör ül mekt edir.  

Si ste me  girilen 6 adet  havzanı n özniteli k t abl osundaki  nüf us,  al an ve debi  değerl eri ne 

göre sırala ma  yapılabilir.  Özniteli k t abl osundaki  değerler  arttırıldı kça sorgul a ma  ve 

kade mel endir mel er de artacaktır. 

Coğrafi  bil gi  siste ml eri pek çok konuda sorgul a ma ve analiz yap ma ol anağı 

sağla makt adır.  Si ste mdeki  veriler  büyükl ükl eri ne göre ya da dağılı ml arı na göre 

sorgul anabilir.  Ayrı ca mevcut  değerlerden yeni  değerler  el de edil mesi ni  sağl ayarak 

siste mi bu yeni verilere göre de sorgul a mak ve analiz et mek ol anaklı dır.  
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Şekil 3. 15 Nüf us Büyüklükl eri ne Göre Havzalar 

Havzal arı n  büyükl ükl eri  ve nüf usl arı na göre gerçekl eştirilen basit  bir  sorgul a ma 

yapılan sorgul a mal ara bir  örnek ol arak verilebilir.  Nüf usu 3204 ‘ den büyük ol an 

havzaları n sorgul anması sonucunda el de edilen sonuç Şekil 3. 16’da veril mi ştir. 
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Şekil 3. 16 Nüf us sorgul aması na bir örnek.  

Bi r  CBS’ de  basit  sorgulamal ar  yapılabil di ği  gi bi  mühendisli k i şle ml eri  gerektiren 

birtakı m sor gul a ma ve analizler  de yapılabil melidir.  Gel ecekt eki  nüf us hesabı  ve 

debileri n belirlenmesi yl e i ncel enilen böl geye ait havzaları n t abl osu Şekil  3. 17’ de 

gör ül mekt edir. 
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Şekil 3. 17 Havzalar ve havzaları n şi mdi ki ve gel ecekt eki nüfusları ile debileri  

3. 5. 2. Si mul asyon 

Si mul asyon keli mesi ni n sözl ük anl a mı  benzeşi m yani  doğal  bir  süreci n l abarat uvar 

koşulları nda ya da bi lgisayar  modeli  kullanılarak sı nanması dır.  Simul asyon 

uygul a mal arı  ol uşt urul acak modeller  üzeri nde yapılan çalış manı n denen mesi ni, 

hat al arı n daha kol ay bulun ması nı  ve gerçekt e sistemi n çalış ması nı n nasıl  ol acağı nı n 

daha i yi  anl aşıl ması nı  sağl ar.  CBS il e yapılan çalış mal arda pek çok pr ogram bi rarada 

kullanılabil di ği  i çi n simul asyon pr ogra ml arı yla sonuçl ar  pekiştirilebilir.  Alt yapı 

uygul a mal arı nda si mul asyon kullanı mı bugün çoğu proj ede uygul anmakt adır. 

Bu çalış mada si mul asyon,  Infowor ks  pr ogra mı  kullanılarak hazırlanmı ştır.  Bu 

pr ogra mda daha önce Ar c Vi e w pr ogra mı nda hazırlanan havzal ar.shp dosyası  ve 

havzalarla il gili  öznitelikl er  kullanıl mı ştır.  Havzal ar  kat manı  ve seçilen böl geye ait 

bor u ve menhol  kat manları  Infowor ks  pr ogra mı na i mport  edilerek,  bu katmanl ara ait 

tabl ol ar  I nfowor ks  pr ogra mı nda yeni den ol uşturul muşt ur.  Si mul asyon verileri 

ol uşt urul dukt an sonra,  siste m bir  kez de I nfowor ks  pr ogra mı ndaki  si mul asyonl a 

irdel enmi ş ve ol uşt urul an siste mi n çalıştı ğı görül müşt ür (Şekil 3. 18).  
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Şekil 3. 18 Infowor ks progra mı ndaki si mul asyon sonuçl arı nı n geopl an ve profil 

gör ünt üsü 

Infowor ks  pr ogra mı nda si mul asyon hazırlanırken bu pr ogra mı n kriterlerine uygun 

ol arak siste mdeki  bor u,  menhol  ve havza bil gileri  t ekrar  giril mi ştir  ve t abl ol ar 

ol uşt urul muşt ur.  Pr ogram Ar c Vi e w’la direk bağl antı  kurarak buradaki kat manl arı 

al abil mekt edir.  Havzalar bu şekil de ol uşt urul muş ve  t abl osu I nf owor ks’de pr ogra m 

tarafı ndan ol uşt urul muştur.  Bu pr ogra mda bor u,  menhol  ve havzalar  içi n çeşitli 

kriterlere göre grafi kl er  oluşt urul abil mekt edir.  Şekil  3. 19’da bir  bor unun debi ye göre 

ol uşt urul muş grafi ği ni n belirlenen süre içi ndeki durumu görül mekt edir.  
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Şekil 3. 19 Siste mdeki borulardan biri ne ait debi grafi ği ni n belirlenen süredeki 

değişi ml eri 

Pr ogra mda si mul asyonl ar  gerçekl eştirildi kten sonra havza,  menhol  ve bor ular  i çi n 

grafi k raporlar  alı nabilmekt edir.  Bu grafi kl erde gör ünt ül enecek değerleri n seçi mi 

yapılabil mekt edir.  Şeki l  3. 20’de bor ul arı n deri nli k,  debi  ve hı z grafi kleri 

gör ül mekt edir. 
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Şekil 3. 20 Si mul asyon sonucu el de edilen grafi k raporlardan bir tanesi  

Çalış mada el e alı nan böl geni n bugünkü değerleri  ve 2033 yılı ndaki değerleri 

hesapl andı ğı nda,  her  i ki dur umda da siste mi n havzalardan gel en atı ksu debisi ni 

taşı dı ğı  gör ül mekt edir.  Bu nedenl e i ki  ayrı  si mul asyon yapıl ma mı ştır.  Eğer 2033 yılı 

verileri yle hesapl anan debiler  siste m t arafı ndan t aşı nmı yor  ol saydı,  bu duru m i ki nci 

bir  si mul asyonl a kanıtlanabilecekti.  Böyl e bir  dur umda,  bugünkü ve gel ecekt eki 

dur umun karşılaştırıl masıyla aradaki fark rahatlı kla görül ebilecekti. 
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4.  SONUÇLAR VE ÖNERĠ LER 

Yapıl an çalış mada,  seçilen böl gedeki  mevcut  ve pl anl anan atı ksu hatları,  dereni n 

mevcut,  pl anl anan kısı mları na ait  verilerle hali hazır  haritalar,  havza bilgil eri  önce 

standart  bir  for mat a dönüşt ürül müş,  daha sonra da Coğrafi  Bil gi Si ste mi ni 

ol uşt urabil mek i çi n Ar c Vi e w pr ogra mı na akt arıl mı ştır.  Atı ksu hatları,  dere ve 

havzalara ait  özniteli k t abl ol arı  ol uşt urul muşt ur.  Ol uşt urul an özniteli k değerleri  farklı 

analiz ve sorgul a mal ar  yapma  ol anağı  ver mi ştir.  Coğrafi  Bil gi  Siste mi  il e il gili  veri 

çalış mal arı  yapıl dı kt an sonra nüf usl a il gili çalış mal ar  yapıl mı ştır.  Si st e mi n 

gel ecekt eki  çalışabilirliği ni n belirlenebil mesi i çi n önceli kl e şi mdiki  dur um 

gerçekl eştiril mi ş  ve bu dur uma  ait  debi  hesapl arı  yapıl mı ştır.  Topl anan nüf us 

verileri nden yararlanarak 30 sene sonrası  i çi n nüf us  t ahmi ni  ve buna bağlı  ol arak 

debi tahmi ni yapıl mı ştır. 

Si ste me  2033 yılı  nüf usları na göre hesapl anan debiler  uygul andı ğı nda seçilen bor u 

çapl arı nı n bu debileri  de t aşı dı ğı  gör ül mekt edir.  Çalış manı n ana hedefi,  şu anki 

koşullara göre yapılan al tyapı nı n bundan ot uz yıl gi bi  uzun sayıl abilecek bir  za man 

sonrası nda artan nüf us  karşısı nda hi z met  veri p vere meyeceği  sorusuna cevap bul mak 

ve alt yapı  uygul a mal arını n Coğrafi  Bil gi  Sisteml eri  il e yapıl ması nı n daha i yi 

sonuçl ar  vereceği ni  göst er mekti.  Uygul a manı n sonunda seçilen atı ksu ve dere hatları 

CBS’ ne dönüşt ürül müş ve  CBS’ ni n sorgul a ma i şlevi nden faydal anarak si st e m 

irdel enmi ştir.  Ayrı ca nüf us  hesapl arı nı n öne mi  ve gel ecekt eki  nüf us hesabı nı n 

yapıl ması nda pek çok kriteri n el e alı nması gerekti ği  gör ül müşt ür.  Yapıl an 

si mul asyon hi droli k hesapl arda ul aşılan sonuçl arı pekiştir mi ştir. 

Yapıl an hesapl arda gel ecekt eki  nüf us  di kkat e alı narak,  nüf us  yoğunl uğu 300 ki şi/ ha 

ol arak alı ndı ğı nda siste m 2033 yılı nda da çalışır  dur umda  ol acaktır.  Eğer  sist e m 2033 

yılı ndan önce bu debileri  t aşı mayacak kadar  sınırlı  belirlenmi ş  ol saydı,  sist e mi n 

debi yi  t aşı madı ğı  il k dur uma  bir  li mit  konul arak bu şekil de sonuçl ar 

değerlendirilecekti.  Böyleli kle bu uygul a manı n yapı mı  sırası nda kullanıl mı ş  ol an 

nüf us yoğunl uğunun da 30 sene sonrası düşünül erek pl anl andı ğı ortaya çı kmakt adır. 
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Nüf us  pr oj eksi yonl arı nın yapıl ması  ol dukça uzun çalış mal ar  gerektirir. Özelli kl e 

İstanbul  gi bi  nüf us  artış  hı zı nı n her  döne m di ğer böl gel ere göre yüksek ol duğu bir 

şehir  i çi n ol dukça zor dur.  Nüf us  t ahmi ni  il e i lgili  çalış mal arda pek çok et ken 

düşünül meli  ve önceki  çalış mal arla şi mdi ki  dur um karşılaştırılarak,  seçilen hali hazır 

dur uma  uygun değerlerle hesapl ar  yapıl malı dır.  Gel ecekt eki  nüf us  hesapl arını n doğr u 

yapıl ması,  yakı n ve uzun döne mde seçilen böl gel eri ni n debi  t ahmi nl erini n doğr u 

yapıl ması nı  sağl ar.  Böyleli kle kur ul acak alt yapı  siste mi  daha sağlı klı  ol acaktır  ve 

daha uzun süre siste m sorunsuz çalışacaktır. 

Alt yapı  uygul a mal arı nı n CBS il e büt ünl eştiril mesi,  pek çok konuda kol aylı k ve 

yapılacak uygul a mal arda esnekli k sağl ar.  CBS’ nin kullanıl maya başl a masıyla,  artı k 

alt yapı  hi z met  kur uml arını n çok daha fazl a hi z meti,  daha hı zlı  ve güvenilir 

verebileceği  gör ül ecektir.  Ayrı ca alt yapı  uygul amal arı nı n CBS yapıl ması,  alt yapı 

hi z met   kur uml arı nı n koordi nasyonunu sağl ayacaktır.  Böyl eli kl e aynı  ti p çalış mal arı n 

yapılacağı böl gel eri n ayrı ayrı za manl arda kazıl ması da önlenebilecektir. 

Bu ti p çalış mal ar  t üm bölgelere uygul anırsa,  İstanbul’un alt yapı  sorununun ne  za man 

ve nasıl  çözül eceği,  mevcut  alt yapı nı n ne kadar  süre sonra yet ersiz kal acağı,  hangi 

böl gel eri n yeni  hatlara i hti yacı  ol acağı,  pl anlama yapılacak böl genin mevcut 

siste mi ni n nerel erde pr oblemli  ol duğu gi bi  pek çok sor uya cevap bul unabilir.   Mast er 

pl an çalış ması  sırası nda det aylı  çalış mal ar  yapı l mı ş,  nüf us  ve debi  t ahmi nl eri yl e 

alt yapı nı n dur umu belirlenmi ş  ve çözü m önerileri  geliştiril mi ştir.  Ancak bu ti p 

çalış mal arı n CBS il e birleştiril mesi  çok daha yararlı  ol acaktır.  CBS il e ol uşt urul acak 

modeller  üzeri nde uygul anacak senaryol arla,  değişik koşullar  altı nda siste min çalışı p, 

çalış madı ğı  i ncel enebilecektir.  Ayrı ca  Coğrafi  Bi l gi  Siste ml eri ni n,  sistemi n bakı m 

uygul a mal arı,  gözl e ml er sonucu el de edilen verileri n siste me  dahil  edilerek mevcut 

verilerle birleştiril mesi,  siste mi n haritalarla birleştiril mesi  ve yöneti mi  i şlevl eri  de 

kullanılabilecektir. 

Daha i yi  sonuçl ara ul aşmak i çi n,  Coğrafi  Bil gi  Si ste ml eri  sadece verilerin biraraya 

toplandı ğı  ve farklı  kat manl arı n i stendi ği  za man bir  arada göst eril di ği  bir  araç ol arak 

değil,  mühendisli k verileri n el de edil di ği,  analiz ve  sorgul a mal arı n yapıldı ğı  karar 

dest ek siste ml eri olarak kullanıl malı dır.  
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Coğrafi  Bil gi  Siste ml eri çeşitli  al anl ara kol aylı kla ve başarı yla uygul anabilir.  Aynı 

za manda t ek bir  konunun pek çok i steği ne cevap verebilir.  CBS,  alt yapı 

uygul a mal arı nda siste mi n analizi  ve sorgul a ması  esnası nda fi nansal  bi lgilere de 

ul aşıl ması na ol anak sağl ar.  Bir  hattı n ne za man yenilenmesi  gerekti ği ni n 

belirlenmesi ni n yanı  sıra,  bu yenile meni n getireceği  mali yet  de aynı  siste m i çi nde 

hesapl anabilir.  Çok değişi k t ürdeki  verileri n siste me  il ave edil mesi yl e bil gi 

siste mi ni n uygul a ma al anı  genişletilebilir.  Öne mli  ol an herkesi n kol aylıkl a uyu m 

sağlayı p,  kullanabileceği  bir  siste mden farklı  disi pli nleri nde faydal anması nı 

sağla maktır.  Ol uşt urul an coğrafi  bil gi  siste mi ni n kullanı m al anı  genişledi kçe,  veriler 

çoğaltıl dı kça çok daha değişi k analizler  yapma ol anağı  ortaya çı kacak ve farklı 

sonuçl ar da el de edilebilecektir. 
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EKLER 

EK A 

Tabl o A. 1 Böl gel ere göre şehir ve köy nüfusu ve  yıllı k nüfus artış hızı  

Böl gel er 

1990 Genel Nüf us Sayı mı (1)  2000 Genel Nüf us Sayı mı  
Yıllı k nüf us artıĢ hı zı 

‰ 

Topl a m ġehi r Köy Topl a m ġehi r Köy 
Topl a

m 
ġehi r Köy 

Topl a m 56 473 035 33 656 275 22 816 760 67 803 927 44 006 274 23 797 653 18, 28 26, 81 4, 21 

1. Mar mara 

13 295 878 10 350 307 2 945 571 17 365 027 13 730 962 3 634 065 26, 69 28, 26 21, 00 

2. Ege 

7 594 977 4 344 471 3 250 506 8 938 781 5 495 575 3 443 206 16, 29 23, 50 5, 76 

3. Akdeni z 

7 026 489 4 051 596 2 974 893 8 706 005 5 204 203 3 501 802 21, 43 25, 03 16, 30 

4. Ġç Anadol u 

9 913 306 6 412 910 3 500 396 11 608 868 8 039 036 3 569 832 15, 78 22, 59 1, 96 

5. Karadeni z 

8 136 713 3 337 392 4 799 321 8 439 213 4 137 466 4 301 747 3, 65 21, 48 -10, 94 

6. Doğu 

Anadol u 
5 348 512 2 285 798 3 062 714 6 137 414 3 255 896 2 881 518 13, 75 35, 37 -6, 10 

7. Güneydoğu 

Anadol u 
5 157 160 2 873 801 2 283 359 6 608 619 4 143 136 2 465 483 24, 79 36, 57 7, 67 

(1) 1990 Genel Nüf us Sayı mı' nı n kesi n sonuçl arı, 2000 Genel Nüf us Sayı mı günündeki i dari böl ünüşe göre yeni den 
düzenl enmi ştir. 
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EK B 

Tabl o B. 1 İstanbul ili ve ilçe nüfus sayı m sonuçl arı 

 

Ġl ve ilçeler 

 

 

 

1990 Genel Nüf us Sayı mı                                  

kesi n sonuçl arı (*) 

2000 Genel Nüf us Sayı mı                                  

kesi n sonuçl arı  

Yıllı k nüf us artıĢ hı zı                                                                            
‰        

Topl a m 

 

ġehi r 

 

Köy 

 

Topl a m 

 

ġehi r 

 

Köy 

 
Topl a m 

 

ġehi r 

 

Köy 

 

GENEL TOPLAM 56473035 33656275 22816760 67803927 44006274 23797653 18, 28 26, 81 4, 21 

34.  ĠSTANBUL           

01.  Adal ar  19 413  19 413 0  17 760  17 760 0 -8, 90 -8, 90 - 

02.  Avcılar  126 493  126 493 0  233 749  233 749 0 61, 39 61, 39 - 

03.  Bağcılar  291 457  291 457 0  556 519  556 519 0 64, 66 64, 66 - 

04.  Bahçelievl er  298 211  298 211 0  478 623  478 623 0 47, 30 47, 30 - 

05.  Bakırköy  301 673  301 673 0  208 398  208 398 0 -36, 98 

-

36, 98 - 

06.  Bayra mpaşa  212 570  212 570 0  246 006  246 006 0 14, 60 14, 60 - 

07.  Beşi kt aş  192 210  192 210 0  190 813  190 813 0 -0, 73 -0, 73 - 

08.  Beykoz  161 609  142 075  19 534  210 832  172 291  38 541 26, 58 19, 28 67, 94 

09.  Beyoğl u  229 000  229 000 0  231 900  231 900 0 1, 26 1, 26 - 

10.  Emi nönü  83 444  83 444 0  55 635  55 635 0 -40, 53 

-

40, 53 - 

11.  Esenl er  223 826  223 826 0  380 709  380 709 0 53, 10 53, 10 - 

12.  Eyüp  211 986  200 045  11 941  255 912  235 116  20 796 18, 83 16, 15 55, 46 

13.  Fati h  462 464  462 464 0  403 508  403 508 0 -13, 63 
-

13, 63 - 

14.  Gazi os manpaşa  393 667  354 186  39 481  752 389  658 756  93 633 64, 76 62, 04 86, 33 

15.  Güngören  213 109  213 109 0  272 950  272 950 0 24, 74 24, 74 - 

16.  Kadı köy  648 282  648 282 0  663 299  663 299 0 2, 29 2, 29 - 

17.  Kağıt hane  269 042  269 042 0  345 239  345 239 0 24, 93 24, 93 - 

18.  Kart al  273 572  252 221  21 351  407 865  337 390  70 475 39, 93 29, 09 119, 38 

19.  Küçükçek mece  352 926  352 128   798  594 524  593 520  1 004 52, 14 52, 19 22, 96 

20.  Malt epe  254 256  254 256 0  355 384  355 384 0 33, 48 33, 48 - 

21.  Pendi k  200 907  198 150  2 757  389 657  384 668  4 989 66, 22 66, 32 59, 29 

22.  Sarı yer  171 872  160 075  11 797  242 543  219 032  23 511 34, 43 31, 35 68, 94 

23.  Şi şli  250 478  250 478 0  270 674  270 674 0 7, 75 7, 75 - 

24.  Tuzl a  96 150  91 230  4 920  123 225  107 883  15 342 24, 80 16, 76 113, 70 

25.  Ümr ani ye  303 434  242 091  61 343  605 855  440 859  164 996 69, 13 59, 92 98, 92 

26.  Üs küdar  395 623  395 623 0  495 118  495 118 0 22, 43 22, 43 - 

27.  Zeyti nburnu  165 679  165 679 0  247 669  247 669 0 40, 19 40, 19 - 

28.  Büyükçek mece  142 910  22 394  120 516  384 089  35 860  348 229 98, 84 47, 07 106, 08 

29.  Çat alca  64 241  11 550  52 691  81 589  15 779  65 810 23, 90 31, 19 22, 23 

30.  Sili vri  77 599  26 049  51 550  108 155  44 530  63 625 33, 19 53, 60 21, 04 

31.  Sultanbeyli  82 298  82 298 0  175 700  175 700 0 75, 82 75, 82 - 

32.  Şil e  25 372  7 872  17 500  32 447  10 262  22 185 24, 59 26, 51 23, 72 

 Topl a m 7 195 773 6 779 594  416 179 10 018 735 9 085 599  933 136 33, 09 29, 27 80, 72 
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EK C  

Tabl o C. 1  Master plandaki büyü me senaryol arı ve nüfus tahmi nl eri  

Yıl  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040  

  

Topl a m 

Nüf us 

Sayı mı  

Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n Tah mi n  

DüĢ ük ArtıĢ 7 309 190 8 720 003 10 060 919 11 257 319 12 260 756 13 070 068 13 716 220 14 243 589 14 696 461 15 112 829 15 523 359  

a. a. g.r.(5 yıl)   3. 6 % 2. 9 % 2. 3 % 1. 7 % 1. 3 % 1. 0 % 0. 8 % 0. 6 % 0. 6 % 0. 5 %  

  a. a. g.r .     (1990-2000) 3. 2 %   a. a. g.r.    (2000-2020) 1. 6 %   a. a. g.r.   (2020-2040) 0. 6 %  

Topl a m Al an (ha)  570 856                      

Yerl eşi k Al an (ha)  79 780                      

Ort al a ma Yoğunl uk (kişi/ha) 13 15 18 20 21 23 24 25 26 26 27  

Yerl eşi k Yoğunl uk (kişi/ ha) 
  85   106   123   137   150   159   167   173   178   183   188 

 

Şehirsel Nüfus 6 753 929 8 492 371 9 804 149 10 967 331 11 936 989 12 721 557 13 331 206 13 818 918 14 240 498 14 607 125 14 960 376  

Kı rsal Nüf us  555 261  227 632  256 771  289 988  323 768  348 511  385 015  424 670  455 963  505 704  562 982  

   

Ort a ArtıĢ 7 309 190 9 602 273 11 077 214 12 393 187 13 496 903 14 387 080 15 097 782 15 677 823 16 175 918 16 633 858 17 085 378  

a. a. g.r.(5 yıl)   5. 6 % 2. 9 % 2. 3 % 1. 7 % 1. 3 % 1. 0 % 0. 8 % 0. 6 % 0. 6 % 0. 5 %  

  a. a. g.r .     (1990-2000) 4. 2 %   a. a. g.r.    (2000-2020) 1. 6 %   a. a. g.r.   (2020-2040) 0. 6 %  

Topl a m Al an (ha)  570 856                      

Yerl eşi k Al an (ha)  79 780                      

Ort al a ma Yoğunl uk (kişi/ha)   13   17   19   22   24   25   26   27   28   29   30 
 

Yerl eşi k Yoğunl uk (kişi/ ha)   85   117   135   151   165   176   184   191   196   202   206  

Şehirsel Nüfus 6 753 929 9 351 877 10 794 767 12 074 201 13 140 758 14 003 718 14 674 266 15 210 686 15 674 358 16 077 584 16 466 097  

Kı rsal Nüf us  555 261  250 395  282 448  318 987  356 145  383 362  423 516  467 137  501 560  556 274  619 281  

   

Yüksek ArtıĢ 7 309 190 10 484 543 12 093 509 13 529 056 14 733 049 15 704 091 16 479 343 17 112 057 17 655 374 18 154 888 18 647 397  

a. a. g.r.(5 yıl)   7. 5 % 2. 9 % 2. 3 % 1. 7 % 1. 3 % 1. 0 % 0. 8 % 0. 6 % 0. 6 % 0. 5 %  

  a. a. g.r .     (1990-2000) 5. 2 %   a. a. g.r.    (2000-2020) 1. 6 %   a. a. g.r.   (2020-2040) 0. 6 %  

Topl a m Al an (ha)  570 856                      

Yerl eşi k Al an (ha)  79 780                      

Ort al a ma Yoğunl uk (kişi/ha)   13   18   21   24   26   28   29   30   31   32   33  

Yerl eşi k Yoğunl uk (kişi/ ha)   85   128   148   165   180   192   201   208   214   220   225  

Şehirsel Nüfus 6 753 929 10 211 385 11 785 384 13 181 070 14 344 526 15 285 876 16 017 358 16 602 453 17 108 219 17 548 043 17 971 818  

Kı rsal Nüf us  555 261  273 158  308 125  347 986  388 522  418 213  462 026  509 604  547 156  606 845  675 579  
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