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KENTSEL ALANLARDA YAĞMUR SUYU YÖNETİMİNİN MEKÂNSAL
BİLEŞENLERİNİN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVZASI DEĞERLENDİRMESİ
ÖZET
Giderek artan kentleşme ile sert zemin oranının yeşil alanlara baskın hale gelmesi
doğal su döngüsünün bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum yüzeysel akışa geçen
su miktarında artışa sebep olarak yağmur suyu yönetiminde drenaj sorunları
yaratmaktadır. Küresel ısınmanın da etkisiyle uzun yıllar projeksiyonlarında pik
yağışlarda, yağış nedenli taşkınlarda ve birbirini takip eden yağışlar arasında artan
süreye bağlı olarak kuraklıklarda artış olması öngörülmektedir. Bunlara rağmen,
kentlerimizde hidrolojik döngüye olan müdahale biçimleri sürdürülebilirlikten
giderek uzaklaşmaktadır ve sonucunda kentlerimiz yine olumsuz etkilenmektedir.
Önerilen çözümler suyu statik bir maddeymiş gibi ele alan uygulamalardan ibaret
olduğundan ve kentlerdeki geçirimsiz yüzeyler devamlı olarak arttığından dolayı
sürdürülebilir bir yağmur suyu yönetimi sağlanamamaktadır. Bahsi geçen
uygulamalar yağmur suyunu borular vasıtasıyla yerin altından metrelerce deşarj
alanlarına taşıyan, gri altyapının bir parçası olan kentsel drenaj sistemleridir. Kentsel
çevrenin saçaklanmasıyla paralel gelişen bu sistemlerin kapsadıkları alanların her
geçen yıl biraz daha artması bakım ve onarım maliyetlerini de arttırmaktadır.
Bununla birlikte, pik yağışlarda yetersiz kalmakta ve yağışa bağlı taşkınlara neden
olmaktadırlar.
Birçok farklı alt dalı olan hidroloji bilimi, yağış-akış ilişkilerini inceleyen genç ama
hızla gelişen bir bilimdir. Hidrolojinin alt dallarından biri olan kent hidrolojisi, yüzey
geçirgenliğine göre farklılık gösteren yağış, yüzeysel akış ve sızma farklılıkları
nedeniyle kentte meydana gelen/gelebilecek debi miktarlarını konu edinmiştir.
Yıllara bağlı maksimum yağış, topoğrafya, sızdırmazlık katsayısı gibi verilerin
işlendiği, yağışla orantılı maksimum debi ve taşkın hacimlerinin olduğu bir dizi
matematiksel hesaplamalarla hidrolojik yük hesabı yapılmaktadır. Hidrolojik
hesaplamalar, gri kentsel altyapı olarak bilinen kentsel drenaj sistemlerinin yanı sıra
bir kentsel havza için daha sürdürülebilir kentsel su yönetim sistemleri kurmak için
kullanılmaktadır.
Nüfusun her yıl biraz daha arttığı İstanbul’da su tüketimi ve nüfus projeksiyonları
arasındaki ilişki incelendiğinde doğru orantılı bir artış görülmektedir. Bunun
yanında, küresel ısınmanın da etkisiyle yağış rejimi değişmeye başlayan İstanbul,
kuraklık tehdidi altındadır. Kentsel su yönetimi konusunda benzer sorunların
yaşandığı çeşitli dünya kentlerinde hem mevcut kentsel drenaj sistemine destek
olarak taşkınların önlenmesi hem de uzun kurak dönemlerde kullanılabilmesi için
yağmur suyunun hasadı yöntemleri uygulanmaktadır. Kentsel Yeşil Altyapı
Sistemleri olarak bilinen bu sistemlerde yağmur bahçesi, tutma havzaları, yağmur
suyu tankları gibi farklı su tutma, toplama ve sızdırma teknikleri kullanılarak
kentlerde yağmur suyu yönetimi konusunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Ülkemizde, kentlerin karmaşık yapısı nedeniyle bahsi geçen yeni tekniklerin
uygulanması karmaşık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yağmur suyu toplama
alanlarının kentsel tasarıma sayısal yöntemlerle nasıl dahil edilebileceğini ortaya
koymaktır. Bu tezin çalışma alanı olarak belirlenmiş olan Üsküdar Meydanı ve yakın
çevresinin uzun yıllara dayanan yağış analizleri üzerinden, topoğrafya analizleriyle
bulunan havza alanına ait maksimum su hacimleri Rasyonel Yöntem kullanılarak
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bulunmuş ve hasat edilebilecek su miktarı hesaplanmıştır. Kent ölçeğinde yapılan
analizlerde ise kentsel doku, kentsel gelişim, ulaşım, yeşil alan analizleri yapılmıştır.
Bulgular ışığında, çalışma alanı için, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ölçeğinde
yağmur suyu yönetimine katkı sağlayabilecek tasarım önerileri geliştirilmiştir. Her
geçen gün biraz daha büyüyen kentlerimizde çok geç olmadan, sürdürülebilir,
bütüncül, çağdaş bir kentsel yağmur suyu yönetimi sağlanması adına bilimsel
verilerden yararlanarak planlamalarımızı bunlar üzerinden hayata geçirmek
geleceğimiz için son derece önemlidir.
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ÜSKÜDAR SQUARE BASIN EVALUATION OF SPATIAL COMPONENTS
OF RAINWATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS
SUMMARY
Due to the hardscape dominating over green areas in increasing urban areas, natural
hydrological system is disrupting. This situation causes an increase in the amount of
surface runoff and creates drainage problems in stormwater management. With the
effect of global warming, it is predicted in long range projections that there will be
increase in peak precipitations, precipitation-based floods, and droughts due to the
increasing time between successive precipitations. Despite all these facts, the
methods of intervention to the hydrological cycle in our cities are gradually moving
away from sustainability and as a result, our cities are adversely affected. Sustainable
water management cannot be achieved because the proposed solutions consist of
applications that treat water as a static substance. The mentioned applications are the
systems that urban drainage systems which are part of the gray infrastructure
systems, carry the runoff from underground to the discharge area via pipes. Because
these systems develop in parallel with the sprawl of urban environment, their extent
areas are also enlarging and these causing the increase in maintenance and repair
costs. Moreover, they remain incapable in peak precipitations and causes
precipitation related floods.
The science of hydrology, which has many different branches, is a young but rapidly
developing science that examines the precipitation-flow relationships. Urban
hydrology, which is one of the sub-branches of hydrology, deals with the amount of
flow rates in the city due to precipitation, surface runoff and infiltration that differ
due to surface permeability. By using mathematical calculations based on data such
as maximum precipitation depending on years, topography, and impermeability
coefficient, hydrological load calculation can be found which includes flow rates and
flood volumes proportional to precipitation in cities. These hydrological calculations
can be used to install urban drainage systems, known as gray urban infrastructure, as
well as for more sustainable urban water management systems for an urban
watershed. There is a wide variety of methods by which hydrological calculation is
done; These can be methods such as Rational Method, Superposes, Mockus based on
a single formula, as well as methods using computer-based systems such as HECRAS, MIKE. Comprehending the operation of computer aided methods in
hydrological calculations by those who are unfamiliar with the subject causes the
process to take a little longer than formula-based methods, which creates a
negativity. Which method should be used depends on the characteristics of the basin
and its data.
In various cities of the world, where same problems experienced in urban water
management, various technologies have been developed in storm water management
based on the idea of "imitating the ecosystem" in urban planning and development.
Technological developments adopted to mitigate or eliminate the effects of negative
consequences that may occur with rainwater have been developed over the years and
detailed according to different situations. While a more singular and focused
approach to flood mitigation was used in urban storm water management, over the
years, it has been realized that the water in the city is included in a large ecosystem,
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as the problems continue. Thereupon, more holistic, basin-oriented, and sustainable
approaches, in which ecological cycles and water cycles come to the fore, have
begun to be adopted. Although Low Impact Development, Green Infrastructure,
Urban Drainage System, Water Sensitive Urban Design, Low Impact Urban Design
and Development, Water Sensitive Cities are the rainwater management technologies
that have been developed under different names in different countries around the
world, they are basically aims to minimize the discharge to streams by keeping
rainwater where it falls. These systems, which are becoming increasingly widespread
all over the world, not only provide rainwater management, but also contribute to the
protection of water resources, prevent floods by supporting the urban drainage
system and to use it long dry periods, the development of ecosystems and
biodiversity, and the social aspect of the urban landscape with the sub-areas they
create. In other words, it undertakes many functions and ensures that the urban
landscape works like an infrastructure.
By integrating green infrastructure systems to the city or to a watershed, successful
results are obtained in stormwater management in cities by using different retention
and collection techniques, such as rain gardens, dry basins, wetlands, green swales,
drainage wells, rainwater tanks. Adaptation of all these green infrastructure elements
to the city is achieved by constructing hydrology and landscape together. For this, a
basin-based hydrological load calculation should be followed in the city. A holistic
and functional urban drainage can be achieved with the green infrastructure
proposals to be developed after the hydrological calculations to be made by
considering the amount of precipitation falling into the basin, the topography, and the
orientation of the water in the land cover.
There are many examples in the world where these methods have been applied and
successful results have been obtained. In our country, the application of the new
techniques seems complicated due the complex structure of the urbans. The aim of
these study is to present how rainwater collection and infiltrating systems can be
included in urban design with mathematical methods.
When the relationship between water consumption and population projections is
examined in İstanbul, a directly proportional increase is observed. In addition,
İstanbul whose precipitation regime has started to change with the effect of global
warming, is under treat of drought. It has been observed that the precipitation in
Istanbul comes in the form of peak precipitation and the time between two
precipitations has begun to lengthen. This situation shows that solutions should be
produced, which disposes without flooding when peak precipitation arrives and
where rainwater is stored for use in dry times.
Üsküdar Square and its surroundings, which have been determined as the case area
of this study, are located on the Anatolian side of Istanbul, on the shore of the
Bosphorus. Üsküdar Square and its surroundings have been exposed to more and
more frequent floods in recent years. Although İSKİ (Istanbul Water and Sewerage
Administration) has taken a measure that can handle the maximum precipitation that
may come in 35 years with the traditional gray infrastructure systems, a much
longer-term planning is required for a sustainable and functional stormwater
management. Considering the peak precipitation, which we have encountered more
frequently with the effect of global warming in recent years, it is highly likely that
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we will encounter precipitation over 35 years. In such a case, the existing system will
be insufficient and cause flooding. In this case, analyzes were made for the study
area. The analyzes were carried out in two main branches, urban scale and
hydrological. In the urban scale some analyses were made which are urban
development, solid-void analysis, transportation, green areas, and land use.
Hydrological analyzes aiming to find the maximum flow and flood volumes started
with the determination of the basin boundaries from the topographic map. Rational
Method was found to be the most appropriate method for the calculated size of the
catchment area. The Rational Method is a practical method that is frequently
preferred in hydrological calculations, based on the formula of the multiplication of
precipitation density, size of the catchment area and the impermeability coefficient.
As a result of the findings obtained from the hydrological analyzes, the maximum
flow and flood volumes that may occur according to the years were found in the
basin area. In the lighting of the findings, design proposals have been developed for
the study area that can contribute to stormwater management at the scale of urban
design and landscape design. While the findings obtained from the urban analyzes
show in which areas rainwater can be collected and infiltrated to the soil with which
green infrastructure model, the calculated hydrological load shows its amounts.
Within the scope of the thesis, the suggestions developed in line with the findings
show that rainwater management in the city can be achieved without taking very
radical decisions. It is possible to provide a sustainable urban drainage and storm
water management in our cities with analyzes, field studies and calculations to be
made in the light of science.
In our country, there is still a lack of data, the lack of a multidisciplinary
environment in which the obtained data will be examined, and legal gaps and
uncertainties encountered in putting the findings into practice. A successful example
that will be put into practice result of a qualified scientific research will not only
benefit urban stormwater management, but also contribute to the policy of
sustainable urban drainage systems, the awareness of authorities and our people, the
basis of multidisciplinary, holistic, and scientific work, and the economical use of
our material and natural resources. It is vital important for our future to implement
our plans by making use of scientific data to ensure a sustainable, holistic, and
contemporary urban stormwater management in our cities which are enlarging each
day before it is too late.
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1. GİRİŞ
İnsanlar yerleşik hayata geçerken, yerleşim alanlarını yaşamın kaynağı olan suya
erişimi kolaylaştırabilmek için nehir kenarlarına veya su yollarının yakınına
konumlandırmıştır. Şiddetli yağışlardan sonra bazen taşkınlar görülürdü fakat bu
durum su döngüsünün bir parçası olduğu için doğal karşılanmaktaydı (White, 2009).
Şehirlerde artan nüfus yoğunluğunun bir sonucu, yağmur suyu akışının hızlanmasına
yol açan geçirimsiz yüzeylerdeki kaçınılmaz artış olmuştur (Sharma, Gardner ve diğ.,
2019). Suyolları, bu artış karşısında yıpranmaya başladığı için (White, 2009) tarihsel
tepki yağmur sularını ‘‘mümkün olduğunca hızlı taşıyan tesisler inşa etme’’ felsefine
dayandırılmıştır (Radcliffe, 2019). Bu felsefe günümüzde ‘’birleşik kanalizasyon
sistemi’’ olarak bilinen, yağmur suyunu ve atık suyu bir dizi boru vasıtasıyla yer
altından kente en yakın akarsuya deşarj eden sistemin ilk adımı olmuştur.
1980’den bu yana, yağmur suyu yönetimi, şehirlerin doğasındaki değişiklikler, bu
bölgelerde yaşayan nüfusun artan oranı, sellerin sıklığı ve şiddetinin neden olduğu
aşamalı bir değişime uğramıştır (Radcliffe, 2019). Fazla suyu deşarj edebilmek
amacıyla çoğunlukla geçirimsiz beton taşıma yapılarının kullanılması ve atık suların
yağmur sularıyla bir arada akarsulara iletilmesi, tortulaşmayı ve askı halinde organik
madde birikimini arttırarak alıcı suların çevresel eşik kapasitesinin aşılmasına neden
olmuştur. Bununla beraber kentlerde ve yakın çevrelerinde meydana gelen taşkınlar,
kuraklıklar, düşük su kalitesi, yer altı ve yer üstü suyu seviyesindeki düşüş mevcut
sistemin yeterli ve etkili olmadığının farkına varılarak alternatif çözümler
geliştirilmesinin önünü açmıştır.
Yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemek için kentsel planlama ve gelişmede
‘‘ekosistemi taklit etme’’ (Argue, 2005) fikrinden yola çıkılmıştır. Yeşil alan, besinsu döngüleri ve aralarındaki etkileşim incelenerek artan insan faaliyetlerinin
etkilerini en aza indirebilmenin yolları aranmıştır. Kentsel çevreyi iyileştirme
kavramı esas alınarak yağmur suyu kalitesinin iyileştirilmesi, yağmur suyunun ve sel
suyunun geri kullanımı, kentlerdeki ısı adası etkisinin yağmur suyunu toplayan yeşil
alanlarla azaltılması görüşleri ile desteklenmiştir.
1

Yağmur suyu depolama sistemlerinin kullanılması atık su sistemlerindeki debi
değerlerini azaltmaktadır. Böylelikle, erozyon yükü ve atık su sistemlerindeki
malzeme yükü azalmaktadır (Doğangönül ve Doğangönül, 2009). Dünyadan örnek
verilecek olursa, 1990’lardan itibaren hızla büyümeye başlayan kentte geçirimsiz
yüzeylerin de doğru orantılı olarak artışı sebebiyle ortaya çıkan yağmur suyu drenajı
problemlerini çözmek amacıyla Almanya Dresden Belediyesi tarafından 20 yıllık
yağmur suyu yönetimi eylem planı hazırlanmıştır. Bu planı hayata geçirecek stratejik
yaklaşımı belirleyen temel sorular ‘‘kanalizasyon sisteminde aşırı yükleme nasıl
önlenir, ani yağışlarla meydana gelebilecek sel ve yaratacağı tahribat nasıl en aza
indirgenebilir, yer altı suyu yükselmesinden kaynaklanan hasarlar nasıl en aza
indirgenir, yerel aküferlerden içme suyu nasıl sağlanır, kentteki yerel iklim nasıl
korunabilir/iyileştirilebilir’’ sorularına verilen cevaplar neticesinde belirlenmiştir. Bu
cevaplarında dayandırıldığı temel fikir ‘’Su alana ihtiyaç duyar, öncelikle kentsel
tasarımcıların ve karar mercilerinin fikirlerinde ardından kent içinde’’ olmuştur.
Benimsenen fikirler pratiğe aktarılmadan önce disiplinler arası planlama hedefleri
belirlenmiş, mevcut durum ve çevresel faktör analizleri ışığında yağmur suyu
yönetim planı hazırlanmış ve en önemlisi de bu plan yasalaştırılarak sürdürülebilir
kentler için zemin hazırlanmıştır (Url-1).
Yağmur suyu ile ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların etkilerini hafifletmek veya
tamamen ortadan kaldırmak için benimsenen teknolojik gelişmeler yıllar içinde
geliştirilerek farklı ülkelerdeki farklı durumlara göre detaylandırılmıştır. Tüm
dünyada giderek yaygınlaşmakta olan bu sistemler sadece yağmur suyu yönetimi
sağlamakla

kalmayıp

su

kaynaklarının

korunmasına,

ekosistemlerin

ve

biyoçeşitliliğin gelişmesine, yarattığı alt alanlarla kentsel peyzajın sosyal yönünün
öne çıkmasına katkıda bulunur. Yani pek çok işlevi üstlenerek kentsel peyzajın bir
altyapı gibi çalışmasını sağlamaktadır.
Bu alanların çalışma prensibi hidrolojik döngüyü devam ettirebilmek için yağmur
suyunun doğal veya yapay su göllerine bırakılana kadar akış oranını azaltmak için
kısa bir süre boyunca yüksek kapasiteli tutma havzalarında ya da sulak alanlarda
bekletilmesine dayanmaktadır. Bununla Bütüncül Su Toplama Yönetimi veya Su
Toplama Yönetimi (Integrated Catchment Management or Total Catchment
Management) çerçevesinde yağışı düştüğü alanda mümkün olduğunca tutabilmek
hedeflenmektedir. Bu görüş kentlerin tüm gelişim felsefesinin ve evriminin
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değişmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler, Düşük Etkili Gelişim (Low Impact
Development), Yeşil Altyapı (Green Infrastructure), Sürdürülebilir Kentsel Drenaj
Sistemleri (Sustainable Urban Drainage System), Suya Duyarlı Kentsel Tasarım
(Water Sensitive Urban Design), Düşük Etkili Kentsel Tasarım ve Geliştirme (Low
Impact Urban Design and Development), Suya Duyarlı Kentler (Water Sensitive
Cities) gibi çeşitli teknoloji tanımlayıcılarının geliştirilmesini sağlamıştır. Kavramlar
birbirine benzer olsa da farklı ülkelerde farklı uygulamalar benimsenmiştir (Fletcher
ve diğ., 2015). Amaç doğal ve yapay su kanallarına doğrudan ve dolaylı olarak
deşarjı en aza indirmektir (Argue, 2005).
Kentler büyüdükçe su altyapısı kapsamı da yeni eklenen unsurlarla sürekli olarak
geliştiği için sistemin hidrolojik yükü ve işlevi de değişim göstermektedir. Tüm
sistemin hidrolojik işlevini tahmin etmek için gelişmiş modelleme yöntemleri ve
hesaplama teknikleri gereklidir (Ashley ve diğ., 1999). Yağmur suyu yönetiminde
yeni teknolojilerin kentsel pratikte etkinleştirilmesi için öncelikle yağış, havza ve
topoğrafya verileri ışığında hidrolojik hesaplama yapılarak yıl bazında taşkın
miktarları bulunmalıdır. Yapılacak tasarım ve geliştirilecek öneriler, elde edilen
veriler doğrultusunda, havza sınırları içindeki hidrolojik yükü karşılayabilecek
şekilde sunulmalıdır. Rotayı Türkiye’ye çevirecek olursak su altyapısı ile ilgili ciddi
problemleri olan ülkemizde bu tür çalışmalar kentsel tasarım çalışmalarına dâhil
edilmemektedir. Peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcılar bu konudaki hidrolojik
hacmi hesaplamayı bilmedikleri veya tasarımlarına dâhil etmedikleri için yapılan
projeler yüzeysel akışı taşıma konusunda başarısız olmaktadır. Bir diğer nokta ise
projelerde yağmur suyunun bir altyapı konusu olduğu ve mühendisler tarafından ele
alınması problemidir. Buradaki asıl sorun mühendislerin ekolojik ve sürdürülebilir
çözümlerden çok uzak tipik mühendislik ve gri altyapı çözümleri ile olayı çözmeye
çalışmasıdır. Bu kapsamda çalışma alanı olarak Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi
seçilerek hidrolojik yük hesaplaması yapılmış ve yağmur suyu yönetimi önerileri
geliştirilmiştir.
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1.1 Amaç ve Kapsam
Bu tez yağmur suyu toplama ve sızdırma tekniklerinin kentsel tasarıma nasıl dahil
edilebileceğini sayısal yöntemlerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yağmur suyu
hasadı ile elde edilecek yağmur suyu miktarı bu çalışmanın da matematiksel analiz
kısmında detaylandırılmış olan bir dizi analiz ve hesaplamaya dayanmaktadır.
Üsküdar Meydanı konumu, yoğun kent dokusu, mevcut ulaşım ve drenaj altyapısı ile
son yıllarda artan sel baskınları nedenleriyle hasat edilebilecek yağmur suyu
miktarının hesaplanması için oldukça uygundur.
Tez kapsamında öncelikle kentlerde kullanılan mevcut sistemler ve bu sistemlerin
neden

olduğu

olumsuzluklarla

ilgili

bilgi

verilmiştir.

Yeni

teknolojilerle

desteklenerek kentsel mekânlarda kullanılan su toplama teknikleri açıklanmıştır.
ArcGIS’te iki farklı grupta analiz yapılmıştır; biri kentsel ölçekte, diğeri de elde
edilecek yağmur suyunun hesaplanmasına yönelik analizlerdir. İlk grupta yapılan
analizler eğim, geçirimlilik oranları, tarihi yapılar, ulaşım, yeşil alanları kapsayan
kentsel tasarım analizleridir. Daha sonra iklimsel veriler eşliğinde yağış durumu
incelenmiştir. Rasyonel yöntem kullanılarak taşkın debisi hesaplanmış ve alandan
hasat edilebilecek yağmur suyu miktarı ölçülmüştür. Son aşamada, elde edilen tüm
bu verilere dayanarak çalışma alanı içerisinde yağmur suyu yönetimine ilişkin
yapılması gerekenler mekânsal olarak ifade edilerek öneriler geliştirilmiştir.
Kentlerde sürdürülebilir yağmur suyu yönetimini ve drenaj sistemini sağlamak farklı
uzmanlık alanlarında bilgi gerektiren çok disiplinli bir çalışmaya dayanmaktadır. Bu
çalışma ülkemizde yağmur suyu hasadını kentsel tasarım çalışmalarına sayısal
yöntemler ışığında entegre eden bakış açısı ile ele aldığı için özgün ve değerlidir. Bu
çalışma, kentlerimizde mevcut ve sürdürülebilir su altyapısı sistemlerini irdelemek
isteyen başta araştırmacılar olmak üzere, karar mercileri ve kentsel çevreye ilgi
duyan herkes için tasarlanmıştır.
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1.2 Materyal ve Metot

Çalışma 3 aşamada gerçekleştirilmiştir:

1) Kentsel su döngüsü ve su yönetimine yönelik mevcuttaki teori ve yöntemler
incelenerek mevcut altyapı sistemlerinin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla olan
bağlantısı ortaya konmuştur. Mevcut sisteme alternatif olan sistemler irdelenmiştir.
Dünyada çeşitli kentlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olan Yeşil Altyapı,
Suya Duyarlı Kentsel Tasarım gibi kavramlar irdelenerek kentsel tasarım
uygulamalarındaki karşılıkları ortaya konmuştur. Dünyada benzer sorunlar yaşamış
olan kentlerde üretilen çözümlere ilişkin örnek projeler anlatılmıştır.

2) ArcGIS ortamında kentsel ölçekte su hasadına yönelik analizler yapılmıştır.
Çalışma alanıyla ilgili detaylı bilgi verilmiş, temel hidrolojik kavramlarla ilgili
bilgiler aktarılmış, hasat edilecek yağmur suyu hacmi hesaplanmıştır.

3) Sayısal hesaplamalar ve alan analizleri sonucunda elde edilen bilgiler
çerçevesinde Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi olarak belirlenmiş olan çalışma
alanında kentsel tasarım kararları geliştirilmiştir.

İlk bölümün konusu olan kent içindeki ve doğadaki hidrolojik döngünün çalışmaya
aktarılabilmesi için Butler ve Davis’in Urban Drainage (2011-2013-2018) kitabından
yararlanılmıştır. Yeşil Altyapı, Suya Duyarlı Kentsel Tasarım, Düşük Etkili Yerleşim
gibi çalışma kapsamında gri altyapıya alternatif olarak gösterilmiş kavramların
irdelenmesinde Tim D. Fletcher ve diğ. yapmış olduğu SUDS, LID, BMPs, WSUD
and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage
(2015) başlıklı çalışma ve Ashok K. Sharma, Ted Gardner ve Don Begbie (2019)
tarafından derlenmiş olan Approaches to Water Sensitive Urban Design Potential,
Design, Ecological Health, Urban Greening, Economics, Policies, and Community
Perceptions kitabı yol gösterici olmuştur. Bu kavramların kentsel ölçekteki
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pratiklerinin irdelenmesinde Loos, F., Vilet, M., (2016) Green Streetscape Design
with Stormwater Management kitabından yararlanılmıştır.
Tezin çalışma alanı olan Üsküdar’ın topoğrafyası, sosyokültürel, idari ve nüfus
özellikleri, tarihten günümüze kadar ki kentleşme, ulaşım, tarihi ve kültürel yapılar,
yeşil alanlar konularındaki gelişim ve değişimlerinin incelenmesinde Üsküdar
Belediyesi tarafından farklı yıllarda düzenlenmiş sempozyum

bildirilerden

yararlanılmıştır.
Çalışma alanı ile ilgili mevcut ve potansiyel durum tespiti esnasında inşa halinde
olan Üsküdar Çavuşderesi ve Bülbül Deresi Yağmur Suyu Tüneli ile ilgili İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Su İnşaat ve Kanal İnşaat
birimlerinden bilgi edinilmiştir.
Çalışma

alanında

yapılan

çalışmalar

nitel

ve

nicel

olarak

2

aşamada

gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler farklı zamanlarda alana gidilerek kullanıcı profili ve
kullanım alanları ve kullanım alışkanlıkları yerinde incelenerek toplanmıştır. Elde
edilen veriler ışığında alanda kullanıma ilişkin sorunlar saptanmıştır. Çalışma alanına
ait bina yoğunluğu (boşluk- doluluk haritası), yeşil alanlar, sert zeminler (meydan,
yaya, araç ve bisiklet yolları), haritalanarak metrekareleri çıkartılmıştır ve donatılar
haritalanmıştır. Bu aşamada mevcut halihazır üzerinde yapılan düzenlemeler için
Autocad 2020, tablolar için Microsoft Office XP, görselleştirmeler ve grafikler için
Adobe Photoshop CS 6, Adobe Illustratrator CS 6, SketchUp Pro 2021, topoğrafya,
yeşil alan ve sert zemin haritalarının oluşturması ve düzenlemeleri için ArcGIS 10.1
programları kullanılmıştır.
Çalışma alanının konumunu, günümüzdeki kentsel durumunu anlatan uydu
görüntüleri için Google Earth Pro kullanılmıştır. Kentsel dokudaki değişimi
göstermek için Üsküdar’a ait tarihi haritalardan (1933 Pervititch, Bilad-ı Selase,
İstanbul Şehir Haritaları) yararlanılmıştır. Söz konusu haritalar İBB Atatürk
Kitaplığı’ndan ve çalışmanın kaynakçasında belirtilmiş olan internet sitelerinden
temin edilmiştir.
Hasat edilebilecek yağmur suyu miktarının hidrolojik hesaplaması için gerekli olan
Üsküdar ilçesine ait, Üsküdar Meteoroloji İstasyonundan toplanmış 2005-2019 yılları
ve yakın çevresi olan Kadıköy Meteoroloji İstasyonundan toplanmış 1929-2019
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yılları arasındaki aylık maksimum yağış verileri, Kartal Meteoroloji 1. Bölge
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
Hidrolojik hesaplamalarda ve su toplama alanının hacminin hesaplanmasında
Hüseyin Özdemir’in (1978) ele aldığı Uygulamalı Taşkın Hidrolojisi adlı kitap ile
Steven Strom ve arkadaşlarının hazırladığı Site Engineering for Landscape
Architects adlı kitapta anlatılan yöntemler yardımcı olmuştur. Hidrolojik
hesaplamaya İBB’den temin edilmiş olan, alana ait nokta kotlu halihazırdan
eşyükselti eğrili harita üretilmesiyle başlanmıştır. Havza alanına ait Autocad
Halihazır altlığı Netcad’e çevrilerek eşyükselti eğrili harita hazırlanmıştır. Bu harita
Global Mapper programı ile 3 boyutlu hale getirilerek havzanın topoğrafyası ortaya
çıkarılmış, yükseklikler belirlenmiş ve havza büyüklüğü hesaplanmıştır. Yağış
simülasyon programı (Smirnov – Kolmogorov) ile üst paragrafta adı geçen ilgili
kurumdan temin edilmiş olan yağış verilerinden yağış katsayıları elde edilmiştir.
Havzadaki en uzun akış kolu belirlenerek havzanın eğimi hesaplanmıştır. Elde edilen
verilerle Rasyonel Yöntem uygulanarak taşkın debisi hesabı yapılmış ve taşkın
hacmi hesaplanmıştır. Topoğrafya haritası detaylı olarak analiz edilerek kentsel
doku-topoğrafya-havza arasındaki bağlantı irdelenmiştir. Bulgular ışığında, havza
alanı içinde yağmur suyunun toprağa sızdırılmasını ve hasat edilmesini sağlayacak
yağmur suyu yönetim elemanlarının kullanıldığı öneriler geliştirilmiştir. Boyutları,
konumları ve işlevleri detaylıca anlatılmış olan yağmur suyu elemanlarının taşkın
hacminin bertaraf edilmesinde olan etkinlikleri sayısal olarak gösterilmiştir.
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Şekil 1.1.: Tez akış şeması
8

2. KENTLEŞME VE HİDROLOJİK DÖNGÜ
Geçmişe baktığımızda (kültürel peyzajların peyzaj ilişkileri yaratması bağlamında)
tarımda ve kentleşmede yerleşim örüntüsünün meydana gelişinin, su havzasına ve
suyun arazide akışına sıkı sıkıya bağlı olduğundan (Van Buuren / Kerkstra, 1993;
Picon, 2005; Shannon, 2007; Stokman, 2008) ve su ile yaşama ilişkisinin görünür
olduğundan bahsedilebilmektedir (Sert, 2013). Su ile yaşama ve yaşam alanlarını
buna göre biçimlendirme (Stokman, 2008) 19. Yüzyılda kentlerin genişlemeye
başlamasıyla değişmeye başlamıştır. Kentleşme sürecinin, artan akış oranları ve
hacimleri, sızma ve taban akışı kayıpları (sızan su ve atık su sistemleri gibi temel
akış kaynaklarının yokluğunda) ile sonuçlanan havza hidrolojisi üzerinde dramatik
etkileri olmuştur (Fletcher ve diğ., 2013). 19. Yüzyılın ikinci yarısında
merkezileştirilmiş içme ve atık su bertaraf sistemleri şehirler hızla artan nüfus haline
geldikçe, yıkıcı kolera ve tifüs salgınlarının ardından insanlık için tarih boyunca
önemli olmuşken, günümüzde su ile yaşamanın anlamı ve atfedilen önem radikal
biçimde değişmiştir. Sucul sistemler yapılaşma ve benzeri amaçlarla çoğunlukla
gözden çıkarılmış, su döngüsünün bütünlüğü unutulmuştur (Stokman, 2008).
Binlerce yıl içinde gelişerek oluşan, dengeli bir biçimde günümüze gelen ilişkinin
bozulması, aynı zamanda insan yaşamı için kaçınılmaz nitelikteki birçok doğal
kaynakları da etkilemekte ve onları zorlamaktadır (Altan, 1997; Mutlu, 2004).
Suyun akışı insan yaşamı, çevresel koruma ve altyapı güvenliği için hayati önem
taşımasına rağmen, kentsel alanlarda bu akışı düzenleyen fiziksel ilkeler ve
hidrolojik süreçler arasında meydana gelen etkileşimler çok iyi anlaşılamamaktadır
(Delleur 2003; Fletcher, 2013; Elga ve diğ., 2015). Aslında su çok daha büyük bir
ekolojik sistemin parçasıyken, peyzajda suyu tasarımlarımıza dahil etme şeklimiz
onu tek bir unsur ya da izole edilmiş bir bileşen olarak ele alma eğilimindedir
(Dunnet, Clayden, 2007). Şekil 2.1’de gösterildiği üzere doğal yüzeyler (ormanlar,
çayırlar vb.) ve yapılı alanlar (kentler, kasabalar vb.) şeklinde karşılaştırarak
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incelediğimizde insan etkisinin suyun dağılım desenini dikkate değer ölçüde
farklılaştırdığını görebiliriz.

Şekil 2.1.: Kentleşme nedeniyle geçirimsiz yüzey değişiklikleri (Coffman, 1999).
Göknur Gülcü (2020) tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir.

Dört küreden oluşan dünya sisteminde; Atmosfer bilimi atmosferi incelerken, jeoloji
bilimi litosferi konu edinmiştir, biyoloji bilimi biyosferi araştırır, hidroloji ve
oşinografiden oluşan su bilimi hidrosferi konu edinmiştir. Bağımsız bir konu olarak,
hidroloji genç bir alandır. Ancak son yarım yüzyıldır hızla gelişmektedir. Birçok
branş konusu ile kapsamlı bir konu sistemi haline gelmiştir (Rui, 2004). Hidroloji,
hidrolojik döngü süreci, bunların zamansal ve mekânsal varyasyonları ve su ile
Dünya sistemindeki ekoloji, çevre ve toplum gibi diğer alt sistemler arasındaki
etkileşimin incelenmesidir. Hidrolojideki temel bilimsel problemlerden biri, yağıştan
gelen akışın oluşumu ve evrimi ilkesidir. Hidroloji, sel ve kuraklık afetlerinin
önlenmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, ekolojinin ve çevrenin
korunması için önemli bir destek konusudur. Su koruma, enerji kaynakları, ulaşım ve
mühendislik inşaatları için de gereklidir (Rui ve diğ., 2013).
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Şekil 2.2’de görüldüğü gibi hidroloji uygulama alanlarına göre; mühendislik
hidrolojisi, köprü hidrolojisi, kentsel hidroloji, tarımsal hidroloji, orman hidrolojisi,
su kaynakları hidrolojisi ve çevre hidrolojisi olarak sınıflandırılabilir (Rui ve diğ.,
2013).

Şekil 2.2: Hidrolojinin pratik uygulamalara göre sınıflandırılması. (Rui ve diğ.,
(2013) çalışması Göknur Gülcü (2021) tarafından Türkçeleştirilmiştir.

Kendine özgü olmasına rağmen, kentsel hidroloji 'doğal' hidrolojiden farklı değildir;
uygulamalı bir bilim olarak kentsel hidrolojinin önemine yol açan şey, kentsel su
sisteminin diğer bölümleriyle çok sayıda amaç ve etkileşimdir (Fletcher ve diğ.,
2013). Hidrolojik olarak işlevsel bir kentsel peyzaj oluşturmak için saha
hidrolojisinin değerlendirilmesi ve anlaşılması gerekir (Coffman, 1999). Suyun
doğalında nasıl hareket ettiğini, beslendiğini, döngüsünü ve sucul ekosistemi
anlamak için suyun karasal ekosistemle kurduğu ilişki irdelenmelidir (Reid ve diğ.,
2001; Sert, 2013).
Doğada ve kentsel peyzajda yağmur suyu hidrolojik döngüdeki suyun ilk formudur
(Sert, 2013). Yağış, suyun bulutlardan yağmur, kar, ya da dolu şeklinde yeryüzüne
düşmesi olayıdır. Bu durum atmosferik suyun yeryüzüne geri dönüşünün başlıca
11

yoludur. Yağış çoğu zaman yağmur şeklinde düşer (Doğangönül ve Doğangönül,
2009). İngilizce “stormwater” kelimesinin Türkçe karşılığı olan yağmur suyu, toprak
tarafından emilmeyen yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesi sonucunda oluşur.
Yağmur suyu yönetimi yüzey suyu akışının miktarı ve yönünün tespit edilmesi
olarak tanımlanabilir (Harris ve diğ., 1998).
Doğada yağmur suyu doğal bir yüzeye düştüğünde bir miktar su buharlaşma veya
bitkilerin terlemesi yoluyla atmosfere geri dönerken bir miktarı da yüzey tarafından
tutulur ve yeraltı suyuna karışır. Bir miktar su ise yüzeysel akışa geçmeye meyillidir.
Bu su miktarı yağış miktarına ve yağmur suyunun düştüğü yüzeye bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Ayrıca, yüzeysel akış toprağı doygun hale getirmesiyle artma
eğilimindedir. Hem yüzeysel akışa geçen hem de toprağa karışan yağmur suyu bir
akarsuya ulaşır ancak yüzeysel akışa geçen su çok daha hızlıdır. Yer altı suyu
yağıştan dolayı akarsuyun yükselişinin bir parçası olmak yerine akarsuyun
beslenmesini sağlayacaktır (Butler, Davies, 2011). Akarsuyun beslenmesi hidrolojik
döngüye olumlu katkıda bulunacak, biyoçeşitliliğin artmasına ve ekolojik sistemlerin
gelişmesine olanak sağlayacaktır.
Kentleşme, şehirlerdeki kentsel suyun miktarını ve kalitesini etkileyen önemli bir
faktörü temsil eder (Zhou, 2014). Yeşil alan olan mevcut arazi kullanımının
yapılaştırılması, ulaşım ağlarına yenilerinin eklenmesi, mevcut ağların genişletilmesi
gibi çeşitli beşerî etkiler ile geçirimsiz yüzeylerin artması kent içindeki su döngüsünü
sürekli olarak olumsuz yönde değiştirmektedir (White, 2009). Bu tür yüzeyler
(çatılar, araç yolları, kaldırımlar, yürüyüş yolları, caddeler, otoparklar ve tüm diğer
döşeme içeren yüzeyler) (Dunnet, Clayden, 2007) yüzeyin suyu soğurma
kapasitesine bağlı olarak yüzey akış miktarını arttırarak yağmur sırasında veya
hemen sonrasında akarsuya ulaşan toplam su hacminde artışa neden olur. Yüzeysel
akışa geçen su, sert yüzeyler üzerinde ve drenaj borularında, doğal yüzeyler üzerinde
ve doğal akışlar boyunca olduğundan daha hızlı hareket eder. Bu durum yüzeysel
akışa geçen suyun akarsuya daha hızlı ulaşacağı anlamına gelir. Ayrıca sert
zeminlerde toprak suyu soğuramayacağı ya da daha yavaş soğuracağı için yeraltı
sularının beslemesi de daha az olacaktır (Butler, Davies, 2011). Kentsel gelişim
süreci, geçirimsiz yüzeyler üzerindeki etkilerinden dolayı yalnızca yüzey akış
hacimleri ve akış hızı açısından akış modellerinde önemli bir değişikliğe neden
olmaz, aynı zamanda kentsel yoğunluk ve dağılımdaki değişiklik nedeniyle sel
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tehlikelerine karşı kırılganlıkların da (Huong, 2013; Leopold, 1968) artmasına neden
olur (Zhou, 2014). Yağmur suyunun taşındığı sistem doğal bir akarsu yatağına oranla
kısaldığı ve daraldığı için kentsel su döngüsü sekteye uğrar. Kent ekolojisi olumsuz
etkilenir ve pek çok sorunu da beraberinde getirir. Bu sorunlardan en önemlileri son
yıllarda artarak devam eden sel ve taşkın olaylarıdır. Diğer bölümlerde detaylıca
açıklanmış olan, etkilerini her geçen yıl biraz daha fazla hissettiğimiz küresel iklim
değişikliği ve buna paralel ilerleyen küresel su krizi, pik (ani, şiddetli ve yoğun)
yağışların artmasına neden olmakta ve kentlerimizi bu tür olaylarıyla daha sık karşı
karşıya bırakmaktadır.
2.1. Küresel Su Sorunu ve Kentsel Drenaj Arasındaki İlişki
Yerküre üzerindeki suyun tamamı beş litrelik bir şişeye konsa, biz insanların
erişebileceği tatlı su miktarı yalnızca bir yemek kaşığı kadar (Url - 2). Daha bilimsel
ifade etmek gerekirse, Postel’in açıklamasına göre dünya yüzeyinin %71’ini
kapsayan suyun, %97,39’u okyanuslardadır ve içmek için uygun değildir. Kalan
%2.01’lik içilebilir tatlı su buzullarda, yaklaşık %0,60’sı yeraltı kaynakları başta
olmak üzere göllerde ve akarsulardadır (Postel, 2000). Yani insanoğlunun erişip
kullanabileceği tatlı su, dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden daha azdır.
Hal böyle iken, Neolitik Çağ’dan kaldığı ve bilinen ilk baraj olduğu düşünülen Suudi
Arabistan sınırındaki El-Cefr Çöküntüsünden (Fujii, 2007) günümüzün modern
barajlarına kadar geçen tarihsel sürece baktığımızda su kaynaklarının denetim altında
tutulmasının modern dünyada (Mitchen, 2017) da toplumların devamlılığı için
günbegün daha artan bir çaba haline geldiğini görmekteyiz. Susuzluk çeken,
yıkanamayan ve sel sularıyla boğuşan insanlara ilişkin istatistiklere baktığımızda;
dünya üzerinde bir milyar insan yani küresel nüfusun yedide biri güvenli içme
suyuna erişimden yoksundur (United Nations Water, 2007).

2014 yılı WWF

verilerine göre, Türkiye 1.519 m³’lük su miktarı ile ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülkedir.
Artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100
milyona ulaşacağı ve kişi başına düşen su miktarının 1.120 m³’e düşeceği
öngörülmektedir. Türkiye’deki Hasankeyf’i sular altında bırakan Ilısu, Çin’deki Üç
Boğaz, ABD’deki Hoover, Mısır’daki Asvan Barajı gibi büyük yatırımlar yapılmış
görkemli barajların kilometrelerce uzunluğunda kanallarla tamamlanmasına rağmen
dünya ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır.
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Nüfusa bağlı olarak tatlı suya olan ihtiyacın her geçen gün arttığı ve kaynakların
giderek azaldığı dünyamızda talebin karşılanmasında en geçerli alternatiflerden biri
de desalinasyon (tuzsuzlaştırma) tesisleridir (Şekil 2.3). ABD, İsrail, İspanya, Mısır
ve Arap ülkelerinde örnekleri bulunan desalinasyon tesislerinde tuzlu yeraltı
suyundan, okyanus veya deniz suyundan tuzu ayırarak sanayi ve evsel kullanımlar
için uygun temiz su üretilebilmektedir. Fakat bu tesislerin işletimi oldukça
maliyetlidir ve ekolojik açıdan olumsuz yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkilerin
başında karbon salınımı gelmektedir. Özellikle nehir ve göl sularına oranla deniz
suyunun ayrıştırılmasında yaklaşık 3 kat daha fazla karbondioksit çevreye
salınmaktadır. Tuzsuzlaştırma işlemi esnasında kullanılan bakır, kurşun, demir gibi
ağır metaller ve çeşitli kimyasallar yoğun tuzlu su beraberinde denize deşarj
edilmektedir. Besleme suyundan ortalama 2 kat daha tuzlu olan deşarj suyu
yoğunluğundan dolayı deniz veya okyanus tabanına çökme ve yayılmaya meyilli
olduğu için özellikle sucul ekosistemler açısından tehlike arz etmektedir.

Şekil 2.3: Abu Dabi’deki bir desalinasyon tesisi. (Url-3).
Tatlı su kaynaklarının azalması en başta ekolojik olmak üzere sosyal ve politik
bağlamda da pek çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Tim Smedley’nin Nisan
2017 tarihinde BBC dergisinde yayınlanan ‘’Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyor
mu?’’ başlıklı makalesinde su kaynaklarının azalmasıyla meydana gelen sorunlarla
ilgili farklı meslek insanlarının görüşlerini aktarmıştır. Makalede, NASA'nın
araştırmalarına göre, dünyada tatlı su tüketiminin bu kaynakların yeniden oluşması
sürecinden daha hızlı işlediğinin, Kaliforniya’da 2011 - 2016 yılları arasında son
1200 yılın en kurak döneminin yaşandığı; büyük yeraltı su havzalarının azaldığı,
1900 kuyunun kuruduğu, 2007 - 2010 yılları arasında Suriye’nin tarihinin en kötü
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kuraklığını yaşadığı ve kırsal bölgelerden yüzbinlerce kişinin şehirlere göçe
zorlandığı, eski göl yatakları üzerinde kurulu olan Meksiko’nun bazı bölgelerde yılda
22 cm çöktüğü, Hindistan'daki Ganj Havzası'nda yeraltı su seviyesinin nüfus artışı ve
sulama nedeniyle yılda 6 cm düşüş gösterdiği anlatılmıştır. Yazının devamında 2030
Water Resources Group'tan Anders Berntell ise gençlerin "doğal kaynakların sınırlı
olması, toprakların verimsizleşmesi ve su sıkıntısı nedeniyle yaşamsal olanaklarının
sınırlandığının farkına vardığını ve kolayca radikalleştiklerini’’ aktarmıştır (Url-4).
Arkeolojik kayıtlar incelendiğinde görülmektedir ki insanoğlu farklı bölgelerde farklı
yağmur suyu toplama tekniklerini kullanarak su ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Araştırmalar bunun 5000 yıl öncesinde yapılamaya başladığını ortaya koymaktadır.
İlk kayıtlar Çin’i ve Orta Doğu bölgesini işaret etmektedir. İnsanoğlu tarım ve evsel
su ihtiyacını karşılayabilmek için yağmuru takiben derelerden gelen suyu tutmaya ve
depolamaya çalışmışlardır. Kazılardan elde edilen bilgilere göre 2000 yıl kadar
öncesine ait olduğu sanılan su sarnıçlarına rastlanmıştır (Doğangönül ve
Doğangönül, 2009). Kentlerin gelişerek modern drenaj sistemi ve şebeke suyu
kavramlarının ortaya çıkmasıyla suya olan erişimin kolaylaşması zaman içinde
yağmur suyu depolama unutulmuştur. Dünya genelinde kentsel su yönetiminde
uygulanan temel politikalar 1980’lere kadar ampirik yöntemlerle su temini odaklı ve
tekil sorunlara tekil çözümler üretmeye dayandırılmıştır. Takip eden yıllardan
itibaren kentlerin büyümesi ve nüfusun artmasıyla birlikte su temininin zorlaşması ve
aşırı yağışlarda kentsel drenaj sisteminin yetersiz kalması gibi çeşitli nedenlerle bakış
açısı bütünsel ve sürdürülebilir yöntemlerle ele alan çağdaş su yönetimine
taşınmıştır. En ulaşılabilir, ekonomik ve kolay yöntemlerle içme ve kullanma suyu
elde edilebilecek yağmur suyunun hasat edilmesi tekrar gündeme gelmiştir. Çeşitli
ülkelerde lokal ölçeklerde başlayan bu yöntem kent ölçeğinde uygulandığında büyük
miktarlarda yağmur suyunun kente geri kazandırıldığının ve mevcut drenaj sistemine
aşırı yükleme yapılmasını engelleyerek taşkın riskini en aza indirdiğinin farkına
varılmasıyla yağmur suyu toplama sistemlerini pratiğe dökme konusu önem
kazanmıştır.
Doğa tarafından yağış olarak kentsel alanlara verilen su hacmini düşünelim; 100 mm
yağış 1 km2 geçirimsiz alanda 100.000 m3 su verir ki (Niemczynowicz, 1999) bu
miktar günde 190 litre su tüketen (İstanbul ortalamasına göre) 526 kişinin 1 yıl
kullanımı için yeterlidir. Buna göre teorik olarak yaklaşık 190 m2 geçirimsiz yüzey 1
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kişinin 1 günlük su ihtiyacını karşılayabilir. Yağmur suyu yönetiminde
uygulamalarımıza dahil etmediğimiz geçirimsiz yüzeylerden toplanabilecek bu su
miktarı oldukça dikkate değerdir.
Geçirimsiz yüzeylerden yüksek miktarda yağmur suyu hasat edilebileceğinin
deneyimlenmeye başlamasıyla dünya genelinde uygulama örnekleri de artmaya
başlamıştır. Çatılardan ve geçirimsiz sert zemin kaplamalarından hasat edilen
yağmur suyu yeşil alanların sulanması, ya da

estetik amaçlı (küçük ölçekli

tasarımlarda) olarak Bu örneklerden biri, ABD Portland Oregon’da 2006 yılında
asfalt kaplı otoparkın yağmur bahçesine dönüştürülmesiyle 30.000 m2’lik geçirimsiz
yüzeyden 500.000 galon yağmur suyunun geri kazanılmasıyla 2007 ASLA Onur
Ödülü’ne layık görülen Mount Tabor Middle School, (Şekil 2.4) bölgenin ilk projesi
olmasının yanı sıra benzer projelerin kent ölçeğinde uygulanmasının önünü açmıştır.

(a)

(b)

Şekil 2.4: Mount Tabor Middle School a) Yağmur bahçesi öncesi b) Proje
uygulandıktan sonra (Url-5).
2008 yılında yine ABD Millwaukie Oregon’da Logus Road Green Street’te yaklaşık
2000 m2’lik geçirimsiz yüzeyin akışını yakalayabilen, yol kenarlarında oluşturulmuş,
literatürde yeşil hendek (green gutter) sistemi olarak geçen ‘’dar yeşil alanlar’’ (Şekil
2.5) kentsel ölçekte başarılı bir yağmur suyu yönetimi örneği sunmaktadır.

a)

b)

c)

Şekil 2.5: Logus Road Green Street. a) Yeşil hendek uygulaması öncesi. b-c) Proje
uygulandıktan sonra (Url-5).
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2.2. Kentsel Drenaj Sistemlerine Genel Bakış
Kentsel su sistemleri, özellikle atık, fırtına ve doğal su sistemleri, küresel kentsel
altyapının bir parçasıdır. Kentleşme süreci, bireysel, endüstriyel ve toplu su
tüketiminden kaynaklanan atık su deşarjları, yağmur suyu akışındaki kirleticilerin
transferi ve bunların doğal yüzey ve yeraltı suları üzerindeki etkileri arasında güçlü
etkileşimler vardır (Rui ve diğ., 2013).

İnsan faaliyeti ile doğal su döngüsü

arasındaki etkileşim nedeniyle gelişmiş kentsel alanlarda drenaj sistemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Butler, Davies, 2011). Vymazal (2010) ve Sharma (2015)’ya göre,
bir kentsel drenaj sistemi genellikle herhangi bir sel oluşumunu önlemek için yağmur
suyu akışının sadece kentsel alanlardan hızla uzaklaştırılmasından sorumlu bir akış
toplama ve taşıma sistemi olarak tanımlanmaktadır (Sharma, 2015; Vymazal, 2010).
Bu taşıma sistemi kentsel gri altyapının bir öğesi olmakla birlikte, kentlerde fiziksel
olarak yağmur suyunun atık suyla birlikte veya ayrı ayrı taşındığı sistemler olarak
uygulanabildiği kanalizasyon sistemi olarak da bilinmektedir.
Yağmur suyunun ve atık suyun bir arada taşındığı sistemler birleşik kanalizasyon
sistemi olarak adlandırmaktadır (Butler ve Davies, 2018). Sıhhi kanalizasyon sistemi
(ayrı veya yağmursuyu kanalizasyon sistemi ile birleştirilmiş olabilir) hem fiziksel
hem de su yönetimi açısından (Fletcher ve diğ., 2013) kentsel hidroloji bilimi ile
doğrudan ilişkilidir. Kentsel hidroloji bilimi, halk sağlığı ve sanitasyon için kentsel
su sistemlerinin yönetimine, taşkın korumasına ve daha genel anlamda çevrenin ve
şehirlerin yaşanabilirliğinin korunmasına dayandırılarak geliştirilmiş bir bilim dalıdır
(Fletcher ve diğ., 2013). Kentsel drenaj sistemleri ve etkileşim içinde olduğu kentsel
hidroloji kavramı pratikte çok disiplinlilik gerektirmektedir. Bu anlamda,
mühendislik, peyzaj mimarisi, çevre bilimi, sosyoloji ve halk sağlığı gibi temelinde
teknik, estetik ve sosyal bağlamlar olan disiplinleri yeni teknolojilerle harmanlayan
çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Yapay drenaj sistemleri insanoğlu çevresini kontrol altında tutmak istemeye
başladığından beri gelişim göstermiştir (Butler ve Davies, 2011). Van Schilfgaarde’a
(1971) göre çakıl ve taş gibi maddeler yardımıyla sağlanan drenaj Mezopotamya’da
9000 yıl önce başlamıştır. Tarihsel kanıtların bulunduğu ilk drenajlı kentsel yerleşim
planı ise Habib Kabira’ya (Vallet, 1997) ait olup Suriye topraklarındadır ve bugün
Tabqa Barajı projesi nedeniyle büyük bir kısmı sular altındadır. Mühendislik
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becerileriyle tanınan Romalılar yapay kanalizasyon sistemlerini ve en önemlisi Roma
Forumu’nu dren etmek için günümüzde hala kullanılır durumda olan Cloaca
Maxima’yı (Butler ve Davies, 2011) inşa etmişlerdir. Kökeni Roma Dönemi’ne
dayanan fakat büyük ölçekte 1500’lü yıllarda denizden toprak kazanarak tarım
arazisi oluşturmak ve yerleşim alanlarını selden korumak amacıyla Hollanda’da
başlayan ve bugün de sürdürülen sedde (dike) sistemi suyla uzlaşmanın en doğal ve
başarılı örneklerini sunmaktadır.
1700’lü yıllarda kanalizasyon suları cadde ve bahçelerdeki açık kanallara deşarj
edilmekteydi. 1800’lü yıllara gelindiğinde nüfus yoğunluğunun artmasıyla (Burian
ve diğ., 2000) açık kanalların neden olduğu kolera gibi salgınlarından geniş kitlelerin
etkilenmesiyle, halk sağlığı sorunlarını gidermek adına modern anlamda ilk
kanalizasyon çalışmaları 1842 yılında Hamburg’da başlamıştır (Lofrano ve Brown,
2009). Sanayi devrimi ile artan makine gücü drenajda da kullanılmaya başlamıştır.
Başlangıçta açılan drenaj kanallarına kil künk ve kum çakıl malzemeleri döşenirken,
1960’lı yıllarda plastik sanayinin gelişmesiyle drenajda delikli plastik borular
kullanılmaya başlanmıştır (Soydan, 2013).
19. yüzyılın sonlarına doğru drenajda ‘’her şey kanalizasyona’’ kavramı
benimsenmiştir. (Nascimento ve diğ., 1999). Birleşik kanalizasyon olarak bilinen bu
sistem (evsel, sanayi ve ticari atık suya ek olarak yağmur suyunu) tek bir borudan
atık su tesisine toplamak ve aktarmak için tasarlanmıştır (USEPA, 2017). İlk düz
plastik boruların 1959‟da Hollanda’da kurulması, ilk esnek boruların 1963’te
Almanya’da kullanılması, ilk takviyeli boruların 1965’te ABD’de yapılması, ilk dren
pulluğunun 1969’da ABD’de kullanılması ve ilk standart polietilen drenaj borusunun
1974‟de kullanılması, drenaj sistemlerinin 20. yüzyıldaki önemli aşamaları olarak
sayılmaktadır (Stuyt 2000; Soydan, 2013).
1950’li yıllardan itibaren kentlerin nüfusundaki artışa bağlı olarak mevcut sistem
yetersiz kalmaya başlamışsa da 1970’li yıllara kadar bu sistem pek çok belediye ve
kentlerin su politikalarında söz sahipleri tarafından benimsenen geleneksel bir
yaklaşım olarak süregelmiştir. Aşırı yağışlarda kanalizasyonların taşmasıyla kentsel
çevreyi kirleten ve halk sağlığının bozulmasına neden olabilecek maddelerin çevreye
yayılması, sellerin görülmesi, alıcı sularda kirliliğin artması gibi olumsuzluklar
yaşanmaya başlamıştır. Kentlerin bu olumsuzlukların yönetimine karşı uygulamaları,
yine gri altyapı çözümlerine dayandırılarak yağmur suyunu ve atık suyu taşıyan
18

sistemleri ayırmak olmuştur. Yerleşim alanlarının genişlemesi altyapı sistemiyle
paralel ilerlediği için artan geçirimsiz yüzeylerden toplanan akışın sistem tarafından
taşınabilmesine her geçen yıl bir öncekinden daha büyük çapta boru kullanılarak başa
çıkılmaya çalışılmakta, bu da maliyeti arttırmaktadır. Buna ek olarak söz konusu
borulu sistem pik yağışlarda yetersiz kalmakta, taşkınlara sebep olarak kentsel
çevrenin kirlenmesine, maddi hasarlara ve can kayıplarına neden olmaktadır. Tipik
gri altyapı çözümleri kısa vadede umut verse de kentlerin genişlemeye devam
etmesiyle hem mevcut sistemin bakım ve onarım maliyetlerinin giderek katlanması
hem de pik yağışlarda taşkınların ve kirliliğin görülmeye devam etmesi, sistemin
yeterliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur.
1960’lardan itibaren, geçirimsiz yüzeylerin ve yapılandırılmış drenajın varlığının; pik
akışlarda artışların, yıllık akış hacimlerinin, akış değişkenliği ile azalan sızma ve
daha kısa gecikme sürelerinin, hidrolojideki değişimin temel itici güçleri olduğu
anlaşılmış ve belgelenmeye başlamıştır (Leopold, 1968). Geçirimsizlikten dolayı
sızmayı engelleyerek hidrolojik döngüyü olumsuz yönde etkilediği bilinen yollar,
kaldırımlar, otoparklar ve çatıların aslında yağışın yoğunluğu ve süresine (Fletcher,
2013) bağlı olarak verdikleri hidrolojik tepkiler üzerinde çalışmalar başlamıştır.
Ragab ve arkadaşları 2003’te İngiltere’de eğim ve malzemenin sızma ve akış
üzerindeki etkilerini konu edinmiş çalışmalar yapmıştır. Sonuç olarak farklı
yükseklik, malzeme ve eğimlerdeki çatılarda, yağış- akış oranının karakteristiklerine
bağlı olarak, 0,61-0,90 arasında değişkenlik gösterdiği, yolların ise akışı %6- %9
arasında sızdırdığını tespit etmişlerdir. Barron ve arkadaşları (2011) tarafından
yapılan bir çalışmada kentleşme ve buna bağlı olan drenaj sistemlerinin, taşkın
hacimlerinde %30-100 artışa neden olduğu gösterilmiştir. Benzer bir çalışmada Chen
ve arkadaşları, Çin’de 1995-2011 yıllarında meydana gelen hızlı kentleşmeden
dolayı orta ve aşağı Yangzi Nehri havzasında yıllık ortalama akışta %15-16’lık bir
artış meydana geldiğini saptamıştır (Zhao ve diğ., 2015).
Topoğrafik yapının da etkisiyle drenaj sorunlarının oldukça fazla olduğu ülkemizde
gerek suyun kullanımı ve yönetimi gerekse sel ve taşkınların önlenmesi, kentsel
alanlarda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biridir (Soydan, 2013). Kentsel
su sistemlerinin sürdürülebilirliği ve yönetimi sorunu çok önemli hale gelmekte olup,
bilimsel, teknik, ekolojik ve sosyo-ekonomik açılardan daha iyi bilgi ve anlayış elde
etmek için yeni araştırma eylemlerine ihtiyaç duymaktadır (Strom ve diğ, 2013).
19

Akış rejimi ve su kalitesindeki değişiklikleri aynı anda ele alan ve yağmur suyunu
sadece atılması gereken bir sıkıntı olarak değil, bir kaynak olarak görmeye çalışan
daha bütünleşik yaklaşımlara doğru açık bir eğilim vardır. Daha geniş kapsamlı
kentsel su döngüsünün bir parçası olarak, kentsel yağmur suyunun yönetimine
yönelik alternatif yaklaşımların etkinliğini tahmin etmek ve değerlendirmek için
bütünleşik modellerin geliştirilmesi son zamanlarda önemli ölçüde ilgi görmüştür
(Fletcher ve diğ., 2013). McHarg'a (1969) göre, sürdürülebilir gelişim için, doğanın
ve doğal süreçlerin planlama ve tasarım çalışmalarına dahil edilmesi gerekir. Ancak
çalışma sonuçlarının doğanın dinamik sürecine bağlı olarak zaman içinde ortaya
çıkacağı dikkate alınmalıdır. Özellikle kentlerde, doğal alanların varlığının az olması
nedeni ile bu sürecin daha da yavaş işleyebileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda
kentsel alanlarda doğal özelliklerini yitirmemiş nadir alanlarda, doğa ile tasarım
yaklaşımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır (Korkut, A., Kiper, T., Üstün, T. T,
2017).
Barnett (1982) kentlerin tasarlanacağına inanıyorsanız hiçbir şey kentte yapılan
yanlış uygulamalara tonlarca para harcanmasını izlemekten daha sinir bozucu olamaz
demiş ve bunu bir örnekle açıklamış; her şehrin (genellikle iyi yönetime sahip
olanların 10-15 yıl) yollarının yol yapım çalışması ile yenilenmesi gerekiyor, buna
göre döşeme, drenaj sistemi, trafik ışıkları, sokak mobilyaları gibi unsurlar da
yenilenmeli. Fakat tüm bu işlemler bittikten sonra o sokak neredeyse bir öncekinin
aynısı gibi gözüküyor. Yani bu çalışmalar için çok büyük oranda para harcansa da
tasarım ve işlevsellik değeri ne yazık ki sıfır oluyor (Barnett, 1982). Kentsel
tasarımcı Barnett’nin bu satırlarından bir özet almak istersek o da kentlerimizi uzun
vadeli, bütüncül, sürdürülebilir ve işlevsel tasarımlar ile şekillendirmemiz
gerektiğidir. Barnett’nin bu satırların olduğu ikon kitabı yazmasının üzerinden yıllar
geçmiş, yine aynı tarihlerden itibaren çeşitli dünya kentlerinde sürdürülebilirliği
yakalayabilmek için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Fakat ülkemizde sürdürülebilir
kentsel çevre kavramı ne yazık ki pek gelişim gösterememiş, hala durağandır.
Kentsel su yönetiminin kentsel planlama ve tasarımla bütünleştirilmesi (Wong, 2006)
için birçok unsurun bir arada düşünülmesi gereklidir. Yağmur suyunun hızlı bir
şekilde kentsel alanlardan uzaklaştırılmasını içeren geleneksel teknoloji, nemli iklim
koşullarına sahip bölgeler içindir, yarı kurak ve kurak bölgeler bu sistemi taklit
ederek hata yapmaktadırlar (Niemczynowicz, 1999). Geçirimsiz yüzeylerden gelen
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yağmur suyu değerli bir kaynak olarak görülmelidir. Kent içinde yağmur suyunu
depolayıp yağış dindikten sonra arıtarak şebeke suyuna aktaran, otopark, meydan
gibi geniş sert zeminlerden gelen yüzeysel akış suyunu bitkilendirilmiş hendeklerde
tutarak yer altı suyuna sızmasını sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler
kentlerde kullanılan mevcut gri altyapıya alternatif olarak gösterilmektedir. Bu
alternatif yaklaşımlar peyzajı bir altyapı gibi çalıştırabilirken pik yağışlarda gri
altyapıya destek sistem olarak da işlemektedir.
2.3. Gri Altyapıya Alternatif Yaklaşımlar
Yağmur suyu yönetiminde geleneksel taşıma yaklaşımında olumsuzlukların fark
edilmesiyle 1970’lerde tutma, sızdırma ve geri bırakma (detention, retention and
recharge) kavramlarına odaklanılmaya başlanmıştır. Daha sonra, 1980 ve 1990’larda
yağmur sularının ciddi bir kirlilik kaynağı olarak görülmesiyle, yerel kaynak
yönetimi, göller, sulak alanlar ve kök alanı arıtması gibi doğal ya da yapılandırılmış
biyolojik sistemlerde akışın azaltılması ve arıtılması yöntemleriyle tanışılması
yağmur suyu yönetiminin temel hedeflerini ekolojik sistemlerin ve doğal su
döngüsünün korunmasına yöneltmiştir (Niemczynowicz, 1999). Akış kontrolünün
avantajları deneyimlendikçe akışı yerinde tutma prensibine yönelik çalışmalar
1990'lardan beri artmıştır ve Birleşik Krallık ‘ta sürdürülebilir kentsel drenaj sistemi
(SUDS), Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük etkili geliştirme (LID) ve yeşil
altyapı, Avustralya'da (Xia ve diğ., 2017; Fletcher et al., 2015) suya duyarlı kentsel
tasarım gibi dünya çapında kentsel drenaj planlarına dahil edilmiştir (Wang and
Wang, 2018). Gri suyun yeniden kullanılması, güneş enerjisinin toplanılması ve
kullanılması, yeraltı sularının yenilenmesine yönelik çabalar, su kullanımını
minimize eden tasarım biçimini tarifleyen ‘’ Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape)’’ dönem
anlayışının örneklerindendir (Sert, 2013). Ayrıca akışı yerinde tutma yönetimi yeşil
bina derecelendirmesinde bir gösterge haline gelmiştir (US Green Building Council,
2013). 1995’ten günümüze uzanan dönemin başlarında; yapılı çevrenin ekolojik
fonksiyonuna ve ekonomisine metrik yaklaşım tarifleyen Amerika Yeşil Binalar
Konseyi

tarafından

geliştirilmiş

“LEED”

sertifikasyon

sistemi

binaları

değerlendirmek için uygulamaya konmuştur (Brown, Harkness ve Johnston; 1998,
Sert, 2013). Sürdürülebilir mekânlar oluşturulmasını desteklemeye ve mekânların
kalitesini yükseltmeye yönelik olarak dünya çapında çeşitli kriterler doğrultusunda
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sertifikalandırmalar yapılmaya, ödüller verilmeye başlanmıştır. LEED, BEAM, gibi
kuruluşlar yapı sektöründe sertifikalandırma yaparken peyzaj mimarlığı alanında
ASLA (American Society of Landscape Architects) tarafından geliştirilen
Sustainable Sites Initiative (SITES) sistemi ile ödüllendirme ve derecelendirme
yapılmaktadır. Bu girişimin sürdürülebilirlik kriterleri hidroloji, toprak, vejetasyon,
kullanılan malzeme ve insan sağlığı ve refahı olmak üzere beş ana başlık altında
toplanmıştır. Hidroloji başlığı altında yağmur ve fırtına suyu yönetiminin tasarımda
nasıl işlendiğine oldukça önem verilmektedir.

Fırtına suyunun kullanılarak yeraltı

sularından tasarruf edilmesi, su kalitesinin yükseltilmesi, çevresel estetiğe katkıda
bulunarak manzaralar ve çeşitli rekreasyon alanları yaratması derecelendirmede göz
önünde bulundurulan önemli noktalardır. Buna ek olarak LEED girişimi, su
verimliliği kriteri altında projelerde yağmur suyunun toplanarak kullanılmasına önem
vermektedir.
Ülkemizde ise 2009’dan bu yana peyzaj ve kentsel tasarım kapsamındaki projeler
PMO tarafından çeşitli kategorilerde ödüllendirilmektedir. Son yıllarda sürdürülebilir
tasarımlar kategorisinde derecelendirmeye girerek yağmur suyunu bir girdi olarak
değerlendiren proje sayısındaki artış umut vericidir.
2000’li yılların başından itibaren peyzaj mimarları ABD’de birkaç öncü kent ve
bölgede

(Portland,

Chicago,

Seattle,

Prince

Goerge’s

County

Maryland)

planlamacılar ve yatırımcılar için yağmur suyunu peyzaja nasıl dahil edebilecekleri
konusunda geçirimsiz yer kaplamalarının standart ve yaygın kullanımı, her yerde
görülen ticari peyzaj stilinin yerine yerel bitki topluluklarının kullanımına dayanan,
tür çeşitliliği bakımından zengin, otsu bitkilerin tercih edildiği bir rehberlik
geliştirmişlerdir. Geliştirilen yeni çözümlerin yağmur suyu ile ilgili daha somut
temelli mühendislik çözümlerinin geri dönüşünden daha ucuza çalıştığının farkına
varılmıştır (Dunnet, Clayden, 2007). 2010 yılında New York yönetimi, şehrin
yağmur suyu sistemini yalnızca gri altyapıyı kullanarak birleşik kanalizasyon
taşmalarını kontrol edecek şekilde güncellemenin şehre yirmi yılda 6,8 milyar
dolarlık sermaye yatırımına mal olacağı tahmininde bulunmuştur. Kent yönetimi, gri
ve yeşil stratejileri harmanlayarak tahmini maliyetini 1,5 milyar dolar düşürmüştür
(NYC Green Infrastructure Plan, 2010). 2035'e kadar Milwaukee (ABD), şehrin
yaklaşık 113 kilometrekare (43,7 mil kare) su geçirmez yüzeyinde herhangi bir
fırtına sırasında yağmurun ilk 1,3 santimetresini (yarım inç) yakalamayı içeren bir
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uygulama üzerinde çalışmaktadır. 2013'te Seattle (ABD), 2590 litre yağmur suyu
akışını kontrol etmek için yeşil yağmur suyu altyapısını kullanma hedefini belirlemiş
ve ev sahiplerini yağmur bahçeleri ve sarnıçlar kurmaya teşvik etmek için RainWise
adlı bir program oluşturmuştur. Avrupa'da, artan sayıda şiddetli fırtınadan endişe
duyan kentler, Danimarka başkentinde yağmur suyunu tutmak ve serbest bırakmak
için 300 havza alanı oluşturan Kopenhag'ın Bulut Patlaması Yönetim Planı
(Cloudburst Management Plan) gibi yeşil çözümler geliştirmişlerdir (Url-6).
Özetleyecek olursak, temel olarak taşkınların azaltılması amacıyla gelişmeye
başlayan yağmur suyu yönetimi, kentlerdeki birleşik kanalizasyon sistemi nedeniyle
alıcı suların kirlenmeye başlayarak kentsel çevreyi olumsuz yönde etkilemesiyle su
kirliliği ve su kalitesini de konu edinmeye başlamıştır. Bu başlıkların irdelenebilmesi
için akarsu rejimi, akarsu ekolojisi, akarsuların restorasyonu gibi hidroloji bilimi ile
çalışmayı destekleyen konulara doğru genişlemiştir. Saçaklanan kentler ile artan
geçirimsiz yüzey oranı ve iklim değişikliğinin bilim insanları tarafından gündeme
getirilmeye başlanması, yağmur sularının bir kaynak olarak görülüp kentlerde de
hasat edilmesine giden tekniklerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Yıllar içinde kent
hidrolojisinin topoğrafya, mevcut bitki örtüsü, akarsuların rejimleri ve yağış rejimleri
ile doğrudan ilişkili olduğu deneyimlenmiştir. Bu durum her arazinin kendine özgü
olduğunu ve özgün planlama yapılması gerektiği sonucuna götüren havza hidrolojisi
ve lokal planlama kavramlarının planlamaya dahil edilmesi gerektiğini göstermiştir.
Şekil 2.6’da da görüldüğü gibi taşkın azaltmayı konu edinerek başlayan kentsel
drenaj sistemleri kapsamının, giderek suyun başlı başına bir ekosistem olduğu bilinci
kazanıldıkça havza hidrolojisine doğru genişlediği ve sürecin; daha ekolojik,
sürdürülebilir

ve

bütünsel

bakış

açısına

göre

yorumlanmaya

başladığı

gösterilmektedir. Yıllar içinde değişen koşullar kapsamında, farklı ülkelerde farklı
felsefeler benzer yöntemlerle uygulanmaya başlamıştır.
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Şekil 2.6: Zaman içinde kentsel drenaj yönetiminin artan kapsamı ve bütünselliği.
Fletcher ve diğ., (2014) çalışması Göknur Gülcü (2020) tarafından
çevrilmiş, geliştirilmiş ve yeniden görselleştirilmiştir.

Bu felsefeler Kuzey Amerika’da öncelikle Düşük Etkili Yerleşim (Low Impact
Develepment-LID) ardından (Green Infrastructure-GI) (bazen Temiz Su Yasası'nınABD, 1972'de yürürlüğe girmesine yanıt olarak enerji yönetiminin dikkate alındığını
varsayılır) olarak geliştirilmiştir. Düşük Etkili Yerleşim planlamaları; yeşil çatılar,
yağmur bahçeleri, hendekler, geçirgen kaldırımlar, sulak alanlar, yeşil alanlar ve
kentsel doğal bitki örtüsü koridorlarını içermektedir. İngiltere Sürdürülebilir Kentsel
Drenaj Sistemleri’ni (Sustainable Urban Drainage System-SuDS) uyarlamıştır.
Avrupa’da SuDS kapsamında planlamacılar ve yerel yönetimler nehir havzaları
bazında su yönetimleri ve taşkın direktiflerine bağlı kalarak planlama yapmaya
başlamıştır. Avustralya’da benzer politikalar Suya Duyarlı Kentsel Tasarım (WSUD
/ Water sensitive urban design) felsefi altında geliştirilmiştir (Radcliffe, 2019). Hızlı
ve yoğun kentleşme nedeniyle geçtiğimiz 50 yılda pek çok kez fırtınalar ve sel
baskınlarıyla maddi ve toplumsal olarak büyük darbeler yiyen Çin ise, yağmur
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suyunu doğal yöntemlerle ve aşamalarla depolayan, filtreleyen ve sızdıran sistemleri
içeren Sünger Kent (Sponge Cities) felsefini benimsemiştir.
Teknik ve planlama açısından farklılık gösterseler de yukarıda adı geçen kavramların
dayandığı stratejiler tez kapsamında 3 ana başlık altında toplanabilir:
•

Hidrolojik fonksiyonlar

•

Ekosistem kontrolü ve korunması

•

Sürdürülebilirlik

Hidrolojik fonksiyonların geliştirilmesi bu kavramların başlangıç stratejisidir. Yüzey
akışını kontrol altında tutarak pik debi kontrolü sağlama böylece taşkın oluşumunu
önleme amaçlanmıştır. Yüzey akışının sarnıçlar, tanklar, yağmur bahçeleri, ağaç
siperleri gibi alanlarda tutularak yavaşlatılması ve toprağa sızması sağlanır. Bazı
tekniklerde alanların pürüzlülük katsayısı arttırılarak ya da geçirimli döşeme
kullanılarak (özellikle geniş sert zemin kullanılması gereken meydan gibi alanlarda)
akış yavaşlatılmaya çalışılır. Bu yöntemlerle kentteki geleneksel yöntem drenaj
sistemine olan yük azaltılmaya çalışılarak etkin yağmur suyu yönetimi sağlanır.
Ekosistem kontrolü ve korunmasına baktığımızda, yüzey akışının taşkınlara sebep
olmadan kontrollü olarak alıcı sulara aktarılmasını sağlayarak kirliliği azaltılır ve
suların kalitesini yükselir. Yüzey akışının sel oluşturma riskinin en aza indirgenmesi
erozyon ve sedimantasyon oluşumunu da düşürmektedir. Bu durumda mevcut toprak
yapısı ve toprağın içindeki bitki besin maddeleri korunmuş olur. Yeşil Altyapı gibi
tekniklerde özellikle ağır metal, fosfor, nitrojen yüklü kent ortamlarından alınan
yağmur suyunun tutulduğu alanda bitkilerle veya mekanik olarak filtre edilip alıcı
ortamlara salınması alt ekosistemleri korumaktadır. Buna ek olarak bu yaklaşımlarda
yerel bitki kullanımı desteklenir ve mevcut floranın biyoçeşitliliğini arttıracak
türlerle bitkilendirme yapılır.
Sürdürülebilirlik stratejisi açısından incelediğimizde yağmur suyu hasat edebilen
sistemlerin

uygulanması

şebeke

suyuna/tatlı

suya

olan

bağlılığı

oldukça

azaltmaktadır. Hasat edilen su toplandığı alana ve nerede kullanılacağına göre filtre
edildikten sonra yeşil alanların sulanması, bina tuvalet ve mutfaklarında veya içme
suyu olarak kullanılabilir. Her türlü uygulamada çoğunlukla doğal ve yerel
materyallerin tercih edilmesi ekolojik, ekonomik ve erişilebilir oldukları için
sürdürülebilirlik sağlar.
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2.3.1. Suya duyarlı kentsel tasarım (WSUD / Water sensitive urban design)
Suya Duyarlı Kentsel Tasarımın (WSUD) orijinal kavramsallaştırması (Wong,
2006), kanalizasyona dayalı kentsel drenaj sistemlerine bir destek veya alternatiftir
ve kentsel yağmur suyu yönetimine yönelik bir dizi ekosistem hizmetine dayalı
yaklaşımları kapsamaktadır (Fryd ve diğ., 2013). Avustralya’da 1990’lı yılların
sonunda ortaya çıkan bu yaklaşım (Argue, 2004) kısa zamanda bölgesel, kent içi ve
yerel olarak sınıflandırabileceğimiz ölçeklerde pratiğe dönüştürülmeye başlanmıştır.
Suya Duyarlı Kentsel Tasarım yaklaşımı 2 ana başlık altında açıklanabilir;
Kirlenmiş yağmur suyu akışını azaltmak için önlemler: erozyon ve tortu kontrolü,
yağmur suyu tankları, iniş borusu yönlendirmesi, çöp yönetimi, cadde temizliği, yeşil
duvarlar, yeşil çatılar ve geçirimli döşemeler (Hoban, 2019).
Kirlenmiş yağmur suyu akışını hafifletmek (arıtmak) için önlemler: yağmur suyu
sepetleri, kirletici tuzakları (mazgallar), hendekler, biyolojik tutma alanları, yağmur
bahçeleri, sulak alanlar ve sokak ağaçları (Hoban, 2019).
2.3.2. Düşük etkili gelişim (LID / Low impact development)
Düşük Etkili Gelişim terimi ilk kez ABD’de benimsenmiştir. İlk defa 1972’de
Vermont’ta arazi kullanımın düzenlenmesi ve Temiz Su Yasası’nın (Clean Water
Act) yürürlüğe girmesi için Barlow ve arkadaşları (1977) tarafından kullanılmıştır.
(USEPA, 2017). Bu sistem, St George’s County, Maryland’te kullanılmak üzere
hazırlanan ve daha sonra daha geniş ölçekli kullanımlar için yeniden basılan
(Coffman, 1999) kentsel gelişim gerçekleşmeden önce mevcut olan ‘’doğal’’
hidrolojiyi taklit etmeye çalışan, yeni ufuklar açan bir LID el kitabı tarafından teşvik
edilmiştir (National Research Council, 2008).
Düşük Etkili Gelişim yöntemlerinin birincil amacı, akışı depolayan, sızdıran,
buharlaştıran ve alıkoyan saha tasarım tekniklerini kullanarak saha hidrolojisini taklit
etmektir. Bu tekniklerin kullanılması saha dışı akış miktarını azaltmaya ve yeterli yer
altı suyu şarjını sağlamaya yardımcı olur. Saha gelişiminin her yönü, bölgenin
hidrolojik tepkisini etkilediğinden, LID kontrol teknikleri temel olarak saha
hidrolojisine odaklanır (Coffman, 1999).
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Hidrolojinin saha planlama sürecine entegrasyonu, akarsular ve tamponları, taşkın
yatakları, sulak alanlar, dik eğimler, yüksek geçirgenliğe sahip topraklar ve ormanlık
alan koruma bölgeleri dahil olmak üzere hidrolojiyi etkileyen hassas alanların
belirlenmesi ve korunmasıyla başlar. Bu süreç, hidrolojik etkileri en aza indirmenin
ilk adımı olan hidrolojiye göre bir geliştirme zarfını tanımlar. Bu geliştirme zarfı,
önemli doğal hidrolojik özellikleri korurken, saha üzerinde en az hidrolojik etkiye
sahip olacaktır (Coffman, 1999). Düşük Etkili Gelişim yaklaşımında biyolojik tutma
alanları, kuru kuyular (dry wells), filtre / tampon şeritleri ve diğer çok işlevli peyzaj
alanları, bitkilendirilmiş çöküntü alanları (grass swales, landscape swales), sulak
çöküntü alanları (wet swales), yağmur varilleri (rain barrels), sarnıçlar (cisterns)
kullanılarak yağmur suyu yönetimi uygulamaya aktarılır.
2.3.3. Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (SuDS / Sustainable Urban
Drainage System)
Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (SuDS) kavramı İngiltere'de geliştirilmiş ve
2000 yılında İskoçya ve Kuzey İrlanda (Martin ve diğ., 2000) ve İngiltere ve Galler
için ayrı ayrı kılavuz belgeleri olarak yayınlanmıştır (Martin ve diğ., 2000; Radcliff,
2019). SuDS, yüzey suyu akışının yönetimini kentsel forma entegre eden WSUD'nin
önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, WSUD, atık su ve su temini de dahil olmak
üzere tüm su döngüsünü, kentsel planlama ve tasarımda su yollarının ve taşkın
yollarının daha geniş entegrasyonunu daha geniş bir şekilde ele almaktadır. SuDS'nin
dört temel faydası su miktarı, su kalitesi, tatlı su (tuzlulaşmayı engelleme) ve
biyolojik çeşitlilik üzerine odaklanmıştır. Felsefe, kentsel gelişimden genellikle
olumsuz etkilenen doğal hidrolojiyi taklit etmeye çalışmaktır (Radcliff, 2019).
SuDS yaklaşımını baz alan uygulamalarda kullanılan stratejiler aşağıdaki gibidir;
•

Yakala, sakla ve kaldır (Yağmur suyu toplama sistemleri, yeşil çatılar)

•

Yakala, sakla ve işle (Geçirgen kaldırımlar, tutma havuzları, biyoarıtım
sistemleri)

•

Yakala, ilet ve tedavi et (Hendekler)

•

Yakala, sakla ve sızdır (Kuru drenaj kuyusu, fitreleme/sızdırma siperleri)
(The SuDS Manual, 2015).
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2.3.4. Yeşil Altyapı (YA / Green Infrastructure)
1990’larda ABD’de ortaya çıkan (Walmsey ve diğ., 1995) ve halen devam eden YA
konsepti yağmur suyu yönetiminin çok ötesinde bir kavramdır. Yağmur suyu kalitesi
/ pik deşarjına odaklanan LID, peyzaj mimarisini ve kentsel ekosistem hizmetlerini
su döngüsü yönetimi ve enerji verimliliğine ulaşmaya bağlayan YA konseptiyle
tamamlanmıştır (ASCE-EWRI, 2016). Aslında, YA'nın hem bir yeşil alan ağı olarak
tanıtıldığı peyzaj mimarisinde (Fletcher ve diğ., 2014; Benedict, McMahon, 2006)
hem de peyzaj ekolojisinde (Fletcher ve diğ., 2014; Forman, 1999) kökenleri vardır.
Yeşil

çatıların,

yağmur

bahçelerinin,

hendeklerin,

geçirgen

kaldırımların,

geliştirilmiş infiltrasyon sulak alanların, yeşil alanların ve kentsel doğal bitki örtüsü
koridorlarının birleştirilmesi, kentsel rahatlığı iyileştirmeyi, sel ve kirlilik risklerini
azaltmayı amaçlamaktadır (Radcliff, 2019; ASCE-EWRI, 2016) (Şekil 2.7). US
EPA’nın (2012) bildirisinde "Yeşil altyapı, toplulukların yapabileceği bir
yaklaşımdır. Sağlıklı suları korumayı, çok sayıda çevresel fayda sağlamayı ve
sürdürülebilir toplulukları desteklemeyi seçin. Yağmur suyunu atmak için borular
kullanan tek amaçlı gri yağmur suyu altyapısının aksine, yeşil altyapı yağmur suyunu
düştüğü yerde yönetmek için bitki örtüsü ve toprak kullanır. Yeşil altyapı sadece
yağmur suyu yönetimi değil doğal süreçleri yapının içine dokuyarak, aynı zamanda
sel azaltma, hava kalitesi yönetimi ve çok daha fazlasını sağlar” (Fletcher ve diğ.,
2014) şeklinde Yeşil Altyapı uygulamalarının nitelikleri açıklanmıştır.
Yeşil Altyapı Sistemleri bölgesel hava, iklim ve ekolojiye duyarlıdır. Bu kapsayıcı
koşullar, programatik ve proje düzeylerinde yağmur suyu yönetimi ihtiyaçlarını ve
hedeflerini bilgilendirir. Tasarımcılar bugün ve gelecekte bölgesel iklim koşullarını
göz önünde bulundurmalıdır. En temel düzeyde, düşen yağış miktarını ve suyun
yüzeyden buharlaşma veya tekrar yere sızma oranını dikkate almak önemlidir. Yerel
hava, yağış modellerini ve sıcaklığı belirler, toprak bileşimi ise suyun emilme
süresini ve miktarını etkiler. Bu faktörler akış ve sızma için bölgesel hidrolojik
boyutlandırma ve modelleme katsayılarını belirlemektedir (NACTO, 2017).
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Şekil 2.7: Yeşil altyapı uygulama elemanlarını gösteren şematik görsel. Göknur
Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
Seattle’da Yeşil Altyapı uygulamaları için pilot cadde olarak seçilen İkinci
Kuzeybatı Bulvarı (Şekil 2.8) uygulamaların ardından geleneksel bordür-oluk ve gri
altyapı uygulamalarına oranla taşkınların %99 oranında azaldığı kaydedilmiştir.
Uygulamada 100 adet her dem yeşil ağaç ve 1100 adet çalı kullanılmış, 1,3 cm (0,5
inç) yağmur suyu yakalaması hedeflenen yeşil altyapı elemanları, 1,9 cm (0,75 inç)
yağmur suyu yakalayarak hedeflenenin üstünde etkinlik sağlamıştır.

b)
a)
Şekil 2.8: a) Yeşil altyapı uygulamaları için hazırlık aşamasında olan Seattle 2.
Kuzeybatı Bulvarı b) Uygulamayla oluşturulmuş yağmur bahçesi.
Kaynak: NACTO, 2017.
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3. KENTSEL YEŞİL ALTYAPI OLARAK SU TOPLAMA SİSTEMLERİ
Önceki bölümde açıklanan tüm felsefelerin yağmur suyu yönetimi sağlamada
kullandığı yeşil çatı, sarnıç, yağmur bahçesi, tutma havzası gibi alt ve strüktürel
uygulamalar; kentsel ölçekte (yeşil altyapı sistemlerinin uygulanması), sokak
ölçeğinde veya bireysel ölçekte (yağmur bahçesi, sarnıç, binalarda yeşil çatı vb.)
projelerde yer alabilir. Bir apartman bahçesine konumlandırılmış olan sarnıç, o
apartman sakinlerinin kullanma suyunu belirli ölçüde karşılayacaktır, yağmur
bahçesi ile de desteklenirse etkisi artacak, örneğin yeşil alan için gerekli su ihtiyacı
da karşılanmış olacaktır. Küçük ölçekli uygulamalarla zincirin halkaları gibi yan
yana geldikçe güçlenen sistem, Coffman (2002) tarafından ‘‘yağmur suyu zinciri’’
olarak açıklanmıştır. Yağmur suyu zincirini oluşturan tüm unsurları tek bir bahçeye
ya da peyzaja dahil etmek mümkündür ancak sahanın büyüklüğü neyin mümkün
olduğunu belirleyecektir. Yalnızca yeşil çatı ya da geçirimli döşeme gibi tek bir
unsurun kullanılması geleneksel drenaj zincirini kırdığı için mutlaka etkisi olacaktır.
İki veya daha fazla unsuru bir araya getirmek potansiyel olarak faydalı olan bu etkiyi
çoğaltacaktır (Dunnet, Clayden, 2007). Bu yaklaşımların etkin çalışabilmesi için;
sahada suyun girdiği, içinden geçtiği ve ayrıldığı yönlerin doğru tayin edilmesi
gereklidir (Coffman, 2002).
Havza hidrolojisi, esneklik ve sürdürülebilirlik odaklarında geliştirilmiş olan çağdaş
kent içi su yönetimi yaklaşımları ve teknolojileri, kentsel alanlarda yağmur suyu
hasadı yapabilen, aktivite alanları ve yeşil alanlar oluşturularak kentsel peyzajın bir
altyapı gibi çalışmasını sağlayan pratikler üzerinden işlenmektedir. Bu pratikler
tutma-bekletme-salma (detention) tutma-bekletme-sızdırma (retention) kavramları
üzerinden geliştirilmiştir.
Yakalama (Yakalama-bekletme-salma/detention) kavramı yağmur suyunu, pik akışı
yavaşlatmak veya engellemek için depolama alanlarında ya da bitkilendirilmiş
alanlarda geçici olarak yerinde tutma uygulamasıdır (Şekil 3.1-a). Akış alıcı alanlara
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bırakılmadan önce bir miktarının toprağa sızması veya buharlaşması sağlanır. Tutma
(tutma-bekletme-sızdırma/retention) kavramı ise akışın olduğu yerde yakalanarak
toprağa sızması, doğal yollarla arıtılması ve buharlaşması süreçlerini açıklar (Şekil
3.1-b).
Yağmur sularının doğrudan toprağa sızması olayına infiltrasyon (Şekil 3.1-c) denir.
İnfiltrasyon kapasitesi toprak türüne/dokusuna göre değişiklik gösterir. Akışın kalan
kısmı ise borular vasıtasıyla alıcı ortamlara iletilir. Akışın tutulduğu alanlar
malçlama, mıcır, çakıl ya da bitkilendirme gibi çeşitli ek tekniklerle desteklendiğinde
bu alanlar filtrasyon alanları olarak adlandırılmaktadır (Şekil 3.1-d). Filtrasyon
alanları bitkilendirilmiş ise biyoarıtım alanları (Şekil 3.1-d) (biofiltration areas)
olarak adlandırılır. Coffman ve Winogradof (2002) biyolojik arıtımı, bir peyzajdaki
suyun kalitesini kontrol etmek için bitkilerin, mikropların ve toprakların kimyasal,
biyolojik ve fiziksel özelliklerini kullanan arazi tabanlı bir uygulama olarak
açıklamıştır. Akış, arıtım alanında yakalanıp bekletildiği süre boyunca bitkiler,
yağmur suyunun kirletici maddelerden arınmasını sağlar.

a)

b)

c)

d)

Şekil 3.1: Yağmur suyu hasadı temel kavramlarının görselleştirilmesi. a) Detention
b) Retention c) İnfiltrasyon d) (Biyo)filtrasyon. NACTO (2017) çalışması
Göknur Gülcü (2021) tarafından yeniden görselleştirilmiştir.
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Açıklanan tüm tutma, bekletme, sızdırma, filtreleme prensiplerine dayanan
kavramlar kentsel yeşil altyapı pratiklerinde uygulama şekillerine, uygulandıkları
alana, boyutlarına ve kullanılan malzemelere göre farklılaşmış, ‘’kentsel yağmur
suyu yönetim elemanları’’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
3.1. Yağmur Bahçesi (Rain Gardens)
Yağmur bahçeleri, binalardan, kaldırımlardan ve yollardan gelen aşırı akışı azaltmak
için bitkilendirilmiş çöküntülü toprak alanlardır (Burge ve diğ., 2012; Dunnet ve
Yuan, 2018). İlk olarak 1980’lerin sonunda ABD Maryland’te ‘‘biyolojik tutma’’
kavramından yola çıkılarak kirli suyun toprak tarafından emilmesi amaçlanarak bir
otoparkta uygulanmıştır. Toprağa ve bitkilendirmeye dayalı bir drenaj sisteminin gri
altyapı çözümlerinden daha ekonomik olduğu deneyimlenince yağmur bahçelerinin
kullanımının ve etkinliğinin arttırılması için çalışılmaya başlanmıştır. Yağmur
bahçeleri sığ havzalar olarak oluşturulur ve hem ekolojik hem de görsel fayda
sağlayacak şekilde daha geniş alanların ekilmesini sağlayarak yağmur suyu peyzajı
konseptini başka bir seviyeye taşır.

Şekil 3.2: Yağmur bahçesi genel prensibi. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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Yağış sonrası yüzey akış miktarının azaltılması, yeraltı suyu beslenişinin
iyileştirilmesi ve noktasal kaynaklı olmayan kirleticilerin alıcı sulara ulaşmadan
tutulması amacıyla kullanılan yağmur bahçeleri; konut sahipleri, belediyeler ve diğer
kamusal alanlar için son derece basit ve maliyet etkin bir yağmur suyu yönetimi
aracıdır (Jaber ve diğ., 2012, Müftüoğlu ve Perçin, 2015).
Yağmur bahçeleri, sulama kaynağı olarak doğal yağıştan beslenir ve normalde 24
saatten maksimum 96 saate kadar olan bir süre içinde suyu tahliye edecek şekilde
tasarlanırlar (Davis ve diğ., 2009; Uncapher and Woelfle-Erskine, 2012; Dunnet ve
Yuan, 2018). Su taşıma işlevi yoktur ve yağmur suyu akışını toplayıp tutmak için
tasarlanmıştır; su, bitki örtüsü ve toprağa akarken kirletici maddelerin tutulmasına ve
filtrelenmesine izin verir. Yağmur suyu şiddetli yağışların ardından çatılardan, araç
yollarından, kaldırımlardan borular vasıtasıyla ya da sert zeminlerden akış yönünde
eğim verilerek göllenme bölgesine yönlendirilir (Şekil 3.2).

Şekil 3.3: Yağmur bahçesi bölgeleri ve genel görünüşü. Göknur Gülcü (2021)
tarafından hazırlanmıştır.

Yağmur bahçeleri, periyodik su basmasından kuru koşullara kadar döngüsel bir
değişime uğramaktadır. Bu nedenle hem dikey hem de yatay nem bölgeleri gelişir.
Tipik bir yağmur bahçesi, tamamen suya batan çöküntü tabanı, orta derecede nem
durumuna sahip ara sıra suya batan eğimli kenarlar ve kuru bir üst bölge olmak üzere
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üç farklı nem bölgesi şeklinde karakterize edilebilir (Şekil 3.3) (Dunnett, Clayden,
2007).
Genel olarak, yağmur bahçesi alanları geleneksel bir çim alana göre yüzde 30 daha
fazla su filtre ederek (Dunnett, Clayden, 2007), yüzey akışının yaklaşık yüzde
30'unun toprağa süzülmesine izin verir. Düzgün tasarlanmış bir yağmur bahçesi,
yaklaşık 2,54 cm (1 inç) yağmuru dört saatte filtreleyebilir (Url-7).
Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU) Arizona Tempe'deki Orange Mall Yeşil Altyapı
(YA) Projesi ile asfalt bir yol, kampüste programlanmış etkinlikler için performans
odaklı bir yaya alışveriş merkezine ve çok amaçlı plazaya dönüştürülmüştür (Şekil
3.4 ve Şekil 3.5). LEED-Platinum ve Net-Zero Öğrenci Pavyonu ile eş zamanlı
olarak geliştirilen yaklaşık 8000 m2 büyüklüğündeki bütünleşik tasarımda hem
kentsel ısı hem de yağmur suyu yönetimini ele almak için Düşük Etkili Gelişim
(LID) teknikleri kullanılmıştır (Url-8).

Şekil 3.4: Projelendirilmiş alan. Kaynak: Url–9.

(a)

(b)

Şekil 3.5: Proje öncesi (a) ve sonrası (b). Kaynak: Url–9.
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(a)

(b)

Şekil 3.6: Yağmurlu (a) ve kuru havada (b) yağmur bahçesinin görünüşü. Kaynak:
Url–8.

SITES Gold sertifikalı peyzajda, yerel ve uyarlanmış çöl bitkilendirmesine sahip bir
dizi biyolojik tutma havzası aracılığıyla bitişik yollardan ve binalardan gelen yağmur
suyu akışını iletmek için bağlantılı bir kanal sistemi kullanılmıştır (Şekil 3.6). Akış
daha sonra, sitenin güneyindeki mevcut bir yağmur suyu yönetim sistemine taşınarak
Öğrenci Pavyonunun yanında yer alan yağmur bahçesine akar (Şekil 3.7). Modüler
oturma birimlerinin buluduğu alan sosyalleşmeye olanak sağlarken, Yağmur bahçesi
suyun akışını yerinde gözlemleme ve peyzajı suyla deneyimleme imkanı sunar.
Sistem, yerinde yağmur suyu yönetim kapasitesini artırarak ve 100 yıllık bir fırtına
olayı sırasında 2,54 cm (1 inç) suyu karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 10 yıllık
yağmur suyu hacimlerinin %100'ünü barındıracak şekilde tasarlanmış olmasına
rağmen, sahanın 25 yıllık bir fırtınaya eşdeğer yağmur suyu hacimlerini aşmadan
yönettiği gözlemlenmiştir (Url- 9).

Şekil 3.7: Yağmur bahçesinden detaylar. Kaynak: Url–8.
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ABD Columbia Maryland’te ASLA Maryland Onur ödülünü sahip, karma kullanımlı
toplu konut kompleksinin yer aldığı Promenade isimli, yaklaşık 40.000 metrekarelik
alanda, yağmur suyu toplama ve biyolojik arıtma sistemleri çocuk oyun alanı ile
bütünleşik bir sistem olarak tasarlanmıştır (Şekil 3.8 ve Şekil 3.9). Çocuk oyun
alanındaki oyun ekipmanları lale, kavak ağacı gibi bitkilerin soyutlanmasıyla
oluşturulmuş ve kamusal sanata da yer verilmiştir.

Şekil 3.8: Çocuk oyun alanını kapsayan yağmur bahçesinin iki ucundan genel
görünüm. Kaynak: Url–10.
Tasarımcılar yağmur suyunun yalnızca derelerde değil kentin için de de var olduğunu
ve bunu özellikle çocukların deneyimleyerek öğrenmelerinin yağmur suyunu işlevsel
hale getirebilmek için önemli olduğunu vurgulamışlardır.

Şekil 3.9: Bütünleşik yağmur bahçesi sisteminin yağmur suyunu aktarma ve arıtma
işleyişi. Kaynak: Url-10.
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3.2. Yapılandırılmış Sulak Alanlar (Constructed Wetlands)
Dünya üzerinde en yüksek biyoçeşitliliğe sahip alanlar kara ve su ekosistemlerinin
birleştiği noktalardır. Sulak alan ekosistemleri zengin biyolojik çeşitlilikleri ile kara
ekosistemini de besleyen biyolojik üretim tesisleridir. Su baskını, erozyon, yer altı su
kaynaklarının korunması ve kontrolü, arındırma, ısı dengeleme, vahşi yaşam
habitatları sağlama gibi pek çok konuda elzem görev üstlenmektedir.
Akarsuların yılın belli dönemlerinde taşması hidrolojik döngünün doğal ve gerekli
bir parçasıdır. Kentsel yağmur suyu yönetimi çerçevesinde dünya metropolleri
incelendiğinde, akarsuların kanal içine alınarak taşkınları engellemeye çalışmanın
maddi ve manevi olarak uzun vadede çok daha yıkıcı sonuçlar doğurduğu
deneyimlenmiştir. Suya kent içinde ve/veya yakınlarında yer açmanın ve taşkınlara
izin vermenin daha sürdürülebilir bir sistem olacağı düşünülmüştür. Kent içinde ve
civarındaki nehirlerin ve bağlı oldukları daha büyük su birikintilerinin hidrolojik
özellikleri analiz edilerek sulak alanlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sayede
taşkınlar kaynağında kontrol edilirken, kara ekosistemlerinin ve sucul ekosistemlerin
bütünleşmesi sağlanır. Toprak verimliliği artar, yeni habitatlar oluşur ve en önemlisi
kentlerde sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi sağlanarak kent içi taşkınlar önlenir.
Şekil 10’da görülen 2021 yılında tamamlanan, Çin’in Liupanshiu kentinde yer alan
Minghu Göleti Sulak Alan Park’ı, Shuicheng Nehri’nin rehabilitasyon projesiyle
kente kazandırılmış başarılı bir yapılandırılmış sulak alan örneğidir. Meydana gelen
taşkınlarda, proje yürütücülerinin deyimiyle ‘‘suyun üstünde yüzen bir yaprağa
dönen kent’’ projeyle, taşkın suyunu kontrol eden, ekolojik filtreleme sağlayan,
yürüyüş ve bisiklet yolları, balık tutma alanları, su kıyıları ve çeşitli rekreatif (Şekil
3.11) alanlarıyla makro ölçekte yaklaşık 90 hektarlık rekreasyon alanına
dönüştürülmüştür. Proje hayata geçirilirken düzenli olarak bakımı yapılmasına
rağmen

taşkın

engelleme

fonksiyonunu

gerçekleştiremeyen,

ulaşılabilirliği

engelleyen, nehir ekolojisine zarar veren eski beton nehir kenarı duvarı tamamen
yıkılarak ekolojik nişler için alan açılmıştır. ‘‘Çelik Gökkuşağı’’ (Şekil 3.10) olarak
adlandırılmış, sulak alanının iki yakasını birbirine bağlayan yaya köprüsü de alanın
simgelerinden biri haline gelerek kimlik kazandırmıştır.

38

Şekil 3.10: Minghu Göleti Sulak Alan Parkı’ndan genel görünüm. Kaynak: Url-11.

Şekil 3.11: Minghu Göleti Sulak Alan Parkı peyzaj detayları. Kaynak: Url-11.

3.3.Tutma Havzaları (Detention Basins)
Yağmur suyu yönetiminde ilk uygulamaya konulan yöntemlerden biri, hesaplaması
yapılarak taşıma limiti ve hacmi belirlenmiş bir yerde sel suyunu geçici olarak
(yoğun yağış dinene kadar) bekletip ardından dağıtıma izin veren tutma havzalarıdır.
Sel suyu tutma havzaları nehir kanalına veya kanalizasyona olan konumlarına göre
‘’kapalı ya da açık’’ ve hava koşullarına göre ‘’kuru ya da ıslak’’ havzalar şeklinde
sınıflandırılabilir (Nascimento, 1999). Kuru tutma havzaları yüzey akışını toplayan
(çoğunlukla geçirimsiz alanlardan) genellikle büyük bir toprak çöküntü alanından ve
1-5 günlük fırtınadan sonra yağmur suyunu yavaşça boşaltan bir çıkış yapısından
oluşur (Erickson ve diğ., 2013; NCDOT, 2014). Kuru tutma havzaları fırtına olayları
arasında kuru kalmaları için tasarlanmıştır çünkü durgun su sivrisinek çoğalmasını
teşvik ederek (Greenway ve diğ., 2013; Hunt ve diğ., 2005; MacKay ve diğ., 2016;
Wissler ve diğ., 2020) özellikle kentsel açık alanlarda görüntü ve koku kirliliğine
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sebep olabilir. Havzalar kuru kaldığı süre boyunca da kullanımı için işlevsel bir
altyapı sunar.
Tutma havzalarının çok işlevli kullanımı için birçok tasarım ve yönetim seçeneği
vardır. Kuru tutma havzaları genellikle örtüşen mekânsal işlevler aracılığıyla kentsel
ortama oldukça iyi entegre olurlar. Şiddetli yağış sırasında suyun depolanması için
ayrılmış olan yerin geri kalan zamanda kamuya açık bir çocuk oyun alanı ya da spor
sahası olarak kullanımı oldukça yaygındır (Nascimento, 1999). İyi tasarlandıklarında
tutma havzalarının bütünleşikliğindeki başarı hidrolik işlevinin kentli tarafından
ikincil olarak kabul edilmesini sağlayabilir (Urbonas ve Stahre, 1993).
ABD’nin New York kentinde bulunan, 2019 ASLA Onur Ödülü’ne layık görülen,
Scape Studio’nun tasarımı First Avenue Water Plaza (Şekil 3.12) çatıdan gelen
suyun yönlendirildiği bir tutma havzası ve yağmur bahçelerinin (Şekil 3.13)
uygulandığı kamusal alan düzenlemesidir. Tutma havzası tasarımda estetik, sağladığı
oturma alanı, çocuklar için oyun alanı (Şekil 3.13) ile fonksiyonellik ve suyun insan
üzerindeki olumlu psikolojik etkileriyle rekreatif bir mekân oluşmasını sağlamıştır.

(a)

(b)

Şekil 3.12: A) Projeden genel görünüm b) yağmur suyunun aktarılması. Kaynak:
Url-12.
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Şekil 3.13: Projeden detaylar. Kaynak: Url-12.

3.4. Yeşil Hendekler (Green Swales)
Yeşil hendekler, hendeğin içindeki toprak kotu, sert zemin kotlarının altında olacak
şekilde konumlandırılan ve sert zeminlere verilen eğim ile akışın yönlendirildiği
bitkilendirilmiş dar alanlardır (Şekil 3.14). Yağmur suyunu yakalayıp, çakıl veya
kum tabakası ve bitki kökleri sayesinde filtre edip, toprağa sızdıran sistemlerdir.
Kentsel mekânlarda genellikle yaya-araç-bisiklet yolları gibi farklı ulaşım akışlarının
olduğu sert zeminler arasında kalan dar alanlarda yağmuru suyu yakalamak amacıyla
kullanılan bir uygulamadır. Bitkilerin ekili olduğu toprak katmanın altına genellikle
çakıl katmanı döşenir. Bitkiler dikildikten sonraki ilk 1-3 sene damlama sulama ile
sulamaya ihtiyaç duyulabilir.

Şekil 3.14: Yeşil hendek görselleri. (Kaynak: GSI Landscape Design Guide Book).
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Şekil 3.15: Yeşil hendek örnekleri (Kaynak: NACTO, 2017).

3.5. Yağmur Suyu Ağaçları (Stormwater Trees)
Yağmur suyu ağaçları, genellikle yaya yolu ve araç yolu arasında, 60 santimetreye
kadar aşağıda konumlandırılabilen, eğim ile akışın yönlendirildiği hendeklerdir
(Şekil 3.16 ve Şekil 3.17). Akış depolanmaz, toprağa sızdırılır. Yağmur suyu ağacın
dikili olduğu hendekte toplanarak gerekli su ihtiyacını karşılarken sel suyu kontrolü
de sağlar.

Şekil 3.16: Yağmur suyu ağacı çalışma prensibi Kaynak: Loos, Vilet, 2016.
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Şekil 3.17: Yağmur suyu ağaçları (Kaynak: NACTO, 2017).

3.6. Yağmur Suyu Ağacı Hendekleri (Stormwater Tree Trenches)
Yağmur suyu ağacı hendekleri akışın genellikle kaldırıma konumlandırılan ağaç
alanlarına aktarılmasıyla çalışan bir sistemdir (Şekil 3.18). Yağmur suyu, ağacın
bulunduğu hendeğe süzülerek ağacı sularken çakıl ve boşlukların arasında depolanır.
Bir önceki başlıkta anlatılan yağmur suyu ağaçlarından farklı olarak, pik yağışlarda
hendek kapasitesi dolduğunda yağmur suyu ağaç kökleriyle filtrelenerek bir boru
yardımıyla mevcut gri drenaj sistemine veya sonradan kullanılmak üzere yağmur
suyu deposuna aktarılabilir. Sonradan kullanım için depoya aktarılan yağmur suyu,
ağaç kökleri sayesine doğal bir filtrelemeden geçtiği için arıtmada enerji sarfiyatını
ve buna bağlı maliyetleri düşürür.

Şekil 3.18: Yağmur Suyu Ağacı hendekleri (Kaynak: Loos, Vilet, 2016).
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2003 yılında ABD San Francisco’da, kent içinde konumlandırılmış 2625 yağmur
suyu ağacı sayesinde 466.554 dolar tasarruf edilmiş ve 99,2 milyon galon yağmur
suyu kazanılmıştır (NACTO, 2017).
3.7. Yağmur Suyu Drenaj Kuyusu (Stormwater Drainage Wells)
Yağmur suyu drenaj kuyusu, yukarı akış toplama (mazgallardan) ve ön arıtma
sistemlerinden gelen yağmur suyunu alarak menholdeki delikler aracılığıyla toprağa
deşarj eden sistemdir (Şekil 3.19).

Şekil 3.19: Yağmur suyu drenaj kuyusu (Kaynak: Loos, Vilet, 2016).
Bu yağmur suyu yönetimi uygulamasında, sadece bir rögar kapağı yüzeyde,
kalan kısım tamamen yerin altındadır; (Loos, Vilet, 2016) fiziksel olarak kentsel
tasarım bağlamını ve peyzaj tasarımını bir rögar kapağından farklı olarak
etkilemez. Buna rağmen yüksek miktarda yağmur suyu tutma kapasitesine
sahiptir. Kuyunun kendisi çok fazla bakım gerektirmese de yukarı akış toplama
ve ön arıtma sistemleri bakım gerektirmektedir.
3.8.Yağmur Suyu Tankları, Sarnıçlar
Sarnıçlar tarihçesi Roma Dönemi’ne dayanan, çeşitli dünya kentlerinde örnekleri
olan, yağmur suyu hasat etme amacıyla geliştirildiği bilinen en eski strüktürlerdir. Bu
sistem sayesinde yüzyıllar boyunca yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine su
sağlanmıştır. Bizans Dönemi’nden itibaren hemen her evin altında bir sarnıç olduğu
bilinen İstanbul’da bulunan Yerebatan Sarnıcı, bugün turistik amaçlı kullanılan,
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günümüze ulaşmış güzel bir örnektir (Şekil 3.20). Teknolojinin gelişmesiyle birlikte
büyük ölçekli strüktürel sarnıçlar yerini, arıtma sistemine sahip polyester gibi plastik
türevi malzemelerden üretilen tanklara ve varillere bırakmıştır (Şekil 3.22). Yağmur
suyu depolama tankları toprağın altına ya da üstüne konumlandırılarak borular
vasıtasıyla çatı, sert zemin gibi alanlardan gelen suyu toplayabilir (Şekil 3.21). Daha
az miktarda depolama kapasitesi olan variller ise genellikle tekil binalarda (apartman,
konut, okul vb.) çatı oluklarından gelen yağmur suyunu depolar. Çatıdan gelen su;
oluk, boru veya bir zincir yardımı ile depolama alanına (varile veya tanka) aktarılır.
Depolama alanının içindeki arıtma katmanlarından geçen yağmur suyu binalarda
veya bahçelerde (sulama veya rekreasyon amaçlı olabilir) kullanmak üzere ilgili su
tesisatlarına aktarılabilir.

Şekil 3.20: Yerebatan Sarnıcı’ndan detaylar. Kaynak: Gülcü, 2020.

Şekil 3.21: Hollanda Van Hall Larenstein Üniversitesi’nde bisiklet park alanının
çatısından gelen yağmur suyunun toprağa aktarılması. Kaynak: Gülcü,
2015.
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Şekil 3.22: Bina çatısından gelen yağmur suyunu depolayan tank. Kaynak: Url-13.

3.9. Geçirimli Döşemeler
Geçirimli döşeme veya kaplama, suyun yüzeyden serbestçe geçmesine izin veren ve
böylece geçirimsiz kaplamaya kıyasla akışı ortadan kaldıran veya azaltan
malzemelerden oluşan sert bir yüzey kaplamasıdır (Loos, Vilet, 2016). Suyu yeniden
kullanmak veya boşaltmak için toplayan drenaj sistemleriyle tasarlanabilecekleri gibi,
uygulamada da daha sık tercih edilen, suyun alt toprağa sızmasına izin verecek
şekilde tasarlanabilirler (Hoban, 2019; Eisenberg ve diğ, 2015). Geçirimli döşeme
türleri olan poroz beton, poroz asfalt, (Şekil 3.23), birbirine kenetlenen döşemeler
(kilit taş vb.) (Şekil 3.23 a-b) ve ızgaralı döşemeler (plastik-geoweb veya beton)
(Şekil 3.20 c-d) yağmur suyunun yeraltına sızmasını sağlar. Bu tür döşemelerde en alt
katman olan toprak katmanından önce suyu dren etmeye yardımcı kum ve agrega
tabakaları vardır (Şekil 3.23 ve Şekil 3.24).

(a
)

(b
)

Şekil 3.23: Geçirimli döşeme örnekleri (Kaynak: Loos, Vilet, 2016).
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(c)

(d)
Şekil 3.24: Çim-yerörtcü derzli geçirimli döşeme katmanları. Kaynak: Url-14,
Göknur Gülcü (2021) tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Geçirimli kaplamalar, yüksek tortu akışına maruz kalan alanlardan ziyade yalnızca
doğrudan yağışa maruz kalan alanlar için en uygun olanıdır. Bu nedenle, otoparklar,
araba yolları ve yaya alanları için bu teknoloji çok uygundur (Hoban, 2019).
Önceden genellikle bisiklet yollarında, park şeritlerinde ve daha düşük araç trafiğine
ve sınırlı ağır araçlara sahip caddelerde uygulanırken (NACTO, 2017) gelişen
teknolojiyle birlikte, yaya trafiğinden ağır vasıtaların geçtiği caddelere kadar farklı
trafik yüküne sahip alanlarda kullanılabilmektedir.

Şekil 3.25: Su sızdırma testine tabi tutulan poroz beton (Kaynak: THBB).
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Geçirimli kaplamalar, kentsel alanlar tarafından üretilen yağmur suyu akışını ve
kirleticilerin miktarını azaltabilmektedir. Sızma üzerine yoğunlaşan çoğu çalışmada
geçirimli kaplamaların akışı %50 ile %93 arasında azalttığı görülmüştür (Ahiablame
ve diğ., 2012). Kardon ve arkadaşlarının (1997) poroz beton türlerinin geçirimliliğine
dair yaptıkları çalışmada; tüm gözenekli betonların, kaplama veya prekast ürün
uygulamasında drenaj amacıyla kullanılabilecek kadar yüksek olan 2,4–3,7 cm/s su
geçirgenlik değerleri gösterdiği (Şekil 3.26) açıklanmıştır (Ariffin ve diğ., 2018;
Kardon ve diğ., 1997).

Şekil 3.26: Poroz beton türleri ve geçirimlilik oranları. Kaynak : Ariffin ve diğ.,
2018.
ABD Atlanta’da 2012’de yaşanan sel felaketi sonrasında kentin %60’lık kısmındaki
geçirimsiz döşemelerin geçirimli döşemelerle değiştirilmesiyle yaklaşık 10 cm’lik
(25 yıllık, 4 saatlik yağışa denk gelmiştir) yağış sızdırılarak gri drenaj altyapısına
olan yük %10 oranında azaltmıştır (NACTO, 2017).
Yağmur suyu akışındaki kil ve tortular ciddi bir tıkanma riski oluşturduğu için,
geçirimli döşemlerin kullanıldığı orta ve ince tortu yükleri olan alanlarda uzun süreli
geçirgenlik elde etmek için bakım şarttır. Vakumlama veya sonikasyon (ses dalgaları
ile çalkalama) uygulamalarıyla tıkanmış geçirimli beton kaplamaların ilk hidrolik
iletkenliğinin en az %96'sını geri kazandırdığı bulunmuştur (Hoban, 2019; Sansalone
ve diğ., 2012).
3.10 Bitkisel Malzeme
Suyun arıtılması ekili alanlara dayansa da su arıtmanın temel bileşeni ekimin kendisi
değil, toprağın kendisi ve mikroorganizmaların aktivitesidir. Ancak bitkiler, gözenek
boşlukları oluşturarak toprağın kök ve sürgün büyümesi yoluyla sıkışmasını
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önlemek, kök yüzeylerinde mikroorganizmalar için mikrohabitatlar yaratmak ve
havadan oksijeni toprağa kanalize etmek gibi işlevleriyle toprağın geçirgenliğini
artırmada önemli bir destek işlevine sahiptir (Kennedy, 1997). Bu işlevlerinin yanı
sıra ısı adası etkisinin hafifletilmesi, yüzey akışının hafifletilmesi, yağmur suyu
drenajı gibi pek çok işlevi olan bitkiler, yalnızca taçları veya yapraklıyla değil;
gövde, dal gibi kısımlarıyla da dikkate değer miktarda yağmur suyu tutabilme
potansiyeline sahiptir. Doğayı taklit eden ve doğal mühendislik çözümleri üreten
Yeşil Altyapı Sistemleri’nin (Foster ve diğ., 2011) işlevselliği için kent içi
bitkilendirme yağmur suyu yönetiminde stratejik olarak ele alınmalı, yerli veya kolay
uyum sağlayabilen türler tercih edilmeli, kent içine; biyoçeşitlilik, toprak yapısı,
toprak derinliği, alan ve iklimsel koşullar gözetilerek yerleştirilmelidirler.
Kamusal alanlardaki ağaçlar ve diğer bitki örtüsü yüzey akışını geciktirmeye
yardımcı olmaktadır (Loos, Vilet, 2016). Yeşil çatılar, yağmur bahçeleri ve geçirimli
kaldırımlar gibi ağaçlar da yağmurun düştüğü yerde sızmasını sağlayarak pik akışı ve
alıcı su kütlelerine kirletici yüklenmesini engelleyebilir. Kent içindeki ormancılık
faaliyetleri ya da daha küçük ölçekli ağaçlandırmalar, yüzey akışını yönetmek için
uygun maliyetli stratejiler olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Ağaçların yüzey
akışını azaltma potansiyeli yaprak alanı, boşluk oranı, yüzey depolama kapasitesi
gibi farklılıklar nedeniyle ağaç türleri arasında farklılık göstermektedir (Xiao ve
McPherson, 2016). Picea, Abies, Aesculus, Quercus ve Tilia türleri çok fazla su
tutabilme kapasitesine sahiptir (Loos, Vilet, 2016). Xiao ve McPherson (2016)
tarafından California Davis’te gerçekleştirilen araştırmada kentte seçilen 20 adet
farklı ağaç türünün yağmur suyu tutma kapasiteleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda
ibreli türlerin gövde morfolojisi, yüzey pürüzlülüğü gibi nedenlerle yapraklı türlere
oranla 3 kata kadar daha fazla su tutabildiği bulunmuştur. Bahsedilen türlerin dışında
biyoçeşitlilik yaratma potansiyeli oldukça yüksek olan İstanbul iklim koşullarında
yetişebilen pek çok bitki türü vardır. Dikkat edilmesi gereken nokta hangi türlerin
nasıl bir su hasadı sistemi içinde kullanılacağıdır. Bitki seçimi yağmur suyu
hasadının yapılacağı alanın nem oranına göre yapılmalıdır. Örneğin genellikle 3
farklı bölgeden (kuru, nemli, çok nemli) oluşan yağmur suyu bahçelerinde su isteği
çok fazla olan tek tip büyük ağaçlar veya çim türleri yerine her dem yeşil çalı ve yer
örtücü grupların bir arada tasarlanması yağmur suyu hasadının optimal seviyede
yapılabilmesi için önemlidir.
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Doğal bitki örtüsünde yetişen türlerin; iklimsel özelliklere, toprak yapısına ve
hidrolojik özelliklere daha toleranslı olmaları ve çok daha az bakıma ihtiyaç
duymaları (Diren, 2012; Müftüoğlu, Perçin, 2015), yüksek evapotranspirasyon
kabiliyetleri olması gibi nedenlerle öncelikli tercih edilmeleri sürdürülebilirlik
açısından daha uygun olur. Çok yıllık bitkilerin aranjmanı (özellikle çiçeklenen
otsular ve süs otları) alternatif bitki örtüsü seçenekleri olarak şu anda büyük ilgi
görmektedir. Bu tür düzenlemeler suyun sızmasını ve buharlaşmasını arttırmak,
görsel estetiği (formlarda, çiçek renklerinde, çiçeklenme periyotlarında ve yeşil
dokularda çeşitlilik) teşvik etmek, biyolojik çeşitliliği arttırmak ve ayrıca herhangi
bir ölçekteki saha kullanımı için uygun maliyetli ve çok işlevli olmaktadır (Dunnet
ve Yuan, 2018; Hitchmough, Wagner, 2013; Johnston, 2011).
Juan ve Dunnett (2018) yağmur bahçelerinde sıklıkla tercih edilen 15 bitki türü
(Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia, Astilbe 'Purple Lance', Calamagrostis
brachytrica, Caltha palustris, Deschampsia flexuosa, Filipendula purpurea, Gaura
lindheimeri, Hemerocallis 'Golden Chimes', Iris sibirica, Miscanthus sinensis,
Molinia caerulea, Rudbeckia fulgida var. Deamii, Sanguisorba tenuifolia
‘Purpurea’, Thalictrum aquilegifolium, Veronicastrum virginicum) üzerinde farklı
nem koşullarına karşı bitkilerin tepkisini inceleyen bir deney yapmışlardır. Bitkiler,
24 saat (1 gün) suya maruz bırakılan, 96 saat (4 gün) suya maruz bırakılan ve %20%25 nem sağlanan şeklinde, her bir bitki grubuna 5 saksı dahil edilerek 3 gruba
ayrılmıştır. Çalışma sonucunda, ıslak çöküntü tabanından kuru bölgeye kadar geniş
bir yağmur bahçesi nem profilinde tüm bitki türleri hayatta kalmıştır. Çalışmanın
şaşırtıcı yanı ise, periyodik su baskınlarına nadiren dayandığı varsayılan türler olan
Iris sibirica, Filipendula purpurea and Miscanthus sinensis az nemli koşullarda iyi
gelişme göstermiştir. Aşırı neme duyarlı olduğu bilinen ve Türkiye’de de
bitkilendirme çalışmalarında sıklıkla kullanılan Gaura lindheimeri ise 24 saatten
fazla süren nem yoğunluğuna karşı stres oluştursa da kuru bölge ve nemli bölge
nemine dayanmıştır (Juan ve Dunnett 2018).
3.11. Bütünleşik Kentsel Tasarımda Peyzaj ve Hidroloji Kurgusu
Dünya çapında ‘‘akışı yerinde kontrol edebilmek’’ sürdürülebilir kentsel drenaj
planlamalarının önemli bir parçası olarak kabul edilir ve bunun için maksimum
yüzey akışının hesaplanması gerekmektedir (Rui ve diğ., 2013). Etkin bir yağmur
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suyu yönetimi için su toplama, uzaklaştırma, arıtma, sızma, biriktirme ve bölgesel
taşkın kontrolü gibi unsurların ele alınması gerekir (Özdemir, 2009). Yağmursuyu
yönetim elemanlarını, örneğin bitkilendirilmiş hendekleri, tutma havzalarını veya
drenaj borularını tasarlamak ve boyutlandırmak için öncelikle yüzey akış oranları ve
hacimleri tahmin edilmelidir. Yağış ve akışla ilgilenen hidroloji bilimi, tasarım
prosedürlerine girdi olarak kullanılacak akışı tahmin etmeye yardımcı olan bir dizi
model içerir (Strom ve diğ. 2013). Havza işleyişinin ve hidrolojisinin anlaşılması,
yüzey akış oranlarını ve en yüksek debiyi bulmadaki ilk adımdır.
Hidrolojinin ana görevi, hidrolojik zaman serilerinin uzun vadeli evrimsel yasasını ve
su toplama havzasının oluşum mekanizmasını araştırmaktır (Rui ve diğ., 2013).
Yağmur suyu yönetiminde en temel eğilim, havza temelli planlamadır. Havza temelli
yaklaşım, yüzey akış suyunun kontrolü ve su kalitesinin korunması bakımından hem
en az maliyetli hem de çevreyi en fazla koruyan yaklaşımdır. Yağmur suyunun arazi
planlama politikaları aracılığıyla havza ya da alt havza ölçeğinde kontrolü, yönetimi
ve tasarımı fazla inşa unsurlar içermeyen (kanal, boru hattı gibi) ve önleyici
çözümlemeler açısından fırsat yaratır. Geleneksel yaklaşımlar, daha pahalı ve yoğun
bakımı gerektiren sonuçlara neden olmuştur (Strom ve diğ., 2013).

İklim

değişikliğinin ve yıllar içinde değişen kent dokusunun, bir kentsel havzanın yüzey
akışı üzerindeki etkilerini nicel olarak gösterebilmek hidrolojik modellemeyle
mümkündür.
Hidrolojik modelleme, su fazlalığı, kıtlığı veya çözünmüş veya katı içeriğin birincil
öneme sahip olduğu çevresel taşıma sorularını yanıtlamak için kullanılır (Burges,
1986; Ogden, 2021). Sezgisel veya matematiksel olsun, hidrolojik modelleme,
insanın kuru bir yerde bir barınak inşa etme ihtiyacı kadar eskidir. İnsanlar, yağmur
yağdığında suyun akacağı veya birikeceği yerleri belirleme ve bunlardan kaçınma
konusunda doğuştan gelen bir yetenek geliştirmiştir. Su altında kalma olasılığının ve
kapsamının nicel tahmini daha çağdaş bir girişimdir ve gelecekteki hidrolojik
durumların tahmini hesaplamalı hidrolojik modelleme olarak adlandırılmaktadır
(Ogden, 2021). Daha bilimsel ifade etmek gerekirse, hidrolojik modelleme küçük
ölçekli fiziksel modeller, matematiksel analoglar ve bilgisayar simülasyonları
kullanılarak gerçek hidrolojik özelliklerin ve sistemin karakterizasyonu olarak
tanımlanabilir (Allaby ve Allaby, 1999).
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Yer altı suyu
(kalitesi/miktarı)
Yer altı/yer üstü su
etkileşimleri
Kirletici taşınımı
Nehir kıyısı/hiporeik akıntı
analizleri

Yer üstü su kaynakları
(kalitesi/miktarı)
Jeokimya/ayrışma

Toprak erozyonu/biriktirme

Arazi kullanımı/Arazi örtüsü
değişkenliği

Dünya sistemi/peyzaj
evrimi/jeomorfoloji

Kanal hidroliği/Taşkın ve
taşkın yatağı etkileşimleri

Su yönetimi

Su mevcudiyeti/bütçe/nüfus Kuraklık tahmini
Birleşik kıyı/sel baskınları

Kara-hava etkileşimleri

Tuzlulaşma

Sucul habitat analizi
Sel riski tahminleri

Şekil 3.27: Hidrolojik modeller için analitik veya tahmine dayalı kullanımların bir
listesi. Kaynak: Ogden, 2021.

Çevresel tahminlerin doğası gereği, tek bir en iyi model yoktur. Aksine, amaca ve
ihtiyaç duyulan karmaşıklığa bağlı olarak birçok farklı çözüm vardır (Klemeš, 1997).
Şekil 3.27’de hidrolojinin kullanıldığı alanların bir listesi görülmektedir. Hidrolojik
modellemede pratik formüllere dayanan yöntemler olduğu gibi bu yöntemlere
nazaran biraz daha karmaşık HEC-RAS, MIKE, EPANET gibi bilgisayar
programları da kullanılabilmektedir. Bazı programlar dere yatağı ya da kanal
modelleme üzerine yoğunlaşırken bazıları kentsel havzalarda (şebeke suyu dağıtımı
ve planlaması) modelleme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bazı programlar kendi ara
yüzlerinde yağış, eğim vb. verileri sağlayabiliyorken bazıları yalnızca belirli
formatlardaki verileri kabul etmektedir. Hidrolojik hesaplamalarda kullanılan
bilgisayar programları için uygun veri gereksinimlerinin yanı sıra, bu programların
işleyişinin, ara yüzlerinin kısaca programın nasıl kullanıldığının öğrenilmesi
gerekmektedir. Günümüzde DSİ’de en yüksek yüzey akışının veya taşkın debisinin
belirlenmesinde Süperpozesiz Mockus Yöntemi, Sentetik Yöntem ve Rasyonel
Yöntem olmak üzere 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler formüle
dayanan ve havzaya ait çeşitli hidrolojik verilerin bilinmesine ihtiyaç duyulan
yöntemlerdir. Hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği havza büyüklüğüne bağlıdır.
Bu yöntemlerle havza alanından 2 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 50 yılda, 100 yılda ve 500
yılda (1000 yıl ve 10000 yıl da eklenebilir) gelebilecek maksimum yüzey akışının
hesaplanmasında kullanılır. Bu tezin hidrolojik hesaplamalarında kullanılan yöntem
olan Rasyonel Yöntem gibi formüle dayalı yöntemler hesaplamalarda bilgisayar
programlarına göre daha süreci hızlandırmaktadır.
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Yüzey akışının belirlenmesinde, hesaplama yönteminin seçimi yanında yöntemde
gereksinim duyulan (Soydam 2013, Chveramohan 2011), yüzey akışını olumlu ya da
olumsuz biçimde etkileyen eğim gibi topoğrafik özellikler yanında toprak özellikleri,
yağış türü ve miktarı, geçirimsiz yüzeyler ve bitki örtüsü analiz edilmektedir. Bu
veriler ışığında, otopark, spor alanları ve yürüyüş yolları gibi kullanımlara olan
yüzey suyu akışının engellenmesi, yüzey suyunda bulunan maddelerin filtrelenmesi
ve mevcut su yüzeylerinin korunması için uygun arazi biçimleme çalışmalarıyla
birlikte sürdürülebilir alan kullanım kararlarının alınması gerekmektedir (Özdemir,
2009).
Hidrolojik olaylar, atmosferik süreçler ve kara yüzey koşulları arasındaki
etkileşimlerin ürünleridir (Rui ve Jiang 2010). Böyle bir süreçte meteoroloji çok
önemli bir unsur (Krajewski ve diğ., 2000) olmakla birlikte böyle bir planlama için
yerel veriler gerekmektedir (Niemczynowicz, 1999). Çünkü, hidrolojik döngü doğası
gereği küresel iken, büyük veya küçük ölçekli meteorolojik olaylara verilen tepki
yerel, yerel koşullara tepki olarak yerel ölçeklerde hareket eden olaylar yine
küreseldir. Bu, hidrolojide ‘’yerin benzersizliği’’ olarak adlandırılan şeye yol
açmaktadır (Beven, 2000). Bunu açıklayacak olursak; havzanın farklı arazi
yüzeylerine düşen yağışların aynı zamansal ve mekânsal dağılımları, farklı taşkın
süreçleri ve hidrolojik zaman serileri üretecektir; Havzanın aynı kara yüzeyine düşen
yağışın farklı zamansal ve mekânsal dağılımları da farklı taşkın süreçleri ve
hidrolojik zaman serileri üretecektir (Rui ve diğ., 2013). Toplam su toplama alanı
yani havza tanımlandıktan sonra, sisteme olan akışın geçeceği yüzeylerin kapsamı ve
türü hakkında ölçümler yapılmalıdır. Ölçüm, haritalar, hava fotoğrafları veya uydu
görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilebilir (Butler and Davies, 2018; Castelluccio et
al., 2015; Scott, 1994). Elde edilen uydu görüntüleri ve halihazır altlık ArcGIS gibi
programlarda işlenerek havza geçirimsizlik oranıyla ilgili sağlıklı bir tahminde
bulunulabilmektedir. Havzayla ilgili tüm gerekli veriler toplandıktan sonra amaca
yönelik olarak en uygun yöntem seçilerek yüzey akışları bulunmaktadır. Su yüküne
uygun olarak tasarlanacak yağmur suyu yönetim elemanları sayesinde sürdürülebilir
kentsel peyzaj adım adım oluşturulmaktadır.
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3.12 Dünyadan Örnekler
Yağmur suyu toplama konusundaki pratikler son derece başarılı örnekler dünyada
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu örneklerin başarısı, bizlere teoride öğretilen fakat
pratikte bir şekilde eksik kalan kolektif çalışma, lokale fayda sağlama, kullanıcı
isteklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alma adımlarının etraflıca projeye dahil
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere başarılı bir
kentsel tasarım çalışması çok disiplinli çalışma ve çok yönlü düşünce
gerektirmektedir.
3.12.1 Water Square, Hollanda incelemesi
Topraklarının %26’sı denizden kazanılan Hollanda’nın deniz seviyesinden en yüksek
noktası yaklaşık 323 metredir. Suyun baskın olduğu bir topoğrafyaya sahip olan
Hollanda’da ülkenin kuruluşundan itibaren su ile uyumlu yerleşim alanları
yaratabilmek oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda meydana gelen yoğun
ve sık yağışlar karşısında, yağmur suyu yönetim planları uzun vadeli, küresel iklim
değişikliği ile uyumlu, esnek, sürdürülebilir ve ekolojik stratejilere dayandırılarak
yasalaştırılmaktadır.
2005 yılında Sel (The Flood) konulu Uluslararası Mimarlık Bienali kapsamında
(International Architecture Bienalle Rotterdam/IABR) Rotterdam Belediyesi
tarafından kentin 2035 yılına kadar yağmur suyu yönetimi konusunda nasıl bir rota
çizilmesi gerektiğine dair fikirler sunulmasını istenmiştir. Yılda ortalama 846.4 mm
yağış alan ülkede, Rotterdam’ın nüfus olarak en yoğun 2. kent olmasından dolayı
stratejik olarak hazırlanmış bir yağmur suyu yönetimi planına ihtiyaç duyulmaktaydı.
Yoğun yağışların özellikle yüksek nüfuslu kentlerde yarattığı ciddi problemlerden
korunmak amacıyla peyzaj mimarı, mimar ve kentsel tasarımcılardan oluşan De
Urbanisten firması tarafından Water Square fikri sunulmuştur.
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a)

b)

Şekil 3.28: a) Alanın projeden önceki durumu (Url-15) b) Alanın projeden sonraki
durumu (Url-15).
Uygulama alanı Agniese Mahallesi’nde yer alan Benthem Meydanı; okul, tiyatro,
kilise, spor salonu ve bir müze ile çevrilidir. Daimî kullanıcılar olan öğrenciler,
öğretmenler, kilise üyeleri, spor salonu üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla
düzenlenen 3 ayrı atölye çalışmasında olanaklı kullanımlar, deneyimlenmek istenen
ortam ve yağmur suyu toplama alanının alana nasıl dahil edilebileceği konuları
üzerinde tartışılmıştır. Sonuçta alanın gençler için aktif, oyun alanları bulunan, aynı
zamanda yeşil alanlarla ve dinlenme yerleriyle çevrelenmiş olmasında karar
kılınmıştır. Suyun depolandığı yerin ise tamamen gözle görülebilen ve fiziksel olarak
deneyimlenebilen bir alan olması gerektiğinde hemfikir olunmuştur.
Su toplama alanı biri diğerlerinden daha derin kota yerleştirilmiş 3 havzadan
oluşmaktadır. 2 sığ havza her yağış düştüğünde yağmuru toplamakta, diğeri ise
yalnızca yoğun ve şiddetli yağışları toplamaktadır. Meydan ve etrafından gelen
yağmur suyu paslanmaz çelikten üretilmiş oldukça geniş hendekler vasıtasıyla
havzalara akıtılmaktadır. Bu hendekler kay kay kullanıcılarının da yararlanabilmesi
için standartların üstünde bir boyutta üretilmiştir. Havzalara su taşınmasını sağlayan
diğer iki tasarım unsuru yağmur duvarı ve yağmur kuyusudur. Yağmur kuyusu
kendisini yerden kaldıran paslanmaz oluklara özel bir başlangıç olarak tasarlanmıştır.
Bu kuyu komşu binalardaki suyu oluklara taşımaktadır. Su duvarı ise suyu derin olan
havzaya

doldurmaktadır.

Meydandaki

kilisenin

yanına

konumlandırılan

vaftizhanenin suyu sığı havzalardan birine aktarılmaktadır. Buradan küçük bir
çeşmeye iletilerek sporcuların su içme ihtiyacını karşılamaktadır. Su buradan derin
havzaya aktarılmaktadır (Url-16).
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a)

b)

Şekil 3.29: Paslanmaz çelik detaylar. Kaynak: a) Url-17 b) Url-15.

Şekil 3.30: Su duvarı. Kaynak: Url-16.

Şekil 3.31: Su kuyusu. Kaynak: Url-15.
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Yağmurdan sonra 2 sığ havzada biriken su yeraltına yerleştirilmiş olan artıma
cihazına akıtılır ve buradan da aşama aşama yer altı suyuna sızdırılır. Böylece yer altı
suyu dengesi korunarak toprak nemi kontrol altında tutulur ve kuru havalar
şartlarının da üstesinden gelinebilir. Bu sayede ısı adası oluşumunu azaltmaya
yardımcı olan kent içi bitkilerinin yeterli su alması sağlanır. Derin havzada toplanmış
olan su ise halk sağlığını korumak için 36 saat sonra şebeke suyu sistemine
akıtılmaktadır. Tamponlanan tüm yağmur suyu artık karışık kanalizasyon sistemine
aktarılmamaktadır. Böylece, karışık kanalizasyon sistemi rahatlatılır ve su
bekletildiği için sistemin taşma riski büyük oranda engellenmiş olur. Her müdahale
de sel suyunun yeraltı su sisteminden kademeli olarak ayrılmasıyla şebeke suyunun
genel kalitesinin iyileştirilmesine doğru ilerlemektedir.

Şekil 3.32: Su kuyusunun binalardan gelen yağmur suyunu havzaya taşınmasını
gösteren grafik. Kaynak: Url-17.
Water Square iki yönlü katkı sağlamaktadır. Yağmur suyunu depolayarak maddi
anlamda kar elde edilmesi sağlanırken aynı zamanda kamusal açık alana kimlik
kazandırılarak daha yaşanılabilir bir çevre oluşturulmuştur. Yalnızca kent içindeki su
akışını düzenleme konusunda değil; ısı adası oluşumu, zaman, atık ve enerji yönetimi
konularında tamamen yerele dönük düşünceyle hayata geçirilmiş bir proje olmasına
rağmen, jüri tarafından mühendislik çözümü açısından dünyanın herhangi bir yerinde
uygulanabileceği belirtilmiştir. Bazı jüri üyeleri tarafından tasarım dili ve malzeme
seçimi açısından karmaşık bulunsa da bütünleşik tasarım yani su yönetimindeki
mühendislik çözümü ve kamusal açık alanın yeniden düzenlenmesi fikri büyük takdir
toplamıştır.

57

Şekil 3.33: Yağışsız havalarda oyun sahası olarak kullanılan derin havza. Kaynak:
Url 18.

Şekil 3.34: Derin havzanın yağışsız havalarda kullanımı. Kaynak: Url 17.
Yağışsız havalarda meydan oyun, spor ve dinlenme alanlarıyla rekreasyonel amaçlar
için kullanılmaktadır. Sığ havzalardan biri dinlenme, oturma amaçlı kullanıma
açıktır. Ortasında ufak bir pist bulunan diğer sığ havza dans etmek isteyenler için bir
kenarı da oturmak veya izlemek isteyenler için ayrılmıştır. Derin olan son havza ise
voleybol, basketbol ve futbol için oyun alanı olarak kullanılmaktadır. Her havzanın
etrafında sakince dinlenmek ve vakit geçirmek için yeşil alanlarla birlikte tasarlanmış
oturma alanları bulunmaktadır.
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Şekil 3.35: Yağışsız havalarda sığ havza kullanımı. Kaynak: Url 16.

Tasarımda tercih edilen renkler havzaların işlevini vurgulamaktadır; suyun toplandığı
tüm alanlar mavi renkte, suyu taşıyan tüm tasarım elemanları paslanmaz çeliktir. 3
havzanın zemini de çevre binalarla uyumlu olacak tonda mavi renklere boyanmıştır.
Giriş ve havzaların arasındaki alanlar, yeşil alanlarla ayrılmıştır. Tasarım, etraftaki
yapıların da daha dikkat çekici olmasını sağlamaktadır.
Su meydanı fikri 2007’de Rotterdam Su Yönetimi Planı için kentsel ölçekte resmi
politika haline getirildi. 2008-2009 yılları arasında pilot çalışmanın ardından 2011
yılında Benthem Meydanı için ön tasarım yapıldı. 2 yıl devam eden tasarım ve inşa
sürecinin ardından 2013 yılının Aralık ayında Water Square kullanıma açılmıştır.

Şekil 3.36: Oturma alanları. Kaynak: Url 16.
Park alanları ve yaya yoları dahil toplam 9000 m2 olan proje alanında suyun
toplandığı aktif alan 5500 m2 yere sahiptir. Toplam maliyeti yaklaşık 4 milyon Euro
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olan proje Yoğun kentsel alanlarda geçici yağmur suyu depolama alanı ve kamusal
alanı bir arada sunan yenilikçi bir çözüm getirmiştir. Günümüzün standart olarak
kabul edilen borulu yağmur suyu taşıma sistemlerinin bakım, onarım yenileme
maliyetleri hesaplandığında uzun vadede ülke ve kent ekonomisine finansal anlamda
da katkı sağlayan bir sistem tasarlanmıştır. Dünyadaki ‘’ilk tam ölçekli su toplama
alanı’’ özelliği taşıyan Water Square yılda yaklaşık 1,7 milyon litre yağmur suyu
toplama kapasitesine sahiptir.

Şekil 3.37: Üstte proje uygulanmadan önce, altta proje uygulandıktan sonra Kaynak:
Url 17.
Su meydanı konsepti İngiltere, Belçika, Danimarka gibi ülkelerin yüksek yoğunluklu
kentlerinde yağmur suyu yönetimi sağlama konusunda alternatif yaklaşım olarak
benimsenmiştir.
3.12.2 Sanya Mangrove Park, Çin incelemesi
Aşırı kentleşme nedeniyle daralan büyük su yollarının kente zarar vermesinin önüne
geçebilmek, ıssız, işlevsiz ve kötü bir görsele sahip kentsel alanların stratejik bir
kentsel peyzaj planlaması ile nasıl kentin en değerli noktaları haline gelebildiğini
görmek için Çin’in ‘’2019 Best Architecture of the AZ’’ ve ‘’2020 ASLA
Professional’’ ödüllerine sahip, bir Sünger Kent (Sponge City) örneği olan Sanya
Mangrove Park incelenebilir (Şekil 3.38).
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Şekil 3.38: Sanya Mangrove Park’tan genel görünüm. Kaynak: Url 19.
Geçirdiği hızlı kentleşme bakımından İstanbul ile karşılaştırabileceğimiz Çin’in
Hainan Ada’sındaki tropikal turizm kenti Sanya, otuz yıllık acımasız kentsel gelişme
nedeniyle kentsel peyzaj sistemi, ekolojik sistemler ve bunları ilgilendiren pek çok
alt disiplin adına adeta bir yıkıma uğramıştır. Kentsel gelişim alanlarında nehirden
yer kazanabilmek için dolgular yapılmış, su yolları çeşitli geçirimsiz malzemelerle ve
kentsel kirlilikle dolmuş, etrafları beton duvarlarla çevrilmiştir. Tüm bu müdahaleler
sonucunda dünya ekosistemine ve elbette Çin’e flora ve fauna bakımından en önemli
çeşitliliği sunan Mangrovların ölmeye başlamasıyla 2015 yılında karar mercileri
Turenscape firmasından bu dramatik durumu tersine çevirmek için yardım istemiş ve
Sanya Mangrove Park projesi hayata geçirilmiştir.
Yapraklarıyla UV-B ışınlarını filtreleme, sera gazı etkisini azaltma, balık, deniz
kabukluları gibi canlılara habitat sağlayarak vahşi yaşamı destekleme gibi
yararlarının yanı sıra mangrov ormanları, flora ve fauna oluşturmada bir çeltik
tarlasından 25 kat daha üretkendir. Mangrovlar orman ürünleri (yakacak odun, odun
kömürü, kereste, bal vb.) ve su ürünleri (balık, karides, yengeç, yumuşakça vb.).
sağlamaktadır (Kathiresan, 2012). Genel olarak, ekonomik değerleri hektar başına
yılda 2000 ABD Doları ile 9000 ABD Doları aralığındadır (Spalding ve diğerleri,
2010; Kathiresan, 2012).
Proje alanı yaklaşık 10 hektar büyüklüğündedir ve Sanya Nehri kenarında yer
almaktadır. Yapılan analizler proje alanının günlük deniz gelgitlerinin nehrin tatlı
sularıyla buluştuğu deniz ve iç kesimler arasındaki ekolojik ilişkiler açısından da
kritik olduğunu göstermiştir (Şekil 3.39). Tüm bu alanı çevreleyen yüksek beton
duvarların inşa edilmesiyle bu ilişki bozulmuş, saha içinden geçen arterin bitiminde
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nehir ile arasındaki 9 metrelik kot farkı kentlinin su ile ilişki kurmasını imkânsız hale
getirmiştir (Şekil 3.40).

Şekil 3.39: Gelgit analizlerinin konseptsel yaklaşımı ve tasarıma girdisi. Kaynak: Url
19.

a)

b)

Şekil 3.40: a) Sanya Nehri Gelgit ilişkisi. b) Kot farkı. Kaynak: Url
19.
Başlıca tasarım hedefleri yeni ekilecek olan Mangrovları güçlü tropikal muson
fırtınalarından, güçlü gelgitlerden ve kirli kentsel yüzey akışlarından korumak ve
çoğalmalarına olanak sağlamak ve kentliyi suya ulaştırmak olmuştur. Bu hedeflere
ulaşılacak çözüm önerileri ise denizden gelen yıllık kuvvetli tropik fırtınaları ve
fırtına suyu selini ve üst akarsuyun kurmakta olan mangrovlara zarar verebilecek
kirliliği önleyen ve en üst seviyeye çıkaran, okyanus gelgitlerini parka yönlendirmek
için birbirine kenetlenmiş bir kara şekli tasarlamak olmuştur (Şekil 3.41). Bu şekilde
gelgitler sonrasında dinamik bir su ortamına zemin hazırlanarak habitat çeşitliliği
sağlanmasının önü açılmıştır.
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Şekil 3.41: Kenetlenmiş kara şekli. Kaynak: Url 19.
Saha içinden geçen yoldan su seviyesine 9 metrelik düşüşten faydalanan teraslar,
kentsel kaldırım ve yoldan gelen yağmur sularını yakalamak ve filtrelemek için biyohendeklerle entegre edilerek farklı kotlarda kamusal alanlar yaratılmıştır (Şekil 3.41
ve Şekil 3.43). Parkın içine stratejik olarak 5 adet pavyon yerleştirilerek kuş
gözlemlemek için de kullanılabilen cazibe ve vista noktaları yaratılmıştır (Şekil 3.42
ve Şekil 3.44).

Şekil 3.42: Sanya Parkta uygulanan teraslama. Kaynak: Url 19.

Şekil 3.43: Teraslama ile sağlanan fonksiyonlar. Kaynak: Url 19.
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Şekil 3.44: Park içindeki pavyonlar ve yerleşimleri. Kaynak: Url 19.
Sanya Mangrove Park Projesi yapımından sadece üç yıl sonra hedeflerine ulaşmıştır.
Birbirine kenetlenmiş parmaklar şeklindeki tasarım içindeki mangrovlar iyi gelişim
göstermiş, mangrovların yanı sıra, balıklar ve kuşlar için de habitat oluşturmuş ve
farklı yaşlardan ziyaretçileri çekmeyi başarmıştır. Park, yerel topluluklar için günlük
bir rekreasyon alanı ve yalnızca doğal çevreye değil, aynı zamanda halkın refahına
da fayda sağlayan bir ekolojik restorasyon vitrini haline gelerek kentin adeta simgesi
olmuştur.
İncelenen bu park projesi su yönetimini doğal yöntemlerle, peyzajı kullanarak
çözmüş sürdürülebilir kent gelişimi açısından başarılı bir örnek sunmaktadır. Bu tez
her ne kadar yağmur suyu üzerine odaklansa da kent içindeki su bir bütündür. Tüm
akarsuları besleyen yağmur suyudur ve akarsuların da kendi içinde anlaşılmayı
bekleyen bir dinamiği vardır. Kent içindeki yağış-akış ilişkileri bu bağlamda ele
alınmalıdır.
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4. ÇALIŞMA ALANI
Bu araştırmada çalışma alanı olarak İstanbul’un Anadolu Yakasında bulunan
Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi seçilmiştir (Şekil 4.1 ve Şekil 4.4). Özellikle
Metro, Marmaray gibi yeraltı ulaşım projeleri tamamlandıktan ve meydanın peyzaj
tasarımı uygulamasından sonra artan sel baskınları bu alanın çalışma alanı olarak
belirlenmesindeki temel nedendir. Sel baskınlarından en çok etkilenen yer olan
Üsküdar Meydanı odak noktası olarak belirlenmiş, yapılan kentsel ve hidrolojik
analizler

Üsküdar

Meydanı’nı

ve

yakın

çevresini

kapsayacak

ölçekte

gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4.1: Üsküdar İlçesinin İstanbul’daki konumu. Göknur Gülcü (2020) tarafından
hazırlanmıştır.

Çalışma alanındaki kentsel ve hidrolojik analizlere başlanmadan önce çalışmaya
girdi sağlayacak olan İstanbul’un yağış eğilimi irdelenmiştir.
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4.1. İstanbul’un Genel Yağış Eğilimi
Asya ve Avrupa kıtalarına ev sahipliği yapan İstanbul, Karadeniz ile Akdeniz
arasında bir geçiş iklimine sahip olup, Marmara Bölgesi’nin en çok yağış alan
şehirlerinden biridir (Url- 20). Marmara Bölgesi’nde meydana gelen yağışlar
genellikle cephesel (frontal) yağışlardır. Zaman zaman konvektif yağışlar da görülür.
Yıllık toplam yağış ortalama 650 mm olup, bunun %40’ını kışın, %25’ini sonbahar,
%25’ini ilkbahar, %10’unu ise yaz aylarında olduğu görülmektedir (Doğangönül ve
Doğangönül, 2009). İstanbul’da yılın bütün ayları nemli geçtiği halde, şehrin en
yüksek nem miktarına sahip olduğu dönem %80-85 oranıyla Aralık-Ocak ayları
olarak saptanmıştır (Url- 20).
İstanbul’un temel su kaynağı yüzeysel sulardır (İSKİ, 2014). Kullanılan su yaklaşık
%99 oranında yüzey sularından karşılanmakta (National Geographic, 2019) olup, yer
altı sularının katkısı göz ardı edilecek kadar azdır (İSKİ, 2014). Yüzeysel suların
kaynağı ise genel olarak yağmur şeklindeki yağışlardır. Kar şeklindeki yağışların
genel anlamda su rezervuarlarına katkısı çok önemlidir. Ancak yıl içindeki kar
yağışının İstanbul’un su ihtiyacını karşılamasındaki katkısı yıldan yıla değişmekle
birlikte genel anlamda düşük seviyelerdedir. Bu yüzden, yağmur şeklindeki yağışlar
İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında çok büyük öneme sahiptir. Yağmur
şeklindeki yağışın su rezervuarlarına katkısı yağışın şiddeti ile ilişkilidir. Günlük 25
mm sağanak yağış sınırı olarak kabul edilmektedir (Qian ve diğ., 2007). Günlük 25
mm’den az yağışlar su rezervuarları için ideal yağış şiddeti olup, günlük 25 mm’den
az yağışlı gün sayısının fazlalığına dayanan yağış modeli su kaynaklarının
kullanılabilir su potansiyelinin artmasına katkıda bulunur (Turoğlu, 2016).
Yüzölçümü 5.313 km2 olan ve km2’ye 2921 kişinin düştüğü nüfus yoğunluğu ile
İstanbul, Dünya’nın en kalabalık nüfuslu şehirlerinden biri durumundadır (Nüfusu,
2019). Geleceğe yönelik olarak yapılan nüfus projeksiyonlarında, hem sabit yıllık
nüfus artış hızına ve hem de azalan yıllık artış hızına göre de İstanbul’un nüfusunun
artmaya devam edeceği öngörülmektedir (Şekil 4.3) (Turoğlu, 2016, Avcı, 2011).
Nüfus artışı ve göç ile kent nüfusu arttıkça su talebindeki artışta artacaktır (Saatçi,
2013). Şekil 4.2’de İstanbul’un 10 yıllık su tüketimi gösterilmektedir. Grafiğe göre
nüfus artışıyla su tüketim miktarı arasında doğru orantılı bir bağlantı vardır.
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Şekil 4.2: İstanbul’un 2005-2014 yılları arasında İstanbul’un su tüketim değişim
grafiği (Kaynak: İSKİ, 2011). Göknur Gülcü (2021) tarafından yeniden
düzenlenmiştir.

Şekil 4.3: İstanbul’un 2018-2025 yılları arasında nüfus artışı (Kaynak: TUIK, 2017).
Göknur Gülcü (2021) tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız’ın (National Geographic Türkiye 25
Litre Belgeseli, 2019) verdiği bilgiye göre İstanbul’da kışın yaklaşık 175 litre olan
günlük su tüketimi, yazın 220 litre civarına çıkmakta, yıllık ortalamasına
bakıldığında günde ortalama 190 litre su tüketilmektedir. İstanbul’un yağış durumu
incelendiğinde 7 yılda bir kurak, 14 yılda bir ağır kuraklık görüldüğünü belirten
Yıldız, yağışın geldikten sonra yönetilebileceğinin altını çizmiştir.
Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da İSKİ ve İBB öncülüğünde gerçekleştirilen İklim
Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda yağış rejiminin değiştiğine, çok kısa
sürede çok şiddetli yağışların düştüğüne, kuraklığın arttığına değinilmiştir.
Kentlerdeki su yönetimi politikalarında suyu aynı havza içinde en verimli şekilde
kullanabilme, dayanıklı ve esnek su yönetimi anlayışını benimseme, çevre
yönetimini ve su yönetimini bir arada tasarlayan holistik bir yaklaşım izleme
konularının altı çizmiştir. Genel olarak sempozyumda 1995’ten itibaren İstanbul’da
su yönetimi konusundaki yetkili mercilerin daha çok içme suyu temin edilmesine
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odaklandığı dikkat çekmektedir. Son yıllarda yağış akış ilişkisinin değişmesiyle sel
suyu yönetiminde de gri altyapıyla bağdaşan borulu sistemlerin yenilenmesine
yönelik tipik mühendislik çözümleri artmıştır. Fakat bu çalışmalar bütünsel ve
çağdaş olmamakla birlikte dünyada en önemli iki aşama olan ‘’yağmur suyu
depolama’’ ve ‘’kullan-arıt-tekrar kullan’’ yaklaşımlarından çok geridedir. Dünyada
özellikle metropoliten ölçekteki çağdaş kentsel su yönetimi planları içme suyu, sel
suyu yönetimi, yağmur suyundan yararlanma ve gri suyu kullanma ana başlıkları
altında detaylandırılarak faaliyete konulmaktadır. Daha çok İstanbul’a odaklanılarak
sorunların bilimsel verilerle desteklenerek masaya yatırıldığı ve neden sonuç ilişkisi
içinde irdelendiği bir çalışma olsa da planlama ölçeğinde ve uygulama bazında neler
yapılabileceğine ne yazık ki yeterince değinilmemiştir. Birbirini takip eden yağışlar
arasındaki sürenin giderek artması, başladığında ise çok şiddetli seyretmesi, kurak
yönetimi açısından gerekli olduğunu göstermektir.
4.2 Üsküdar’ın Konumu
Üsküdar, Asya ile Avrupa Yakası arasında doğal bir su yolu olan İstanbul Boğazı’nın
Marmara Denizi’ne açılan doğu kesiminde (Sirel ve Sirel 2007), Kadıköy, Beykoz ve
Ümraniye ile sınırı olan, iki yakası tepelerden oluşan derin ve denize açık bir vadi
içinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 36 kilometrekaredir (Url 21). Orta kesimde
kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir sırt yer alır. Bu sırt güney
kesimdeki Büyük Çamlıca Tepesi'nde 268 metre yüksekliğe erişir. Büyük Çamlıca
Tepesi, Üsküdar İlçesi'nin en yüksek noktasıdır. Diğer önemli yükselti 227
metrelik Küçük Çamlıca Tepesi'dir (Url 22).
Üsküdar Meydanı’nın yakın çevresindeki topoğrafyaya bakıldığında en düşük kotta
yer aldığı göze çarpmaktadır. İstanbul Boğazı ile sınırlanan meydan, bulunduğu
noktada eğim yönünde akışa geçen suların toplandığı bir nevi çanak görevi
görmektedir. Araştırmanın çalışma alanı da Şekil 4.3’te işaretlenen sınırları
kapsamaktadır.
4.3 Nüfus, İdari ve Sosyokültürel Yapı
1930’lu yıllarda 60 bine yakın nüfusun meskûn olduğu şehir 1960’lı yıllardan
itibaren göç alarak hızlı bir nüfus artışına maruz kalmıştır (Url 23). 2020 TUİK
verilerine göre ilçenin nüfusu 531.825‘tir.
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İlçe sınırlarında 33 mahalle yer almaktadır (Şekil 4.4) (Url 24). Kız kulesi’nin ve
falezlerin bulunduğu Salacak Mahallesi, Beylerbeyi Sarayı, hamamı ve camisiyle
bilinen Beylerbeyi Mahallesi, Anadolu Kavağı’nın yer aldığı balıkçı mahallesi olarak
anılan Beykoz, kendi adını taşıyan bir parkın bulunduğu Doğancılar Mahallesi
Üsküdar’ın tarihi, turistik ve en karakteristik özelliklere sahip mahallelerdir. Tarih
boyunca çeşitli malların Avrupa ve Asya arasında ulaştırılmasında önemli bir kapı
olan Üsküdar ticarette oldukça kısıtlı, sanayisi ve büyük ticaret merkezleri olmayan,
ekonomisini yalnızca kentlinin ihtiyaçları ölçeğinde sınırlamış bir ilçedir. Orta
seviyede gelir düzeyine sahip, memur, esnaf, işçi meslek grupları ağırlıklı,
çoğunlukla muhafazakâr kesim yaşamaktadır.

Şekil 4.4: Üsküdar ilçe ve mahalle sınırları. Göknur Gülcü (2020) tarafından
hazırlanmıştır.
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4.4 Kentsel Dokudaki Değişim
Yerleşmeye uygunluğu bakımından arazisinin yapısı ve rölyefi, iklimi, bitki örtüsü,
doğal zenginlikleri ve İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alması (Sirel ve Sirel, 2007)
Üsküdar’ı eski dönemlerden beri yerleşime uygun kılan unsurlar olmuştur. Tarihi
ortalama 3000 yıllık bir geçmişe dayanmakla birlikte (Karaman, 2004), arkeolojik
kazılar, Üsküdar ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nın aslında Neolitik Çağ’dan
itibaren çeşitli yerleşimlere sahne olduğunu ve Balkanlar Anadolu- Yakın Doğu hattı
üzerinde önemli uğrak noktası olduğunu (Laflı, 2016) göstermektedir. M.Ö. 1000
yıllarında (Karaman, 2004) Fenikeliler Dönemi’nde Salacak İskelesi civarında
limanın ve tersanenin varlığının bilinmesi, Marmaray çalışmalarında ve çeşitli
arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bulgular buranın geçmişte bir liman kenti ve
yerleşim yeri olduğunu destekler niteliktedir.
458 sene Romalıların hakimiyetinde (Karaman, 2004) kalan Üsküdar, Bizans
Dönemi’nde önemli bir ticaret ve konaklama noktası olmuş, bundan dolayı Perslerin
ve Arapların istilasına uğramış, ekonomi ve ulaşım açısından izlemsel olan bu
özelliklerini Osmanlı Dönemi’nde de sürdürmüştür. Eskiden İstanbul’daki en önemli
Türk yerleşmelerinden biri olan Üsküdar, Osmanlı Dönemi boyunca büyük bir imar
faaliyetine sahne olmuştur (Mutlu, 2004).

Bizans Dönemi’nden sonra yerleşme

ilgisinin arttığı ilçenin yerleşim sınırları bugünkü iskele çevresinde külliyeleriyle
birlikte camiiler, hamamlar, kervansaraylar, hanlar inşa edilmeye başlanmıştır. 19.
yüzyılda ticaret merkezinin Galata civarına kaymasıyla boğazın her iki yakasında
kıyı boyunca yapılaşma başlamış, Şirket-i Hayriye’nin deniz ulaşımını buharlı
gemilerle düzenli ve daha kolay hale getirmesiyle ilçe nüfusu artışa geçmiş ve
beraberinde yerleşim alanları genişlemeye başlamıştır (Tekeli, 1999).1950’li yıllarda
sanayileşmenin yükselmesiyle İstanbul’da yaşama artan talep, Üsküdar nüfusunu
arttırmaya buna paralel olarak da kent dokusunu hızla farklılaştırmaya başlamıştır.
Erken Cumhuriyet Dönemi’ne kadar kuzey–güney aksında gelişen yerleşim alanları
bu tarihten itibaren doğuya doğru saçaklanmaya başlamış, Üsküdar tarihinde ilk
gecekondulaşma örnekleri ortaya çıkmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren çoğunlukla
Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden aldığı göçle birlikte iskân
dışı kırsal alanlar iskana açılarak Bulgurlu, Çamlıca gibi gecekonduların bulunduğu
kesimler yeni mahalleler oluşturmaya başlamıştır (Şekil 4.5). İstanbul’da 2000’li
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yıllardan itibaren görmeye başladığımız gökdelen gibi yüksek katlı yapılar olmasa
da, binalar birer ‘’yığın’’ oluşturmaya başlayarak Üsküdar’ın tarihi dokusundan
kopuk, çarpık bir kentleşme yapısı ortaya çıkmıştır.

Şekil 4.5: Üsküdar’ın 1922-1982 yılları arasındaki kentsel saçaklanması. Göknur
Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.

Farklı yıllarda; öncelikle iskelenin olduğu kısım, ardından Kuzguncuk tarafına doğru,
en son da Üsküdar Meydan Düzenlemesi Projesiyle İskelenin hemen doğusundan
Şemsi Paşa Camii’ne kadar olan kısımları doldurularak kıyı kenar çizgisine
müdahale edilmiştir. 1933 yılında doğal kıyı çizgisinin belirli noktalarında kum ve
plaj olan yerler, yapılan müdahalelerle daha keskin ve betonlaşmış bir çizgiye
dönüşmüştür. Bunlardan kıyı kenar çizgisinin formunu en çok etkileyen müdahale
yer altı ulaşım sistemlerinin ardından meydan için yeni bir üst yapı tasarımı
uygulaması olmuştur. Projenin aşamalarından biri olan dolgu alanla Şekil 4.7’de
Üsküdar Meydanı olarak bilinen alanın 2020 yılında kıyı çizgisi morfolojisinin
tamamen değiştiği görülmektedir.
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Şekil 4.6: Üsküdar’ın günümüzdeki kentsel dokusu. Güncel halihazır haritanın ArcGIS’te işlenmesiyle Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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1933

1966

1982

2020

Şekil 4.7: Kıyı kenar çizgisinin yıllar içinde değişimi. Göknur Gülcü tarafından
hazırlanmıştır.
Ülkemizde çevre sorunlarına sebep olan önemli konulardan biri derelerin üzerinin
kapatılarak

mevcut

su

yatağında

olası

bir

yağışla

gelecek

olan

akışın

engellenmesidir. Şekil 4.8’deki Pervititch haritasına göre 1933’te Çavuşderesi’nin
üzeri henüz kapatılmamış ve etrafında oldukça geniş bir kısım bostan olarak
kullanılıyormuş. Bugün ise Çavuşdere’nin üzerinden yol geçtiği için uydu
görüntüsünden dere yatağının görülmesi mümkün değil. Etrafındaki bostanların
yerini ise yapılar almıştır.
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a)

b)

Şekil 4.8: Uydu görüntüsü (2021) ve Pervititch haritasında (b) Çavuşdere ve çevresi
(1933).

4.5 Tarihsel Süreçte Üsküdar Meydanı
Dışarıya açılma noktası olan iskele ile Mihrimah Sultan Külliyesi arasında kalan
Üsküdar Meydanı XIX. yıldan itibaren toplumun gereksinimleri doğrultusunda
değişlik düzenlemelere sahne olmuştur (Sirel ve Sirel, 2007) (Şekil 4.7). Şekil
4.9’daki Pervititch haritasını incelediğimizde kentlinin hafızasında Üsküdar Meydanı
olarak yer etmiş alan önceleri İskele Meydanı olarak bilinen, önemli ulaşım birimleri
olan vapur iskelesi ile tramvay istasyonunun, itfaiyenin, parkın, ticari birimlerin yer
aldığı çarşıların ve III. Ahmet Çeşmesi (Şekil 4.9), Mihrimah Sultan Camii (Şekil
4.9) gibi tarihi eserlerin ortasında kalan alandır. Kısaca meydan o dönemdeki tüm
önemli kent unsurlarının merkezinde konumlanmıştır.
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Şekil 4.9: 1933 yılına ait Pervititch haritasında Üsküdar (İskele) Meydanı. Göknur
Gülcü (2020) tarafından 66 ve 64 No’lu haritaların birleştirilmesiyle
hazırlanmıştır.

a)

b)

Şekil 4.10: Günümüzde Mihrimah Sultan Camii (a) ve III. Ahmet Çeşmesi (b).
Göknur Gülcü (2020) tarafından çekilmiştir.

Seferlerine 1870 yılında başlayıp 1950 yılında kaldırılmış olan eski araba vapuru
iskelesi ve diğer iskeleler meydanın denizle ilişkisini kuran, meydanı biçimlendiren
önemli öğeler olmuştur. Bağlarbaşı, Kısıklı arasında, 1929 yılında Üsküdar75

Haydarpaşa-Karacaahmet-Bağlarbaşı arasında sefer yapacak elektrikli tramvay
hattının başlangıç noktası olarak Üsküdar Meydanı değişime uğramaya başlamış,
1935 yılında yürürlüğe girmiş olan Henry Prost planında meydan trafik noktası
olarak düzenlenmiştir (Sirel ve Sirel, 2007). Özel araç kullanımının artması ve
arabalı vapur seferlerinin sık ve düzenli olarak yapılmaya başlamasıyla doğan
depolama ihtiyacı Mihrimah ve Yeni Valide camileri arasındaki alanın açık otopark
olarak düzenlenmesine neden olmuştur (Şekil 4.11).

a)

b)

Şekil 4.11: Üsküdar Meydanı’nın 1960 (a- Kaynak: Url 25) ve 1970 (b – Kaynak:
Url 26) yıllarına ait fotoğrafları.

2017 yılında tamamlanan Marmaray Projesi’nin uzun yıllar şantiyesine ev sahipliği
yapan meydan ve çevresi için aynı yılda İBB tarafından Üsküdar Meydan
Düzenlemesi Projesinin uygulamaya başlanmasıyla meydanın morfolojisinde
oldukça büyük bir değişim gerçekleşmiştir. Söz konusu proje, Üsküdar İskelesi ile
Şemsi Paşa Camii’nin arasında, 12 bin kilometre karelik alanın kazıklı sistemle
doldurulduğu alanla (Şekil 4.12) tarihi Ahmediye Meydanı’na kadar toplam 195.498
m2’lik alanı kapsamaktadır. Bu uygulama ile trafiğin ve otobüs duraklarının yerleri
yeniden düzenlenerek yaya ulaşımının Salacak ve iskele yönünde kesintisiz
sağlanması, dolgu alanıyla kıyının aktif kullanılması amaçlanmıştır. Fakat bu
uygulama sonucunda Üsküdar’da ‘’meydan’’ olarak algılanan yer tamamen
değişmiş, dolgu alanı yeni meydan haline gelmiştir.
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Şekil 4.12: Dolgu alanı projesinden sonra Üsküdar Meydanı (2020). Kaynak: Url 27.

4.6 Dolgu Alanı Kullanımı ve Çevresiyle İlişkisi
Boğaz manzarasına sahip Üsküdar Meydanı kıyısında dolgu alanının kullanımına
bakıldığında çoğunlukla balık tutma, manzara seyretme, oturma, dinlenme
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şekil 4.13’te görüldüğü gibi havanın yağışlı
olduğu zamanlarda bile kentliler balık tutmak için bu alanı kullanmaktadır. Deniz
ulaşımını kullanarak gelenler Üsküdar İskelesi’nden inince Kızkulesi seyir terasları
ile Salacak tarafına bu alanı geçerek ulaşmaktadırlar. Özellikle havanın güzel olduğu
günlerde ve hafta sonları Salacak-Harem tarafına doğru yaya akış yoğunluğu
artmaktadır. Kullanıcılar çoğunlukla yürümeyi tercih etse de bisiklet ve yeni bir
mobilet uygulaması olan Martı kullanımının da giderek arttığı gözlemlenmiştir.
Meydan; oturma, dinlenme gibi kullanımlar dışında çok fazla alternatif
sunamamaktadır. Bazı zamanlarda konser, açık hava tiyatrosu gibi geçici
faaliyetlerin yapılması, Kızılay gibi çeşitli yardım ve sosyal dayanışma
kuruluşlarının kampanyalarını gerçekleştirmeleri için buradaki geniş sert zeminden
yararlanılmaktadır (Şekil 4.14).
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Şekil 4.13: Dolgu alanındaki kullanım. Göknur Gülcü (Kasım 2019, Ağustos 2020
ve Ekim 2020) tarafından çekilmiştir.

Şekil 4.14: Açık hava tiyatrosu için kurulmuş sahne ve Kızılay’ın bağış çadırı.
Göknur Gülcü (Ekim, 2020) tarafından çekilmiştir.
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4.7 Topoğrafya
Şekil 4.15’teki alana ait eşyükselti eğrili haritadan oluşturulmuş 3B topoğrafya
haritası, Şekil 4.17 genel topoğrafya kesiti ve Şekil 4.18’deki meydana ait prensip
kesit incelendiğinde, Üsküdar Meydanı’nın havzanın en düşük kotunda olduğu,
özellikle doğusundan itibaren topoğrafyanın hızla yükselmeye başladığı göze
çarpmaktadır. Yağmur suyunun düştüğünde havza içinde nasıl hareket ettiği Şekil
4.16’daki topoğrafya haritası üzerinde zonlamalar yapılarak anlatılmıştır. Zon 1
olarak işaretlenmiş alanlar havzadaki en yüksek noktalar olup, yağmur suyu bu
noktalarda tutulduğu takdirde sel ve taşkın oluşma riski düşecektir. Üsküdar’da
mevcut arazi kullanımında bu bölge az yoğunluklu yeşil alana sahip yerleşim ile
kaplıdır. Zon 2 topoğrafyada eğimin fazla olduğu ve Zon 1 ‘de düşen yağışın büyük
bir hızla eğim doğrultusunda en düşük kotta olan Üsküdar Meydanı’na (Zon 5) doğru
yöneleceği alanlardır. Zon 3, Zon 2’ye göre daha düşük eğimde olduğundan yağmur
suyu daha yavaş bir şekilde ama nihayetinde Üsküdar Meydanı’na ulaşacaktır. Zon 4,
tepelerden (Zon 1 Zon 2 ve Zon 3) gelen yağışın bir nevi vadi görevi görerek en
düşük kota doğru devam ettiği aksları temsil etmektedir. Mevcut arazi kullanımında
bu akslardan ulaşım yolları geçmektedir. Asfalta düşen yağmur suyu büyük bir hızla
Zon 5’e ulaşmakta ve özellikle bu akslar boyunca taşkınlara da neden olabilmektedir.
Suyun havza içindeki hareketi sonrasında meydana gelen sel Şekil 19’daki
illüstrasyon ile anlatılmıştır.
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Şekil 4.15: Çalışma alanına ait topoğrafya. Göknur Gülcü (Haziran, 2020) tarafından Global Mapper kullanılarak hazırlanmıştır.
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Şekil 4.16: Havzaya düşen yağmur suyunun hareketini anlatan harita. Göknur Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
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ANAHTAR PLAN
A-A KESIDI

Şekil 4.17: Genel topoğrafyayı gösteren A-A kesidi. Göknur Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 4.18: Havzanın en düşük kotunu gösteren prensip kesit. Göknur Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 4.19: Pik yağış sonrasında en düşük kottaki genel durum illüstrasyonu. Göknur Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
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4.8 Üsküdar Meydanı’nda Yağmur Suyu Kontrolüne Dair Çalışmalar
Yıllar içinde ilçedeki yeşil alanların yerini kentsel dokuya bırakması nedeniyle artan
sert zemin oranı çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Son yıllarda sel
felaketleri artmış, bundan en çok etkilenen bölge ise ilçenin en düşük kotunda yer
alan Üsküdar Meydanı olmuştur. Yüksek kotlarda yağmur suyunu tutabilecek yeşil
alanlar ya da biyolojik strüktürler olmadığı için yüzeysel akışa geçen su Meydan’da
birikerek, pik yağışların görüldüğü bazı zamanlarda denizle birleşmektedir (Şekil
4.20 ve Şekil 4.21). Maddi ve manevi olarak kentliye büyük sıkıntılar yaşatan
sellerin önüne geçmek için İSKİ tarafından 2018’de Çavuşdere ve Bülbüldere
yağmur suyu tünel inşaatı başlatılmıştır.

Şekil 4.20: Üsküdar Meydanı (Haziran, 2014). Kaynak: Url 28.
Çalışma 350 m dere ıslahı, 1.729 m yağmur suyu tüneli, 13.469 m atık su hattı ve
11.532

m

yağmur

suyu

hattı

kanal

inşaatı

(URL:

5.1.

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/devam-eden-yatirimlar1/asya-bolgesi5-kisim-muteferrik-atiksu-yagmursuyu-kanali-ve-cavusdere-bulbuldere-tunel-insaati,
Erişim tarihi 12.10.2020) işlerini kapsamaktadır.

Şekil 4.21: Üsküdar Meydanı (Ağustos, 2019). Kaynak: Url 29.
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Çavuşdere Yağmursuyu Tüneli, toplam 1.729 metre uzunluğundaki projenin, 3 metre
20 santimetre çapında künklerin kullanıldığı 2 farklı yağmursuyu tünelinden oluşan
projenin birinci kademesini oluşturmakta ve 822 metre uzunluğundadır. Projenin
ikinci aşaması kapsamında ise yine aynı çapta, 906 metre uzunluğunda Bülbüldere
Yağmursuyu Tüneli (Şekil 4.22) inşa edilmeye başlanmıştır.

Şekil 4.22: Çavuşdere ve Bülbül dere yağmur suyu tüneli hatları. İSKİ’den alınan
(2020) proje çizimine göre Göknur Gülcü tarafından düzenlenmiştir.

Yaklaşık 80 milyon TL’ye (Url 30) mal olacağı tahmin edilen projenin, 5.111 m
yağmur suyu kanalı ve 1.542 m yağmur suyu tünel imalatı tamamlanmıştır (Url 31).
İSKİ’de (2020). İSKİ Kanal İnşaat biriminde yapılan yüz yüze görüşmelerde söz
konusu çalışmanın 35 yıllık plana uygun olarak yapıldığı bilgisi alınmıştır. Bu bilgi
yağmur suyu tünellerinin çapları 35 yıl içinde gelebilecek maksimum yağış miktarı
baz alınarak belirlenmiştir anlamına gelmektedir. Pek çok ülke küresel iklim
değişikliğinin de etkisiyle birlikte görülme sıklığı artacak olan pik yağışlara karşı
kentlerini esnek olarak tasarlarken kentsel alanlardaki taşkın debisi planlamalarını
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100 veya 500 yıllık hesaplamalara uygun olarak yapmaktadır. Bu durumda İSKİ’nin
yapmış olduğu çalışma sürdürülebilir değildir. İstanbul’da atık su ve yağmur suyu
farklı borulu sistemler aracılığı ile kentsel çevreden uzaklaştırılmasına rağmen
işlevsel bir kentsel hidrolojik sistem için bu yeterli değildir. Atık su ve yağmur suyu
taşıyan sisteme alternatif sürdürülebilir çözümler üretilmelidir.
4.9 Ulaşım
Osmanlı ordusunun Asya yönüne yapılan seferlerin başlangıç noktası olmasından
(Arı, 2005), karayoluyla kervanlarla gelen bazı malların Üsküdar iskelesi ile İstanbul
tarafına naklediliyor olmasından (Sirel ve Sirel, 2007), hanların ve kervansarayların
bulunmasından dolayı Asya ve Avrupa’ya gidecek kervanların duraklama ve hareket
noktası olması Üsküdar Meydanı’nın Osmanlı Dönemi’nden beri bir aktarma noktası
olarak işlevlenmesine neden olmuştur (Arı, B. 2005).
Bu ilişki günümüzde de hem kara hem deniz ulaşımı açısından devam etmektedir.
İlçe, 2013 yılında tamamlanan Marmaray Projesi ile boğazın altından (Şekil 4.22), 15
Temmuz Şehitler Köprüsü’nün (Boğaziçi Köprüsü ya da Birinci Köprü) Anadolu
Yakası ayağıyla da Avrupa Yakası’na bağlanmaktadır.
Çalışma alanının kuzeydoğu yönünde Kuzguncuk’a kadar uzanan yol Paşalimanı
Caddesi, güneybatı yönünde Harem’e kadar uzanan yol Harem Sahil Yolu ve güney
yönünde uzanıp Üsküdar Meydanı’nda son bulan Hakimiyet-i Milliye Caddesi, 1.
Dereceden yol kategorisindedir (Şekil 4.23). Üsküdar – Çekmeköy (M5) Metro
hattına ve Gebze – Halkalı arasında sefer yapan Marmaray Hattı’nın Üsküdar
durağına

Üsküdar

Meydanı’nda

yer

sağlanmaktadır (Şekil 4.24).
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istasyonlar

vasıtasıyla

erişim

Şekil 4.23: Ulaşım haritası. Göknur Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 4.24: Üsküdar Meydanı mevcut durum analizi. Göknur Gülcü (2020) tarafından düzenlenmiştir.
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Üsküdar’dan yoğun iş ve ticaret merkezleri olan, aynı zamanda önemli ulaşım
noktaları olan Kabataş, Beşiktaş, Karaköy, Haliç, Eminönü (Usal, 2007), Ortaköy ve
Anadolu Kavağına seferler düzenlenmektedir. Harem İskelesi ve Sirkeci arasında
arabalı vapur seferleri yapılmaktadır. Çalışma alanına dahil olan Paşalimanı
Caddesi’nde bulunan Üsküdar İskelesi ve yaklaşık 50 metre yakınında yanyana
sıralanmış olan özel deniz yolu işletmeleri Dentur ve Turyol’un da iskeleleri
bulunmaktadır (Şekil 4.23).
Üsküdar’dan İstanbul’un ve ilçenin çeşitli noktalarına halk otobüsü, dolmuş ve
minibüs seferleri yapılmaktadır. Çalışma alanın kapsamında kalan duraklar Şekil
4.22’de gösterilmiştir. Üsküdar-Talimhane-Çengelköy-Ümraniye, Üsküdar-AtaşehirFerhatpaşa, Üsküdar-Koşuyolu-Acıbadem

güzergahlarında minibüs, Üsküdar-

Kadıköy, Üsküdar-Kirazlıtepe-Elmakent ve Üsküdar–Beykoz güzergahlarında taksi
dolmuş seferleri yapılmaktadır (Şekil 4.25).

Şekil 4.25: Taksi, taksi dolmuş ve minibüs durakları. Göknur Gülcü (Ekim, 2020)
tarafından çekilmiştir.
Üsküdar İskelesi-Harem arasında Şekil 4.26’da gösterilen güzergahta gidiş-geliş
yönleri bir arada olan bisiklet yolu vardır. Yaya yolunun üzerinde mavi renkle
boyanarak ayrılmış olan bisiklet yolu özellikle trafik ışıklarının olduğu kısımlarda
yayalar tarafından sıklıkla işgal edilmektedir (Şekil 4.26). Bisiklet sürücüleri,
yürümek için yer bırakılmayan yerlerde kendileri için ayrılmış olan yolu işgal eden
yayaları kornayla uyarmak durumda kalmaktadırlar. Ülkemizde bisikletle ulaşımın
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veya re kreatif amaçlı kullanımın yaygınlaştırılmak istenmesi üzerine Üsküdar’da
topoğrafyanın en elverişli olduğu sahil şeridinde bir bisiklet yolu önerilmesi
olumludur. Fakat hem bisiklet sürücülerinin hem de yayaların alanı güvenli ve
konforlu kullanabilmesi, alanın içinden geçen bir yolun konumu ve ergonomisiyle
doğru orantılıdır.

Şekil 4.26: Bisiklet yolunun kullanımı. Göknur Gülcü (2020) tarafından çekilmiştir.

4.9 Arazi Kullanımı
Şekil 4.27’deki arazi kullanım haritasını incelediğimizde ticari amaçlı kullanımın
meydana doğru arttığı fark edilmektedir. Konut ve ticarinin bir arada olduğu
kullanımlar ise çoğunlukla I. ve II. Derecen yollar üzerinde konumlanmıştır. Çalışma
alanı içinde belediye, emniyet, muhtarlık gibi idari birimlerin meydana yakın
konumlandırıldığı, farklı noktalarda ise dini tesislerin yer aldığı görülmektedir.
Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul seviyelerinde pek çok eğitim birimi de arazi
kullanımında bulunmaktadır. Çalışma alanın kuzeyinde, havza sınırının hemen
üstünde kalan Hüseyin Avni Paşa Korusu ve alanın güneyinde, bir kısmı havza
sınırları içinde yer alan Karacaahmet Mezarlığı en geniş yeşil dokuları
oluşturmaktadır.
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Şekil 4.27: Üsküdar arazi kullanım haritası. Göknur Gülcü (2021) tarafından düzenlenmiştir.
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4.10 Yeşil Alanlar
Geçmişe baktığımızda Üsküdar’da her evin bir bahçesi olduğunu, sokakların
bağların, bahçelerin ve bostanların arasında kaybolduğunu öğreniriz. Öyle ki, Evliya
Çelebi Üsküdar’ın her yerini gezinti yeri olmakla birlikte bilhassa mesire yerlerini
“yarı dünya” gibi, “cennet gibi” yerler olarak tanımlamıştır (Kömürciyan, 1988).
Çiçek yetiştiriciliği oldukça gelişmişti, bahçelerde pek çok farklı türde çiçek
yetiştirilmekteydi. Özellikle Rum nüfusu denizciliğin yanısıra bağ, bahçecilik ve
meyvecilikle geçimini sağlamaktaydı. Bugün küçük ölçekli tarım alanları ve meyve
bahçeleri bile yerleşim alanına dönmüş durumdadır. Bahsi geçen mesire yerlerinden
günümüzde halka açık olan Fethi Paşa, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca Koruları
ve küçük ölçekteki semt parkları kalmıştır.
Üsküdar ilçesinde 1975 yılında toplam 1720850 m2 yeşil alan vardır. 450700 m2 olan
aktif kullanılan yeşil alanlar toplam yeşil alanın %26’sını oluştururken; 1270150 m2
olan aktif kullanılamayan yeşil alanlar toplam yeşil alanın %74’ünü oluşturmaktadır.
(Aksoy, 2001). Kişi başına düşen; aktif yeşil alan 2.2 m2 iken pasif yeşil alan 6,3 m2
toplamda ise 8.5 m2 olarak belirtilmiştir.
Aksoy’un (2001) yaptığı aynı çalışmada 2000 yılına ait verilerde aktif kullanılan
yeşil alanlar 1029210 m2 ölçülmüş, kişi başına düşen aktif yeşil alan 2,1 m2, pasif
yeşil alan 3.9 m2 ve toplam yeşil alan metrekaresi ise 6 m2’ ye düştüğü
hesaplanmıştır.

Aksoy’un

(2001)

1975-2000

yılları

arasındaki

yeşil

alan

metrekarelerini hesaplayarak 25 yıllık değerlendirmesine göre; ‘’2000 yılı durumuna
göre 3988830 m2’lik yeşil alan açığı ortaya çıkmaktadır ki bu da kişi başına 7.95
m2’lik yeşil alan açığı demektir (Aksoy, 2001)’’.
Şekil 4.28’de yeşil alanlar ve fonksiyonları gösterilmektedir. Üsküdar Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 07.10.2020 tarihinde edinilmiş olan bilgiye göre
2020 yılına ait ilçe bazında toplam yeşil alan miktarı 4.844.122,32 m2 ve kişi başına
düşen

toplam

yeşil

alan
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miktarı

9.05

m2’dir.

Şekil 4.28: Çalışma alanı çevresindeki yeşil alanların fonksiyonları. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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Dünya şehirleriyle ilgili çeşitli konularda istatistiki bilgiler yayınlayan World Cities
Culture Forum tarafından her 3 yılda bir rapor yayınlanmaktadır. İstanbul’un en son
2015 yılında dahil edildiği, dünya metropollerindeki yeşil alan miktarlarının
sıralandığı raporda %2,2’lik yeşil alanla 34 metropol arasında son sırada yer
almaktadır. İstanbul’daki çeşitli ilçelerin yeşil alan metrekarelerinin de yer aldığı
raporda Üsküdar ilçesindeki aktif yeşil alan 2.2 m2 olarak belirtilmiştir.
Kentsel yeşil alan kavramının irdelendiği hemen her akademik çalışmada refüjler,
otoyol kenarları, özel konut bahçeleri gibi kent içi alanların kamuya aktif yeşil alan
hizmeti vermediği vurgulanmaktadır. Bu görüşe ek olarak, Üsküdar gibi eğimli
topoğrafyaya, hızla azalmakta olan bitki türü çeşitliliğine ve aynı zamanda yoğun
kent dokusuna sahip alanlarda yeşil alan kavramı çok daha stratejik düşünülmelidir.
Kentlinin rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak optimal değerlere sahip olması
beklenirken; kent içi hava koridoru oluşturma, habitat yaratma, bütüncül yeşil kuşak
sağlama, doğal afetlerde aktif kullanılabilme, yoğun yağışlarda geçirimsiz kent
yüzeyini

destekleme

gibi

nitelikleri

de sağlaması

gerektiği

göz

önünde

bulundurulmalı ve buna uygun pratikler geliştirilmelidir. Yeşil alanlardaki bitkilerin
yalnızca gölge sağlamak ve yeşil dokuyu oluşturmak dışında pek çok farklı işlevinin
olduğu, çok daha büyük bir sistemin parçası oldukları ve saksıların içinde yetiştirilip
kökleriyle toprağa tutunamayınca bu işlevlerini gerçekleştiremedikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
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5. ÜSKÜDAR MEYDANI HAVZASI HİDROLOJİK HESAPLAMALARI
Hidroloji biliminin uzun tarihi boyunca birçok çekici araştırma vakası olmuştur (Rui,
2004; Rui, 2013). Bu vakalar, araştırma metodolojisinin bir konunun gelişimini
teşvik etmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu vakaları araştırmak ve
geliştirmek sadece insanların bilimsel yenilik ruhuna ilham vermekle kalmaz, aynı
zamanda doğanın insan tarafından anlaşılmasını da ileriye taşır (Rui, 2013). Bu
kapsamda çalışma alanı olarak seçilen Üsküdar Meydanı Havzası hidrolojik yük
hesabının yapıldığı ‘‘vaka alanı’’ yani ‘‘havza alanı’’ olmaktadır. Tez kapsamında
havza alanı ve büyüklüğü bulunduktan sonra hesaplamada kullanılacak yönteme
karar verilmiş, havza eğimi bulunmuş ve yağış verileri toplanarak hidrolojik yük
hesaplamalarına başlanmıştır. Bir havzanın hidrolojik hesabını yapabilmek için
öncelikle belli başlı kavramların bilinmesi gerekmektedir.
5.1. Hidrolojik Kavramlar
Çalışmanın bu kısmında hidrolojik kavramların açıklamaları yapılmıştır. Meteoroloji
mühendisleri, inşaat mühendisleri, hidroloji mühendisleri bu kavramalara disiplinleri
gereği hâkim olsalar da drenaj ile ilgili çalışmalar yapan tüm disiplinlerin bu
kavramlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle büyük ölçekli kentsel açık
alanlarda çalışan peyzaj mimarları, pratikte drenaj sorunları yaşamamaları için
projelerinde tasarladıkları geçirimsiz ve sert yüzeylerin ne kadar su taşıyabileceğinin
hesabını yapabilmelidir.
Havza: Yağışı bir yüzeysel su yolu aracılığıyla (kentsel alanlarda altyapı; kırsal
alanlarda akarsu) göl veya denize ulaştıran yüzeydir. Hidrolojik model üretiminde
havza karakteristikleri, arazi kullanımı yüzey örtüsü, yüzey akışının bilinmesi
gerekmektedir.
Hidrolojik açıdan bakıldığında havzalarda kentleşmeden kaynaklanan 2 önemli
fiziksel değişiklik vardır. İlki çatılar, yollar, otoparklar ve kaldırımlar nedeniyle artan
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geçirimsiz yüzey yüzdesidir. İkincisi ise doğal drenaj sisteminin yapay bir taşıma
sistemine dönüştürülmesi ile göreceli olarak daha düşük pürüzlülüğe sahip tek tip
eğimler

ve

boru

ve

kanal

sistemlerinin

kullanılmaya

başlanmasıdır.

Kombinasyondaki bu değişiklikler, taşkın hacminde ve akış zirvesinde artışa
(hidrograftaki tepe noktası veya pik zamanı), zirveye ulaşmada (toplanma
zamanında) ise azalmaya neden olmaktadır (Liu ve diğ., 2015). Özetle, havza ne
kadar geçirimsiz yüzeyle kaplıysa taşkın oluşturan yağmur damlaları o kadar kısa
sürede ve o kadar hızlı şekilde havzanın en alt kotlarına doğru yüzeysel akışa geçerek
taşkınlara neden olur.
Su ayrım çizgisi: Arazideki en yüksek kotlu noktalardan geçen ve bir havzayı
diğerlerinden ayıran çizgiye su ayrım çizgisi (Şekil 5.1) denir. Havza büyüklüğünün
hesaplanabilmesi için öncelikle su ayrım çizgisinin izlediği yol belirlenmelidir.

Şekil 5.1: Havza alanını (kırmızı ile çevrilmiş alan) gösteren topoğrafik harita.
Göknur Gülcü (2020) tarafından Google Mapper kullanılarak
hazırlanmıştır.

5.1.1 Rasyonel yöntem
Kentsel yağmur suyu altyapısı tasarlanırken maksimum debiyi belirlemek için
kullanılan en çok kullanılan araç (Wang ve Wang, 2018) olan Rasyonel Yöntem, 19.
Yüzyılın ortalarına kadar uzanan uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. İrlandalı mühendis
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Mulvaney’in 1850’lerde ilkeleri yayınlayan ilk kişi olduğu düşünülmektedir (Butler,
Davies ve diğ., 2018). Yağmur sularının oluşturduğu yüzey akışları ve buna bağlı
olarak olası drenaj problemlerinin analizine yönelik, genellikle küçük kentsel
havzalar için kullanılan en popüler yöntem olan Rasyonel Yöntem (Soydan, 2013),
akış tahminlerinin ve drenaj sistemi ilkelerinin temel bileşenlerine yoğunlaştığı için,
yağmur suyu yönetiminin temellerini anlatan kentsel drenaj kitaplarının ve
kılavuzlarının çoğunda yer almaktadır (Wang ve Wang, 2018).
Alternatif yöntemlere kıyasla, Rasyonel Yöntem, belirli bir olasılıkta akış hızını
tahmin etmede teorik avantajlara sahiptir (Wang ve Wang, 2018). Yüzey akış miktarı
hesaplamasında birçok yöntem kullanılabilmesine karşın günümüzde ölçek
uygunluğu ve kullanım kolaylığı gibi nedenlerle en çok Rasyonel Yöntem tercih
edilmektedir (Soydan, 2013). Rasyonel yöntem ile debi hesabı aşağıdaki sıralamaya
göre yapılmaktadır:
•

Havza sınırlarının bulunarak havza alanı büyüklüğünün ve havza eğiminin
ölçülmesi,

•

Havzadaki geçirimsiz yüzey oranlarının belirlenmesi,

•

Yüzey akış katsayılarının bulunması,

•

En yüksek yüzey akış miktarlarının (debinin) tespit edilmesi.

Hesaplamanın detaylarında yağış tekerrür, Yağış Alan Dağılım Katsayısı (YADK),
yağış şiddeti, havza alanı (A), debi (Q), havza eğimi (S), toplanma zamanı (Tc), birim
hidrograf süresi (Tb), yükselme zamanı (Tp), püliviyograf (PLV) katsayısı,
bulunmalıdır. Bu faktörlerin nasıl hesaplanacağı çalışmanın alt başlıklarında
anlatılmıştır.
Rasyonel Yöntem, geçirimsiz alanların yüzdesi büyük olan yerlerde ve yağış
süresinin havzanın geçiş süresinden büyük veya eşit olduğu küçük havzalarda (0.5-5
km2) iyi sonuçlar vermektedir (Onluşel, t.y.). Bu çalışmadaki alanın büyüklüğü
(Şekil 5.1) Global Mapper programı kullanılarak 2,6 km2 olarak ölçülmüştür. Buna
bağlı olarak hidrolojik hesaplamalarda Rasyonel Yöntem kullanımı uygun
bulunmuştur.
Debinin bulunmasında Q debisi (5.1) bağıntısı kullanılır.
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Q = C.i.A

(5.1)

Denklem, küçük bir alandan en yüksek akış hızının (debinin), arazi kullanımı, toprak
ve eğim dahil olmak üzere drenaj alanının özelliklerine bağlı bir katsayı ile çarpılan
yağış yoğunluğuna eşit olduğu teorisine dayanmaktadır (Strom ve diğ, 2013). Yani,
yukarıdaki bağıntıda; havza alanı A olan bir havzaya düşen i şiddetinde yağışın
meydana getireceği maksimum Q debisini temsil etmektedir. C ise zeminin
geçirimliliğine bağlı sızma ve kayıpları ifade eden akış katsayısıdır.
Metrik sistemde eşitlik (Q = C.i.A) aşağıdaki ölçüm birimi ile kullanılabilecek
şekilde değiştirilmelidir (Strom ve diğ., 2013);
Q= En yüksek akış oranı, saniyede metreküp (m3/s)
C= Boyutsuz katsayı (0 ve 1 arasında).
i=Yağış yoğunluğu mm/sa,
A= Drenaj alanı, (km2)
Debinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerden biri C katsayısıdır. Çünkü bu
katsayı doğrudan yüzeyin geçirgenliği ile ilgilidir. Özellikle küçük havzalarda bu
değerdeki %5’lik artış bile sonucun çok farklı çıkmasına neden olmaktadır.
Çalışmada Özdemir’in (1978) 100 yıllık tekerrür için gösterdiği parametrelere göre C
katsayısı düz çıplak satıhlar için 0,50 olarak kabul edilmiştir (Özdemir, 1978, Sayfa
172). DSİ tarafından Üsküdar’da C katsayısının 0,50 alınmasının uygun olduğu teyit
edilmiştir.
5.1.2 Yağış analizi
Yağış verisi tüm hidrolojik süreçlerin itici gücüdür ve herhangi bir modelleme veya
akış hesaplamasında en önemli girdiyi oluşturur (WMO, 1982; Niemczynowicz,
1991). Bu yöntemin tasarım amaçlı kullanılabilmesi için, havzanın kararlı durumda
çalışmasına neden olan yağış yoğunluğunun bilinmesi gerekir (Butler ve Davis,
2000). Yağışların kentleşmiş havza ölçeklerinde değerlendirilmesi, kentsel yağışyağış-akış tepkisinin doğru tahmin edilmesi veya değerlendirilmesi için bir ön
koşuldur. Çoğu kentleşmiş su toplama havzası nispeten küçüktür (birkaç
kilometreden daha az hatta birkaç 10 km2'den daha azdır) ve su toplama müdahale
süresini (tipik olarak 1 saatten az) azaltan özellikler (örn. geçirimsizlik katsayısı,
yapay drenaj ağı) sergiler (Fletcher ve diğ., 2013). Tek bir yağmur ölçerde ölçülen
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yağmur verileri, en yaygın olarak saatte milimetre (mm/saat) cinsinden yoğunluk
olarak ifade edilir (Butler and Davies, 2018).
Yağış şiddeti (i) hesaplanırken 24 saatlik yağış değeri, PLV katsayısı, YADK ve
Maksimize Faktörü (Ülkemiz için belirlenen MF = 1.13) çarpılarak yağış alanı için
ortalama yağışlar hesaplanmıştır.
Havzaya düşen yağış verileri çalışma alanına en yakın 2 istasyon olan Kadıköy
Rıhtım ve Üsküdar İstasyonlarından elde edilmiştir. 1929 – 2019 yılları arasında
düşen aylık maksimum yağış verileri kullanılmıştır (Ek:1). İstasyonlarda 1929 –
2004 yılları boyunca Manuel (Kadıköy İstasyonu), 2005 – 2019 yıllarında OMGİ
(Üsküdar İstasyonu) ile ölçüm yapılmıştır. Maksimum yağış miktarlarının uzun
yıllara dayanması istikrarlı bir akış verisi edilmesi açısından önemlidir. Akış verisi
elde etmek için yağış verilerini akış verilerine dönüştüren Simirnov – Kolmogorov
programı kullanılmıştır. Şekil 5.2’de görülen test sonucunda kabul edilen değer Log
Pearson – 3 dağılımı olarak bulunmuştur. Şekil 5.3’te bu sonuca göre bulunan 24 saat
yinelemeli yağışlar 2 yıl – 100 yıl arasında gösterilmiştir.

Şekil 5.2: Simirnov- Kolmogorov testine göre dağılım tiplerinin sonuçları. Göknur
Gülcü (2020) tarafından hazırlanmıştır.
Yinelenmeli Yağışlar (24 Saatlik)
5
10
25
50
100

2
45,12
Şekil 5.3:

59,35

68,34

79,30

87,21

94,91

OEY
152,20

24 saat yinelemeli yağışlar. Göknur Gülcü (2020) tarafından
hazırlanmıştır.
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Yağış şiddeti (mm/sa) = 24 saatlik yağış değeri x PLV x MF x YADK formülü
kullanılarak Şekil 5.2 ‘deki yağış şiddetleri elde edilmiştir.
5.1.3 Havza eğimi
Havza eğimi hesaplamak için farklı yöntemler vardır. Bu çalışmada 5.2’de
gösterilmiş olan eşitlik ile hesaplanmıştır. Buna göre eğim en yüksek ve en düşük
kotlar arasındaki farkın bu iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünmesi ile
bulunur. Şekil 5.3’te havzanın topoğrafyası, Şekil 5.5’te ise yükseklik grafiği
gösterilmektedir. Buna göre en düşük kot 5m en yüksek kot 104 m olarak
belirlenmiştir. Bu iki kot arasındaki yatay mesafe en uzun akış yatağını temsil
etmektedir (Şekil 5.4). Bu mesafe 2040 m (2,04 km) olarak ölçülmüştür.

Şekil 5.4:

Havzadaki en uzun akış yatağı (sarı çizgi). Göknur Gülcü (2020)
tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 5.5: Çalışma alanının eğim grafiği. Göknur Gülcü (2020) tarafından Google
Earth’te hazırlanarak yeniden görselleştirilmiştir.
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𝑆=

𝐾𝑜𝑡 (A2)−𝐾𝑜𝑡(𝐴1)
∆𝐿

=

104−5
2040

= 0,0485

(5.2)

5.1.4 Toplanma zamanı
Toplanma zamanı (Tc) ya da havza geçiş süresi olarak bilinmektedir. Akışın havzanın
en

uzak

noktasından

çıkış

noktasına

varana

kadar

geçen

süre

olarak

tanımlanmaktadır. Tc faktörü eğim ile ters orantılıdır ve havza alanı arttıkça büyür.
Akış hacminde artışa neden olan kentsel alan özellikleri de akış tepe noktasındaki
artıştan sorumludur. Düzgün zemin eğimleri, düşük yüzey pürüzlülüğü ve
iyileştirilmiş bir drenaj sisteminin varlığı, yağmur suyu akışının nispeten daha hızlı
bir şekilde akmasına neden olur (Liu ve diğ., 2017).
Çalışma alanı için denklem 5.2’deki gibi hesaplanmıştır. Şekil 5.3’te Yağış tekerrür
sürelerine göre toplanma zamanları 2 – 100 yıl bazında gösterilmektedir. Tc toplanma
zamanını sembolize etmektedir. Tb birim hidrograf süresini temsil etmektedir. Elde
edilen sonuca göre en uzun koldan gelen (veya en üst kottan gelen) yağış 22 dakika
içinde en alt kota yani Üsküdar Meydanı’na ulaşmaktadır. Tp birim hidrografın pik
yaptığı değerdir ve 36 dakika (0,36 sa) olarak bulunmuştur. Birim hidrografta (Şekil
5.9) tüm bu değerler gösterilmiştir.
L = yatay mesafeyi, S = havza eğimini temsil etmektedir.
Tc(dak)=0,0195*L0,77/S0,385

(5.2)

Tc = 22,1 dakika
Tb(saat)=100*Tc(saat)60/14/3600(saat)
Tb= 2,63 sa
Tp(saat)=0,14*Tb(saat)
Tp= 0,36 sa
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5.1.5 Rasyonel yönteme göre taşkın debisi ve taşkın hacmi
Rasyonel metotta DMİ İstanbul tarafından belirlenmiş 1 saatlik PLV (püligyoraf)
katsayısı 0,39 olarak alınmıştır. Debi ve hacim hesabı için bulunan tüm veriler Şekil
5.6’da gösterilmektedir.

Şekil 5.6: Taşkın debisi ve hacmi hesabı için bulunan veriler. Göknur Gülcü (2020)
tarafından hazırlanmıştır. *K katsayısı=(L/S0.5).

Şekil 5.7: Taşkın debisi hesaplamalarının detayları. Göknur Gülcü (2020) tarafından
hazırlanmıştır.
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RASYONEL YÖNTEM TAŞKIN HİDROGRAFI
40,000
35,000

DEBİ (m3/s)

30,000

1000
500

25,000

100

20,000

50

15,000

25

10,000

10
5

5,000

2

0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

ZAMAN (saat)

Q2
5,87

TEKERRÜR SÜRELERİ VE DEBİLERİ m3/s
Q5
Q10
Q25
Q50
Q100
8,91

11,50

15,58

19,30

23,69

Q500

Q1000

32,11

35,76

Şekil 5.8: Çalışma alanına ait taşkın hidrograf grafiği. Göknur Gülcü (2020)
tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 5.9’da 2-100 yıl tekerrürlü taşkın hacimlerine göre oluşturulmuş, her bir yılın
debisi farklı renklerde gösterildiği taşkın hidrograf grafiği görülmektedir.
Hesaplamalarda bulunan pik debinin (Tp) 0,36 saat ve yine birim hidrograf süresinin
(Tb) 2,63 saat olduğu görülmektedir.
Taşkın debisi 5.1’de gösterilen formül ile hesaplanmaktadır. Şekil 5.2’de program
tarafından hesaplanan 2 yıl- 100 yıl arasındaki tüm debiler ayrı gösterilmektedir.
Nasıl hesaplandığını göstermek için burada 100 yıllık debiyi hesaplayacak olursak;
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Qt (m3 ⁄𝑠) =

C(m3 /s) × A(km2 ) × I(mm/sa)
1000 × 3600
(5.3)

0,50 × 2660 × 64,13
Qt (m3 ⁄𝑠) =
= 23,69 (m3 ⁄𝑠)
1000 × 3600

Taşkın hacmi 5.4’ te gösterilmiş olan bağıntıyla hesaplanmaktadır. Taşkın hacimleri
Şekil 5.8’de 2 yıl- 100 yıl arasındaki tüm debiler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Örnek
olarak 100 yıllık taşkın hacminin nasıl hesaplandığını gösterecek olursak;
(Bağıntıdaki 1196,5 sayısı boyutsuz birim hidrograftaki hidrografla apsis ekseni
arasında kalan alan birimini temsil etmektedir).
𝑉𝑡 (𝑚3 ) = (𝑄𝑡 (𝑚3 ⁄𝑠)⁄60) × (𝑇𝑏 (𝑠)⁄100) × 1196,5
𝑉𝑡 (𝑚3 ) =

(5.4)

23,69 2,63 × 3600
×
× 1196,5/1.000.000 = 0,045
60
100

Aşağıdaki (Şekil 5.9) 2-100 yıl tekerrürlü taşkın hacimleri gösterilmektedir.
Açıklayacak olursak; 2 yılda gelebilecek maksimum yağış baz alındığında, havza
alanından 11,000 m3 yağmur suyu hasat edilebileceği çıkarımı yapılabilir. Aynı
şekilde, 5 gelebilecek maksimum yağışla 17,000 m3, 1000 yılda gelebilecek
maksimum yağışla 68,000 m3 yağmur suyu hasat edilebilecektir.

2
TAŞKIN HACMİ
(hm3)

0,011

5

0,017

10

0,022

TEKERRÜR(YIL)
25
50
100

0,030

0,037

0,045

500

0,060

Şekil 5.9: 2-1000 yıl tekerrürlü taşkın hacimleri. Göknur Gülcü (2020) tarafından
hazırlanmıştır.
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1000

0,068

6. BULGULAR VE ÖNERİLER
Yapılan hidrolojik hesaplamalar ve analizler sonucunda çeşitli bulgular saptanmıştır.
Öncelikle çalışma alanı ve etrafındaki kentsel doku ve topoğrafya verileri ışığında
Üsküdar’da üst kotlardan itibaren yağmur suyunun düştüğü yerde tutulmasının
işlevsel bir sel suyu yönetimi açısından büyük önem arz ettiği görülmüştür.
Topoğrafya haritasında yağmur suyunun havzadaki hareketini anlatan zonlama
analizi ve kentsel doku analizi bir arada irdelenerek (Şekil 6.1) her bir zonda yağmur
suyu yönetiminde fayda sağlayacak potansiyel mekânlar işaretlenerek (Şekil 6.2)
üzerinden birtakım öneriler geliştirilmiştir (Şekil 6.3). Söz konusu öneriler yağmur
suyunun toplanması, sızdırılması ve yeniden değerlendirilmesi prensiplerine
dayanmaktadır.
Şekil 6.1 ve Şekil 6.2’deki haritalamaları irdeleyecek olursak, Zon 1’de hem
çoğunluğu konut olan binalar hem de I. Dereceden yol (Nuh Kuyusu Caddesi) bir
arada bulunmaktadır. Zon 2 ve Zon 3 bina yoğunluğunun daha fazla olduğu
zonlardır. Zon 2’de konut yoğunluklu binalar yer alırken, Zon 3’te binaların yanı sıra
II. Dereceden yol da (Halk Caddesi) sert zemin yoğunluğuna dahildir. Halk Caddesi
yağmur suyu hasadı için Zon 3’teki elverişli alanlardan biridir. Zon 3’ün Zon 4’e
yaklaştığı noktalarda yer alan meydanlar ve meydanlara yakın cami gibi yapılar
yağmur suyu hasadı için potansiyel sunmaktadır. Zon 4’te yer alan I. Dereceden yol
kategorisindeki Dr. Fahri Atabey Cad. Zon 5 ile doğrudan bağlantılı ve havzadaki en
uzun caddelerden biri olma özelliğindedir.
Bulgular neticesinde Yağmur Suyu Zinciri Haritası (Şekil 6.3) oluşturularak yağmur
suyunun tutulabileceği potansiyel alanlar ve fonksiyonları gösterilmiştir. Yağmur
suyu zincirinin ‘halkalarını’’ oluşturan alanlar Yağmur Hendekleri, Yağmur Bahçesi,
Sarnıç, Yağmur Suyu Ağaçları ve Poroz beton şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu
sınıflandırmada alanların topoğrafyası, büyüklüğü, geometrisi, konumu ve hizmet
ettikleri mekânlar göz önünde bulundurulmuştur.
107

108

Şekil 6.1: Kentsel doku (doluluk boşluk) ve topoğrafya zonlama haritası. Çalışma alanına ait temel bulgular. Göknur Gülcü (2021) tarafından
düzenlenmiştir.
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Şekil 6.2: Çalışma alanına ait temel bulgular. Göknur Gülcü (2021) tarafından düzenlenmiştir.
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Şekil 6.3: Yeşil Altyapı önerilerinin gösterildiği yağmur suyu zinciri haritası.
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Göknur Gülcü (2021) tarafından düzenlenmiştir.

6.1. Zon 1
Zon 1’in büyük bir kısmını oluşturan ve topoğrafyanın en üst kotlarında yer alan Nuh
Kuyusu Caddesi (Şekil 6.4) için hem yeşil alanların hem de strüktürel yapıların bir
arada kullanıldığı yeşil altyapı önerileri geliştirilmiştir (Şekil 6.6). Caddeye ait eğim
profili (Şekil 6.5), cadde genişliği ve mevcut yeşil doku (Şekil 6.4) incelenmiştir.
Ulaşım haritasında da gösterildiği üzere Nuh Kuyusu Caddesi I. Dereceden yoldur ve
20 m genişliğe sahiptir. Caddenin ortasında beton bordür taşları ile bir refüj ve iki
yanındaki kaldırım üzerinde çoğunluğu geniş yapraklılardan oluşan ağaçlar vardır.
Mevcut ağaçların kök sahaları oldukça dar ve araç yoluna yakındır (Şekil 6.6 ve
Şekil 6.7). Cadde boyunca konut ve ticari alanların birlikte kullanımı söz konusudur
ve binaların zemin katları çoğunlukla ticari alan olarak hizmet vermektedir. Öneriler
geliştirilirken yol genişliğinin daraltılmaması ve mevcut ağaçlar da göz önünde
bulundurulmuştur. Tutulacak yağmur suyu hacmindeki artış, yüzeysel akışa geçerek
meydanda sele neden olacak yağmur suyu hacminde düşüş sağlayacağı için yağmur
suyu ağacı ve yağmur suyu menholünün (Şekil 6.8) bir arada kullanılarak yağmur
suyu tutma hacimleri hesaplanmıştır. Caddenin iki yanındaki ağaçların kök
sahalarındaki toprak alan genişletilerek yoldan gelecek yağmur suyunun bu alana
aktarılacağı şekilde düzenlenmesi ve ağaç sayısının çoğaltılması bu zon için ilk
öneridir.

Diğer bir öneri ise alt kotlara inen cadde girişlerinde yağmur suyu

menholünün kullanılmasıdır (Şekil 6.4). Menholler yağmur suyunun bir kısmını
yakalayarak toprağa sızmasını sağlayacaktır.
Zon 1’de yağmur suyunun toprağa sızdırılabileceği mekanlardan bir diğeri ise geniş
sert zemine sahip olan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’dür (Şekil 6.9). Mevcutta
otopark olarak kullanılan alanda bu tür alanlar için olduka elverişli bir malzeme olan
poroz betonun kullanıldığı bir öneri sunulmuştur.
6.1.1. Öneri 1: Nuh Kuyusu Caddesi
Mevcut ve öneri ağaçlarla birlikte toplam 139 yağmur suyu ağacı önerilmiştir. Her
bir ağaç için 1 m2 kök sahası ve 1 m toprak derinliği (eklenecek yeni toprak derinliği)
ile yağmur suyu toplama hacmini hesaplayacak olursak:
1 m3 tek bir ağacın, 1 m3 x 139 = 139 m3 tüm ağaçların toprak hacmi.
Geçirimliliği 2cm (10 cm toprak derinliğinde) olan toprak türü kullanıldığında;
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139 m3 x 0,2 = 27,8 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.

Anahtar Plan

Şekil 6.4: Nuh Kuyusu Caddesi’nde mevcut durum ve öneriler. Göknur Gülcü 2021
tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 6.5: Nuh Kuyusu Caddesi eğim profili. Göknur Gülcü 2021 tarafından
hazırlanmıştır.

1

2

3
Şekil 6.6: Nuh Kuyusu Caddesi’nden fotoğraflar. Kaynak: Google Earth (E.t:
20.10.2021).
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Şekil 6.7: Nuh Kuyusu Caddesi’nde üzerinde yağmur suyu ağacı olarak
düzenlenebilecek bir ağaç. Göknur Gülcü (2021) tarafından çekilmiştir.

Ölçüleri 50cmx100cm olan silindir biçiminde yağmur suyu menholünün hacmi:

2 x π x r2 x h formülünden;
2 x 3,14 x (0,25)2x1=0,4 m3 hacminde yağmur suyu toplanabilir.
Şekil 6.6’daki haritada işaretlenmiş olan 10 farklı noktaya konumlandırıldıklarında;
0,4 m3x 10= 4 m3 yağmur suyu toplanabilir.
Bu hacim daha büyük yağmur suyu menholü kullanılarak arttırılabilir. Yağmur suyu
menholünün en alt kısmına konulan çakıl boyutları ve miktarı yağmur suyu toplama
kapasitesinin değişmesine neden olabilir.
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Şekil 6.8: Nuh Kuyusu Caddesi’nde yüzeysel akışın yağmur suyu menholü ve
yağmur suyu ağacına yönlendirilmesi. Göknur Gülcü (2021) tarafından
düzenlenmiştir.

6.1.2. Öneri 2: Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü
Şekil 6.9’daki anahtar planda konumu gösterilen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü
otopark olarak kullanılan 4452 m2 sert zemine sahiptir. Bu büyüklükteki alanın
döşemesinin poroz beton ile değiştirilmesiyle büyük oranda yağmur suyu toprağa
sızıdırılabilir. Çalışmanın ‘’Geçirimli Döşemeler’’ alt başlığında incelenmiş olan
Kardon, J.B. (1997) ve Ariffin ve diğ., (2018) yaptığı çalışmadaki bulgulara bağlı
olarak poroz beton kullanımıyla sızdırılabilecek yağış miktarını hesapladığımızda;
Su geçirgenlik değerini ortalama değer olan 3cm/dk olarak aldığımızda;
36 dk süren yağışla (birim hidrografta pik değere çıkış süresi); yaklaşık 1 m yağış
sızdırılabilir.
4452 m2 x 1m = 4452 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.
Hesaplamada birim hidrografta pik değere çıkış süresinin alınması, bir süre sonra
betonun ve alttaki katmanların suya doygunlaşmaya başlayacak oluşundandır. Bu
nedenle çalışmanın tüm poroz beton önerilerinde aynı şekilde hesaplama yapılmıştır.
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Anahtar Plan Ölçeksizdir.

Ölçek:1/1000

Şekil 6.9: Emniyet binası mevcut durum. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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6.2. Zon 2
6.2.1. Öneri: Açık Otopark
Şekil 6.10’daki anahtar planda havzadaki konumu görülen 1954 m2 büyüklüğündeki
otopark (Şekil 6.11 ve Şekil 6.12) zemini için otoparklarda kullanılmaya oldukça
elverişli olan poroz beton önerisi getirilmiştir. Şekil 6.12’de otoparka ait eğim, kotlar
ve çevre binaların kat yükseklikleri gibi genel bilgiler görülmektedir.

Kardon,

J.B. (1997) ve Ariffin ve diğ., (2018) yaptığı çalışmaya göre su geçirgenlik değerini
ortalama değer olan 3cm/s olarak aldığımızda;
36 dk süren yağışla (birim hidrografta pik değer çıkış süresi); yaklaşık 1m yağış
sızdırılır.
1954 m2 x 1 = 1954 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.

Şekil 6.10: Otoparkın havzadaki konumunu gösteren anahtar plan.

Şekil 6.11: Otoparkın genel görünüşü. Kaynak: Google Earth (E.t: 11.08.2021).
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Şekil 6.12: Otopark ve çevresi. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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6.3. Zon 3
6.3.1. Öneri 1: Mustafa Efendi Cami ve Meydanı
Şekil 6.13’te konumu gösterilen Mustafa Efendi Cami ve meydanı (Şekil 6.14) için
sarnıç, poroz beton ve yeşil hendek uygulamalarını içeren bir öneri geliştirilmiştir
(Şekil 6.16, Şekil 6.17 ve Şekil 6.18). Mevcut durum haritasında (Şekil 6.15) ve
Şekil 6.14’te görüldüğü gibi caminin önünde, ortasında saat kulesi ve süs havuzu
olan bir meydan bulunmaktadır.

Şekil 6.13: Mustafa Efendi Cami ve meydanının havzadaki konumu.

Şekil 6.14: Mustafa Efendi Cami ve meydanı. Kaynak: Google Earth (E.t:
10.08.2021).
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Caminin çatısından gelen suyun yerin altına konumlandırılacak 50m2 x 4 m
ebatlarında bir sarnıçta toplanmasıyla;
50m2 x 4 = 200 m3 yağmur suyu hasat edilebilecektir.
Kot farkı sayesinde meydan tarafından verilecek bir giriş ile sarnıcın bakım ve
denetimleri de kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Hasat edilen su caminin şadırvanında ve
meydanın ortasında yer alan süs havuzunda değerlendirilebilir (Şekil 6.17 ve Şekil
6.18).
740 m2 sert zemine sahip meydanda ise alanda geçirimliliği ortalama değer olan 3
cm/sa (Ariffin ve diğ., 2018; Kardon ve diğ., 1997) olan poroz beton kullanımıyla;
36 dk süren (birim hidrograf pik debiye çıkış süresi) yağışla 1 m yağış sızdırılabilir.
740m2 x 1 m = 740 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.
Meydana konumlandırılmış h: 30cm, su emme kapasitesi 2 cm (10 cm toprak
derinliği) olan toprak özelliği olan yeşil hendekler ile;
30cm x 2 = 60 cm su emebilme kapasitesi,
63m2 (toplam yeşil hendek alanı) x 0,6m = 37,8 m3 yağmur suyu toprağa
sızdırılabilir.
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Şekil 6.15: Mustafa Efendi Camii ve meydanı mevcut durum. Göknur Gülcü (2021)
tarafından düzenlenmiştir.
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Şekil 6.16: Mustafa Efendi Camii ve meydanı önerisi. Göknur Gülcü (2021)
tarafından düzenlenmiştir.
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Şekil 6.17: Cami ve meydanda yağmur suyunun toplanmasını gösteren 3B görsel.
Göknur Gülcü (2021) tarafından düzenlenmiştir.

Şekil 6.18: Cami çatısından gelen suyun sarnıca aktarılması. Göknur Gülcü (2021)
tarafından düzenlenmiştir.
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6.3.2. Öneri 2: Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi
Şekil 6.19’da havzadaki konumunun gösterildiği Üsküdar Üniversitesi Çarşı
Yerleşkesi (Şekil 6.20) için mevcut durum incelemesi yapılarak (Şekil 6.21) için
üniversite çatısından gelen yağmur suyunun depoda toplandığı bir öneri
geliştirilmiştir (Şekil 6.22).

Şekil 6.19: Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinin konumu.

Şekil 6.20: Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinden bir görünüm. Kaynak: Url32.
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Şekil 6.21: Yerleşkenin mevcut durum bulguları. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.

2143 m2 alana sahip çatıdan gelen yağmur suyu 10x10x2 m ölçülerinde 200 m3
(200.000 litre) hacme sahip bir depoda toplandığı takdirde (Şekil 6.22 ve 6.23) orta
alandaki yeşil alanın sulanmasında veya bina içinde kullanılabilir. Toplanan yağmur
suyu bina içinde kullanıldığı takdirde, bir kişinin ortalama 190 litre su tükettiği
hesaplamaya dahil edildiğinde yaklaşık 1052 kişinin günlük su ihtiyacını
karşılayacak miktarda yağmur suyu toplanmış olur.
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Şekil 6.22: Yerleşke için geliştirilmiş öneriler. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.

Şekil 6.23: Yerleşke binasında çatıdan toplanan yağmur sularının sarnıca iletilmesi.
Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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6.3.3. Öneri 3: Halk Caddesi
Şekil 6.24’te konumu gösterilen Halk Caddesi, %7 eğime sahip, 450 m uzunluğunda
(Şekil 6.25), 19 m genişliğinde (araç yolu ve kaldırım), konut ve ticari kullanımlar
üzerinde yer alan bir caddedir. Caddenin sonunda Doğancılar Parkı bulunmaktadır.
Öneriler geliştirilirken caddenin genişliği, araç park yeri ihtiyacı, yağmur suyunu
tutacak yeşil doku eksikliği, araç yolu ve kaldırım genişlikleri göz önünde
bulundurulmuştur (Şekil 6.26 ve Şekil 6.27). Caddenin Şekil 6.26’da gösterilen kısmı
için araç yolunun kaldırımdan yeşil hendeklerle ayrıldığı bir öneri geliştirilmiştir
(Şekil 6.30 ve Şekil 6.31). Bu şekilde yüzeysel akış kontrol edilebilecek, hendeklere
dikilecek ağaçlarla gölge sağlanacak, araç – yaya akışı daha güvenli bir ortamda
sağlanabilecektir. Şekil 6.28’de mevcut durum, Şekil 6.29’daki prensip kesitte ise bu
akış ölçüleriyle anlatılmıştır. Hendeklerle yeşil dokunun kent içinde devamlılığının
sağlanarak Doğancılara Parkı’na doğru referans vermesi de önerinin bir diğer önemli
girdisidir.

Şekil 6.24: Halk Caddesi’nin havzadaki konumu. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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Şekil 6.25: Halk Caddesi’ne ait eğim profili. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.

Şekil 6.26: Halk Caddesi’nde mevcut durum bulguları. Göknur Gülcü (2021)
tarafından hazırlanmıştır.

129

1

2
Şekil 6.27: Halk Caddesinden genel görünüşler. Kaynak: Google Earth (E.t: Halk
13.10.2021).

Cadde üzerine değişken boyutlarda toplam 271 m2 yeşil hendek önerisi getirilmiştir.
Ağaç ve çalı gruplarının kullanılacağı yeşil hendeklerle toprağa sızdırılabilecek
yağmur suyunun miktarını aşağıda hesaplanmıştır:
Geçirimliliği 2cm (10 cm toprak derinliğinde) olan toprak türü ile;
H: 50 cm toprak derinliğinde 10 cm (0,1 m) su geçirimliliği sağlanır.
271 m2 (toplam yeşil hendek) x 0,1 m = 27,1 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.
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Şekil 6.28: Halk Caddesi’ne ait mevcut durum kesiti. Göknur Gülcü (2021)
tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 6.29.: Yeşil hendek önerileriyle araç-yaya ve yüzey akışı ilişkisinin anlatıldığı
prensip kesit. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 6.30: Halk Caddesi’nde geliştirilen öneriler. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.

132

Şekil 6.31: Halk Caddesi için önerilen yeşil hendekler ve yağmur suyunun
yönlenişini gösteren görselleştirmeler. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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6.4. Zon 4
6.4.1. Öneri: Dr. Fahri Atabey Caddesi
Şekil 6.32’de havza alanındaki konumu gösterilen Dr. Fahri Atabey Caddesi, ulaşım
haritasında I. Derece yol statüsünde bulunan, etrafında konut ve ticari alanların bir
arada bulunduğu bir caddedir. Çift şerit gidiş ve geliş yönüne sahip araç yoluna sahip
cadde, 1,2 km uzunluğundadır ve %6,5 eğime sahiptir (Şekil 6.33). Caddenin en üst
kotunda orta refüj ve araç yolunun ortasında bordür taşlarıyla çevrili, ortasında pasif
yeşil dokunun ve yüksek saksılara konulmuş bitkilerin yer aldığı 100 cm genişliğinde
refüj mevcuttur (Şekil 6.34, Şekil 6.35 ve Şekil 6.36). Bu caddede mevcut refüj
genişlikleri korunarak, üst kotta bulunan orta refüjden başlayarak (Şekil 6.37) yoldan
gelen yağmur sularının eğimle yeşil hendeğe aktarıldığı ve bitkiler tarafından doğal
arıtımdan geçerek toprağa sızmasının sağlanacağı bir öneri geliştirilmiştir. Mevcut
sistemdeki saksılı bitkiler ve bordür içindeki yeşil alan (Şekil 6.36) tanker vasıtasıyla
sulama yapılması gerektiği için yüksek sulama maliyetine sahip olmakla birlikte kent
içi yağmur suyu yönetimine pek katkı sağlayamamaktadır. Refüjlerin yağmur
suyundan beslenen yeşil hendeğe dönüştürülmesiyle sulama maliyeti sıfırlanmış
olacaktır.

Şekil 6.32: Dr. Fahri Atabey Caddesi’nin havzadaki konumu. Kaynak: Göknur
Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 6.33: Caddenin eğim profili. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
Öneri yeşil hendeklerin toplam 1554 m2 yüzey alanına sahip olduğu ölçülmüştür. Çalı
ve ağaççıkların bir arada kullanıldığı sistem için 50 cm derinliğinde su emme
kapasitesi 2 cm (10 cm toprak derinliği) olan toprak kullanıldığında yağmur suyu
tutma kapasitesini hesaplayacak olursak:
1554 m2 x 0,1 m = 155 m3 yağmur suyu toprağa sızdırılabilir.

Şekil 6.34: Önerileri gösteren haritalama (1). Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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Şekil 6.35: Caddenin devamındaki önerileri gösteren haritalama (2). Göknur Gülcü
(2021) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 6.36: Dr. Fahri Atabey Caddesi’nden mevcut durumu gösteren fotoğraflar.
Kaynak: Google Earth (E.t: 18.10.2021).
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Şekil 6.37: Yeşil hendek sistemiyle yağmur suyu toplayan Dr. Fahri Atabey
Caddesi’nden 3B görünüşler. Kaynak: Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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6.5. Zon 5
6.5.1. Öneri: Mimar Sinan Çarşısı Meydanı
Zon 5 havzadaki en düşük kotlu bölgeyi ifade Şekil 6.38’deki haritada konumu
gösterilen, Mimar Sinan Çarşısı önündeki meydan hem kamusal mekân oluşturma
hem de yağmur suyu hasadı konusunda potansiyel barındırmaktadır. Geçmiş yıllarda
sokak mobilyalarına ve ortasında bir çeşmeye sahip olan meydan, günümüzde
yakınındaki çarşı ve katlı otopark yapımı nedeniyle bakımsız durumdadır (Şekil
6.39).

Şekil 6.38: Çarşı ve meydanın konumu. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.

Şekil 6.39: Meydandan bir görünüş. Kaynak: Google Earth (E.t: 11.10.2021).

Şekil 6.40’ta mevcut durumu gösterilen, %’4 eğim eğime sahip, 1470 m2’lik
meydanda, 1304 m2 geçirimsiz yüzey ve 166 m2 pasif yeşil alan bulunmaktadır.
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Çarşının çatısı ise 821 m2’dir. Çatı 100 mm’lik (1 cm) yağışta 8,21 m3, sert zemin ise
13 m3, akış oluşturma potansiyelindedir. Geliştirilen önerilerle hem meydandaki sert
zeminden hem de çarşının çatısından gelecek 1 cm yağışın tamamını tutabilecek
öneriler geliştirilmiştir. Şekil 6.41’de sunulan önerilerde, eğim yönünde 50 m2 x 0,3
m ebatlarında kuru havza konumlandırılarak yağmurlu havalarda yüzeysel akışın
burada toplanacağı, yağışsız havalarda ise oturma birimi olarak kullanılabileceği bir
öneri geliştirilmiştir. Mevcut yeşil alanlar yeşil hendek olarak değerlendirilerek
yağışı düştüğü yerde tutmaları ve yüzeysel akışa geçen yağmur suyunun tutulmasına
yardımcı olmaları amaçlanmıştır. En düşük kotlu noktada oluşturulan yeşil hendek
hem yağmur suyu toplayan hem de oturma alanı olarak hizmet veren ortası yeşil bir
alan olarak geliştirilmiştir (Şekil 6.42). Mimar Sinan Çarşısı’nın çatısından gelen
yağmur

suyunun

yönlendirildiği

bir

alan

ise

yağmur

bahçesi

olarak

detaylandırılmıştır. Alana en üst kotta 3, toplam 5 tane yağmur suyu ağacı
eklenmiştir (Şekil 6.42).
Kuru havza ile tutulabilecek yağmur suyu hesabını yaparsak;
50 m2 x 0,3 m = 15 m3 yağmur suyu tutulabilir. Meydana düşecek 1 cm’lik yağışı
taşır.
Yeşil hendeklerin yağmur suyu taşıma kapasitesini hesaplayacak olursak;
183 m2 x 0,3 m = 54,9 m3 yağmur suyu taşır.
Yağmur suyu ağaçlarıyla;
1 m2 (ağaçların kök sahası) x 5 (ağaç sayısı) x 0,1 m (su emebilme kapasitesi) = 0,5
m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.
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Şekil 6.40: Meydanın mevcut durumu. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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Şekil 6.41: Meydana eklenen yeşil altyapı önerileri. Göknur Gülcü (2021) tarafından
hazırlanmıştır.
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821 m2’lik geniş bir dren alanı (Mimar Sinan Çarşısı çatısı) olduğu için yağmur
bahçesi Çarşı ile arasında yaklaşık 11 m mesafe olan 30 m2’lik bir alana önerilmiştir
(Şekil 6.35 ve Şekil 6.36). Yağmur bahçesinin 10 cm göllenme derinliğinde
(Doğangönül ve Doğangönül, 2009), 2 cm (10 cm toprakta) geçirimliliğe sahip
toprak türü ile 30 cm derinliğinde toprakta kurulacak yağmur bahçelerinin
tutulabileceği yağmur suyu aşağıda hesaplanmıştır.
30 cm x 2 cm = 60 cm yağmur suyu emebilme kapasitesi.
30 m2 (toplam yağmur bahçesi) x 0,6 m = 18 m3 yağmur suyu yer altına sızdırılabilir.
Buna göre dren alanına düşecek 2 cm yüzeysel akışı taşıyabilir.

Şekil 6.42: Meydanda yağmur suyunun yeşil altyapı elemanlarına yönlenmesi.
Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.
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Şekil 6.43‘te hangi yeşil altyapı önerisiyle ne kadar yağmur suyu hasat edilebildiği
gösterilmektedir. Örneğin yeşil hendeklerle 219,8 m3, yağmur suyu ağaçlarıyla 28 m3
yağmur suyu hasat edilme potansiyeli vardır.

Yeşil altyapı elemanı

Hasat edilen yağmur suyu (m3)

Yeşil hendek

275

Poroz beton

7146

Sarnıç

400

Yağmur bahçesi

18

Yağmur suyu ağacı

28

Kuru havza

15

Yağmur suyu menholü

4

TOPLAM

7886

Şekil 6.43: Yeşil altyapı önerileriyle hasat edilebilecek yağmur suyu miktarları.
Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 6.44 ‘te yeşil altyapı önerileriyle hasat edilen yağmur sularının taşkın
hacimlerine oranı gösterilmektedir. Örneğin 2 yıl tekerrürlü yağışın %72’si, 50 yıl
tekerrürlü yağışın %21’i yeşil altyapı önerileriyle bertaraf edilebilmektedir.
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Yağış tekerrür yılları ve hacimler

Hasat edilen yağış

2 yıl (11,000 m3)

%72

5 yıl (17,000 m3)

%46

10 yıl (22,000 m3)

%36

25 yıl (30,000 m3)

%26

50 yıl (37,000 m3)

%21

100 yıl (45,000 m3)

%17

500 yıl (60,000 m3)

%13

1000 yıl (68,000 m3)

%11

Şekil 6.44: Yeşil Altyapı önerileriyle hasat edilen yağmur suyunun taşkın
hacimlerine oranları. Göknur Gülcü (2021) tarafından hazırlanmıştır.

Her bilimsel çalışmanın gereği olduğu şekilde tez kapsamında sunulan öneriler
geliştirilebilir, değişen çevre koşullarına uygun olarak yeniden değerlendirilebilir.
Örneğin, çalışmanın havza sınırları içinde, Mimar Sinan Çarşısı’nın yakınında yer
alan, katlı otopark ve çarşı inşaatı dolayısıyla arazi kullanım haritasında ‘‘inşaat
halinde alan’’ şeklinde işaretlenmiş olan alan, büyüklüğü ve havzadaki konumu
nedeniyle yağmur suyu toplama açısından büyük potansiyel barındırmaktadır.
Sunulan önerilere ek olarak yağmur suyunu daha etkin kontrol edebilmek için bina
ölçeğinde yeşil ve mavi çatı uygulamaları yapılabilir. Kısa vadede Üsküdar’daki her
binaya yağmur suyunu hasat edebilecek sistemin uygulanması çeşitli teknik
zorluklardan ve maliyetten dolayı mümkün olmayabilir, ancak kent içinde küçük
ölçeklerde gerçekleştirilmeye başlanabilir. Örneğin yapısal durumunun uygunluğuna
bakılarak; belediye, kaymakamlık, hastaneler ve okullar gibi kamu binalarının bu
dönüşümü gerçekleştirmesi ulusal anlamda kent içi yağmur suyu yönetiminde etkin
bir kontrol ve tasarruf örneği sunacaktır. Bir tane başarılı örneğin ardından hem
halkımız hem de karar mercileri, yağmur suyu hasadı konusunda hem bilinçlenecek
hem de örneklerin çoğalmasını destekleyeceklerdir.
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7. TARTIŞMA
Yağmur suyu toplama ve sızdırma tekniklerinin kentsel tasarıma nasıl dahil
edilebileceğini sayısal yöntemlerle ortaya koymayı amaçlanan bu tez çalışmasında
yeşil altyapı elemanlarının gri kentsel drenaj sistemlerinin yüzeysel akış taşıma
kapasitesine

yapabileceği

katkı,

havza

içindeki

analizlerle

ve

hidrolojik

hesaplamalarla gösterilmiştir.
Çalışmanın farklı bölümlerinde de açıklandığı gibi, fiziksel ve kurumsal faktörlerin
özel bileşenlerine bağlı olarak, belirli coğrafi ve kurumsal yapılanmalar farklılık
gösterse de, 20. yüzyıl kentleşme süreci ve buna eşlik eden genişleyen su kullanımı,
kentsel su deviniminin mekânsal desenini önemli ölçüde etkilemiştir (Hundley,
1992). Kentsel süreç devam ettiği ölçüde, çağdaş kentsel değişimin dinamiklerini
“sürdürmek” için daha yoğun bir sosyo-çevresel dönüşüm süreci gereklidir. Bu
süreçte, tabii ki, beton (yapısal) kentsel peyzajlardan yeni ekosistemlere (örneğin, su
kaynakları ve çevresi) kadar değişen yeni ortamlar oluşmaktadır. Özetle kentleşme
süreci, kendisini sosyo-çevresel süreçlerin tarihsel olarak özgül bir birikimi ve bu
dönüşümlerin gerçekleştiği arena olarak sunmaktadır (Swyngedouw ve diğ, 2002).
Dönüşümler gerçekleştirilirken çevresel süreçlerin de dikkate alınması gerektiğini
iklim krizi ile ilgili tüm söylemlerin artık bilimsel makale içeriklerinden çok daha
yakınımızda, yakın çevremizden dünyamıza kadar her alanda, hemen her
meteorolojik temelli olay sonrasında somut olarak deneyimlemekteyiz. Ankara
Mamak Sel Felaketi (Haziran 2021), Şile-Bayrampaşa Sel Felaketi (İstanbul
Temmuz, 2021), Muğla- Bodrum - Marmaris Sel Felaketi (Aralık 2021), Kırklareli
Sel Felaketi (Aralık 2021) ne yazık ki, can ve mal kayıplarının yaşandığı yakın tarihli
sel felaketleridir. Tez kapsamında bu tartışmada ileri sürülen, kentlerimizi iklim
krizinin ciddiyetini gözeterek tasarlamamız gerektiğidir. Bu noktada ise süregelen
metodolojilerin ve buna bağlı uygulamaların bilim ışığında yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
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Bir sel felaketi sonrası tipik bir senaryo çizecek olursak; yağmur suyu yönetiminden
sorumlu bayındırlık işleri mühendisi veya siyasi lider bir drenaj şikâyeti alır; -Bir sel
sorunum var ve bunu düzeltmenizi istiyorum-. Bu şikâyet, selin neden olduğu bir
erozyon veya kirlilik şikâyeti de olabilir ve şikâyet neyle alakalı olursa olsun aynı
metodolojiyi takip etmek sonunda aynı sonuçlara yol açacaktır (Debo ve Reese,
2003).
Kentsel su sistemlerinin sürdürülebilirliği ve yönetimi sorunu çok önemli hale
gelmekte ve bilimsel, teknik, ekolojik ve sosyo-ekonomik bakış açılarından daha iyi
bilgi ve anlayış elde etmek için yeni araştırma yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu
bilgi, güvenilir saha verilerine dayanması gereken göstergeler ve kriterler aracılığıyla
kentsel su sistemlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmeyi amaçlayan herhangi bir
metodoloji için kesinlikle gereklidir. Bu durum bize iki bütünsel yaklaşımın
gerekliliğine götürmektedir: biri zaman ve mekân ölçekleri alanında, diğeri çok
disiplinlilik alanındadır. Ancak her ikisi için teknik ve mali nedenlerle, kentsel su
sistemlerinde saha ölçümleri mekân ve zaman açısından sınırlı olmakla birlikte,
kentsel su sistemlerini ilgilendiren ve etkileyen, genellikle geri dönüşü olmayan
koşullarda, yetersiz ve temsili olmayan verilere dayalı birçok karar alınmaktadır. Ve
bu kararlar sıklıkla saha ölçümlerinin maliyetlerinin çok ötesinde olan yatırım ve
işletme maliyetlerini içerir (Krajewski ve diğ, 2000).
‘’Zaman ve mekân ölçümleri’’ tez kapsamında irdelendiğinde, üzerinde durulması
gereken bir diğer nokta olan sahaya bağlı ölçümlerle veri elde edebilmektir. Bu
çalışmanın birçok noktasında vurgulandığı üzere hidrolojik temelli çalışmalar
havzaya, topoğrafyaya ve iklime bağlı olduğu için eşsizdir. Dolayısıyla sürdürülebilir
sonuçlar elde edebilmek için saha bazlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük
ölçekten başlayacak olursak; iklim verileri, geleceğe yönelik (örneğin 100 yıl
sonrası) sel senaryoları, geleceğe yönelik meteorolojik modellemeler, kent içindeki
akarsular, havzalar, alt havzalar ve bunlara ait sayısal haritalamalar (debi, havza
alanı, taşkın riski vb.) ülkemizde ne yazık ki yetersizdir. Tez kapsamından bir
örnekle açıklayacak olursak, çalışmanın hidrolojik hesaplama yöntemi olarak
kullanılmış olan Rasyonel Yöntem gibi kentsel hidrolojik hesaplamalarda hem iklim
ve buna bağlı yağış verileri hem de C katsayısı olarak açıklanan geçirimsizlik oranı
en önemli girdileri oluşturmakta, bu verilerdeki farklılıklar sonuçların da farklı
çıkmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada en doğru sonuçları elde edebilmek
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adına ‘’zamana ve mekâna bağlı ölçümlerin’’ yapılması önem kazanmaktadır. Elde
edilecek bilimsel bulgular ışığında yapılacak sürdürülebilir öneriler ‘’saha
ölçümlerinin maliyetlerinin çok ötesinde olan yatırım ve işletme maliyetlerinin’’
düşmesini sağlayacaktır.
Uygulanması gereken sürdürülebilir kentsel drenaj sistemlerine ilişkin metodoloji
yıllardır yalnızca teknik nedenlerle erişelemeyen bir tartışma konusu değildir. Sert’ e
göre (2013) mevzuat ve işleyişin yetersizliği ile insanlığın en eski geleneklerinden
biri olan yağmur suyu toplamanın dahi türlü politikalar ve bahanelerle kısıtlandığı
yeryüzü pratiğimizde, çok boyutlu düşünme ve çözüm üretmenin gerekliliğidir.
Yağmur suyunun toplandıktan sonra kanalizasyon ve su idarelerinin kullanıma nasıl
dahil edeceği, mevzuat ve işleyişin yaptırımları, sunacağı olanak ve neden olacağı
olanaksızlıklar nedeniyle tasarımın uygulanabilirliği ve tasarımcı için bağlayıcı bir
konudur. Bunların yanısıra İSKİ’nin kentsel peyzajda yağmur suyunun arıtılmasına
ve herhangi bir şekilde geri kazandırılmasına dair herhangi bir uygulaması ve
yönetmeliği yoktur (Sert, 2013). Bu noktada küçük bir havzadan, kente ve bir ilçeye
kadar, ölçek farketmeksizin, yapılacak hidrolojik müdahaleler için çeşitli
yönetmeliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda tasarlanan
geçirimsiz alanların yaratacağı hidrolojik yükün hesaplanmasında tasarımcılara
kılavuzluk edecek nitelikte olmalıdır. Tezin giriş kısmında da vurgulandığı üzere;
kent içinde suya yer açabilmek, öncelikle yetki merciilerinin zihinlerinde ve
yasalarda yer açabilmekle mümkündür.
Tez kapsamında ‘‘çok disiplinlilik’’ konusundaki tartışmada öne sürülen ise, kentlere
yapılacak hidrolojik müdahalelerde farklı disiplinlerin söz alması gerektiğidir. Bu
çalışma göstermektedir ki kentsel tasarım çalışmalarında hidroloji, peyzaj mimarlığı,
mimarlık, şehir planlama gibi disiplinlerin yanı sıra yerel yönetim ve karar
mercilerini de kapsayan ortak akıl çerçevesinde iş birliğiyle mümkündür. Biz Peyzaj
Mimarları her ne kadar ‘’yeşilin’’ savunucuları olarak görülsek de bir kentin yalnızca
‘’yeşil’’ yapılarak sürdürülebilir ve esnek olamayacağının bilincindeyiz. Ölçek fark
etmeksizin, tüm peyzaj ve kentsel tasarım projelerinde, tüm meslektaşlarımız yağmur
suyunu değerli bir kaynak olarak görmeli ve dirsek temasının olduğu farklı
disiplinlere de bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatmalıdır. Asıl önemli olan
kentlinin ihtiyaçlarını ve kentin sorunlarını masaya yatırırken tüm habitatlara saygı
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duyarak, gelişmelerine katkıda bulunmayı gözeterek, ilgili disiplinler ve karar
mercileriyle bütünsel çalışabilmektir.
Tez kapsamında ileri sürülen görüşleri özetleyecek olursak, kentsel su altyapısı ile
ilgili büyük sıkıntıları olan ve iklim krizi ile her geçen süre katlandığı ülkemizde
önlem olarak gri altyapı sistemlerinin oluşturulmasına yönelik izlenen metodoloji
artık yerini, sürdürülebilir, ekolojik, dirençli kentsel yeşil altyapı uygulamalarına
bırakmalıdır. Buna dair izlenecek yol haritası ilgili disiplinlerce yetkin kişilerin
kontrolü ve işbirliğiyle yapılmış olan saha çalışmaları, analizler ve hesaplamalarla
yani bilimsel bulgularla desteklenmelidir. Yapılacak uygulamalar ise bu bulgular
sonucunda

elde

edilenler

doğrultusunda

desteklenmeli ve mevzuatlarla korunmalıdır.
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tasarlanmalı,

yetki

merciilerince

8. SONUÇ
Tez kapsamında, dünyada ve ülkemizde mevcut kentsel drenaj sistemlerinin
hidrolojik açıdan yarattıkları problemler ortaya konularak alınabilecek sürdürülebilir
önlemler irdelenmiş ve sel felaketlerinin görülme sıklığının arttığı, çalışma alanı
olarak belirlenmiş olan Üsküdar Meydanı Havzası için hidrolojik analizler
doğrultusunda çeşitli yağmur suyu yönetim önerileri geliştirilmiştir.
Çalışmada kentsel saçaklanmayla artan geçirimsiz yüzey oranının neden olduğu
sorunların hidroloji bilimiyle birlikte neden sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
gerektiği ortaya konmuştur. Kentlerde etkin bir yağmur suyu yönetim planlaması için
peyzaj ve kentsel tasarım disiplinlerinin hidroloji biliminden nasıl yararlanabileceği
aktarılmıştır. Dünyanın farklı noktalarında hidroloji ve peyzajın bir arada
kullanılarak yapılan uygulamaların kentsel yağmur suyu yönetimindeki etkinlikleri
incelenmiştir. Dünyada yağmur suyu yönetimi ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin
geliştirilmiş olan sürdürülebilir, ekolojik ve etkin sistemlere dair yapılan
irdelemelerde yağmur suyu yönetimi sağlamanın dışında sağlanan faydalar özetle
aşağıda sıralanmıştır;
1. Oluşturulan yeşil alanlarla kentin ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunma
ve yeni habitatların oluşumunu destekleme,
2. Kullanıcılar için yeni kamusal mekanlar oluşturularak peyzajın, kentin sosyal
yönünü ön plana çıkarttığı bir sistem oluşturulması,
3. Kısa vadede mevcut sistemden daha ekonomik yöntemlerle yağmur suyu
yönetimi sağlama,
4. Kentsel alandan gelen suyun bitkiler tarafından filtrelenerek toprağa
sızdırılması,
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5. Yağmur suyunun kaynak olarak kullanılmasıyla şebeke suyuna olan yükün
azaltılması,
6. Küçük ölçekli yerel önerilerle büyük bir ölçek için sonuçlar elde edebilmek,
7. Ekonomik ve ekolojik korumanın bir arada kurgulanabilmesi.
Tezin hidrolojik analizleriyle elde edilen sonuçlar yıllara göre değişen büyük bir su
potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Çalışmada sunulan önerilerin yağmur suyu
yönetim potansiyelleri, radikal planlamalardan ziyade mevcut düzene lokal
alternatiflerle müdahale edildiğinde bile sürdürülebilir kentsel tasarım yolunda büyük
faydalar sağlanabileceğini sayısal olarak göstermektedir. Aynı zamanda mevcut gri
altyapı sistemlerinin tersine, Yeşil Altyapı Elemanlarının farklı boyutlarda
tasarlanabileceği ve mevcut mekân kurgusuna uyum sağlayabilecek esneklikte
olduğu da gösterilmiştir.
Çalışmayla ilgili kısıtlılıklarına bakacak olursak, havza için yapılan hidrolojik
hesaplamalarda Üsküdar Meydanı ve çevresinde yapılan hidrolojik çalışmalarda 0,5
olarak kabul edilen C (pürüzlülük veya geçirimlilik) katsayısının artan geçirimsiz
yüzey oranına bağlı olarak değişecek olmasıdır. Bu durumda hidrolojik hesaplamalar
sonucunda elde edilecek su volümünde de farklılık olacaktır.
Unutulmamalıdır ki su bir sorun değil, kaynaktır. Bu kaynağı kentsel tasarımla ve
peyzajla birlikte tasarlamak; bilimsel verilerle, disiplinler arası ölçekte, stratejik ve
bütünsel bir bakış açısıyla yapılmalıdır.
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