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ÖZET  

Kentlerdeki su yönetimi, içme kullanma suyu hizmetleri vermek,kent tarımının su ihtiyacını 

karşılamak ,küçük orta ölçekli sanayinin su ihtiyacını sağlamak gibi su,gıda ve çevre 

güvenliği konularında sorumluluk taşırken bu sorumluluklarının arasına uzun zamandır  bir de 

kentlerde “Yol Güvenliği”nin sağlanması kavramı eklenmiştir. 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına yakın gelecekte ev sahipliği yapacak olan kentler, 

bazılarına göre iklim değişikliği ile mücadelede geleceğimizi belirleyecek ana faktör olacak. 

Aşırı iklim olaylarını daha fazla yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu nedenle akıllı, esnek 

ve döngüsel kent kavramlarının daha çok  tartışılması kentlerdeki yol güvenliğimizin de 

sağlanmasına büyük fayda sağlayacaktır. 

SPD Hidropolitik Akademi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile birlikte 

hidrolojik verileri kullanarak yaptığı bir çalışma, ülkemizde mevsim geçişlerinde kaymalar 

olduğunu ortaya koymuştu. (Bkz Detecting seasonal cycle shift on streamflow over Turkey by 

using multivariate statistical methods. Theoretical and Applied Climatology.Springler  2017). 

Bugünlerde bu kaymaların yanısıra  kısa süreli şiddetli yağışların etkili olması  yurdumuzun  

kentlerinde “yol güvenliğini” riske atan sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. 

Kentlere hızlı göç, plansız kentleşme, yetersiz altyapı, iklim değişiklikleri  su ve güvenlik 

ilişkisine” kentlerde yol güvenliği” kavramını da eklemiştir. Kent dışındaki yollarda olduğu 

gibi  kentlerimizdeki yol güvenliği de su yönetimi ile doğrudan  ilişkili bir duruma gelmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sel ve Taşkınlar, Mühendislik Hidrolojisi, 
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1. Giriş  

2050 yılında dünyada 6 milyara yakın insanın kentlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu 
kentlerin büyük bölümü bugün bile trafik, plansızlık, yetersiz enerji ve su temini, 
yetersiz altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın ve bunların kötü yönetimi, 
kayıtsız ekonomi , iklim ve savaş göçmenleri güvenlik  gibi baskılarla boğuşuyor. 

Bunların arasında kentlere artacak olan göçün daha çok su, gıda ve enerji temini 
konusundaki  yaşamsal ihtiyaçların  baskısını arttıracağı görülüyor. İklim değişimi ise 
kuraklık , taşkın riskleri ve sıcaklık dalgaları yaratmanın  yanısıra deniz suyu yükselmesi 
ile kentlerin fiziki geleceğini de baskılayacak. Bu anlamda iklim değişimine adaptasyon 
ve zararların önlenmesi konusundaki tedbirlerin önceliği artıyor. 

Dünya Ekonomik Forumu “ Küresel Risk Raporu 2016’da “iklim değişikliğinin  neden 
olacağı kuraklık taşkın ,su krizi gibi afetlerin gelecek 10 yıllarda küresel etkilerinin en 
geniş şekilde  yaşanacağı ve bunların  sonuçlarının azaltılması  ve uyum sağlanmasının 
önemi yer almıştır.  

 

Ankara. Mayıs 2018 

Son yıllarda uzmanlar yağışların şiddetinin arttığı , kent taşkınlarının  geçmişe nazaran 
daha çok yaşandığı ve büyük zararlar verdiği konusunda görüş birliği içindeler. Yine 
bilim insanları gelecek yıllarda yağışların sıklığı ve şiddetindeki artışların süreceğini 
ileri sürmektedir.  

Tüm bu gelişmeler ve yapılan projeksiyonlar kentlere su temini ve su hizmetleri 

yönetiminin  tekrar ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu ihtiyaç doğal olarak bütünleşik bir 

yaklaşımla  kentlerin planlanmasından bu planların uygulanmasına ve temel ihtiyaçların 

yönetilmesine imkan tanıyacak bir düşünce değişimine ihtiyaç duyuyor. Bu bütünleşik 

yaklaşımın içinde sürdürülebilir bir su, yağmursuyu ve atıksu  yönetimi  hizmeti sürekli 

ve yaşamsal bir özellik taşıdığından daha öne çıkıyor.  
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2.Akıllı Kentler Konsepti                                          

Kırsaldan kente göç, düzensiz kentleşme,  ve iklim değişimi baskısı altında kalan 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki kentler su temini açısından ciddi sorunlar yaşamaya 
başladı. Bu durum kentlere ilave su temininden kentlerdeki su hizmetleri yönetimine 
kadar birçok konuyu yeniden ele almamız ve kentlerimizi “kuraklığa ve su baskınlarına  
dirençli kentler” haline dönüştürmemiz gereğini ortaya koyuyor. Bu konudaki 
çalışmalarda Yeşil Kent, Esnek ve Dairesel Kentler gibi kavramlar oluşmaya başladı bile. 
Bu  çalışmalar   su dostu akıllı kentler  kavramı altında sürüyor.  

Dünyanın birçok kentinde  su hizmetleri yöneticileri  su temini sıkıntısı   ve kent 
taşkınlarının önlenmesi gibi problemlerle  son dönemde daha sık karşılaşır oldular.Bu 
sorun konuya kısa dönemli çözümler bulmaktan daha çok , konuyu sistemik bir 
yaklaşımla ele alıp şehir planlama ve su temininde yeni anlayışlara geçişi  zorunlu 
kılıyor. Buradan yola çıkılarak geliştirilen  “Su Dostu Akıllı  Kent” konsepti kapsamında 
öncelikle suya bir sıkıntı kaynağı yerine yaşamsal öneme sahip kısıtlı  bir doğal kaynak 
gibi davranmalıdır. Bazı uzmanların öne sürdüğü gibi  Su Dostu Akıllı  Kentlere geçiş 
aynı zamanda  şehir hayatının kalitesinin arttırılması için de bir fırsat olabilir. 

3.Kentsel Su Altyapısı  Geliştirme Programları  

Yukarıda sözü edilen risklerin azaltılması  için küresel olarak kentsel altyapıya gelecek 
15 yılda  90 tirilyon $’lık bir  yatırım planlandı(GCEC, 2016). 

Ülkemizde kentsel dönüşüm olarak  daha çok “ konut dönüştürme”eksenli gerçekleşen  
herbir Kentsel Geliştirme projesi aslında kentlerin su sıkıntısı, suyun yeniden kullanımı, 
yağmur suyu hasadı, ,taşkın tedbirleri  gibi iklim değişimi kaynaklı sorunların çözümü 
için model uygulama alanları  oluşturma imkanı verir. Bu geliştirme zaman zaman 
mevcut altyapıda  yapılacak olan kapasite arttırma çalışmalarından orta vadede daha az 
maliyetli olabilir. 

 

Ankara. Mayıs 2018  
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4.Kısa ve şiddetli yağışlar kentlerde  yol güvenliğini ortadan kaldırıyor. 

Ülkemizde  son 10 yıldır kentlerinde kısa dönemli çok şiddetli yağışlar neticesinde su 

baskınlarıın yanısıra yol güvenliğinde de ciddi riskler yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle  son 

dönemde Aydın ,Ankara, Erzurum ve Bursa’daki seller, kentlerdeki yol güvenliği ile ilgili çok 

ciddi riskler ortaya koymuştur. 

 

Ankara-Mamak.Mayıs 2018  

Yağmur sularının altyapı eksikliği ile birleşmesi sonucu oluşan bu risk ortadan kaldırılırken 

aynı zamanda yağmur sularından yararlanılması da mümkün olabilir. Ancak   henüz hiçbir 

kentimizde yağışlarla oluşan  sularını toplayıp biriktirecek  sistemler mevcut değildir. Son 

derece değerli yağmur suları şehirlerin kanalizasyon şebekelerinin  kapasitelerinin yetersiz 

kalması  nedeniyle hem güvenlik sorunu yaratmakta hem de kullanılamadan atık su ile birlikte 

yüksek maliyetli arıtma tesislerine gitmektedir. 

Kentlerdeki  su  yönetimleri bu konuyu “Kentsel Dönüşüm Kapsamında ele alarak çözüm 

üretebilme fırsatını kaçırmamalıdır.   

 

Ankara .Mayıs 2018  
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5.Ne Yapmalı  

Şehir selleri ve taşkınların oluşumu zamanımızda gelişmiş teknik ve teknolojilerle önceden 

kestirilebilmektedir. Bu gelişmişlik lisans yüksek lisans seviyesinde  eğitilmiş teknik 

elemanlara hidrolojist-hidroloji mühendisi, meteorolojist-meteoroloji mühendisi gibi, 

gereksinimi giderek arttırmaktadır. Ülkemizde büyük bir eksiklik hidroloji mühendisliği 

(Engineering Hydrology) lisans veya yüksek lisans seviyesinde başlatılmamış olmasıdır.Oysa 

19. Yüzyılın başından beri İngiltere Imperial College de meteorolojist, hidroloji mühendisliği 

yüksek lisans seviyesinde yıllardır yürütülmektedir. Yüksek lisans eğitimine fen bilimler 

fakülteleri son sınıfındaki öğrenciler kabul edilmektedir. 

Öte yandan mühendislik hidrolojisi çalışmalarında yeterli ve  güvenilir hidrolojik veriler çok 

önemlidir.Hidroloji konularındaki eksik ve yetersizliklerimizin aşılmasında ülkemizde bir 

Hidroloji Enstitüsü kurulması çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Yağış fırtınası gibi aşırı atmosferik olaylar Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke 

düzeyinde tesisi edilmiş 18 adet meteorolojik radardan oluşan yoğun bir radar ağı ile kısa 

süreli öngörü kapsamında önceden kestirilebilmektedir. Bundan sonraki taşkın debi ve 

hidrografının tahmini için de Hidroloji Mühendisi, Hidrolojist ve Hidrolik Mühendisinin 

görev ve sorumluluğu başlamaktadır. 

 

Kısaca hidrolojik öngörü ve erken uyarı sistemi ile sel ve taşkınlar yerleşim yerlerine birkaç 

dakikadan ,saatler öncesine kadar haber verilebilir ve can ve mal kayıpları en aza indirilebilir. 

Bu taşkın öngörü ve erken uyarı sistemlerinde Yerel Yönetimlere de büyük görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. Bu amaçla  yerel yönetimlerde lisans veya lisansüstü eğitimli 

meteoroloji mühendisleri-meteorolojist ve hidroloji mühendisi-hidrolojist gibi teknik 

elemanlar istihdam edilerek hizmetler daha etkin hale getirilmelidir. Bu meslek mensupları 

birbirleriyle koordinasyon içinde çalışarak bu etkinliği arttırabilirler. 
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Büyük ve küçük su yapılarının tasarımı ardışık üç aşamada tamamlanır ; 

• Hidrolojik Tasarım 

• Hidrolik Tasarım 

• Yapısal Tasarım 

Su yapısı inşa edildikten sonra işletme aşamasında meteoroloji ve hidroloji mühendislerine 

büyük sorumluluk düşmektedir. 

Hidrolojik ölçüm, kontrol , değerlendirme, veri depolama, hidrolojik tasarım çalışmalarının 

yeterli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için bir HİDROLOJİ ENSTİTÜSÜ’ne büyük 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu konunun duayenlerinden İTÜ’den rahmetli hocam Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt ‘ın 

belirttiği gibi “Taşkınların mutlak kontrolü yapılamaz, insanlarımız taşkınla yaşamayı 

öğrenmek zorunda.“ Bu nedenle sel ve taşkınlardaki can ve mal kayıplarını en aza indirecek 

teorik çalışmalara ve uygulamalara  büyük ihtiyacımız vardır. 

Şehir selleri ve taşkın tehlikesi öngörülen yerleşim yerlerinde yerel yönetimler, emniyet 

kurumları, iletişim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasında bir koordinasyon ve acil müdahale merkezi kurularak hem kamuoyu bilgilendirilmeli 

hem de taşkın noktalarında alınabilecek gerekli önlemler alınmalıdır.  

 

Ankara.Mayıs 2018  
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5.Sonuç Yerine  

Ülkemizde şehir selleri ve taşkınlar konusunda  eğitim ihtiyacından kurumlar arası 

koordinasyona kadar  atılması gereken birçok adım vardır. Bu adımların hızla atılmasını 

gerekli kılan gelişmeler de iklim değişikliği ile yaşanmaktadır. 

İklim değişikliği  kırsaldan kente göç ,nüfus artışı ve   plansız kentleşme kentlerin su 

yönetiminin önüne  “Kentlerde Yol Güvenliği “ başlıklı yeni bir görev daha koymuştur. 

Büyükşehirlerde bu görev ve sorumluluğun adresi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlükleri 

olarak görünmektedir. 

Aşırı yağışların son dönemde sık sık meydana gelmesi ile kentlerdeki yol güvenliğini 

etkileyen problemleri bölgeler az çok bilinmektedir. Bunların yanısıra daha kapsamlı olarak 

kentte mühendislik  hidrolojisi çalışması yapılıp yol güvenliği ve su baskınları tehditi altında 

olan noktalar belirlenmelidir.  

Yazımızda bu konunun esas olarak orta vadeli  sistemik bir bakış açısı ile ele alındığında 

akıllı kentler konsepti içinde en uygun çözümlere ulaştırılabileceğini iler sürüyoruz. Ancak 

iklim değişiminin artan etkileri bizleri kısa dönemli acil çözümler üretmeye ve tedbirler 

almaya  da mecbur bırakmaktadır. 

 

ABD’de Ani Etkili Yağış İkaz İşareti Levhası (3) 
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Bu nedenle kentlerde sayısı hızla artan bu su baskınlarında  bir can kaybının yaşanmaması 

için öncelikle ; 

• Kentinin şiddetli yağışlarda yol güvenliğinin riskli olduğu noktaları belirten bir 

“Şiddetli Yağışlarda Yol Güvenliğinde  Kırmızı Noktalar Haritası “ hazırlanmalı  

kamuoyu ve ilgili kurum ,kuruluşlarla  paylaşılmalıdır. 

• Diğer kurumlarla koordinasyon içinde çalışacak bir acil müdahale merkezi kurularak 

meteorolojiden şiddetli yağış tahmini alındıktan sonra bu kırmızı noktalar yeni bir 

hava tahmin raporuna kadar  trafiğe kapatılmalıdır. Bunu diğer kurumlarla 

koordinasyon içinde uygulayacak olan altyapı Yerel Yönetimlerde oluşturulmalıdır. 

• Yerel Yönetimlerin Su ve Kanalizasyon İdaresindeki ilgili personel Mühendislik 

hidrolojisi konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalıdır. 

• En kritik noktalardan başlanarak  kentin altyapısı bu yağmur sularını bir havuzda 

toplayacak ve kullanacak şekilde elden geçirilmelidir. 

• Tüm yurtta bundan sonra da yaşayacağımız taşkınların zararlarını azaltmak için 

Mühendislik Hidrolojisinin temel ve uygulamalı eğitimini verecek bir “Hidroloji 

Enstitüsü “ kurulmalıdır. 
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