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INTRODUCTION

The population explosion of the last century has led to 
intense urbanization throughout the world. Cities have 
become much larger and more dense, and existing 
urban areas are expected to continue to grow at a fast 
pace throughout this century. Construction of new 
buildings and additional pavement in existing urban 
areas has resulted in a high percentage of sealed 
surface, which leads to increased stormwater runoff. 
This additional runoff burdens the existing stormwater 
infrastructure and delivers more pollutants to the sea, 
which is harmful to marine life and limits recreational 
use of coastal areas. At the same time, global warming 
is causing a rise in sea level, which threatens coastal 
settlements, and new weather patterns, including 
a marked increase in the frequency and duration of 
major cloudburst events. 

IZMIR GEOGRAPHY

The city of Izmir is located around a deep bay on 
the eastern shore of the Aegean Sea, surrounded 
by tall mountains that are covered with relatively 
impermeable soil. Since the time of the first known 
city in this location, at least 9,000 years ago, many 
natural streams have carried stormwater from the 
mountains to the bay. At the base of the mountains, in 
the floodplains near the sea, there is a high water table 
and fertile alluvial soil.  Because of active fault lines in 
Izmir, earthquakes have occurred throughout the city’s 
history. Izmir has the typical Mediterranean climate, 
with hot, dry summers and rainfall occurring mostly 
during a few winter months. The Mediterranean 
geography, including İzmir, is among the regions of the 
world that will be most negatively-affected by global 
warming and the resultant climate change.

IZMIR CURRENT SITUATION

Today the population of Izmir is approximately 4.4 
million. Its natural streams have been channelized in 
many locations, its floodplains are filled with buildings 
and roads, its coastal areas have been densely built, and 
construction continues up the slopes of the mountains 
in the highlands. The majority of Izmir’s population 
lives in the flood plains, where the water table is high 
and very little open soil remains. In some areas along 
the shore the sea has been filled in to create more 
waterfront land. Sea surge causes coastal flooding 
during storms. Izmir continues to be an active seismic 
zone; the most recent major earthquake (approx. 7.0) 
occurred in 2020.  In recent years several cloudburst 
events of long duration triggered major flooding 
in different areas of Izmir city. It is now generally 
understood that the risk of flooding in the city has 
increased because of the increasing percentage of 
sealed surface in the urban area. Recent compaction 
of permeable soil and sealing of the surface in Izmir’s 
highlands has caused more stormwater runoff to flow 
into the primary urban areas closer to the sea, thus 
elevating the risk of flooding in these most 
densely-populated areas.  

GİRİŞ

Son yıllarda meydana gelen nüfus artışı, dünya çapında 
yoğun bir kentleşmeye yol açmıştır. Bu yüzyıl boyunca, 
şehirler çok daha büyük ve daha yoğun hale gelmiştir 
ve mevcut kentsel alanların hızla büyümeye devam 
etmesi beklenmektedir. Mevcut kentsel alanlarda 
yeni binaların ve yolların inşası, yüksek oranda 
sızdırmaz yüzey ile sonuçlanmış, bu durum da yüzey 
suyu akışının artmasına neden olmuştur. Bu ek akış, 
mevcut yağmur suyu altyapısına yük bindirerek deniz 
yaşamına zararlı olan kirleticileri denize taşımakta 
ve kıyı alanlarının rekreasyonel kullanımını da 
sınırlamaktadır. Aynı zamanda, küresel ısınma, deniz 
seviyesinin yükselmesine neden olmakta ve bu da 
kıyı yerleşimlerini tehdit etmekle birlikte büyük bulut 
patlaması olaylarının sıklığı ve süresinin belirgin bir 
artış göstermesi gibi yeni hava olaylarına neden 
olmaktadır.

İZMİR COĞRAFYASI

İzmir ili; Ege Denizi’nin doğu kıyısında, nispeten 
geçirimsiz zemin ile kaplı olan yüksek dağlarla çevrili 
derin bir körfezin etrafında yer almaktadır. Bu bölgede
bilinen ilk şehrin kuruluşundan beri (en az 9000 yıl 
önce), birçok doğal dere, yağmur suyunu dağlardan 
körfeze taşımıştır. Dağların eteğinde, denize yakın 
taşkın alanlarında yüksek bir yeraltısuyu tablası ve 
verimli alüvyal zemin bulunur. İzmir’de fay hatlarının 
aktif olması nedeniyle şehir ve çevresinde tarihi 
boyunca depremler meydana gelmiştir. İzmir tipik 
Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak olup, 
yağışların çoğunlukla birkaç ay boyunca kış aylarında 
gözlenmektedir. İzmir’in de içinde bulunduğu Akdeniz 
coğrafyası, küresel ısınmadan ve buna bağlı iklim 
değişikliğinden en fazla olumsuz etkilenecek dünyadaki 
bölgeler arasında yer almaktadır.

İZMİR’İN GÜNCEL DURUMU

Bugün İzmir’in nüfusu yaklaşık olarak 4.3 milyondur. 
Doğal akarsuları birçok yerde kanala dönüştürülmüş, 
taşkın alanları bina ve yollarla doldurulmuş ve kıyı 
alanları yoğun olarak inşa edilmiştir. Yüksek yerlerden 
dağların yamaçlarına kadar inşaat devam etmektedir. 
İzmir nüfusunun çoğunluğu, su tablasının yüksek 
olduğu ve çok az açık zeminin kaldığı taşkın ovalarında 
yaşamaktadır. Kıyı boyunca bazı bölgelerde, daha fazla 
kıyı alanı oluşturmak için deniz doldurulmuştur. İzmir, 
2020’de meydana gelen büyük bir depremle (yaklaşık 
7.0) aktif bir sismik bölge olmaya devam etmektedir. 
Deniz dalgaları ve fırtınayla oluşan su seviyelerindeki 
artış deniz taşkınlarına neden olmaktadır. Son yıllarda, 
uzun süreli birkaç bulut patlaması olayı, İzmir şehrinin 
farklı bölgelerinde büyük su baskınlarını tetiklemiştir. 
Artık genel olarak, kentsel alanda artan sızdırmaz 
yüzey yüzdesi nedeniyle şehirde sel riskinin arttığı 
anlaşılmaktadır. İzmir’in yüksek bölgelerinde son 
zamanlarda geçirgen zeminin sıkışması ve yüzeyin 
sızdırmazlığı, daha fazla yağmur suyunun denize daha 
yakın olan ana kentsel alanlara akmasına ve dolayısıyla 
bu yoğun nüfuslu alanlarda sel riskinin artmasına 
neden olmaktadır. 

GİRİŞ
INTRODUCTION



20

Giriş | Introduction

Forty percent of the population lives in areas that are 
highly vulnerable to runoff. The population of the Izmir 
metropolitan area is expected to grow, and the trend 
of heavier and longer cloudburst events is expected 
to continue. A change in development strategy is 
needed, including a different approach to managing 
Izmir’s stormwater.

NEW METHODS OF RESEARCH AND LANDSCAPE 
DESIGN

Recent developments in remote sensing techniques 
and geographic information systems (GIS), and the 
widespread use of environmental analysis tools, such 
as InVEST, make it possible to quantify the ecological 
performance of past and present conditions and 
do predictive modeling of proposed construction. 
Using these new databases and analytical tools in  
combination with existing records and traditional 
research methods, it is now possible to better 
understand complex questions about stormwater 
runoff and flood risk and make more accurate 
predictions. In recent years cities around the world 
have implemented Nature-Based Solutions (NBS) to 
deal with problems generated by the coincidence of 
intense urbanization and climate change. “Sponge 
city” applications are also being made in urban areas 
around the world, to absorb stormwater and mitigate 
flooding. 

The Izmir Metropolitan Municipality’s Strategy for 
Living in Harmony with Nature (2021-2030) was 
published as a road map outlining 25 visionary nature-
based projects for the green and blue transition of 
the city. The Sponge City Program has been deployed 
in order to investigate the possibility of using such 
applications in Izmir to create ecological benefits and 
improve the city’s resilience. The main objective of 
the program is to increase permeability of the ground 
plane in heavily urbanised areas and remodel the city’s 
hydrological mechanisms. The sponge city approach 
has been implemented at the pilot level in Peynircioğlu 
River, the Meles Valley, Portakal Valley, the Uzundere 
Urban Renewal Area, and the Kadifekale Recreational 
Area.  In order to extend the coverage of the sponge city 
implementations, the Izmir Metropolitan Municipality 
has established a partnership with the Izmir Institute 
of Technology (IZTECH), which is today one of Turkey’s 
top research institutions. The Izmir Metropolitan 
Municipality organized this study to examine the 
hydrology of Izmir and evaluate the potential for 
reducing flood risk and manage
 
This pilot study was conducted in 2021 by the Izmir 
Metropolitan Municipality in partnership with the İzmir 
Water and Sewage Office (IZSU), researchers from the 
Izmir Institute of Technology, and H + N + S Landscape 
architects, who are based in the Netherlands and have 
expertise in applications of Nature-Based Solutions in 
coastal cities. One particular aim of this study was to 
predict the flood risk for existing streams in Izmir and 
for its coastal areas, and to explore ecological solutions 
for management of stormwater and flood prevention. 
The Municipality hopes that this pilot study will point 
to a vision for effective and sustainable use of water in 
the region and indicate possible directions for future 
design solutions. 

 

Nüfusun %40’ı, yüzey akışına karşı son derece  
savunmasız bölgelerde yaşamaktadır. İzmir 
metropoliten alanınında yaşayan nüfusun artması 
ve daha ağır ve daha uzun bulut patlaması olayları  
eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. İzmir’in, 
yağmur suyunun yönetimine yönelik farklı bir yaklaşım 
da dahil olmak üzere, gelişme stratejisinde bir 
değişikliğe ihtiyaç vardır.

YENİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE PEYZAJ TASARIMI

Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
tekniklerindeki son gelişmeler ile InVEST gibi çevresel
analiz araçlarının yaygın kullanımı, geçmiş ve mevcut
koşulların ekolojik performansını ölçmeyi ve önerilen
inşaatın tahmine dayalı modellemesini yapmayı 
mümkün kılmaktadır. Mevcut kayıtlar ve geleneksel 
araştırma yöntemleriyle birlikte bu yeni veri tabanlarını 
ve analitik araçları kullanarak, artık yağmur suyu akışı 
ve sel riskiyle ilgili karmaşık soruları daha iyi anlayarak 
daha doğru tahminler yapmak mümkündür. Son 
yıllarda dünyanın dört bir yanındaki şehirler, yoğun 
kentleşme ve iklim değişikliğinin bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak için Doğa Esaslı 
Çözümleri (DEÇ) uygulamaya koymuştur. Yağmur 
suyunu emmek ve taşkınları azaltmak için dünyanın 
her yerindeki kentsel alanlarda “Sünger Şehir” 
uygulamaları da yapılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in Doğa ile Uyumlu 
Yaşam Stratejisi (2021-2030), kentin yeşil ve maviye 
geçişi için 25 vizyoner doğa esaslı projenin ana hatlarını 
çizen bir yol haritası olarak yayımlanmıştır. Sünger Şehir 
Projesi bu tür uygulamaların İzmir’de ekolojik faydalar 
yaratmak ve şehrin dirençliliğini artırmak ve  kullanılma 
olasılığını araştırmak amacıyla hayata geçirilmesi 
planlanmıştır. Projenin temel amacı, yoğun kentleşmiş 
alanlarda yüzey geçirgenliğini artırmak ve şehrin 
hidrolojik mekanizmalarını yeniden şekillendirmektir. 
Sünger Şehir Yaklaşımı pilot çalışmaları Peynircioğlu 
Deresi, Meles Vadisi, Portakal Vadisi, Uzundere Kentsel 
Dönüşüm Alanı ve Kadifekale Rekreasyon Alan’ında 
gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
sünger şehir  uygulamalarının kapsamını genişletmek 
için Türkiye’nin önde gelen araştırma kurumlarından 
biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile 
ortaklık kurmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu 
çalışmayı İzmir’in hidrolojisini incelemek ve Doğa 
Esaslı Çözümler ve sünger kent uygulamalarını mevcut 
geleneksel mühendislik çözümleriyle entegre ederek 
kentteki taşkın riskini azaltma ve taşkınları yönetme 
potansiyelini değerlendirmek için düzenlemiştir.

Bu pilot çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2021 yılında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (İZSU), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) araştırmacıları ve Doğa Esaslı Çözümler 
uygulamalarında uzmanlıkları olan H + N + S Peyzaj 
Mimarları Firması (Hollanda) tasarım danışmanları 
ile ortaklaşa yürütülmüştür. Bu çalışmanın özel 
amaçlarından birisi, İzmir’de bulunan mevcut dereler 
ve kıyı bölgeleri için taşkın riskini tahmin etmek, 
yağmur suyu yönetimi ve taşkın önleme için ekolojik 
çözümler araştırmaktır. Belediye, bu pilot çalışmanın 
bölgede suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımına 
yönelik bir vizyona işaret etmesini ve gelecekteki 
tasarım çözümleri için olası yönleri göstermesini 
ummaktadır.
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This study includes sections on İzmir Metropolitan 
Municipality’s different ‘Green’ initiatives on the 
display of technical reports covering surface waters, 
coastal flood risks and groundwater, and a catalog of 
water-sensitive design applications, a demonstration of 
using by software of environmental analysis practices 
to investigate the flooding sources and urban design 
process of İzmir, and for this purpose, two streams in 
İzmir were chosen as the study area where are Bostanlı 
Stream in the north of the bay and Poligon Stream in 
the south of the bay. These two streams were chosen 
because of the difference in rock and soil type in 
those districts of the city. Fractured volcanic units are 
located in the high elevations of the Bostanlı Stream 
Sub-basin, and clastic sedimentary rocks in the flat 
elevations. There is an impermeable flysch unit at the 
higher elevations of the Poligon Stream Sub-basin. The 
Bostanlı Stream is also part of Izmir’s five prospective 
ecological corridors and the “IzMiras” Izmir heritage 
route. The lowlands of these two watersheds are 
areas where significant flooding has occurred in recent 
years, and development is planned for the uphill area 
of both of these streams.In preparation for this study 
hydraulic modeling of the two streams was performed, 
and results were compared with information provided 
by the Municipality. The groundwater level throughout 
the city was tested by drilling hundreds of wells. 
Frequent sea floodings in İzmir bay were analyzed 
in detail. Overhead flow rates were calculated by 
examining sea floods at approximately 90 points 
along the bay. In order to prevent coastal floods, three 
different solutions that are in harmony with nature 
were proposed. To explore the potential for using 
Nature-Based Solutions in Izmir two case studies were 
made. 

Within the scope of this project, site visits were made 
to both streams on different dates by the all project 
team. Then, the designs and conceptual models for 
the two stream are presented. All the data obtained 
were shared with the Izmir Metropolitan Municipality 
teams. This project includes all concrete studies on 
both streams and nature-based solutions compatible 
with the structural foundations of the streams and 
proposals for sponge city practices to prevent flood. 
risk.

Bu çalışma İzmir’in yüzey sularını, deniz taşkın risklerini 
ve yeraltı suyunu içieren teknik raporları, suya duyarlı 
tasarım uygulamaları kataloğunu, taşkın kaynaklarını 
ve kentsel tasarım sürecini bilgilendirmek için çevresel 
analiz yapan uygulamaların gösterim hakkında İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin farklı ‘yeşi’ girişimlerine 
ilişkin  bölümler içermektedir ve bunun için izmir’de 
yer alan iki akarsuyu - körfezin kuzeyindeki Bostanlı 
Deresi ve güneyindeki Poligon Deresi çalışma alanı 
olarak seçilmiştir. Bu dereler, şehrin bu semtlerinde 
kaya ve zemin tipi farklılığından dolayı seçilmiştir. 
Bostanlı İlçesi derzli zemin yapısına sahip volkanik bir 
bölge, Poligon  Mahallesi ise geçirimsiz zemin olan 
fliştir. Bostanlı Deresi aynı zamanda İzmir’in beş olası 
ekolojik koridorunun bir parçası ve İzMiras (İzmir 
Miras) güzergahıdır. Bu iki havzanın ovaları, son yıllarda 
önemli taşkınların meydana geldiği alanlardır ve her iki 
derenin yokuş yukarı bölgesi için daha fazla gelişme 
planlanmaktadır. Bu çalışmaya hazırlık olarak iki derenin 
hidrolik modellemesi yapılmış ve sonuçlar Belediye 
tarafından sağlanan bilgilerle karşılaştırılmıştır. Şehir 
genelinde daha önceden açılmış olan yüzlere kuyu 
verisi ile yeraltısuyu seviyesi yüzlerce kuyu açılarak test 
edilmiştir. İzmir Körfezi’nde sık görülen deniz taşkınları 
detaylı olarak analiz edilmiştir. Körfez boyunca yaklaşık 
90 noktada deniz taşkınları incelenerek hava akış 
hızları hesaplanmıştır. Taşkınları önlemek için doğayla 
uyumlu üç farklı çözüm önerilmiştir. İzmir’de Doğaya 
Dayalı Çözümleri kullanma potansiyelini araştırmak 
için iki saha çalışması yapılmıştır.

Proje kapsamında tüm proje ekibi ile beraber her iki 
dereye farklı tarihlerde saha ziyaretleri yapılmıştır. 
Daha sonra iki sahaya ilişkin tasarımlar ve kavramsal 
modeller ortaya konmuştur. Elde edilen  tüm veriler 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile paylaşılmıştır. 
Bu proje,  her iki dere ile ilgili yapılan tüm somut 
çalışmaları ve derelerin yapısal temelleri ile uyumlu 
doğa temelli çözümler ve taşkın riskinin önlenmesi 
için sünger şehir uygulamlarına ilişkin önerileri 
içermektedir.
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From past to present, coastal cities have been centers 
of attraction both culturally, commercially and 
socially. This situation continues exponentially with 
the increasing population.  As emphasized in Turkey’s 
habitat-III national report, these rapidly developing 
cities become more vulnerable to natural disasters 
with their unplanned construction and consequently 
inadequate infrastructures. It is planned by the Izmir 
Metropolitan Municipality to prepare a survey report 
under the following headings in order to minimize the 
natural events that may arise from the surface and 
groundwater resources in the city of Izmir, to use these 
resources more effectively in the green infrastructure 
of the city, and to prepare the city for the future.

This scope of work; Investigation of flood risk of 
existing streams in the city and development of 
engineering proposals, Investigation of  coastal flood 
hazards in Izmir Bay and possible Hazard Mitigation 
Methods, Investigation of groundwater resources 
directly related to surface water resources in the city 
and development of related strategies, Developing 
the relationship of the streams with the city, creating 
planning design proposals for their effective use. The 
studies carried out for these purposes are summarized 
below.

1. INVESTIGATION OF FLOOD RISK OF EXISTING 
RIVERS IN THE CITY AND ENGINEERING 
RECOMMENDATIONS

1.1. Compilation of Hydrometeorological Data and
Investigation

Long-term precipitation, temperature, evaporation 
and humidity data (daily) recorded in meteorology 
stations in metropolitan districts were obtained 
and analyzed. In addition, the annual maximum 
precipitation recorded at the stations at standard 
times was examined, and trend analyzes of short and 
medium-term showers were carried out. In line with 
this trend analysis, the changes in the precipitation 
regime of the future period were interpreted and 
the pressures created by the trends on the urban 
infrastructure were revealed. In addition, the effects of 
climate change on floods were revealed by obtaining 
the daily maximum precipitation forecasts for the city 
of İzmir from global climate models.

1.2. Stream Network and Flood Analysis

The river networks in the city have been extensively 
studied. In addition, flood depth and flood hazard 
maps in the flood management plans prepared by 
İZSU for İzmir and by the General Directorate of Water 
Management for Küçük Menderes and Gediz Basins 
were examined and flood risk maps prepared for flood 
flows with different recurrences (Q50, Q100 and Q500). 
evaluated. Solution suggestions have been developed 
for the risky points determined as a result of the 
investigations.

Geçmişten günümüze kıyı kentleri, gerek kültürel 
gerek ticari gerekse sosyal yönden cazibe 
merkezlerikonumunda olmuşlardır. Bu durum artan 
nüfus ile birlikte katlanarak devam etmektedir. Türkiye 
Habitat-III ulusal raporunda da vurgulandığı üzere, hızla 
gelişen kentler plansız yapılaşma ve bunun sonucu 
olarak yetersiz kalan altyapıları ile doğal afetlere karşı 
daha kırılgan hale gelebilmektedir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından İzmir kentinde bulunan yerüstü 
ve yeraltısuyu kaynaklarından kaynaklanabilecek 
doğal olayların minimize edilmesi,  bu kaynakların 
kentin yeşil alt yapısında daha etkin kullanılması ve 
kenti geleceğe hazırlamak amacı ile aşağıdaki başlıklar 
kapsamında araştırma çalışmaları yapılmış ve bu rapor 
hazırlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında; kentte mevcut derelerin 
taşkın riskinin incelenmesi ve mühendislik önerilerinin 
geliştirilmesi, kenti etkileyen deniz taşkın riskinin 
incelenmesi ve mühendislik önerileri, Kentte 
yerüstü su kaynakları ile doğrudan ilişkili yeraltısuyu 
kaynaklarının incelenmesi ve buna ilişkin stratejilerin 
geliştirilmesi, Derelerin kent ile ilişkisinin geliştirilmesi 
ve etkin kullanımına ilişkin planlama tasarım önerileri 
oluşturulması ele alınmıştır.

1. KENTTE BULUNAN MEVCUT DERELERİN TAŞKIN
RİSKİNİN İNCELENMESİ VE MÜHENDİSLİK ÖNERİLERİ

1.1. Hidrometeorolojik Verilerin Derlenmesi ve
İncelenmesi
Metropol ilçelerde bulunan meteoroloji istasyonlarında 
kaydedilen uzun dönem yağış, sıcaklık, buharlaşma ve 
nem verileri (Günlük) temin edilerek analiz edilmiştir. 
Ayrıca, istasyonlarda standart sürelerde kaydedilmiş 
yıllık maksimum yağışlar  incelenerek, kısa ve orta süreli 
sağanakların eğilim analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
eğilim analizleri doğrultusunda gelecek dönem yağış 
rejimindeki değişiklikler yorumlanarak, eğilimlerin 
kent altyapısı üzerinde yarattığı baskılar ortaya 
konmuştur. Ayrıca, küresel iklim modellerinin İzmir 
kenti genelindeki günlük maksimum yağış tahminleri 
elde edilerek, iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki 
etkileri ortaya konmuştur.

1.2. Akarsu Ağı ve Taşkın Analizleri
Kentte yer alan akarsu ağları kapsamlı olarak 
incelenmiştir. Ayrıca, hem İZSU tarafından İzmir için 
hazırlanan hem de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından Küçük Menderes ve Gediz Havzaları için 
hazırlanan taşkın yönetim planlarında bulunan taşkın 
derinlik ve taşkın tehlike haritaları incelenerek farklı 
tekerrürlere sahip taşkın debileri (Q50, Q100 ve Q500) 
için hazırlanan taşkın risk haritaları değerlendirilmiştir. 
İncelemeler neticesinde belirlenen riskli noktalar için 
çözüm önerileri geliştirilmiştir.

PROJENİN AMACI
SCOPE OF THE PROJECT
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1.3. Suggestions for Minimizing the Flood Risk of 
Streams
Suggestions for minimizing the floods that may arise 
from the streams were presented, and improvement 
suggestions were developed in order to reduce the 
flood damages in the city and type hydraulic sections 
were developed for the side stream branches lost in the 
city, and improvement suggestions were presented in 
the direction of comfortable drainage of flood waters.

2. INVESTIGATION OF COASTAL FLOOD HAZARDS 
IN IZMIR BAY AND POSSIBLE HAZARD MITIGATION 
METHODS
Izmir resonates with the water and the wind. The 
cooling sea breeze in summer takes away the burning 
heat of the sun. However, when the wind is strong it 
generates waves, together with storm surge, wind, 
and wave set-up, which increase the water level of the 
Bay. The combination of waves and increased water 
level causes coastal flooding, which results in waves 
overtopping the coastal protection structures. Along 
the shore there are traditional coastal protection 
structures, like sloping-type coastal revetments and 
vertical walls built parallel to the coast to protect the 
surrounding roads, buildings, and recreation areas 
from coastal floods and destructive effects of the sea. 
However, during a coastal flood, it is observed that a 
huge amount of seawater may flood the infilled land 
and cause traffic problems and damage to buildings 
and recreational facilities. Moreover, the frequency 
of coastal flood events is increasing. The reason for 
this increase in Izmir Bay may be climate change due 
to global warming. Sea-level rise and extremeness of 
atmospheric and oceanic conditions due to climate 
change have become noticeable in recent years. In this 
study, the coastal flood hazard problem in Izmir’s inner 
bay is investigated in detail. The following studies were 
carried out:

2.1. Wind Climate Studies
Wind is the main source for wave generation, and 
water level increases with the wind set-up. Therefore, 
determination of wind characteristics like wind speed 
and direction, as well as yearly distribution of the 
characteristics are very important. In this study, in-
situ measured wind data which are provided by the 
Izmir Municipality through an in-situ measurement 
campaign  since 2017 were used. However, longer data 
are necessary to determine the wind climate. Longer 
data were obtained from ECMWF (European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts). The newest 
hourly re-analysis wind dataset of ECMWF (ERA5), for 
the years 1979 -2021 was verified using in-situ wind 
measurements provided by the Izmir Municipality. 
After verification, these data are used to obtain annual 
wind roses and extreme wind speeds with 100 years 
return period for various wind directions.

2.2. Fluctuations in Sea Water Level

Coastal design is primarily a function of water levels. 
Water levels control both flooding and wave exposure. 
When the water level rises this results in increased 
forces on the structure and overtopping of water 
that will damage the structure and areas behind it. In 
this study fluctuations in water level are investigated 
considering the tide, storm surge, barometric surge, 
sea-level rise due to climate change effects.  In-situ 
seawater level data measured by Izmir Municipality in 
Bostanli and Pasaport (Konak) locations are analyzed 

1.3. Derelerin Taşkın Riskinin Minimize Edilmesi İçin
Öneriler

Derelerden kaynaklanan taşkınların minimize 
edilmesine ilişkin öneriler sunulmuş, kent içi taşkın 
zararlarının azaltılması yönünde iyileştirme önerileri 
geliştirilmiştir. Ayrıca, kent içinde kaybolmuş yan dere 
kolları için tip hidrolik kesitler geliştirilerek taşkın 
sularının rahat drenajı yönünde iyileştirme önerileri 
sunulmuştur.

2. İZMİR KÖRFEZ’İNDE DENİZ TAŞKIN AFETLERİNİN 
İNCELENMESİ VE OLASI TAŞKINLARI ÖNLEMEYE 
YÖNELİK ÖNERİLER
Yıllar içerisinde doldurularak sürekli genişletilmiş olan 
İzmir kenti kıyı bölgesi, denizsel etkilere açık, hassas 
bir bölgedir ve kıyı koruma yapıları ile denizin yıkıcı 
etkisinden korunmaya çalışılmaktadır. Kıyıda var olan 
koruma yapıları, dik duvar veya eğimli tahkimatlardan 
oluşan geleneksel yapılarıdır. Bu yapılar kenti denizin 
taşma ve hasar verme etkilerinden korumak amacıyla, 
kıyıya paralel olarak inşa edilmişlerdir. Ancak, şiddetli 
fırtınalardan dolayı denizin kabarıp taştığı ve kıyı 
koruma yapıları üzerinden aşarak sahil şeridini sular 
altında bıraktığı sıkça görülmektedir. Kabaran deniz, 
kıyı çevresini adeta bir nehre çevirmekte ve bölgedeki 
yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Küresel ısınma 
sorununun devam edeceği dikkate alınacak olursa 
bu taşkınların ileriki zamanlarda daha büyük ölçekte 
sorunlara yol açacağı öngörülmektedir. Mevcut 
geleneksel kıyı koruma yapıları, bölgeyi denizin yıkıcı 
etkilerinden korumakta yetersiz kalmaktadır. Bu 
çalışmada, İzmir Körfezi’nde yaşanan ve sıklığı artan 
deniz taşkınları detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan 
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

2.1. Rüzgâr İklimi Çalışmaları
Rüzgâr, dalga oluşumu için ana kaynaktır ve aynı 
zamanda su seviyesinde de artışa neden olur. Bu 
nedenle hız ve yön gibi rüzgâr özelliklerinin belirlenmesi 
ve bu özelliklerin yıllık dağılımı çok önemlidir. İzmir 
Körfezi’nde yerinde ölçüm çalışmaları 2017 yılından 
itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülmektedir. Bu proje için analizlerde kullanılmak 
üzere yaklaşık 5 yıllık rüzgâr verileri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Ancak, rüzgâr 
iklimini belirlemek için daha uzun verilere ihtiyaç vardır. 
Uzun vadeli rüzgâr verileri için Avrupa Orta Menzilli 
Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kısa süre 
önce, Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği 
Hizmetinin (C3S) bir parçası olarak üretilen ERA5 adlı 
en son model yeniden analiz veri seti kullanılmıştır. 
ERA5’in, 1979 ve 2021 yılları arasındaki rüzgâr veri 
seti, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde rüzgâr 
ölçümleri kullanılarak doğrulanmıştır. Doğrulamadan 
sonra, hem yıllık rüzgâr hızı ve yönü dağılımları 
bulunmuş, hem de 100 yıllık yineleme süresi dikkate 
alınarak körfezde etkili olan ekstrem rüzgâr hızları elde 
edilmiştir.

2.2. Deniz Suyu Seviyesindeki Değişim
Deniz suyu seviyesi pek çok nedenle gün içinde dahi
değişir. Dolayısıyla taşkınları ve dalgaların şiddetini  
etkiler. Su derinliğinin artmasıyla dalga kıyıya daha 
yakın konumda kırılacaktır. Bu da yapıya ve arkasındaki 
alanlara zarar verecek şekilde suyun taşmasına neden 
olur. Bu çalışmada, deniz suyu seviyesindeki değişimleri 
belirlemek için, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bostanlı ve Pasaport (Konak) lokasyonlarında ölçtüğü 
deniz suyu değişimleri belirlemek için,
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barometric surge, sea-level rise due to climate change 
effects.  In-situ seawater level data measured by 
Izmir Municipality in Bostanli and Pasaport (Konak) 
locations are analyzed to determine the fluctuations 
in seawater level due to the astronomical tide, storm 
surge, barometric surge, and seasonal variations.  To 
investigate the yearly change in sea water level due to 
climate change effects, sea water level data measured 
at a gauge station of TUDES in Mentes, Urla were 
used. Hourly sea level data between 2007 and 2017 
were downloaded and yearly mean water levels were 
calculated to make a trend analysis for the water level 
fluctuations.

2.3. Wave Modeling
Sea waves are the main actors affecting the stability of 
structures, changing the shoreline, and causing coastal 
flooding. Therefore, without definite knowledge of 
wave conditions at a site, no engineering project can 
be promoted. In the case of a lack of in-situ wave 
measurement data, as in the Izmir case, numerical 
model estimates are commonly used, because of their 
wide temporal and spatial coverage as well as their 
lower cost. In this study a third-generation nearshore 
wave model, SWAN (Simulating Waves Nearshore), 
forced by the newest re-analysis of offshore wind data 
of the European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts (ECMWF), ERA5 was used to model the 
waves. The SWAN Cycle III v.41.20 model was run in 
the two-dimensional non-stationary mode to simulate 
nearshore waves .Significant wave heights and periods 
at the coastline along the Izmir Bay  and at the critical 
areas considering coastal floods were calculated.

2.4. Wave Overtopping Discharge Calculations
During strong storms, the sea level increases and 
higher waves are generated. Therefore waves can 
overtop coastal protection structures and cause coastal 
flooding. To determine the effects of coastal flooding, 
wave overtopping amounts should be calculated. 
The shoreline of Izmir City typically consists of a 
promenade protected by either sloped rubble mound 
revetments or vertical seawalls. In this study more 
than 90 cross-sections of various coastal protection 
structures provided by Izmir Municipality were 
investigated and cross-section properties (elevations, 
slope, widths, roughness etc) were determined along 
the bay. Then they were used in the calculation of 
wave overtopping discharges under extreme wave 
data and high water level conditions.  Calculated 
wave overtopping amounts were compared with the 
allowable limits. Moreover the critical areas with 
higher wave overtopping amounts were determined.

2.5. Possible Measure Scenarios to Prevent the 
Coastal Flooding
For the places where the existing coastal protection 
structures are insufficient, three different solution 
methods that will not harm the environment and 
the aesthetic appearance of the bay, compatible 
with nature and innovative, have been proposed 
conceptually.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bostanlı ve Pasaport 
(Konak) lokasyonlarında ölçtüğü deniz suyu seviyesi 
verileri analiz edilmiştir. Astronomik gelgit, fırtına 
kabarması, barometrik kabarma ve mevsimsel 
nedenlerle su seviyelerindeki değişimler tespit 
edilmiştir. Ayrıca Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme 
Sistemi (TUDES) programı kapsamında olan Urla, 
Menteş’teki gelgit istasyonunda ölçülen deniz suyu 
seviyesi verileri kullanılarak uzun vadeli su seviyesindeki 
değişimin trend analizi yapılmıştır.

2.3. Dalga Modellemesi
Deniz dalgaları, yapıların stabilitesi, kıyı şeridinin 
değişmesi, deniz taşkınları vb. etkileyen ana unsurlardır. 
Bu nedenle, sahadaki dalga koşulları hakkında doğru 
bilgi olmadan hiçbir mühendislik projesi geliştirilemez. 
İzmir Körfezi’nde yerinde dalga ölçüm verilerinin 
olmaması hedefiyle, bu çalışmada, sayısal modelleme 
yöntemiyle dalga verisi elde edilmiştir. Bunun için 
literatürde sıklıkla kullanılan ve güvenilir olduğu 
kanıtlanan üçüncü nesil bir dalga modeli, SWAN 
(Simulating Waves Nearshore) kullanılmıştır. Modelde 
girdi olarak ERA5 rüzgâr ve 5m çözünürlüklü batimetri 
verileri kullanılmıştır. SWAN döngüsü III sürüm 41.20 
modeli, kıyıya yakın dalgaları simüle etmek için iki 
boyutlu durağan olmayan modda çalıştırılmıştır. Körfez 
içinde dalga yönü ve dalga yüksekliği sonuçları alınarak 
kritik bölgeler saptanmıştır.

2.4. Dalga Aşması Hesaplamaları
Şiddetli fırtına zamanlarında, deniz seviyesinde 
yükselmeler gözlenir ve büyük dalgalar oluşur. Bu 
dalgalar kıyı koruma yapılarının üst kotunu aşabilir ve
kıyılarda taşkınlara neden olurlar. Bu nedenle, 
çalışmada kıyılardaki taşkınlarının etkisini belirlemek 
için bu yapılardaki dalga aşma miktarları  hesaplanmıştır. 
Körfez boyunca 90’dan fazla noktada İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlanan koruma yapısı kesitleri 
incelenmiş; ekstrem dalga ve yüksek deniz seviyesi 
koşullarında oluşabilecek dalga aşması debileri, izin 
verilen limitlerle karşılaştırılmıştır.

2.5. Deniz Taşkınlarını Önlemeye Yönelik Çözüm 
Önerileri
Mevcut kıyı koruma yapılarının yetersiz kaldığı yerler 
için çevreye ve körfezdeki estetik görünüşe zarar 
vermeyecek, doğayla uyumlu ve yenilikçi üç farklı 
çözüm yöntemi kavramsal olarak önerilmiştir.
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3. KENTTE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARI İLE DOĞRUDAN
İLİŞKİLİ YERALTISUYU KAYNAKLARIN İNCELENMESİ
VE BUNA İLİŞKİN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

3.1. Jeohidrolik Ortamların Belirlenmesi
Mevcut jeolojik haritalar ve geçmişte yapılan jeolojik
ve hidrojeolojik çalışmalar irdelenmiştir.

3.2. Yeraltısuyu Taşıyan Birimlerin Depolama ve 
İletme Özelliklerinin belirlenmesi
Derelerin bulunduğu alandaki akiferlerin özellikleri ile 
ilgili yapılan çalışmalar irdelenmiştir. 

3.3. Yeraltısuyu Düzeyi Eş Derinlik ve Eş Kot 
Haritaları
Dereler ile yeraltısuyu ilişkisi irdelenmiştir. 

3.4. Yeraltısuyu Akım Yönü ve Hidrolik Eğim
Bu çalışma kapsamında hazırlanan yeraltısuyu eş kot 
haritaları kullanılarak yeraltısuyunun akım yönü ve 
hidrolik eğimi belirlenmiştir. 

3.5. Yeraltısuyu Beslenme ve Boşalım Alanları
Bu çalışma kapsamında hazırlanan veriler kullanılarak 
yeraltısuyunun beslendiği alanlar tespit edilerek bu 
alanların korunmasına yönelik önlemler geliştirilmiştir. 
Ayrıca, yeraltısuyu boşalım alanlarında olası çevresel 
etkiler değerlendirilmiştir.

4. DERELERİN KENT İLE İLİŞKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 
ETKİN KULLANIMINA İLİŞKİN PLANLAMA TASARIM 
ÖNERİLERİ OLUŞTURULMASI

4.1. Su-Duyarlı Tasarım Kavram Seti Taraması ve 
Müdahale Kataloğu Oluşturulması
Su-duyarlı tasarım literatürüne dair ‘sünger kent’ gibi 
kullanılan kavramlar ve onunla ilişkili diğer kavramlar 
(yeşil altyapı vb.) taranmış, planlama ve tasarım 
ilkeleri belirlenerek potansiyel bir müdahale kataloğu 
oluşturulmuştur. 

4.2. Kentsel Su Alanlarının Kentsel Arazi Kullanımı ile 
İlişkisinin Haritalanması
Kent içi su alanlarının (dere, lagün, delta, sulak 
alan, yeraltısuları) mevcut arazi kullanım ve imar 
planı kurallarına bakılarak arazi kullanımı açısından 
kısıtlılıklar/olanaklar değerlendirmesi yapılmıştır. 
Tarihi, kültürel, ekolojik, rekreasyonel nitelikler, 
karakter zonları ve değerler işaret edilmiştir. Bu 
bölümde ayrıca coğrafi bilgi sistemleri temelli analizler 
ile diğer yapılan mühendislik temelli veri analizlerin 
kentsel arazi kullanımı açısından etkileşimine bakılmış, 
hassaslık, uygunluk ve çatışma haritaları hazırlanmıştır.

3. INVESTIGATION OF SURFACE WATER RESOURCES 
AND DIRECTLY RELATED GROUNDWATER RESOURCES 
IN THE CITY AND DEVELOPMENT OF RELATED 
STRATEGIES

3.1. Determination of Geohydraulic Environments 
Current geological maps and previous geological and 
hydrogeological studies were examined.

3.2. Determination of Storage and Transmission 
Characteristics of Units Carrying Groundwater
Studies on the characteristics of aquifers in the area 
where the streams are located were examined.

3.3. Groundwater Level Identical Depth and Isolation 
Maps
The relationship between streams and groundwater 
were discussed.

3.4. Groundwater Flow Direction and Hydraulic Slope
Flow direction and hydraulic gradient of groundwater 
were determined by using groundwater isometric 
maps prepared within the scope of this study.

3.5. Groundwater Recharge and Discharge Areas
By using the data prepared within the scope of this 
study, the areas where groundwater is fed were 
determined and measures were developed to protect 
these areas. In addition, possible environmental 
impacts in groundwater discharge areas were 
evaluated.

4. DEVELOPING THE RELATIONSHIP OF RIVER AND 
THE CITY AND CREATING PLANNING DESIGN 
RECOMMENDATIONS FOR ITS EFFECTIVE USE

4.1. Scanning the Water-Responsive Design Concept 
Kit and Creating the Intervention Catalogue
Water-sensitive design literature such as “sponge city” 
was reviewed and associated terms and concepts (i.e. 
green infrastructure) scanned and planning and design 
principles determined. Then, potential intervention 
catalogue was combined accordingly. 

4.2. Mapping the Relationship of Urban Water Areas 
with Urban Land Use
Limitations/opportunities in terms of land use was 
evaluated by looking at the existing land use and 
zoning plan rules of urban water areas (creek, lagoon, 
delta, wetland, groundwater). Historical, cultural, 
ecological, recreational features, character zones 
and values were pointed out. In this section, the 
interaction of geographic information systems-based 
analyzes and engineering-based analyzes given in 
other work packages in terms of urban land use were 
examined, and sensitivity, suitability and conflict maps 
were prepared.
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İzmir’in de içinde bulunduğu Akdeniz coğrafyası, 
küresel ısınma ve neticesinde ortaya çıkan iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek 
bölgeler arasında yer almaktadır. Küresel ısınmanın 
neden olduğu iklim değişikliği, dünya genelinde 
sıcaklıklarda artışa neden olurken ekstrem yağış 
olaylarının frekans ve miktarlarında artışa neden 
olmaktadır. Son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltma yönünde çeşitli yönetim ve planlama 
stratejileri geliştirilmiştir. Yeşil ekonomi, yeşil şehirler 
gibi ekolojik plan ve tasarım kriterlerine dayanan 
planlama yaklaşımlarından birisi de “Sünger Şehir” 
yaklaşımıdır. Sünger şehir yaklaşımının temelinde 
“yağışın düştüğü yerde tutulması”, “hızlıca olası 
yeraltı depolamalarına transferinin sağlanması” ve 
“elverişli bölgelerde yaratılan yeraltı depolamalarının 
su ihtiyacının karşılanmasında kullanılması” amacına 
yönelik kentsel tasarım ve planlama süreçleri 
yatmaktadır. 

Bu planlama yaklaşımı sayesinde, kentin özellikle 
gelişim bölgelerinde daha geçirgen ortamlar yaratarak 
yağışın akışa geçen kısmının (artık yağış) azaltılması 
amaçlanmaktadır. Sünger şehir yaklaşımı her ne 
kadar kentsel planlama ilkelerinde yeni bakış açıları 
önerse de kent dokusunun oluşmasında doğrudan 
ya da dolaylı katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlar 
ile meslek alanlarının söz konusu yaklaşımı ortak bir 
hedef olarak benimsemesi ve sünger şehir hedefine 
ulaşma konusunda koordineli şekilde çalışmasını 
gerektirmektedir. Sünger şehir yaklaşımının temel 
bileşenleri arasında;

•Yağmur sularını tutan yeşil alanlar ve çatı sistemleri,
•Geçirimli yüzey kaplamaları (yol, meydan, açık alan, 
vs.)
•Yağmursuyu depolama ve yeniden kullanım için hasat 
sistemleri
•Artık yağışı depolayabilen suni ya da doğal arazi 
düzenlemeleri yer almakta olup tüm bu bileşenlerin 
kentin mevcut yağmursuyu toplayıcı/alıcı ortamlarıyla 
hidrolojik, hidrolik ve ekolojik açıdan senkronize 
çalışması gerekmektedir. Bu itibarla, sünger şehir 
yaklaşımının en önemli gerekliliklerinden birisi sağlıklı 
işleyen drenaj sistemlerinin mevcudiyetidir.

The Mediterranean geographyis among the regions 
that will be most affected by global warming and 
resulting changes to climate.  An increase in the 
frequency and amount of extreme precipitation 
events is a result of climate change caused by global 
warming causes.In recent years, various management 
and planning strategies have been developed to 
reduce the negative effects of climate change. One of 
the planning approaches based on ecological planning 
and design criteria such as green economy and green 
cities is the “Sponge City” approach. The basis of the 
sponge city approach lies in the urban design and 
planning processes aimed at “keeping the precipitation 
where it falls”, “providing its rapid transfer to possible 
underground storages” and “using the underground 
storages created in suitable areas to meet the water 
needs”. 

Based on this planning approach, it is aimed to reduce 
the flowing part of precipitation (residual precipitation) 
by creating more permeable environments, especially 
in the development areas of the city. Although the 
sponge city approach offers new perspectives in urban 
planning principles, it requires that all institutions 
and organizations and professions that directly or 
indirectly contribute to the formation of the urban 
fabric adopt this approach as a common goal and work 
in coordination to reach the sponge city goal. Among 
the basic components of the sponge city approach, 
one can consider;

●Green areas and roof systems that hold rain water,
●Permeable surface coatings (road, square, open area, 
etc.)
●Harvesting systems for stormwater storage and reuse
●Artificial or natural land arrangements that can store 
residual precipitation,

Where all these components need to work in 
synchronization with the city’s existing stormwater 
collector/receiver environments in terms of 
hydrological, hydraulic and ecological aspects. In this 
respect, one of the most important requirements of 
the sponge city approach is the availability of 
well-functioning drainage systems.
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İzmir metropol ilçelerinde sünger şehir yaklaşımının 
uygulanabilmesi için öncelikli adımlardan ilki kentin 
asgari düzeyde sağlıklı bir drenaj sistemine sahip olması 
ve halihazırdaki taşkın ve su baskını risklerinin mevcut 
drenaj sistemiyle azaltılabilmesi ve artan nüfusa paralel 
olarak gelecek dönemlerde ortaya çıkacak sorunları 
sünger şehir tedbirleriyle minimize edilmesidir. 
Çünkü çanak şeklindeki ve yoğun yapılaşmanın yer 
aldığı metropol ilçelerde tüm yağmursularının sünger 
şehir ilkeleriyle kontrol altına alınması mümkün 
görülmemektedir.

İzmir metropol alanında körfeze doğru drene olan 
çok sayıda dere yatağı bulunmaktadır. Yüksek akış 
eğimlerine sahip bir topoğrafya ile çevrili olan 
metropol alanın genellikle alüvyon düzlüklerinde akış 
eğimleri aniden azalmakta ve bahse konu derelerin 
akış derinlikleri azalan eğimler ve yapılaşma nedeniyle 
daralan kesitler nispetinde hızla artarak kentsel 
düzlüklerde afet riski doğurmaktadır.

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin yaşadığı metropol ilçelerin 
kıyı bölgelerindeki yapılaşma fiziksel üst sınırına 
ulaşmış, bunun yanında dere havzalarının üst kesimleri 
ise hızla yapılaşmasına devam etmektedir. Bu durum, 
mevcut dere yataklarının mansap kesimlerinde akış 
miktarlarının artmasına ve mansap kesitlerin hidrolik 
açıdan günden güne yetersiz kalmasına neden 
olmaktadır. Bu itibarla, sünger şehir yaklaşımına 
dayanan tedbirlerin üst havza  kesimlerinde daha 
rahat uygulanabileceğini ve bu tedbirlerin ise mansap 
bölgelere olumlu etkileri olacağı görülmektedir. Ancak 
bu durum, derelerin mansap kesitlerinin halihazırdaki 
hidrolojik yükleri taşımaları durumunda geçerli olup 
halihazırdaki yetersiz kesitlerin revize edilmemesi 
durumunda gelecekte de sorunun devam etmesine 
neden olacaktır.

Bu itibarla, söz konusu bu iş paketinde İzmir metropol 
alanında yer alan derelerin taşkın karakteristiklerinin 
incelenmesi hedeflenmiş ve bu amaçla İZSU tarafından 
hazırlatılan İzmir İli Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu 
ve Dereler Master Planı, dere hidrolik elemanlarının 
halihazır performansları açısından incelenmiştir.

 
1.1 TASARIM YAĞIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN YAĞIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İzmir metropol alanının iklim göstergelerini temsil 
etmek üzere 1937’den beri gözlemlerine devam 
eden İzmir Bölge istasyonunun günlük ölçümleri 
esas alınmıştır. İstasyon kayıtlarında herhangi bir 
gündeki eksiklik nedeniyle o yıla ait tüm veriler 
değerlendirmelerden çıkarılmış ve tamamen tarafsız 
veri setleri ile çalışılmıştır.

1.1.1 İzmir Bölge İstasyonu’ndaki İklim 
Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Yıllık Ortalama Sıcaklık
İzmir Bölge istasyonunun 1938-2019 yılları arasındaki 
günlük gözlemlerinden hareketle yıllık ortalama 
sıcaklıklar hesaplanmış ve ortalama sıcaklıkların gidiş 
grafiği Şekil 1.1’de verilmiştir.

In order to implement the sponge city approach in İzmir 
metropolitan districts, the first of the priority steps 
is to have a healthy drainage system at a minimum 
level to reduce the current flood and flood risks with 
the existing drainage system and to minimize the 
problems that will arise in the future in parallel with 
the increasing population with sponge city measures. 
Because, in bowl-shaped metropolitan districts with 
dense construction, it is not possible to control all 
storm waters with sponge city principles.

In Izmir metropolitan area, there are many stream 
beds that drain towards the bay. The metropolitan area 
is surrounded by steep slopes that generally flatten 
suddenly in the alluvial plains and flow depths of the 
aforementioned streams increase rapidly in proportion 
to the narrowing sections due to decreasing slopes 
and construction, thus creating a disaster risk in urban 
plains.

The urban development in the coastal areas of 
metropolitan districts, where approximately 2.5 
million people live, has reached its physical upper 
limit, while the upper parts of the stream basins 
continue to be rapidly built. This situation causes flow 
amounts to increase in downstream sections of the 
existing stream beds, and the downstream sections 
become insufficient day by day in terms of hydraulics. 
Thus, it is seen that measures based on the sponge city 
approach can be applied more easily in the upper basin 
sections, and these measures will have positive effects 
on the downstream regions. However, this is valid if 
the downstream sections of the streams carry the 
current hydrological loads. If the current insufficient 
sections are not revised, the problem will continue in 
the future. The aim of this work is to examine the flood 
characteristics of the streams in the Izmir metropolitan 
area. 

To this purpose, the Izmir Province Metropolitan Area 
Wastewater-Stormwater and Streams Master Plan, 
prepared by İZSU, was examined in terms of the current 
performance of the stream hydraulic  elements.Since 
the data requested for examination, such as flood 
model files, elevation plans, and digital terrain models, 
could not be obtained, evaluations based on these 
data could not be carried out in the analysis.

1.1 DETERMINATION OF DESIGN PRECIPITATION AND 
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON PRECIPITATION

In order to represent the climate indicators of the 
Izmir metropolitan area, the daily measurements of 
the Izmir Regional station, which has been in operation 
since 1937, are taken into account. If any day within a 
year was missing in the station records all data for that 
year was excluded from the evaluations  so as to work 
with completely unbiased data sets.

1.1.1 Evaluation of Climate Indicators at İzmir 
Regional Station

Annual Average Temperature

Based on daily observations of İzmir Regional  Station 
between 1938 and 2019, annual average  temperatures 
were calculated and the graph of  average temperatures 
is given in Figure 1.1.
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 Figure 1.2. Average annual temperature change for the period 1960-2019 
| Şekil 1.2 1960-2019 dönemi yıllık ortalama sıcaklık değişimi
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Figure 1.1 Average annual temperature change in 1938-2019 | Şekil 1.1 
1938-2019 dönemi yıllık ortalama sıcaklık değişimi
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1938-2019 dönemi yıllık ortalama sıcaklık değerlerine 
bakıldığında sıcaklıkların bu aralıkta tedrici bir biçimde 
artmakta olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde 
ölçümler her 100 yılda ortalama sıcaklığın 1.2 °C 
arttığını göstermektedir. İklim değişikliği çalışmalarında 
referans dönemin başlangıcı olarak dikkate alınan 1960 
yılı ve sonrasındaki ölçümler dikkate alındığında 1960 
yılından itibaren artışın daha da şiddetlendiği dikkati 
çekmektedir (Şekil 1.2).

Şekil 1.2’den de görüldüğü üzere 1960 yılından itibaren 
yıllık ortalama sıcaklık değerleri 1938-2019 dönemine 
kıyasla yaklaşık 2 misli daha fazla artış eğiliminde olup, 
yaklaşık 100 yıllık periyotta bu artış 2.2 °C mertebesine 
ulaşmaktadır. Bir başka ifadeyle önümüzdeki 40 yıllık 
periyotta gözlemlerden elde edilen sıcaklık artışının 
2.2 °C olacağı öngörülebilir gözükmektedir. Küresel 
iklim modellerinden elde edilen değerlerin 2.0-3.5 
°C aralığında kaldığı düşünülecek olursa öngörülen 
artışın hidrolojik çalışmalar için tutarlı bir değer olduğu 
görülmektedir.

Nispi Nem
Gelecek dönem iklim koşullarının  değerlendirilmesinde 
Nem önemli bir meteorolojik parametredir. İklim 
değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sıcaklık farklılıkları 
atmosferik sirkülasyonu değiştirerek bir bölgenin nispi 
nem değerlerindeki durağanlığı bozabilir. Atmosferik 
sirkülasyonların neden olduğu nem değişimleri 
bölgenin ortalama yağışları üzerinde önemli 
değişikliklere neden olmaktadır. 

Azalan nem toplam yağışlarda azalmaya neden olurken, 
artan nem, ani yağışlarda artışa sebep olabilmektedir. 
İzmir Bölge istasyonunun gerek 1938-2019 (Şekil 1.3), 
gerekse 1960-2019 (Şekil 1.4) dönemlerindeki yıllık 
ortalama nem değişimleri incelendiğinde çarpıcı bir 
eğilimin varlığından söz etmek mümkün değildir.

Considering the annual average temperature values for 
the 1938-2019 period, it is seen that temperatures are 
gradually increasing in this period. In the same period 
it is seen that the average temperature increased by 
1.2°C every 100 years. Considering the measurements 
in and after 1960, which is considered as the beginning 
of the reference period in climate change studies, it 
is noteworthy that the increase has become more 
dramatic since 1960 (Figure 1.2).

As can be seen in Figure 1.2, the annual average 
temperature values tend to increase approximately 2 
times since 1960 compared to the 1938-2019 period, 
and this increase reaches the order of 2.2 °C in a period 
of approximately 100 years. In other words, it seems 
predictable that the temperature increase obtained 
from the observations in the next 40-year period will 
be 2.2 °C. global climate. Considering that the values 
obtained from the models are in the range of 2.0-3.5 
°C, it is seen that the predicted increase is a consistent 
value for hydrological studies.

Relative Humidity
Humidity is an important meteorological parameter 
in the evaluation of future climatic conditions. 
Temperature differences due to climate change can 
change the atmospheric circulation and disrupt the 
stability of the relative humidity values of a region. 
Humidity changes caused by atmospheric circulations 
cause significant changes to the average precipitation 
of a region. 

While decreasing humidity causes a decrease in 
total precipitation, increasing humidity can cause an 
increase in sudden precipitation.  When the annual 
average humidity changes recorded by the İzmir 
Regional Station in the periods 1938-2019 (Figure 
1.3) and 1960-2019 (Figure 1.4) are examined it is not 
possible to observe any striking trend.
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Figure 1.4 Average annual humidity change between 1960-2019 | Şekil 1.4 
1960-2019 dönemi yıllık ortalama nem değişimi
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Figure 1.3 Annual average humidity change between 1938-2019 | 
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Yıllık Toplam Yağış
İzmir Bölge istasyonunda ölçülen yıllık toplam yağış 
değerlerinin 1938-2019 dönemindeki gidişleri 
incelendiğinde, ortalama nem değerlerine benzer 
şekilde, yağışların (688 mm/yıl) önemli ölçüde 
değişmediği görülmektedir (Şekil 1.5). Yıllar arası sulak 
ve kurak evreler halinde salınarak (7-10 yıl sulak/
kurak) değişim gösteren yıllık toplam yağışların 1960 
yılından sonraki dönemlerde az da olsa artış eğilimi 
gösterdiği dikkati çekmektedir(Şekil 1.6). Söz konusu 
artış eğilimleri CMIP5 iklim modellerinin bir kısmında 
da izlenmekte olup söz konusu artışın 2040-2050’li 
yıllardan itibaren tersine dönerek azalma şeklinde 
kendini gösterdiği bilinmektedir. 

İzmir Bölge istasyonunun hafif olsa artış eğilimindeki 
yıllık toplam yağışlarının yanı sıra yıllık yağışlı gün 
sayıları incelenecek olursa (Şekil 1.7) 1938-2019 
dönemindeki yağışlı gün sayılarının azalma eğiliminde 
olduğu dikkati çekmektedir. Bir yandan yıllık toplam 
yağışlar az da olsa artarken, bir yandan yıllık yağışlı 
gün sayılarındaki azalma, yağışlı günlerde yağış 
miktarlarının arttığını, bir başka ifadeyle yağışların 
daha az sürede daha şiddetli bir şekilde yağdığını 
göstermektedir. Bu sonuç, küresel ısınmaya bağlı 
olarak orta enlemlerde gözlenen yağış şiddetlerindeki 
artış mekanizmasının (Clausius–Clapeyron) İzmir 
için de geçerli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
yukarıda elde edilen bulgular ışığı altında İzmir bölge 
istasyonundaki sıcaklık artışlarının, şiddetli yağışlarda 
artışa neden olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

Hem küresel iklim modellerinin öngörülerinin hem 
de sıcaklık gözlemlerinin eğilimlerinin İzmir’de yıllık 
ortalama sıcaklıkların tedrici bir biçimde artacağını 
göstermesi, yakın gelecekteki yağış şiddetlerinin bugün 
gözlenen değerlere kıyasla daha da yüksek olacağını 
ortaya koymaktadır. Bu itibarla, yağış şiddetlerinin 
iklim değişikliği altında nasıl değişeceklerinin şimdiden 
kestirilmesi, İzmir için büyük önem arz etmektedir.

Annual Total Precipitation
For 1938-2019 period it is seen that the precipitation 
(688 mm/year) was similar to the average humidity 
values and did not change significantly (Figure 1.5). 
It is noteworthy that the annual total precipitation, 
which oscillated between wet and dry phases over 
periods of 7-10 years, showed a slight increase after 
1960s (Figure 1.6). This trend is also observed in some 
of the CMIP5 climate models, and it is projected that 
the increase in question will show itself in the form of 
a reversal and decrease as of 2040-2050. 

Considering the annual total precipitation recorded 
by the İzmir Regional Station, which shows a slightly 
increasing trend, together with the annual number 
of rainy days (Figure 1.7), it is noteworthy that the 
number of rainy days in the 1938-2019 period tends 
to decrease. On one hand, although there is decrease 
in annual number of rainy days, the precipitation 
falls more heavily within shorter periods of time. 
This result shows that the mechanism of increase in 
precipitation intensity (Clausius-Clapeyron) observed 
in mid-latitudes due to global warming is also valid for 
İzmir. Therefore, in the light of the findings obtained 
above, it is possible to conclude that the temperature 
increases recorded by the İzmir Regional Station cause 
increases in precipitation.

The fact that both predictions of global climate models 
and trends of temperature observations indicate that 
the annual average temperatures in İzmir will increase 
gradually. This suggests that the precipitation intensity 
in the near future will be even higher than the values 
observed today. Therefore, it is of great importance 
for İzmir to predict how precipitation intensities will 
change due to climate change.

Bölüm I | Chapter I
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Figure 1.5. Annual total precipitation change between 1938-2019 | Şekil 
1.5 1938-2019 dönemi yıllık toplam yağış değişimi
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1.1.2 İzmir Bölge İstasyonu’ndaki Standart Süreli 
Maksimum Yağışların Değişimleri

Önceki bölümde, günlük yağış ve sıcaklık verileri 
analiz edilerek sıcaklık artışına bağlı olarak İzmir’de 
yağış şiddetlerinin artmakta olduğu gösterilmişti. Söz 
konusu bu artış, yine İzmir Bölge istasyonunun standart 
süreli maksimum yağış değerlerinin incelenmesi 
suretiyle de belirlenebilmektedir. Örneğin istasyonun 
yıllık maksimum günlük yağışlarının zaman içindeki 
değişimleri incelendiğinde (Şekil 1.8) söz konusu artış 
eğilimi bariz bir biçimde izlenmektedir.

155 mm/gün mertebesindeki 02 Şubat 2021 
tarihli taşkın yağışı dikkate alınacak olursa sadece 
şiddetlerdeki artışın yanı sıra sıklıklardaki artış da 
İzmir açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan 
çalışmalarla 02 Şubat 2021 tarihindeki taşkın yağışının 
1938’den beri gözlenen en yüksek yağış değeri olduğu 
ve frekans analizine göre de yaklaşık 200 yıl tekerrüre 
sahip olduğu belirlenmiştir.

Benzer şekilde, İzmir Bölge istasyonun 1938-2015 
yılları arasındaki farklı süreli maksimum yağış şiddetleri 
incelendiğinde (Şekil 1.9) İzmir istasyonun tüm 
standart süreli maksimum yağış değerlerinin 1938’den 
günümüze doğru geldikçe artış eğiliminde olduğu 
açık bir biçimde görülmektedir. Bu durum, standart 
süreli maksimum yağışlardan elde edilen taşkın proje 
yağışlarının yıldan yıla artış eğilimde olduğunu ve 
bu değerlere bağlı olarak belirlenen taşkın kontrol 
tedbirlerinin alınmasında yağış şiddetlerinin artış 
eğiliminin önemle dikkate alınması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

1.1.2 Changes of Standard Duration Maximum 
Precipitation at İzmir Regional Station

In the previous section daily precipitation and 
temperature data were analyzed and it was shown 
that precipitation intensities in İzmir are increasing 
due to the increase in temperature. This increase 
can also be determined by examining the standard-
duration maximum precipitation values provided by 
the İzmir Regional Station. For example, when changes 
in the annual maximum daily precipitation of the 
station over time are examined (Figure 1.8), the said 
increasing trend can be clearly observed. Considering 
155 mm rainfall in one day on February 02, 2021 
implies that  increase in intensity and frequency is 
of great importance for İzmir. The precipitation on 
February 02, 2021 was the highest observed since 
1938. According to the frequency analysis, this event 
may occur approximately every 200 years.

Similarly, when different-duration maximum 
precipitation intensities recorded by the İzmir Regional 
Station between 1938 and 2015 are examined (Figure 
1.9), it is clearly seen that standard-duration maximum 
precipitation values  have been increasing since 
1938. Flood project precipitations obtained from the 
standard-duration maximum precipitations have an 
increasing trend from year to year. Based on these 
values, the increasing trend of precipitation intensities 
should be taken into consideration when determining 
flood control measures.

Figure 1.6. Annual total precipitation change for the period 1960-2019 | 
Şekil 1.6 1960-2019 dönemi yıllık toplam yağış değişimi
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Figure 1.8. Change of annual maximum daily precipitation values for the 
1938-2019 period | Şekil 1.8 1938-2019 dönemi yıllık maksimum günlük Figure 1.8. Change of annual maximum daily precipitation values for the 

1938-2019 period | Şekil 1.8 1938-2019 dönemi yıllık maksimum günlük 

1.1.3 Relationship of Maximum Daily Precipitation to 
Temperature 

Figure 1.10 shows daily maximum precipiation values, 
with recurrences of 5 years, versus daily average 
temperatures based on records at the Izmir Regional 
Station.  

Figure 1.10 shows that the daily precipitations 
increased  significantly with temperature. Precipitation 
intensities with recurrences of 5 years or more 
increase by approximately 3% for every 1°C increase in 
average temperature. As a result, it can be calculated 
that maximum precipitation intensities will increase 
by at least 6% and 2.2°C temperature increase is 
projected for İzmir. Therefore,  at this stage of analysis, 
6% increase in precipitation  is considered sufficient to 
represent the effects of climate change in the current 
flood studies. 

For this reason, a 6% increase in precipitation intensity 
analyzes to be carried out based on the İzmir Regional 
Station is considered sufficient at this stage in terms of 
quantitatively considering the effects of climate change 
in flood studies. It is recommended to investigate, with 
further research, effects of atmospheric parameters, 
such as humidity and pressure, on precipitation and to 
evaluate relationship of future projected precipitation 
intensities with both atmospheric parameters and 
results of global climate models.

1.1.4 Determination of Current and Future 
Intensity-Duration-Frequency Relationship

The Intensity-Duration-Frequency curves given in 
Figure 1.11 were obtained from the Turkish State 
Meteorological Service and they were based on 
pluviograph records of 1938-2015 from the Izmir 
Regional Station. These curves are not compatible with 
observations of short-term precipitation, especially 
the high recurrence values. Intensities observed in 
short-term precipitation are below these curves, and 
it can be seen that intensities of 2-3 hour precipitation 
events remain above these curves. For this reason it 
seems more appropriate to use curves obtained from 
direct observation or from precipitation heights of 
60, 120 and 180 minutes instead of the linear curves 
shown in Figure 1.11.
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Figure 1.7. Change in annual number of rainy days between 1938-2019 | 
Şekil 1.7 1938-2019 dönemi yıllık yağışlı gün sayılarının değişimi
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1.1.3 Maksimum Günlük Yağışların Sıcaklık Artışı ile 
İlişkisi
İzmir Bölge istasyonunun günlük yağış kayıtları analiz 
edilerek ekstrem yağışlı günlerdeki yağış yüksekliği 
sıcaklık ilişkisi araştırılmıştır. Her yılın maksimum yağışlı 
günündeki sıcaklık ve yağış değerleri arasından 5 yıl (80 
mm/gün) ve daha yüksek tekerrürlü yağış yükseklikleri 
ile o günkü ortalama günlük sıcaklık değerleri Şekil 
1.10’da verilmektedir.

Şekil 1.10, İzmir bölge istasyonundaki en şiddetli 
günlük yağışların o günün sıcaklığı ile anlamlı bir 
biçimde arttığını göstermektedir. Bu ilişki yardımıyla 5 
yıl ve daha yüksek tekerrüre sahip yağış şiddetlerinin 
ortalama sıcaklıktaki her 1 °C artış için yaklaşık %3 
artmakta olduğu görülmektedir. Gözlemlere dayanan 
bu ilişkiden hareketle, yine İzmir için gözlemlerden 
belirlenen 2.2 °C sıcaklık artışı dikkate alındığında 
maksimum yağış şiddetlerinin en az %6 oranında 
artacağı hesaplanabilmektedir. 

Bu nedenle, İzmir Bölge istasyonu esas alınarak 
gerçekleştirilecek yağış şiddeti analizlerinde bu günkü 
şiddetlere kıyasla %6’lık bir artış ön görülmesi, taşkın 
çalışmalarında iklim değişikliğinin etkilerinin nicel bir 
biçimde dikkate alınması açısından şu aşamada yeterli 
görülmektedir. Bu konuda daha ileri araştırmalar ile, 
nem, basınç gibi diğer atmosferik parametrelerdeki 
değişimin yağışlar üzerindeki etkilerinin araştırılması 
ve gelecekteki proje yağış şiddeti değerlerinin hem 
atmosferik parametreler hem de küresel iklim 
modellerinin sonuçları ile ilişkilerinin değerlendirilmesi 
önerilmektedir.

1.1.4 Mevcut ve Gelecekteki Şiddet-Süre-Tekerrür 
İlişkisinin Belirlenmesi
İzmir Bölge istasyonunun 1938-2015 yılları arasındaki 
plüvyograf kayıtlarından hareketle Şekil 1.11’de elde 
edilen Şiddet-Süre-Tekerrür eğrileri elde edilmiştir. 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından elde 
edilen bu eğrilerin kısa süreli yağışlarda ve özellikle 
yüksek tekerrür değerlerinde gözlemlerle uyumlu 
olmadığı, kısa süreli yağışlarda gözlenen şiddetlerin 
eğrilerin altında; 2-3 saatlik yağışların şiddetlerinin ise 
eğrilerin üzerinde kaldığı görülmektedir. 
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Figure 1.9. Variation of standard-duration maximum precipitation values 
for the 1938-2015 period | Şekil 1.9 1938-2015 dönemi standart süreli 
maksimum yağış değerlerinin değişimi

Figure 1.9. Variation of standard-duration maximum precipitation values 
for the 1938-2015 period | Şekil 1.9 1938-2015 dönemi standart süreli 
maksimum yağış değerlerinin değişimi

Figure 1.10. The relationship between the daily maximum precipitation of 5 
years and higher, observed in the 1938-2019 period, and the temperature 
values of that day | Şekil 1W.10 1938-2019 döneminde gözlenmiş 5 yıl ve 
daha yüksek tekerrüre sahip günlük maksimum yağışlar ile o günkü sıcaklık 
değerleri arasındaki ilişki.

Figure 1.10. The relationship between the daily maximum precipitation of 5 
years and higher, observed in the 1938-2019 period, and the temperature 
values of that day | Şekil 1W.10 1938-2019 döneminde gözlenmiş 5 yıl ve 
daha yüksek tekerrüre sahip günlük maksimum yağışlar ile o günkü sıcaklık 
değerleri arasındaki ilişki.

In this respect, instead of the linear curves given 
in Figure 1.11 in flood studies, direct observations 
or 60, 120 and 180 min. It is seen that it would be 
more appropriate to use the curves obtained from 
the seasonal precipitation heights. Equation 1.1 is 
obtained if the intensity-duration-frequency relation 
in simple linear form is adjusted to the maximum 
precipitation intensities of 10 and 100 years, for 120 
and 180 minute (Table 1.1).

It was determined in the previous section that if the 
average temperature in İzmir increases by 2.2°C due to 
climate change the precipitation intensity will increase 
by 6%. According to Equation 1.1, a 6% increase in 
precipitation intensity means that the calculated 
recurrence will increase approximately 2 times 
compared to today. In other words, if climate change 
effect is taken into account  the stormwater system in 
İzmir that is sized according to 5, 10, 25, 50 or 100 year 
frequencies should be re-sized according to 10, 20, 50, 
100 or 200 year frequencies. 

Bölüm I | Chapter I

y = 2,352x + 68,692
R² = 0,3233

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25

Pmax>80-T

0

5

10

15

20

25

30

35

40

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 15 Dk

0

10

20

30

40

50

60

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 30 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 60 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 120 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 180 Dk

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 240 Dk

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 480 Dk

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 1440 Dk

0

5

10

15

20

25

30

35

40

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 15 Dk

0

10

20

30

40

50

60

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 30 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 60 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 120 Dk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 180 Dk

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 240 Dk

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 480 Dk

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
ax

im
um

 P
re

ci
pi

ta
ti

on
 V

al
ue

s 
(m

m
)

Pmax. 1440 Dk

Bu itibarla, taşkın çalışmalarında Şekil 1.11’de verilen 
doğrusal eğriler yerine doğrudan gözlemlerden ya da 
60, 120 ve 180 dk. süreli yağış yüksekliklerinden elde 
edilecek eğrilerden yararlanılmasının daha uygun 
olacağı görülmektedir. İzmir Bölge istasyonundan elde 
edilen 10 ve 100 yıl tekerrürlü, 120 ve 180 dk. süreli 
maksimum yağış şiddetlerine (Tablo 1.1) basit doğrusal 
formdaki şiddet süre tekerrür bağıntısı uydurulacak 
olursa Denklem 1.1 elde edilmektedir.

İzmir’de iklim değişikliği nedeniyle ortalama sıcaklığın 
2.2 °C artması durumunda yağış şiddetlerinin %6 
oranında artacağı bir önceki bölümde tespit edilmişti. 
Denklem 1.1’e göre yağış şiddetinin %6 artması, 
hesaplanan tekerrürün bugüne göre yaklaşık 2 misli 
artması anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle, 
bugün için İzmir’de 5, 10, 25, 50 ya da 100 yıl tekerrüre 
göre boyutlandırılması gereken bir yağmursuyu 
sistemin iklim değişikliği etkisi dikkate alınacak olursa 
10, 20, 50, 100 yada 200 yıl tekerrürlü yağışlara göre 
boyutlandırılması gerekmektedir. 

(1.1) (1.1)
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Table 1.1. İzmir Regional Station standard duration maximum precipitation 
heights (mm)| Tablo 1.1 İzmir Bölge istasyonu standart süreli maksimum 
yağış yükseklikleri (mm)

Table 1.1. İzmir Regional Station standard duration maximum precipitation 
heights (mm)| Tablo 1.1 İzmir Bölge istasyonu standart süreli maksimum 
yağış yükseklikleri (mm)

Figure 1.11. Standard-duration maximum precipitation intensities observed in the 1938-2015 period and intensity-duration-frequency 
curves fitted by DMI | Şekil 1.11 1938-2015 döneminde gözlenmiş standart süreli maksimum yağış şiddetleri ve DMİ tarafından 
uydurulan şiddet-süre-tekerrür eğrileri

If  frequencies are kept constant, then the storm wa-
ter system should be sized according to Equation 1.2, 
which includes the effects of climate change.

1.1.5 Determination of the Relationship between 
Critical Rainfall Duration and Intensity in the İzmir 
Metropolitan Area

Ten and 100 year repetitive rainfall duration intensity 
relationships derived by Equation 1.1 can be 
calculated as:

The intensity relations of 10 and 100 years of 
precipitation derived by Equation 1.2 include the 
effect of climate change and are obtained as follows:

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Ya da tekerrürler sabit tutulacak olursa iklim 
değişikliğinin etkilerini içeren Denklem 1.2’ye göre 
boyutlandırılması gerekmektedir.

1.1.5 İzmir Metropol Alanında Kritik Yağış Süresi 
Şiddet İlişkilerinin Belirlenmesi

Denklem 1.1 ile türetilen 10 ve 100 yıl tekerrürlü yağış 
süresi şiddet ilişkileri:

Şeklinde hesaplanabilmektedir. Denklem 1.2 ile 
türetilen ve iklim değişikliğinin etkisini içeren 10 ve 100 
yıl tekerrürlü yağış süresi şiddet ilişkileri bu durumda:

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.5)
(1.6)

Süre(dk)

Yıl

Yıl
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If the critical precipitation duration and precipitation 
intensity relations given by Equations 1.3-1.6 are 
converted to the critical precipitation period from the 
unit area, the unit flood flows given in Tables 1.2 and 
1.5 are obtained.

1.2 EVALUATION OF STREAM SYSTEMS

1.2.1 General
The İzmir Province Metropolitan Area Wastewater 
Stormwater and Streams Master Plan prepared by 
İZSU has been used as a reference for the current 
Soft City study. In the examinations made within this 
project 2D flood models at the master plan level 
were created using HEC-RAS software for streams in 
the metropolitan area. The proposed flood control 
measures and recommendations for streams were 
determined based on these 2D flood models in this 
study. There are 139 stream beds in these 18 systems, 
starting from Çamlıçay Stream in the Güzelbahçe 
district and covering 11 districts and ending in 
Eskigediz Stream in Çiğli district, and the total length of 
the studied streams is 425.5 km. In the current study 
stream beds that could affect each other in the event 
of flood due to topography were evaluated within the 
same group. 

Şeklinde elde edilmektedir.Denklem 1.3-1.6 ile verilen 
kritik yağış süresi yağış şiddeti ilişkileri, birim alandan 
gelen taşkın debisi kritik yağış süresine dönüştürülecek 
olursa Tablo 1.2 ile 1.5’te verilen birim taşkın debileri 
elde edilmektedir.

1.2 DERE SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.2.1 Genel
Proje kapsamında, İZSU tarafından hazırlatılan İzmir İli 
Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master 
Planı incelemelerinde metropol alanda bulunan 
dereler için master plan seviyesinde Hec-Ras yazılımı 
kullanılarak 2 Boyutlu taşkın modelleri oluşturulmuş 
ve derelere ilişkin taşkın kontrol tedbir ve önerilerinin 
söz konusu model ile belirlendiği görülmektedir. 
Gerçekleştirilen çalışma kapsamında topografya gereği 
taşkın anında birbirlerini etkileyebilecek dere yatakları 
aynı grup içerisinde değerlendirilerek toplamda 18 ayrı 
dere sistemi oluşturularak incelendiği belirlenmiştir. 
Güzelbahçe ilçesinde yer alan Çamlıçay Deresi’nden 
başlayıp 11 ilçeyi kapsayarak Çiğli ilçesindeki Eskigediz 
Deresi’nde son bulan 18 sistem içerisinde mevcut 
durumda toplam 139 adet dere yatağı yer almakta 
olup incelenen derelerin toplam boyu 425.5 km’dir. 
Mevcut çalışmada topoğrafyadan dolayı taşkın 
durumunda birbirini etkileyebilecek dere yatakları aynı 
grup içerisinde değerlendirilmiştir.

Table 1.3. Unit flood flow rate critical precipitation duration values under 
the influence of climate change | Tablo 1.3 İklim değişikliği etkisi altında 
birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

Table 1.3. Unit flood flow rate critical precipitation duration values under 
the influence of climate change | Tablo 1.3 İklim değişikliği etkisi altında 
birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

Table 1.4. Unit flood flow rate in the current situation with 500 and 1000 
year repetition critical precipitation time values | Tablo 1.4 Mevcut durum-
da 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

Table 1.4. Unit flood flow rate in the current situation with 500 and 1000 
year repetition critical precipitation time values | Tablo 1.4 Mevcut durum-
da 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

Tablo 1.5. İklim değişikliği etkisi altında 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim 
taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri | Tablo 1.5 İklim değişikliği etkisi 
altında 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim taşkın debisi kritik yağış süresi 
değerleri

Tablo 1.5. İklim değişikliği etkisi altında 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim 
taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri | Tablo 1.5 İklim değişikliği etkisi 
altında 500 ve 1000 yıl tekerrürlü birim taşkın debisi kritik yağış süresi 
değerleri

Table 1.2. Current unit flood flow rate critical precipitation time values | 
Tablo 1.2 Mevcut durumda birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

Table 1.2. Current unit flood flow rate critical precipitation time values | 
Tablo 1.2 Mevcut durumda birim taşkın debisi kritik yağış süresi değerleri

İklim 
Değişikliği 
Etkisi

Kritik Yağış Süresi

Kritik Yağış Süresi

Kritik Yağış Süresi

Kritik Yağış Süresi

İklim 
Değişikliği 
Etkisi

Mevcut 
Durum

Mevcut 
Durum
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Figure 1.12 Regions covered under the master plan | Şekil 1.12 Master plan 
kapsamında ele alınan bölgeler

Figure 1.12 Regions covered under the master plan | Şekil 1.12 Master plan 
kapsamında ele alınan bölgeler

Şekil 1.12’de söz konusu master plan kapsamında 
ele alınan bölgeler görülmektedir. 18 adet dere 
sistemi içerinde yer alan dereler Tablo 1.6’da ve dere 
uzunluklarının dağılımı Tablo 1.7’de verilmektedir. 
İncelenen toplam 139 dere yatağında mevcut 1117 
sanat yapısı bulunmakta olup Tablo 1.8’de incelenen 
18 dere sistemine ait sanat yapılarının sayıları 
özetlenmektedir.

In this way a total of 18 stream systems were created. 
Figure 1.12 shows the regions covered within the scope 
of the aforementioned master plan. The streams that 
comprise these 18 stream systems are given in Table 
1.6 and the distribution of stream lengths is given 
in Table 1.7 There are 1117 engineering structures 
existing in 139 stream beds in total, and the numbers 
of the art structures belonging to the 18 stream 
systems are summarized in Table 1.8.

Table 1.7 The investigated stream system and its lengths | Tablo 1.7 
İncelenen dere sistemleri ve uzunlukları

Table 1.7 The investigated stream system and its lengths | Tablo 1.7 
İncelenen dere sistemleri ve uzunlukları

Table 1.6 Streams grouped in Master Plan and their names | 
Tablo 1.6 Master Plan’da gruplanan dereler ve isimleri

Table 1.6 Streams grouped in Master Plan and their names | 
Tablo 1.6 Master Plan’da gruplanan dereler ve isimleri

System No Stream No Stream Name System No Stream No Stream Name

1 Eskigediz Stream 71
Irmak Stream Main 

tributary

2
Harmandalı Stream 

Main Tributary
72

Irmak Stream 1. Side 
tributary

3
Harmandalı Stream 1. 

Side tributary
73

Irmak Stream 2. Side 
tributary

4
Harmandalı Stream 2. 

Side tributary
74 Karaolukçu Stream

5
Harmandalı Stream 3. 

Side tributary
75

Karaolukçu Stream Side 
tributaryu

6
Harmandalı Stream 4. 

Side tributary
76 Emrez Stream

7
Harmandalı Stream 5. 

Side tributary
77

Emrez Stream Side 
tributary

8 AOSB Stream 78
Uzundere Stream Main 

tributary

9 Balatçık Stream 79
Uzundere Stream 1. Side 

tributary

10 Küçük Çiğli Stream 80
Uzundere Stream 2. Side 

tributary

11 Güzeltepe Stream 81
Uzundere Stream 3. Side 

tributary

12 Büyük Çiğli Stream 82
Çitlembik Stream Main 

tributary

13 Peynircioğlu Stream 83
Çitlembik Stream 1. Side 

tributary

14 Maltepe Stream 84
Çitlembik Stream 2. Side 

tributary
15 Bostanlı Stream 85 Çamlık Stream

16 Dallık Stream 86 Melez Stream

17
Dallık Stream 1. Side 

tributary
87 Karayusuf Stream

18
Dallık Stream 2. Side 

tributary
88 Islahane Stream

19 Kartalkaya Stream 89
Islahane Stream Side 

tributary

20
Eskiseki Stream Main 

tributary
90 Poligon Stream

21
Eskiseki Stream 1. Side 

tributaryu
91 Yaren Stream

22
Eskiseki Stream 2. Side 

tributary
92 Arap Stream

23 Ilıca Stream 93 İncirli Stream

24
Ilıca Stream Side 

tributary
94 Yahya Stream

25 Sepetçi Stream 95 Mehmetçik Stream

4 26 Şelale Stream 96
Hacıahmet Stream Main 

tributary

27 Bornova Stream 97
Hacıahmet Stream 1. 

Side tributary

28
Bornova Stream 1.Side 

tributary
98

Hacıahmet Stream 2. 
Side tributary

29
Bornova Stream 2.Side 

tributary
99 Mollakuyu Stream

30 Balali Stream 100
Ilıca Stream Main 

tributary
31 Laka 101 Yabanyemişi Stream

32 Eğridere Stream 102
Yabanyemişi 1.Side 

tributary
33 Sarıkaya Stream 103 Cin Stream

34 Çamiçi 104 Alionbaşı Stream

35 Kayadibi Stream 105 Atıfbey Stream

36 Kayadibi Stream 1 106 Çaykara Stream

37 Kayadibi Stream 2 107 Günaydın Stream

38 Manda Stream 108
Dimo Stream Side 

tributary
39 Üniversite Stream 109 Dimo Stream

40
Üniversite Stream 

Derivation
110 Örenli Stream

41 Kırmızı Toprak Stream 111
Örenli Stream 1. Side 

tributary
42 Kazankulbu Stream 112 Kebap Stream

43 Şeytan Stream 113 Karakaya Stream

44 Taşpınar Stream 114 Tahrip Stream

45 Kocaboğaz Stream 115
Tahrip Stream 1. Side 

tributary
46 Malama Stream 116 Kebap Stream

47 Kavaklı Stream 117 Yengeç Stream

48
Kavaklı Stream 1. Side 

tributary
118

İbrahimağa (Tabaklar) 
Stream

49 Taşpınar Derivasyonu 1 119 Limanreis Stream

50 Taşpınar Derivasyonu 2 120 1 Numbered Stream

51 Piçi Stream 121 Yağ Stream 

52
Piçi Stream 1. Side 

tributary
122 Yarendede Stream

53 Sabi Stream 123 Fidan Stream

54
Sabi Stream 1. Side 

tributary
124 Kuduz Stream

55 Gökdere Stream 125 Alibey Stream

56
Gökdere Stream 1. Side 

tributary
126 Çamlıçay Stream

57 Arap Stream 127 Karaman Stream

58 Kokluca (Kan) Stream 128
Karaman Stream 1.Side 

tributary

59
Gültepe (Boğaziçi) 

Stream
129 Derepınar Stream

60
Gültepe Stream Side 

tributary
130

Derepınar Stream 1.Side 
tributary

61 Armutlu Stream 131
Çamlıçay Stream 1.Side 

tributary

62 Birinci Kemerli Stream 132
Çamlıçay Stream 2 Side 

tributary

63 İkinci Kemerli Stream 133
Çamlıçay Stream 3.Side 

tributary

64 Tınaztepe Stream 134
Çamlıçay Stream 4.Side 

tributary
65 Kozağaç Stream 135 Kırıklar Stream

66 Günerçam Stream 136 Belenbaşı Stream

67 Çam Stream 137 Karağaç Stream

68
Yobaz Stream Main 

tributary
138

Kaynaklar Stream 
(Fatma)

69
Yobaz Stream Side 

tributary
139

Kaynaklar Stream Side 
tributary

70 Hacıbağ Stream
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Tarafımızla iletilen pdf raporlar doğrultusunda yapılan 
ilk incelemelerde İzmir körfezine mansaplanarak 
batık çalışan dere yatakları belirlenmiştir. Tablo 1.9’da 
negatif taban kotlarına sahip yani batık çalışan dere 
yataklarının no.’ları ve negatif kota sahip hat uzunlukları 
verilmektedir.

In the first investigations made in line with the pdf 
reports submitted by IZSU, the submerged running 
stream beds discharging to the Izmir Bay were 
determined. In Table 1.9, the numbers of submerged 
stream beds with negative base elevations and line 
lengths with negative elevations are given.

System No Stream No Stream Name System No Stream No Stream Name
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Irmak Stream Main 

tributary

2
Harmandalı Stream 

Main Tributary
72

Irmak Stream 1. Side 
tributary

3
Harmandalı Stream 1. 

Side tributary
73

Irmak Stream 2. Side 
tributary

4
Harmandalı Stream 2. 

Side tributary
74 Karaolukçu Stream

5
Harmandalı Stream 3. 

Side tributary
75

Karaolukçu Stream Side 
tributaryu

6
Harmandalı Stream 4. 

Side tributary
76 Emrez Stream

7
Harmandalı Stream 5. 

Side tributary
77

Emrez Stream Side 
tributary

8 AOSB Stream 78
Uzundere Stream Main 

tributary

9 Balatçık Stream 79
Uzundere Stream 1. Side 

tributary
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Uzundere Stream 2. Side 

tributary
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tributary
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tributary
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tributary
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tributary
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17
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18
Dallık Stream 2. Side 

tributary
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tributary

20
Eskiseki Stream Main 

tributary
90 Poligon Stream

21
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24
Ilıca Stream Side 
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28
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98
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Table 1.8 Existing engineering structures | Tablo 1.8 Mevcut sanat yapıları Table 1.8 Existing engineering structures | Tablo 1.8 Mevcut sanat yapıları

Tablo 1.9’da (*) işareti ile belirtilen hatlar için master 
plan raporunda hesaplanan akış derinliklerinin batık 
dere kesimlerinde hidrolik geçerli olmayacağı, gerçek 
akış derinliklerinin raporda hesaplanan değerlerin çok 
daha üzerinde olabileceği görülmektedir. Bu nedenle, 
dere sistemlerinin taşkın kontrolü uygulama projeleri 
hazırlanırken batık çalışan dere kesimlerindeki akış 
derinliklerinin hidrodinamik etkiler göz önüne alınarak 
daha detaylı bir biçimde hesaplanması önerilmektedir.

1.2.2 Taşkın Modelinden Elde Edilen Riskli Kesitler

Sistem 1
Sistem 1 Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı ve 
Eskigediz Derelerinden oluşmaktadır. Hec-Ras 
programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 
100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi 
değerleri Mockus yöntemiyle belirlenmiştir. Master 
planda dikkate alınan debi değerleri Tablo 1.10’da 
verilmektedir. 

It is seen that flow depths calculated in the master plan 
report for the lines indicated with the asterisk (*) sign 
in Table 1.9 will not be hydraulic in submerged stream 
sections, and actual flow depths may be much higher 
than values calculated in the report. For this reason it is 
recommended to calculate flow depths in submerged 
stream sections in more detail by considering 
hydrodynamic effects while preparing flood control 
application projects for the stream systems.

1.2.2 Risky Sections Obtained from the Flood Model

System 1
System 1 consists of Harmandalı and Eskigediz Streams 
located in Çiğli district. In numerical analysis carried 
out using the HEC-RAS program peak flow values that 
would be caused by 100 and 500 years return period 
precipitation were determined using the Mockus 
method. The flow rates that were taken into account 
during creation of the IZSU master plan are given in 
Table 1.10.

Table 1.9 Downstream conditions of submerged running stream beds| 
Tablo 1.9 Mansap şartları batık çalışan dere yatakları

Table 1.9 Downstream conditions of submerged running stream beds| 
Tablo 1.9 Mansap şartları batık çalışan dere yatakları

Sistem 1

Sistemler Sistem No Toplam Hat Uzunluğu (km)Negatif Hat Uzunluğu (km)

Toplam:

Sistem 18

Sistem 17

Sistem 16

Sistem 15

Sistem 14

Sistem 13

Sistem 12

Sistem 11

Sistem 10

Sistem 9

Sistem 8

Sistem 7

Sistem 6

Sistem 5

Sistem 4

Sistem 3

Sistem 2

Sistem 1

Sistem No Mevcut Menfez (Adet) Mevcut Bent (Adet) Toplam

Sistem 2

Sistem 3

Sistem 4

Sistem 5

Sistem 6

Sistem 7

Sistem 8

Sistem 10

Sistem 11

Sistem 12

Sistem 13

Sistem 14

Sistem 15

Sistem 16

Bölüm I | Chapter I



41

Hec-Ras programı kullanılarak oluşturulan taşkın 
modelleri incelendiğinde S1/0 kolu olarak adlandırılan 
Eskigediz Deresi’nin membasından itibaren hidrolik 
kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilmiş olup 
memba bölgesinde geniş bir alanı kapsayan bir taşkına 
sebep olduğu görülmüştür. Taşkın suları S1/6 kolu ile 
birleşim noktasında bulunan Ulukent sanayi alanında 
da taşkına sebep olmaktadır. Bu taşkınları önlemek 
amacıyla Eskigediz (S1/0) dere yatağı ön projesinde 
ıslahsız dere yatakları yerine genişlikleri hat boyunca 
12 ile 40 m aralığında değişen ve yüksekliği 3.5 m olan 
taş kaplamalı trapez kanallar önerilmiştir. Ayrıca hat 
boyunca yetersiz kalan menfezler yerine imar geçişleri 
dikkate alınarak 3 adet yeni köprü önerilmiştir. Önerilen 
köprüler S1/0 kolunun 1+005 ile 1+049 km, 1+440 
ile 1+465 km ve 7+501 ile 7+521 km’leri arasında 
öngörülmüştür. S1/6 kolunda mevcut bulunan ıslahsız 
trapez kanal yerine boyutları 15 m genişliğinde 2 m 
yüksekliğinde doğal trapez kanal önerilmiştir. 

Yapılan taşkın modeli sonuçlarında Harmandalı 
Deresi ve yan kollarının memba kısımlarında taşkın 
görülmemekle beraber yan kollarından S1/3 kolu 
üzerinde menfez 4 ile menfez 6 arasında bulunan 
ıslahsız kesimde doğal dere yatağını aşan suların 
bu noktada taşkına sebep olduğu belirlenmiştir. 
S1/2 kolu üzerinde yer alan kesitin ve menfezlerin 
yeterli kapasitede olmaması taşkın sularının kesite 
paralel olarak dar bir alanda akışa geçmesine neden 
olmaktadır. S1/3 kolu üzerinde yetersiz kalan menfezler 
yerine imar geçişleri dikkate alınarak hattın 0+212 
ile 0+222 km ve 0+410 ile 0+430 km’leri arasında 
olacak şekilde 2 adet yeni menfez önerilmiştir. S1/2 
kolu içinde taşkınları önlemek amacıyla yeni kesitler 
önerilmiş ve kol üzerinde mevcut olan 6 adet menfezin 
yeri korunarak boyutları belirlenmiştir.

Taşkın modeli sonucunda Harmandalı ve Eskigediz 
derelerinin birleşim noktasından itibaren ise iki 
taraftan da kesit dışından akan taşkın suları Kâtip 
Çelebi Üniversitesi, Çiğli Hava Üssü ve Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nin de içinde yer aldığı geniş bir alanda 
taşkına sebep olduğu belirlenmiştir.

When flood models created using the HEC-RAS 
program are examined it can be determined that the 
hydraulic capacity of the Eskigediz Stream, called S1/0 
tributary, is insufficient in the upstream area. It is 
observed that this causes a flood which covers a large 
area in the upstream region. These flood waters also 
cause flooding in the Ulukent industrial area, which 
is located at the junction with S1/6 branch. In order 
to prevent these floods, it is proposed to enlarge the 
stream section, as  stone-coated trapezoidal, with a 
width of 12 to 40 m and a height of 3.5 m. In addition, 
three new bridges to be designed considering zoning 
transitions, were proposed as replacement for the 
insufficient culverts along the line. These bridges are 
proposed to be located between 1+005 and 1+049 km, 
1+440 and 1+465 km, and 7+501 and 7+521 km of the 
S1/0 branch. In addition, a natural trapezoidal channel 
with dimensions of 15 m and 2 m height is proposed to 
replace the trapezoidal channel in S1/6 branch.

In the results of the flood model it was determined 
that no flood was observed in the upstream areas of 
Harmandalı Stream and its side branches, but it was 
determined that waters exceeding the natural stream 
bed in the unimproved section located between 
culverts 4 and 6 on S1/3 branch caused flooding. The 
insufficient capacity of the section and the culverts on 
S1/2 branch causes flood waters to flow in a narrow 
area parallel to the section. Considering the zoning 
transitions, 2 new culverts were proposed between 
0+212 and 0+222 km and 0+410 and 0+430 km of 
the line, to replace the insufficient culverts on the 
S1/3 branch. In order to prevent flooding in the S1/2 
branch new sections were proposed, and the exisitng 
6 culverts on the branch are preserved.

As a result of the flood model it was determined that 
flood waters flowing out of the section from both 
sides, starting from the junction point of Harmandalı 
and Eskigediz streams, caused floods in a wide area 
that includes Katip Çelebi University, the Çiğli Air Base 
and the Atatürk Organized Industrial Zone.

Table 1.10 Peak flow values for system 1 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.10 Sistem 1 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.10 Peak flow values for system 1 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.10 Sistem 1 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Hesap Noktası
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S1/1 no’lu dere yatağında mevcut kesitler revize 
edilmiş ve yetersiz olan menfezler yerine 6 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S1/1 
kolunun 0+0.460 ile 0+520 km, 1+053 ile 1+114 km, 
1+944 ile 1+954 km, 2+100 ile 2+122 km, 2+594 ile 
2+616 km ve 3+554 ile 3+594 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

Sistem 2
Çiğli ilçesinde bulunan Sistem 2 AOSB, Balatçık, 
Küçükçiğli, Büyükçiğli – Güzeltepe, Maltepe ve 
Peynircioğlu Derelerinden oluşmaktadır. Hec-Ras 
programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 
100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik 
debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Kullanılan debi değerleri Tablo 1.11’de verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesinin sonuçları incelendiğinde 
S2/9 kolu olarak isimlendirilen Balatçık Deresi üzerinde 
bulunan İZBAN geçiş noktasındaki menfez 81’in 
hidrolik kapasitesinin yetersiz olduğu ve bu nedenle 
çevresindeki yerleşim alanında ve İZBAN geçişinde 
taşkına sebep olduğu görülmektedir. S2/0 kolu olarak 
isimlendirilen AOSB Deresi membasında ise kesitin 
yetersiz kaldığı görülmektedir. S2/0 kolu membasında 
taşkına neden olan sular S2/9 kolundaki menfez 81’den 
itibaren gelmekte olan taşkın suları ile birleşerek S2/0 
kolunun akışa göre sol sahili paralelindeki yerleşim 
alanında ve Ata sanayi alanı içerisinde akışa geçmekte 
ve S2/8 kolu olarak isimlendirilen Küçük Çiğli Deresi 
ile karşılaşmaktadır. S2/8 kolu olarak isimlendirilen 
Küçük Çiğli Deresi üzerinde bulunan Anadolu Caddesi 
geçiş noktasındaki menfezin hidrolik kapasitesinin 
yetersiz olması sebebi ile kesit dışına taşan sular kesite 
paralel yerleşim alanı içerisinden akışa geçmektedir. 
Bu taşkın suları S2/9 ve S2/0 kollarından kaynaklanan 
ve Ata sanayi alanı içerisinden gelen taşkın suları 
ile birleşmektedir. S2/0 kolu devamında ise kesitin 
yetersiz olduğu ve bu sebeple taşkına neden olduğu 
görülmektedir. Bu bölgedeki taşkın suları S2/0 kolu 
membası ile S2/8 ve S2/9 kollarından kaynaklanan 
taşkın suları ile birleşmekte ve ağırlıklı olarak Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde akış hızı düşük ancak geniş 
bir alanı kaplayan bir taşkına neden olmaktadır. 

Existing sections in the S1/1 stream bed were revised, 
and 6 new culverts were proposed to replace the 
insufficient culverts at 0+0.460 to 0+520 km, 1+053 to 
1+114 km, 1+944 to 1+954 km, 2+100 to 2+122 km, 
2+594 to 2+616 km of the S1/1 branch of the proposed 
new vents, and between 3+554 and 3+594 km.

System 2
System 2 AOSB is located in Çiğli district and consists 
of the Balatçık, Küçükçiğli, Büyükçiğli,  Güzeltepe, 
Maltepe and Peynircioğlu Streams. In numerical 
analysis carried out using the HEC-RAS program the 
peak flow values that would result from 100 and 500 
years return period precipitation were calculated using 
the Mockus method. The flow rates used are given in 
Table 1.11.

When the results of flood modeling are examined it is 
seen that the hydraulic capacity of Culvert 81, located 
at the İZBAN crossing point on the Balatçık Stream and 
called the S2/9 branch, is insufficient and therefore 
causes flooding in the surrounding settlement area 
and at the İZBAN rail line crossing. It is seen that the 
section is insufficient in the upstream of the AOSB 
Stream, which is called the S2/0 branch. Waters that 
cause flooding in the upstream of the S2/0 branch 
merge with flood waters coming from Culvert 81 in the 
S2/9 branch and flow into the residential area parallel 
to the left coast of the S2/0 branch and within the Ata 
industrial area where  S2/8 branch meets Çiğli Stream. 
Due to insufficient hydraulic capacity of the culvert at 
the Anadolu Caddesi crossing of Küçük Çiğli Stream, 
which is called the S2/8 branch, waters flow outside 
the section and through the settlement area parallel 
to it. These flood waters combine with flood waters 
originating from the S2/9 and S2/0 branches coming 
from the Ata industrial area. In the continuation of the 
S2/0 branch it is seen that the section is insufficient and 
therefore causes flooding. Flood waters in this region 
combine with the upstream of the S2/0 tributary 
and flood waters originating from the S2/8 and S2/9 
tributaries and cause a flood that has a a low flow rate 
but nevertheless covers a large area, predominantly in 
the Atatürk Organized Industrial Zone. 

Table 1.11 Peak flow values for system 2 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.11 Sistem 2 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.11 Peak flow values for system 2 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.11 Sistem 2 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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As a result of hydraulic calculations made for the S2/0 
branch in studies carried out to prevent these floods, 
the existing sections that were deemed sufficient were 
preserved and suggestions were made for the missing 
sections. As a result of the calculations and taking into 
account the culverts that were found to be insufficient 
and the zoning transitions 2 new bridges and 5 new 
culverts have been proposed.

Calculations revealed that two existing bridges were 
suitable for construction and had sufficient cross 
sections. These two bridges were preserved. New 
bridges are proposed to be constructed along the S2/0 
branch between 0+0.053 and 0+101.4 km and 0+396 
and 0+430.4 km. New culverts are proposed to be built 
between 2+890 and 2+932.4 km, 3+339.5 and 3+351.6 
km, 3+478 and 3+492.2 km, 3+736 and 3+780.4 km, 
and 4+178 and 4+202.4 km along the S2/0 branch. 

As a result of hydraulic calculations for the S2/8 arm 
new sections are proposed to replace the existing 
sections that were found to be insufficient. Seven new 
culverts were proposed to replace  culverts found to 
be insufficient, and the proposed culverts are to be 
built between 0+204 and 0+219 km, 0+251 and 0+316 
km, 0+657 and 0+694 km, 0+861 and 0+927 km, 1+067 
and 1+ 088 km, 1+326 and 1+339 km, and 1+365 and 
1+379 km along the S2/8 branch. 

The existing stream bed route of the S2/9 branch and 
the stream bed route that has been developed are 
incompatible, so it has been rearranged according 
to the zoning route. In addition, 10 new culverts 
were proposed to replace culverts that were found 
insufficient as a result of hydraulic calculations. 
The proposed new culverts are planned to be built 
between 0+050 and 0+092.4 km, 0+130.8 and 0+145 
km, 0+213.5 and 0+225.6 km, 0+262 and 0+296.3 
km, 0+352.5 and 0+372.7 km, 0+602.8 and 0+664.6 
km, 0+790 and 0+808.2 km, 0+863.5 and 0+901.4 km, 
1+270.5 and 1+345.2 km, and 1+650 and 1+664.2 km 
along the S2/9 branch.

According to hydraulic calculations it can be seen that 
the section is generally sufficient in the Büyük Çiğli 
Stream and the Güzeltepe Stream (S2/4 and S2/5 
branches, respectively). However, small floods occur 
at some points due to insufficient culvert capacities, 
affecting the southern part of the Atatürk Organized 
Industrial Zone, which is adjacent to the İzmir Ring 
Motorway. No flooding is observed in the upstream 
section of the Maltepe Stream, which has 3 branches 
where flood waters accumulate in the residential 
area between Anadolu Caddesi and Atatürk Caddesi. 
To prevent these floods the necessary parts of these 
stream beds have been rearranged. This has been 
described in detail in IZSU’s Master Plan report, and the 
proposed art structures for the purpose of preventing 
floods are listed here. 

The Maltepe (S2/1) Stream bed has been arranged 
according to the zoning route. As a result of 
calculations made for the Maltepe stream bed (S2/1) 8 
new culverts were proposed to replace the insufficient 
culverts. In the preliminary project proposed by IZSU, 
seven existing culverts were found to have sufficient 
cross-sections and to be suitable for construction; 
these culverts were preserved. New culverts are 
planned to be constructed between 0+054 to 0+094 
km, 0+129 to 0+206 km, 0+693 to 0+714 km, 0+889 
to 1+078 km, 1+451 to 1+500 km, 1+700 to 1+727 km, 
1+771 to 1+827 km, and 3+920 to 3+934 km along  the 
S2/1 branch.

Bu taşkınları önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda 
S2/0 kolu için gerçekleştirilen hidrolik hesaplamaları 
sonucunda yeterli görülen mevcut kesitler korunmuş 
olup eksik kısımlara için öneriler getirilmiştir. 
Hesaplamalar sonucu yetersiz bulunan menfezlerin 
yerine ve imar geçişleri de dikkate alınarak 2 adet yeni 
köprü ve 5 adet yeni menfez önerilmiştir.

İmara uygun olması ve hesaplamaları sonucunda 
yeterli kesite sahip olduğu görülen 2 adet mevcut 
köprü korunmuştur. Önerilen yeni köprülerin S2/0 
kolunun 0+0.053 ile 0+101.4 km ile 0+396 ile 0+430.4 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. Önerilen 
yeni menfezlerin ise S2/0 kolunun 2+890 ile 2+932.4 
km, 3+339.5 ile 3+351.6 km, 3+478 ile 3+492.2 km, 
3+736 ile 3+780.4 km ve 4+178 ile 4+202.4 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. 

S2/8 kolu için gerçekleştirilen hidrolik hesaplamaları 
sonucunda yetersiz görülen kesitler için yeni kesitler 
öngörülmüş olup yetersiz bulunan menfezler yerine 
de 7 adet yeni menfez önerilmiştir. Önerilen yeni 
menfezlerin ise S2/8 kolunun 0+204 ile 0+219 km, 
0+251 ile 0+316 km, 0+657 ile 0+694 km, 0+861 ile 
0+927 km, 1+067 ile 1+088 km, 1+326 ile 1+339 km 
ve 1+365 ile 1+379 km km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S2/9 kolunun mevcut dere yatağı güzergâhı ile imara 
işli olan dere yatağı güzergâhı uyumsuz olduğu için 
imar güzergâhına göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 
hidrolik hesaplamaları sonucunda yetersiz görülen 
menfezler yerine 10 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin ise S2/9 kolunun 0+050 ile 
0+092.4 km, 0+130.8 ile 0+145 km, 0+213.5 ile 0+225.6 
km, 0+262 ile 0+296.3 km, 0+352.5 ile 0+372.7 km, 
0+602.8 ile 0+664.6 km, 0+790 ile 0+808.2 km, 0+863.5 
ile 0+901.4 km, 1+270.5 ile 1+345.2 km ve 1+650 ile 
1+664.2 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür.

S2/4 kolu olarak isimlendirilen Büyük Çiğli Deresi ve 
S2/5 kolu olarak isimlendirilen Güzeltepe Deresi’nde 
genel olarak kesitin yeterli olduğu ancak bazı noktalarda 
yetersiz menfez kapasiteleri sebebiyle küçük taşkınlar 
oluştuğu görülmektedir. Bu taşkınların Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nin güney kısmının İzmir Çevre 
Yolu kenarında kalan kesimini etkilemektedir. S2/1, 
S2/2 ve S2/3 kolu olarak isimlendirilen Maltepe Deresi 
memba kesiminde taşkın görülmemektedir. Oluşan 
taşkın suları Anadolu Caddesi ile Atatürk Caddesi 
arasında kalan yerleşim alanında birikmektedir. Bu 
taşkınların önlenmesi amacıyla bu dere yataklarının 
gerekli görülen kısımları yeniden düzenlenmiş olup 
master plan raporunda detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Taşkınların önlenmesi amacıyla önerilen sanat yapıları 
burada verilmektedir. Maltepe (S2 /1) dere yatağı imar 
güzergahına göre düzenlenmiştir. Maltepe (S2/1) dere 
yatağı için gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda 
yetersiz olan menfezlerin yerine ve imar geçişlerinde 
dikkate alınarak 8 yeni menfez önerilmiştir. İmara uygun 
olması ve hesaplamaları sonucunda yeterli kesite sahip 
olduğu görülen 7 adet mevcut menfez ön projede 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S2/1 kolunun 
0+054 ile 0+094 km, 0+129 ile 0+206 km, 0+693 ile 
0+714 km, 0+889 ile 1+078 km, 1+451 ile 1+500 km, 
1+700 ile 1+727 km, 1+771 ile 1+827 km ve 3+920 ile 
3+934 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür.
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S2/2 dere yatağı üzerinde yetersiz olan menfezlerin 
yerine imar geçişleri de dikkate alınarak 4 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S2/2 
kolunun 0+079 ile 0+088 km, 0+115 ile 0+134 km, 
0+281 ile 0+288 km ve 0+330 ile 0+354 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. S2/3 dere yatağında yetersiz 
olan menfezlerin yerine ve imar geçişleri de dikkate 
alınarak hattın 0+285 ile 0+311 km’leri arasına 1 adet 
yeni menfez önerilmiştir. 

Büyük Çiğli (S2/4) dere yatağında yetersiz olan 
menfezlerin yerine imar geçişleri de dikkate alınarak 
11 adet yeni menfez önerilmiştir. İmara uygun olması 
ve hesaplamaları sonucunda yeterli kesite sahip 
olduğu görülen 5 adet mevcut menfez ön projede 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S2/4 kolunun 
0+177 ile 0+199 km, 0+359 ile 0+388 km, 0+561 
ile 0+573 km, 1+026 ile 1+047 km, 1+221 ile 1+239 
km, 1+358 ile 1+374 km, 1+512 ile 1+564 km, 2+306 
ile 2+325 km, 2+465 ile 2+485 km, 2+594 ile 2+608 
km ve 2+774 ile 2+798 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür.
 
Güzeltepe (S2/5) dere yatağında ön projeli durumda 
manning hesaplamaları sonucunda yetersiz olan 
menfezlerin yerine ve imar geçişleri de dikkate 
alınarak 5 adet yeni menfez önerilmiştir. Önerilen yeni 
menfezlerin S2/5 kolunun 0+276 ile 0+288 km, 0+354 
ile 0+362 km, 0+532 ile 0+550 km, 1+050 ile 1+098 
km ve 1+184 ile 1+223 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. Ayrıca S2/1, S2/2, S2/3, S2/4 ve S2/5 
kollarının sürükleme hızının yüksek olduğu bölgelerine 
brit yapısı önerilerek eğim düzenlenmiş ve su hızı 
düşürülmüştür. 

S2/7 dere yatağı hesaplamalar sonucunda yetersiz 
olan menfezlerin yerine imar geçişleri de dikkate 
alınarak hattın 0+519 ile 0+529 km’leri arasına 1 adet 
yeni menfez yapılması önerilmiştir. 

Küçük Çiğli (S2/8) dere yatağı üzerinde yer alan yetersiz 
olan menfezlerin yerine ve imar geçişleri de dikkate 
alınarak 7 adet yeni menfez önerilmiştir. Önerilen yeni 
menfezlerin S2/8 kolunun 0+204 ile 0+219 km, 0+251 
ile 0+316 km, 0+657 ile 0+694 km, 0+861 ile 0+927 km, 
1+067 ile 1+088 km, 1+326 ile 1+339 km ve 1+365 ile 
1+379 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

Balatçık (S2/9) dere yatağı güzergâhında bulunan 
ve yetersiz olan menfezlerin yerine ve imar geçişleri 
de dikkate alınarak 10 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S2/9 kolunun 0+050 ile 
0+092 km, 0+130,8 ile 0+145 km, 0+213,5 ile 0+225,6 
km, 0+262 ile 0+296,3 km, 0+352,5 ile 0+372,7 km, 
0+602,8 ile 0+664,6 km, 0+790 ile 0+808,2 km, 0+863,5 
ile 0+901,4 km, 1+270,5 ile 1+345,2 km ve 1+650 ile 
1+664,2 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

Peynircioğlu (S2/10) dere yatağı güzergâhında yetersiz 
olan menfezlerin yerine imar geçişleri dikkate alınarak 
6 adet yeni menfez önerilmiştir. İmara uygun olması 
ve yeterli kesite sahip olduğu görülen 4 adet mevcut 
menfez ön projede korunmuştur. S2/10 kolunun 0+218 
ile 0+236 km, 0+642 ile 0+703 km, 0+830 ile 0+919 
km, 2+002 ile 2+077 km, 2+795 ile 2+842 km ve 3+298 
ile 3+324 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür.
Bütün önerilen yeni dere güzergâhları ve kesitler imar 
durumuna göre düzenlenmiştir. 

With consideration of zoning transitions, 4 new 
culverts were proposed to replace insufficient existing 
culverts along the S2/2 stream. It is planned that the 
new culverts will be constructed between 0+079 and 
0+088 km, 0+115 and 0+134 km, 0+281 and 0+288 
km, and 0+330 and 0+354 km along the S2/2 branch. 
A new culvert was also proposed to be constructed 
between the 0+285 and 0+311 km of this line, taking 
into account the zoning transitions and the insufficient 
culverts in the S2/3 stream bed. 

Eleven new culverts are proposed to replace 
insufficient culverts in the Büyük Çiğli stream bed 
(S2/4), taking into account the zoning transitions. Five  
existing culverts, which were found to be suitable 
for construction and to have sufficient cross-sections 
as a result of the calculations, were preserved in the 
preliminary project. The proposed new culverts are 
planned to be constructed between 0+177 and 0+199 
km, 0+359 and 0+388 km, 0+561 and 0+573 km, 1+026 
and 1+047 km, 1+221 and 1+239 km, 1+358 and 1+374 
km, 1+512 and 1+564 km, 2+306 and 2+325 km, 2+465 
and 2+485 km, 2+594 and 2+608 km, and 2+774 and 
2+798 km of the S2/4 branch. 

In the Güzeltepe stream bed (S2/5), 5 new culverts 
have been proposed, taking into account the zoning 
transitions and the replacement of the insufficient 
culverts.  The new culverts are proposed to be located 
between 0+276 and 0+288 km, 0+354 and 0+362 km, 
0+532 and 0+550 km, 1+050 and 1+098 km, and 1+184 
and 1+223 km of the S2/5 branch. In addition, a brit 
structure is proposed for the S2/1, S2/2, S2/3, S2/4 
and S2/5 branches where the drag speed is high, to 
adjust the slope and reduce water velocity.

As a result of the S2/7 stream bed calculations it has 
been proposed to construct a new culvert between the 
0+519 and 0+529 km of the line, taking into account the 
zoning transitions instead of the insufficient culverts. 

Seven new culverts were proposed to replace 
insufficient culverts on the Küçük Çiğli stream bed 
(S2/8) and considering the zoning transitions. The 
proposed culverts are planned to be constructed 
between 0+204 and 0+219 km, 0+251 and 0+316 km, 
0+657 and 0+694 km, 0+861 and 0+927 km, 1+067 and 
1+088, 1+326 and 1+339 km, and between 1+365 and 
1+379 km of the S2/8 branch. 

Ten new culverts have been proposed, taking into 
account the zoning transitions and replacement of 
insufficient culverts along the route of the Balatcik 
stream bed (S2/9). The proposed culverts are planned 
to be constructed between 0+050 and 0+092 km, 
0+130.8 and 0+145 km, 0+213.5 and 0+225.6 km, 
0+262 and 0+296.3 km, 0+352,5 and 0+372.7 km, 
0+602.8 and 0+664.6 km, 0+790 and 0+808.2 km, 
0+863.5 and 0+901.4 km, 1+270.5 km and 1+345.2 
km, and between 1+650 and 1+664.2 km of the S2/9 
branch. 

Taking into account the zoning transitions, six new 
culverts have been proposed to replace insufficient 
culverts along the route of the Peynircioğlu stream 
(S2/10). Four existing culverts, which were found to be 
suitable for development and to have sufficient cross 
sections, were preserved in the preliminary project. 
These are planned to be built between 0+218 and 
0+236 km, 0+642 and 0+703 km, 0+830 and 0+919 
km, 2+002 and 2+077 km, 2+795 and 2+842 km, and 
3 +298 and 3+324 km.All proposed stream routes and 
sections are arranged according to the zoning status.
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Sistem 3
Sistem 3 Bostanlı, Ilıca, Sepetçi, Eskiseki, Kartalkaya 
ve Dallık derelerini içermektedir. Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 3.7’de verilmektedir. 

Hec-Ras yazılımıyla gerçekleştirilen taşkın 
modellemesinin sonuçları incelendiğinde S3/0 kolu 
olarak isimlendirilen Bostanlı Eskiseki Deresi ana 
kolu üzerinde bulunan menfezlerin yetersiz olması 
sebebiyle taşkına neden olduğu görülmüştür. S3/1 kolu 
olarak isimlendirilen Kartalkaya Deresi üzerinde İzmir 
Çevre Yolu geçişinde bulunan menfezin yetersiz olması 
sebebiyle taşkın sularının biriktiği belirlenmiştir. Yapılan 
sayısal analiz sonucu yine S3/1 kolu üzerinde bulunan 
diğer menfezlerin de yetersiz kalması taşkınlara neden 
olduğu görülmektedir. 

S3/7 kolu olarak isimlendirilen Ilıca Deresi üzerinde 
bulunan menfezin yetersiz olması sebebi ile taşkın 
oluşmakta olup ayrıca S3/0 ile S3/7 kolu mansap 
noktalarında oluşan taşkın suları birleşerek sahil 
şeridi boyunca geniş bir alanda taşkına sebep olduğu 
belirlenmiştir. 

S3/9 kolu olarak isimlendirilen Sepetçi Deresi mansap 
kesiminde bulunan menfezin kapasitesinin yetersiz 
olduğu ve bu bölgede yer alan askeri alanda taşkına 
neden olduğu görülmüştür. Bu taşkınları önlemek 
amacıyla S3/0 dere yatağı yeniden düzenlenmiş olup 
yetersiz olan menfezlerin yerine imar geçişleri dikkate 
alınarak 5 adet yeni köprü, 15 adet yeni menfez 
önerilmiştir. İmara uygun olması ve hesaplamaları 
sonucunda yeterli kesite sahip olduğu görülen 6 adet 
mevcut menfez ön projede korunmuştur. Önerilen 
köprüler S3/0 kolunun 0+094 ile 0+164 km, 0+386 
ile 0+402 km, 0+646 ile 0+656 km, 0+961 ile 0+968 
ve 1+135 ile 1+142 km’leri arasında öngörülmüştür. 
Önerilen yeni menfezlerin S3/0 kolunun 1+458 ile 
1+470 km, 1+530 ile 1+560 km, 1+638 ile 1+650 km, 
2+195 ile 2+201 km, 2+226 ile 2+240 km, 2+663 ile 
2+679 km, 3+075 ile 3+091 km, 3+428 ile 3+442 km, 
3+516 ile 3+523 km, 3+673 ile 3+681 km, 3+777 ile 
3+817km, 4+899 ile 4+913 km, 4+982 ile 4+992 km, 
5+488 ile 5+504 ve 6+158 ile 6+175 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

System 3
System 3 includes the Bostanlı, Ilıca, Sepetçi, Eskiseki, 
Kartalkaya and Dallık streams. In numerical analysis 
carried out using the HEC-RAS program the peak 
flow values that result from 100 and 500 years return 
period precipitation were calculated using the Mockus 
method. Flow rates used in the modeling are given in 
Table 3.7.

When the results of the flood modeling performed with 
HEC-RAS software were examined, it was seen that the 
culverts on the main branch of the Bostanlı Eskiseki 
Stream, called the S3/0 tributary, caused flooding 
due to insufficient culverts. It was determined that 
the flood waters accumulated due to the insufficient 
culvert at the İzmir Ring Motorway crossing on the 
Kartalkaya Stream, which is named as the S3/1 branch. 
As a result of the numerical analysis, it is seen that the 
insufficiency of the some other culverts on the S3/1 
branch causes floods.

Flooding occurs due to the insufficient culvert on the 
Ilıca Stream, which is called the S3/7 branch, and it has 
also been determined that the flood waters formed at 
the downstream points of the S3/0 and S3/7 branch 
combine and cause flooding in a wide area along the 
coastline. 

It has been observed that the capacity of the culvert in 
the downstream section of Sepetçi Stream, called the 
S3/9 branch, was insufficient and caused flooding in the 
military area in this region. In order to prevent these 
floods, the S3/0 stream bed has been rearranged, and 5 
new bridges and 15 new culverts have been proposed, 
taking into account the zoning transitions to replace 
the insufficient culverts. 6 existing culverts, which 
were found to be suitable for construction and to have 
sufficient cross-sections as a result of the calculations, 
were preserved in the preliminary project. Proposed 
bridges on S3/0 branch are planned between 0+094 
and 0+164 km, 0+386 and 0+402 km, 0+646 and 0+656 
km, 0+961 and 0+968 and 1+135 and 1+142 km. The 
proposed culverts of the S3/0 branch are planned to 
be constructed between 1+458 and 1+470 km, 1+530 
and 1+560 km, 1+638 and 1+650 km, 2+195 and 2+201 
km, 2+226 and 2+240 km, 2+663 and 2+679 km, 3+075 
and 3+091 km, 3+428 and 3+442 km, 3+516 and 3+523 
km, 3+673 and 3+681 km, 3+777 and 3+817 km, 4+899 
km and 4+913 km, 4+982 and 4+992 km, 5+488 and 
5+504 km as well as 6+175 km and 6+158. 

Table 1.12 Peak flow values for System 3 that will be caused by 100 and 
500 years return period precipitation| Tablo 1.12 Sistem 3 için 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.12 Peak flow values for System 3 that will be caused by 100 and 
500 years return period precipitation| Tablo 1.12 Sistem 3 için 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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S3/1 dere yatağı üzerinde de gerekli görülen kesitler 
yenilenmiş olup ayrıca 3 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Hesaplar sonucu yeterli kesite sahip olduğu belirlenen 
1 menfez ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S3/1 dere yatağının 0+020 ile 0+032 km, 0+470 
ile 0+504 km ve 0+857 ile 0+953 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S3/2 kolunda yine dere yatağı için yapılan hesaplar 
doğrultusunda yeni kesitler önerilmiş olup ayrıca 6 
adet yeni menfez önerilmiştir. S3/2 kolu üzerinde 
bulunan ve kapasiteleri yeterli görülen 2 adet menfez 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S3/2 dere 
yatağının 0+281 ile 0+293 km, 0+570 ile 0+590 km, 
1+070 ile 1+080 km, 1+128 ile 1+142 km, 1+287 
ile 1+303 km ve 1+850 ile 1+888 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S3/3 kolunda yine dere yatağı için gerçekleştirilen 
hesaplar doğrultusunda yeni düzenlemeler önerilmiş 
olup ayrıca 4 adet yeni menfez önerilmiştir. S3/3 kolu 
üzerinde bulunan ve kapasiteleri yeterli görülen 1 adet 
menfez korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S3/3 
dere yatağının 0+019 ile 0+026 km, 0+115 ile 0+128 
km, 0+206 ile 0+213 km ve 0+293 ile 0+303 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. 

S3/4 kolu için belirli bölgelerde yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup kolun 0+125 ile 0+144 km’leri 
arasına 1 adet yeni menfez konulması öngörülmüştür. 
S3/5 dere yatağı için yatak boyunca gerekli 
görülen kısımlarda yeni kesitler önerilmiştir. Ayrıca 
gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda yetersiz olan 
menfezlerin yerine 3 adet yeni menfez önerilmiştir.
Önerilen yeni menfezlerin S3/5 dere yatağının 0+411 
ile 0+431 km, 0+599 ile 0+611 km ve 0+822 ile 0+854 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S3/6 kolunda yetersiz görülen kesitler için yeni kesit 
önerileri verilmiş olup dere yatağı üzerinde bulunan 
yetersiz menfezler yerine 0+388 ile 0+408 km’leri 
arasına 1 adet yeni menfez önerilmiştir. S3/7 dere 
yatağı için de yeni kesit önerilerinin yanı sıra imar 
geçişleri de dikkate alınarak 10 adet yeni menfez 
önerilmiştir. 

Dere yatağı boyunca yeterli görülen mevcut 7 menfez 
ise korunmuştur. Yeni menfezler S3/7 kolunun 0+259 
ile 0+285 km, 0+307 ile 0+387 km, 1+656 ile 1+700 
km, 2+318 ile 2+343 km, 2+530 ile 2+247 km, 3+153 
ile 3+172 km, 3+360 ile 3+380 km, 3+745 ile 3+760 
km, 4+297 ile 4+304 km ve 4+444 ile 4+450 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. S3/8 dere yatağının 
mevcut durumu incelenerek yetersiz kesimleri için yeni 
kesitler önerilmiştir. Sayısal hesaplamalar sonucunda 
S3/8 dere yatağındaki yetersiz menfezler yerine hattın 
0+046 ile 0+138 km’leri arasına 1 adet yeni menfez 
yapılması önerilmiştir. S3/9 dere yatağı için ise önerilen 
yeni kesitlerin yanı sıra 8 adet yeni menfez yapılması 
öngörülmüştür. Önerilen yeni menfezlerin S3/9 dere 
yatağının 0+099 ile 0+110 km, 0+141 ile 0+152 km, 
0+241 ile 0+285 km, 1+642 ile 1+651 km, 1+655 ile 
1+680 km, 1+906 ile 1+925 km, 3+796 ile 3+813 km ve 
4+590 ile 4+607 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

Necessary sections on the S3/1 stream bed were also 
renewed and 3 new culverts were proposed. One 
culvert, which was determined to have sufficient cross-
section as a result of calculations, was preserved. It 
is envisaged that the proposed new culverts will be 
constructed between 0+020 and 0+032 km, 0+470 and 
0+504 km and 0+857 and 0+953 km of the S3/1 stream 
bed. 

In the S3/2 branch, new sections were proposed in line 
with the calculations made for the stream bed, and 6 
new culverts were also proposed. The two culverts 
on the S3/2 branch, which have sufficient capacities, 
have been preserved. The proposed new culverts are 
planned between 0+281 and 0+293 km, 0+570 and 
0+590 km, 1+070 and 1+080 km, 1+128 and 1+142 km, 
1+287 and 1+ 303 km and 1+850 and 1+888 km of the 
S3/2 stream bed.

In the S3/3 branch, new arrangements have been 
proposed in line with the calculations made for 
the stream bed, and 4 new culverts have also been 
proposed. One culvert on the S3/3 branch, which has 
sufficient capacity, has been preserved. It is envisaged 
that the proposed new culverts will be constructed 
between 0+019 and 0+026 km, 0+115 and 0+128 km, 
0+206 and 0+213 km and 0+293 and 0+303 km of the 
S3/3 stream bed. 

New regulations have been envisaged for the S3/4 
branch in certain regions, and it has been envisaged 
to place a new culvert between 0+125 and 0+144 km 
of the branch. 

For the S3/5 stream bed, new sections have been 
proposed along the bed where deemed necessary. In 
addition, as a result of the calculations, 3 new culverts 
were proposed to replace the insufficient culverts. It 
is envisaged that the proposed new culverts will be 
constructed between 0+411 and 0+431 km, 0+599 and 
0+611 km and 0+822 and 0+854 km of the S3/5 stream 
bed. 

New section suggestions were given for the sections 
that were deemed insufficient in the S3/6 branch, 
and 1 new culvert was proposed between 0+388 and 
0+408 kms instead of the insufficient culverts on the 
stream bed. For the S3/7 stream bed, 10 new culverts 
were proposed considering the zoning transitions as 
well as the new section proposals. 

The 7 existing culverts, which are considered adequate 
along the stream bed, have been preserved. The new 
culverts of the S3/7 branch are planned between 
0+259 with 0+285 km, 0+307 with 0+387 km, 1+656 
with 1+700 km, 2+318 with 2+343 km, 2+530 with 
2+247 km , 3+153 and 3+172 km, 3+360 and 3+380 km, 
3+745 and 3+760 km, 4+297 and 4+304 km, and 4+444 
and 4+450 kms. The current state of the S3/8 stream 
bed was examined and new sections were proposed 
for its insufficient sections. As a result of numerical 
calculations, it has been suggested to construct a 
new culvert between 0+046 and 0+138 km of the line 
instead of the insufficient culverts in the S3/8 stream 
bed. In addition to the proposed new sections for the 
S3/9 stream bed, 8 new culverts are foreseen to be 
built. The proposed new culverts are between 0+099 
and 0+110 km, 0+141 with 0+152 km, 0+241 with 
0+285 km, 1+642 with 1+651 km, 1+655 with 1+ It is 
proposed to be built between 680 km, 1+906 to 1+925 
km, 3+796 to 3+813 km, and 4+590 to 4+607 km.
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Sistem 4
Sistem 4, Bayraklı ilçesinde bulunan Şelale deresinden 
oluşmaktadır. 100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın 
sebep olacağı pik debi değerleri Mockus yöntemiyle 
hesaplanmıştır. Kullanılan debi değerleri Tablo 1.13’te 
verilmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda dere yatağı eğiminin yüksek 
olması sebebiyle su hızının arttığı ve bu alanlarda tehlike 
riskinin fazla olduğu belirlenmiştir. Yüksek hız ve kesit 
yetersizliği sebebiyle menfez girişlerinde de taşkınlar 
görülmektedir. Menfez içerisine alınamayan suyun 
İzban geçişini de aşarak bölgede taşkına sebep olduğu 
belirtilmiştir. Bu taşkınların önlenmesi amacıyla S4/0 
dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler öngörülmüş 
olup ayrıca 17 adet yeni menfez önerilmiştir. 

Önerilen yeni menfezlerin S4/0 dere yatağının 0+027 
ile 0+045 km, 0+072 ile 0+198 km, 0+248 ile 0+272 km, 
0+355,88 ile 0+373,88 km, 0+497 ile 0+513 km, 0+588 
ile 0+604 km, 0+640 ile 0+660 km, 0+705 ile 0+723 
km, 0+767 ile 0+781 km, 0+879 ile 0+891 km, 0+905 
ile 0+921 km, 0+946 ile 0+964 km, 1+003 ile 1+015 km, 
1+072 ile 1+092 km, 1+151,5 ile 1+163,5 km, 1+202 ile 
1+214 km ve 1+243,66 ile 1+261,66 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir.

Sistem 5
Bayraklı ve Bornova ilçesinde bulunan Sistem 5, 
Bornova Çayı, Laka, Balali, Sarıkaya, Eğridere, Kayadibi 
ve Çamiçi Derelerinden oluşmaktadır. Hec-Ras 
programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 
100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik 
debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.14’te 
verilmektedir. 

System 4
System 4 consists of the Waterfall stream located in 
Bayraklı district. Peak flow values caused by 100 and 
500 years return period precipitation were calculated 
by Mockus method. The flow rates used are given in 
Table 1.13.

As a result of the analysis, it was determined that the 
water velocity increased due to the high slope of the 
stream bed and the risk of danger was high in these 
areas. Floods are also seen at the entrances of the 
culverts due to the high velocity and insufficiency of 
the section. It has been stated that the water, which 
cannot be taken into the culvert, exceeds the İzban 
passage and causes flooding in the region. In order to 
prevent these floods, new regulations were envisaged 
for S4/0 stream bed sections and 17 new culverts were 
also proposed. 

The new culverts on S4/0 stream bed are planned 
between 0+027 and 0+045 km, 0+072 with 0+198 
km, 0+248 with 0+272 km, 0+355.88 with 0+373.88 
km, 0+497 to 0+513 km, 0+588 to 0+604 km, 0+640 
to 0+660 km, 0+705 to 0+723 km, 0+767 to 0+781 
km, 0+879 to 0+891 km, 0+905 to 0+921 km, 0+946 
to 0+964 km, 1+003 to 1+015 km, 1+072 to 1+092 
km, 1+151.5 to 1+163.5 km, 1+202 and 1+214 km and 
between 1+243,66 and 1+261.66 km.

System 5
System 5, located in Bayraklı and Bornova districts, 
consists of Bornova Stream, Laka, Balali, Sarıkaya, 
Eğridere, Kayadibi and Çamiçi Streams. In the numerical 
analysis carried out using the Hec-Ras program, the 
peak flow values that will result from 100 and 500 
years return period precipitation were calculated 
by the Mockus method. The flow rates used in the 
modeling are given in Table 1.14. Table 1.14 Peak flow 
values for system 5 that will be caused by 100 and 500 
years return period 
precipitation.

Table 1.13 Peak flow values for system 4 that will be caused by 100 and 
500 years return period precipitation| Tablo 1.13 Sistem 4 için 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.13 Peak flow values for system 4 that will be caused by 100 and 
500 years return period precipitation| Tablo 1.13 Sistem 4 için 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.14 Peak flow values for system 5 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.14 Sistem 5 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.14 Peak flow values for system 5 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.14 Sistem 5 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Hesap Noktası Hesap Noktası
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Yapılan taşkın modellemesi sonucunda S5/0 kolu 
olarak isimlendirilen Bornova Çayı ve S5/5 kolu olarak 
isimlendirilen Kudurgan Deresi üzerinde bulunan bazı 
menfezlerin yetersiz olduğu görülmüş ve bu sebeple 
bölgede bulunan bazı yerleşim yerlerinin taşkın 
sularından etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca bölgede 
biriken taşkın sularının Manas Bulvarı’nı aşarak 
sahile doğru akışa geçtiği gözlenmiştir. Bu taşkınların 
önlenmesi amacıyla S5/0 dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup ayrıca 5 adet yeni 
menfez önerilmiş, yeterli kesite sahip olduğu saptanan 
13 menfez ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S5/0 dere yatağının 0+058 ile 0+088 km, 1+364 ile 
1+394 km, 2+163 ile 2+208 km, 4+018 ile 4+039 
km ve 4+375 ile 4+382 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S5/5 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup ayrıca 6 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 3 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S5/5 dere 
yatağının 0+106 ile 0+122 km, 0+160 ile 0+167 km, 
0+209 ile 0+239 km, 0+357 ile 0+397 km, 0+573 
ile 0+623 km ve 1+651 ile 1+667 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S5/6 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup ayrıca kolun 1+727 ile 1+799 km’leri 
arasında 1 adet yeni menfez önerilmiş, yeterli kesite 
sahip olduğu saptanan 4 menfez ise korunmuştur. 

S5/9 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup ayrıca kolun 0+225 ile 0+237 km’leri 
arasında 1 adet yeni menfez önerilmiştir. 

Sistem 6
Sistem 6 Kırmızıtoprak, Şeytan, Taşpınar, Kocaboğaz, 
Kazankulbu, Manda, Kavaklıdere, Malama, Gökdere, 
Piçi, Sabi, Arap, Üniversite ve Malama derelerinden 
oluşmaktadır. Hec-Ras programı kullanılarak 
gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.15’te verilmektedir. 

Sistem 6’da gerçekleştirilen sayısal analiz sonucunda 
bazı dere kesitleri ve menfezlerin yetersiz kaldığı 
belirlenmiş olup bölgede Ankara Caddesi, E881 
otoyolu ve şehir merkezinde taşkınlara sebep olduğu 
görülmüştür.  Bu taşkınların önlenmesi amacıyla S6/0 
(Manda ve Kavaklıdere) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 5 adet yeni köprü ve 
46 adet yeni menfez önerilmiş, yeterli kesite sahip 
olduğu saptanan 3 menfez ise korunmuştur. 

As a result of the flood modeling, it was observed that 
some culverts on the Bornova Stream, named S5/0 
tributary, and Kudurgan Stream, named S5/5 tributary, 
were insufficient and therefore some settlements in 
the region were affected by flood waters. In addition, 
it was observed that the flood waters accumulating in 
the region passed over Manas Boulevard and flowed 
towards the coast. In order to prevent these floods, 
new regulations were envisaged for the S5/0 stream 
bed sections, and 5 new culverts were proposed. 13 
culverts with sufficient cross-sections were preserved. 
The proposed new culverts are between 0+058 and 
0+088 km, 1+364 and 1+394 km, 2+163 and 2+208 km, 
4+018 with 4+039 km and 4+375 with 4+382 km. 

New regulations were envisaged for the S5/5 stream 
bed sections, and 6 new culverts were proposed, and 
3 culverts, which were found to have sufficient cross-
sections, were preserved. The proposed new culverts 
of S5/5 stream bed are between 0+106 and 0+122 km, 
0+160 with 0+167 km, 0+209 with 0+239 km, 0+357 
with 0+397 km, 0+573 with 0+623 km and 1+651 and 
1+667 kms. 

New regulations were envisaged for the S5/6 stream 
bed sections, and 1 new culvert was proposed between 
km 1+727 and 1+799 of the branch, and 4 culverts 
that were found to have sufficient cross-sections were 
preserved. 

New regulations have been envisaged for S5/9 stream 
bed sections, and a new culvert has been proposed 
between 0+225 and 0+237 km of the branch.

System 6
System 6 consists of Kırmızıtoprak, Satan, Taşpınar, 
Kocaboğaz, Kazankulbu, Manda, Kavaklıdere, Malama, 
Gökdere, Piçi, Sabi, Arap, Üniversitesi and Malama 
streams. In the numerical analysis carried out using the 
Hec-Ras program, the peak flow values that will result 
from 100 and 500 years return period precipitation 
were calculated by the Mockus method. The flow rates 
used in the modeling are given in Table 1.15.

As a result of the numerical analysis carried out in 
System 6, it was determined that some stream sections 
and culverts were insufficient and it was observed 
that it caused floods in the region on Ankara Street, 
E881 highway and the city center. In order to prevent 
these floods, new regulations were envisaged for the 
S6/0 (Manda and Kavaklıdere) stream bed sections, 
5 new bridges and 46 new culverts were proposed, 
and 3 culverts that were found to have sufficient cross 
sections were preserved. 

Table 1.15 Peak flow values for system 6 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.15 Sistem 6 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.15 Peak flow values for system 6 that will be caused by 100 and 500 
years return period precipitation| Tablo 1.15 Sistem 6 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Hesap Noktası
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Önerilen yeni köprülerin S6/0 dere yatağının 0+0030 
ile 0+033 km, 0+116 ile 0+206 km, 0+821 ile 0+916 
km, 0+975 ile 0+985 km ve 1+139 ile 1+184 km’leri 
arasında yapılması önerilmiştir. Önerilen yeni 
menfezlerin ise S6/0 dere yatağının 1+367 ile 1+387 
km, 1+440 ile 1+460 km, 1+594 ile 1+614 km, 1+661 
ile 1+676 km, 1+764 ile 1+792 km, 3+499 ile 3+526 
km, 3+667 ile 3+672 km, 3+740 ile 3+812 km, 3+870 
ile 3+887 km, 4+427 ile 4+442 km, 4+610 ile 4+618 
km, 4+747 ile 4+800 km, 5+430 ile 5+481 km,  5+958 
ile 5+976 km, 6+228 ile 6+243 km, 6+482 ile 6+500 
km, 7+528 ile 7+673 km, 8+090 ile 8+107 km, 8+186 
ile 8+200 km, 8+308 ile 8+340 km, 8+439 ile 8+453 
km, 8+548 ile 8+633 km, 8+834 ile 8+868 km, 9+000 
ile 9+090 km, 9+281 ile 9+300 km, 9+386 ile 9+414 
km, 9+533 ile 9+549 km, 9+617 ile 9+637 km, 9+730 
ile 9+739 km, 9+825 ile 9+833 km, 10+056 ile 10+064 
km, 10+284 ile 10+318 km, 11+205 ile 11+218 km, 
12+109 ile 12+125 km, 12+167 ile 12+181 km, 12+486 
ile 12+498 km, 13+447 ile 13+456 km, 13+616 ile 
13+760 km, 14+040 ile 14+062 km, 14+762 ile 14+774 
km, 14+897 ile 14+908 km, 15+056 ile 15+086 km, 
15+135 ile 15+165 km, 15+325 ile 15+360 km, 15+415 
ile 15+425 km ve 15+450 ile 15+460 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S6/2 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 20 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 2 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S6/2 dere 
yatağının 0+052 ile 0+080 km, 0+295 ile 0+385 km, 
0+535 ile 0+560 km, 0+850 ile 0+875 km, 1+151 ile 
1+171 km, 1+518 ile 1+538 km, 1+680 ile 1+700 km 
2+067 ile 2+145 km, 2+290 ile 2+315 km, 3+135 ile 
3+165 km, 3+272 ile 3+3+300 km, 3+350 ile 3+360 km, 
3+595 ile 3+602 km, 4+420 ile 4+440 km, 5+595 ile 
5+615 km, 6+565 ile 6+585 km, 6+900 ile 6+915 km, 
9+365 ile 9+415 km, 10+050 ile 10+060 km ve 10+780 
ile 10+800 km’leri arasında yapılması planlanmıştır. 

S6/4 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 15 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 2 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S6/4 dere 
yatağının 0+006 ile 0+041 km, 0+415 ile 0+450 km, 
1+620 ile 1+645 km, 1+733 ile 1+790 km, 1+980 ile 
2+160 km, 2+391 ile 2+511 km, 2+606 ile 2+631 km, 
3+050 ile 3+100 km, 3+183 ile 3+213 km, 3+415 ile 
3+460 km, 3+504 ile 3+516 km, 3+577 ile 3+587 km, 
3+715.5 ile 3+722.5 km, 3+872 ile 3+879 km ve 3+955 
ile 3+990 km’leri arasında yapılması planlanmıştır. 

S6/6 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S6/6 dere yatağının 0+389 
ile 0+456 km, 0+850 ile 0+925 km, 2+060 ile 2+095 
km ve 2+733 ile 2+768 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür.

S6/8 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 10 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 1 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S6/8 dere 
yatağının 0+215 ile 0+230 km, 0+345 ile 0+360 km, 
0+935 ile 0+960 km, 1+217 ile 1+277 km, 1+835 ile 
1+925 km, 2+145 ile 2+175 km, 2+399.84 ile 2+419.84 
km, 2+444 ile 2+482 km, 2+699 ile 2+711 km ve 2+860 
ile 2+905 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

The proposed new bridges of S6/0 stream bed are 
planned 0+0030 and 0+033 km, 0+116 and 0+206 
km, 0+821 and 0+916 km, 0+975 and 0+985 km and 
1+139 with 1+ 184 km. The proposed new culverts of 
the S6/0 stream bed are planned between 1+367 and 
1+387 km, 1+440 and 1+460 km, 1+594 and 1+614 km, 
1+661 and 1+676 km, 1+764 and 1+792 km, 3+499 and 
3+526 km, 3+667 and 3+672 km, 3+740 and 3+812 km, 
3+870 and 3+887 km, 4+427 and 4+442 km, 4+610 and 
4+618 km, 4+747 and 4+800 km, 5+430 and 5+481 km,  
5+958 and 5+976 km, 6+228 and 6+243 km, 6+482 and 
6+500 km, 7+528 and 7+673 km, 8+090 and 8+107 km, 
8+186 and 8+200 km, 8+308 and 8+340 km, 8+439 and 
8+453 km, 8+548 and 8+633 km, 8+834 and 8+868 km, 
9+000 and 9+090 km, 9+281 and 9+300 km, 9+386 and 
9+414 km, 9+533 and 9+549 km, 9+617 and 9+637 km, 
9+730 and 9+739 km, 9+825 and 9+833 km, 10+056 
and 10+064 km, 10+284 and 10+318 km, 11+205 and 
11+218 km, 12+109 and 12+125 km, 12+167 and 
12+181 km, 12+486 and 12+498 km, 13+447 and 
13+456 km, 13+616 and 13+760 km, 14+040 and 
14+062 km, 14+762 and 14+774 km, 14+897 and 
14+908 km, 15+056 and 15+086 km, 15+135 and 
15+165 km, 15+325 and 15+360 km, 15+415 and 
15+425 km ve 15+450 and 15+460 km.

New regulations were envisaged for S6/2 stream 
bed sections, 20 new culverts were proposed, and 
2 culverts that were found to have sufficient cross 
sections were preserved. The proposed new culverts 
of the S6/2 stream bed are planned between 0+052 
and 0+080 km, 0+295 and 0+385 km, 0+535 and 0+560 
km, 0+850 and 0+875 km, 1+151 and 1+171 km, 1+518 
and 1+538 km, 1+680 and 1+700 km 2+067 and 2+145 
km, 2+290 and 2+315 km, 3+135 and 3+165 km, 3+272 
and 3+3+300 km, 3+350 and 3+360 km, 3+595 and 
3+602 km, 4+420 and 4+440 km, 5+595 and 5+615 
km, 6+565 and 6+585 km, 6+900 and 6+915 km, 9+365 
and 9+415 km, 10+050 and 10+060 km ve 10+780 and 
10+800 km. 

New regulations have been envisaged for S6/4 stream 
bed sections, 15 new culverts have been proposed, 
and 2 culverts, which were found to have sufficient 
cross-sections, were preserved. The new culverts were 
planned between 0+006 and 0+041 km, 0+415 and 
0+450 km, 1+620 and 1+645 km, 1+733 and 1+790 km, 
1+980 and 2+160 km, 2+391 and 2+511 km, 2+606 and 
2+631 km, 3+050 and 3+100 km, 3+183 and 3+213 km, 
3+415 and 3+460 km, 3+504 and 3+516 km, 3+577 and 
3+587 km, 3+715.5 and 3+722.5 km, 3+872 and 3+879 
km ve 3+955 and 3+990 km. 

New regulations have been envisaged for S6/6 stream 
bed sections and 4 new culverts have been proposed. 
It is envisaged that the proposed new culverts will be 
constructed between 0+389 and 0+456 km, 0+850 and 
0+925 km, 2+060 and 2+095 km and 2+733 and 2+768 
km of the S6/6 stream bed. 

New regulations were envisaged for S6/8 stream bed 
sections, 10 new culverts were proposed, and 1 culvert, 
which was found to have sufficient cross-section, was 
preserved. The proposed new culverts are between 
0+215 and 0+230 km, 0+345 and 0+360 km, 0+935 
and 0+960 km, 1+217 and 1+277 km, 1+835 and 1+925 
km, 2+145 and 2+175 km, 2+399.84 and 2+419.84 km, 
2+444 and 2+482 km, 2+699 and 2+711 km ve 2+860 
and 2+905 km. 
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S6/12 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 9 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S6/12 dere yatağının 0+096 
ile 0+111 km, 0+828 ile 0+843 km, 1+820 ile 1+850 
km, 2+072 ile 2+114 km, 2+818 ile 2+848 km, 3+050 
ile 3+330 km, 3+638 ile 3+650 km, 4+090 ile 4+206 
km ve 4+632 ile 4+647 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S6/14 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 10 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 1 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S6/14 dere 
yatağının 0+000 ile 0+020 km, 0+147 ile 0+157 km, 
0+228 ile 0+240 km, 0+275 ile 0+352 km, 0+615.5 ile 
0+686.2 km, 0+813 ile 0+821 km, 0+954 ile 0+964 km, 
1+084 ile 1+094 km, 1+410.5 ile 1+460.5 km ve 1+503.5 
ile 1+522 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S6/15 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup yeterli kesite sahip olduğu saptanan 
1 menfez ise korunmuştur. 

S6/17 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 5 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 2 menfez ise 
korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S6/17 dere 
yatağının 0+310 ile 0+335 km, 1+360 ile 1+398 km, 
1+900 ile 1+920 km, 2+410 ile 2+440 km ve 2+512 ile 
2+532 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S6/21 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S6/21 dere yatağının 
0+695.5 ile 0+703.5 km, 1+023 ile 1+033 km ve 1+185 
ile 1+200 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

Sistem 7
Sistem 7 Arap, Kokluca (Kan), Gültepe (Boğaziçi), 
Gültepe (Boğaziçi) Deresi Yan Kolu, Armutlu, Birinci 
Kemerli, İkinci Kemerli, TınazTepe, Kozağaç, Günerçam, 
Çam, Yobaz Deresi Ana Kol, Yobaz Deresi Yan Kolu, 
Hacıbağ, Irmak Deresi Ana Kol, Irmak Deresi 1. Yan 
Kolu, Irmak Deresi 2. Yan Kolu, Karaolukçu, Karaolukçu 
Deresi Yan kolu, Emrez, Emrez Deresi Yan kolu, 
Uzundere Deresi Ana kol, Uzundere Deresi 1. Yan kolu, 
Uzundere Deresi 2. Yan kolu, Uzundere Deresi 3. Yan 
kolu, Çitlembik Deresi Ana kol, Çitlembik Deresi 1. 
Yan Kolu, Çitlembik Deresi 2. Yan Kolu, Çamlık Deresi, 
Melez derelerinden oluşmaktadır. 

Hec-Ras programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal 
analizde 100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı 
pik debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.16’da 
verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi amacıyla 
S7/0 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 1 adet yeni köprü ve 28 adet yeni 
menfez önerilmiş, yeterli kesite sahip olduğu saptanan 
12 adet mevcut köprü ise korunmuştur. 

New regulations have been envisaged for S6/12 stream 
bed sections and 9 new culverts have been proposed. 
The proposed new culverts of the S6/12 stream bed 
are planned between 0+096 and 0+111 km, 0+828 and 
0+843 km, 1+820 and 1+850 km, 2+072 and 2+114 km, 
2+818 and 2+848 km, 3+050 and 3+330 km, 3+638 and 
3+650 km, 4+090 and 4+206 km and 4+632 and 4+647 
km. 

New regulations were envisaged for the S6/14 stream 
bed sections, 10 new culverts were proposed, and 
1 culvert, which was found to have sufficient cross-
section, was preserved. The proposed new culverts are 
between 0+000 and 0+020 km, 0+147 and 0+157 km, 
0+228 and 0+240 km, 0+275 and 0+352 km, 0+615.5 
and 0+686.2 km, 0+813 and 0+821 km, 0+954 and 
0+964 km, 1+084 and 1+094 km, 1+410.5 and 1+460.5 
km ve 1+503.5 and 1+522 km. 

New regulations have been envisaged for S6/15 stream 
bed sections, and 1 culvert, which was found to have 
sufficient cross-section, has been preserved. 

New regulations were envisaged for the S6/17 stream 
bed sections, 5 new culverts were proposed, and 2 
culverts, which were found to have sufficient cross-
sections, were preserved. The proposed new culverts 
of the S6/17 stream bed are planned between 0+310 
and 0+335 km, 1+360 and 1+398 km, 1+900 and 1+920 
km, 2+410 and 2+440 km ve 2+512 and 2+532 km. 

New regulations are foreseen for S6/21 stream 
bed sections and 3 new culverts are proposed. It is 
suggested that the proposed new culverts should be 
constructed between 0+695.5 and 0+703.5 km, 1+023 
and 1+033 km and 1+185 and 1+200 km of the S6/21 
stream bed.

System 7
System 7 consists of  Arap, Kokluca (Kan), Gültepe 
(Boğaziçi), Gültepe (Boğaziçi) stream tributary, 
Armutlu, Birinci Kemerli, İkinci Kemerli, TınazTepe, 
Kozağaç, Günerçam, Çam, Yobaz Deresi Ana Kol, 
Yobaz Deresi tributary, Hacıbağ, Irmak Deresi Ana Kol, 
Irmak Deresi 1. Tributary, Irmak Deresi 2. tributary, 
Karaolukçu, Karaolukçu Deresi tributary, Emrez, Emrez 
Deresi tributary, Uzundere Deresi Ana kol, Uzundere 
Deresi 1. Tributary, Uzundere Deresi 2. Tributary, 
Uzundere Deresi 3. Tributary, Çitlembik Deresi Ana kol, 
Çitlembik Deresi 1. Tributary, Çitlembik Deresi 2. Yan 
Kolu, Çamlık Deresi, and Melez streams. 

100 and 500 year peak discharge values are computed 
by Mockus method in HEC_RAS computations. The 
discharge values used in the modelling are presented 
in Table 1.16.

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S7/0 stream section 
a new design is proposed, in addition to 1 new bridge 
and 28 new culverts, and other existing 12 bridges 
are preserved. The proposed new bridge can be 
constructed in between 1+590 at 1+650 km at section 
of S7/0 stream. 
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Önerilen yeni köprünün S7/0 dere yatağının 1+590 ile 
1+650 km’leri arasında yapılması önerilmiştir.  Önerilen 
yeni menfezlerin ise S7/0 dere yatağının 2+870 ile 
2+910 km, 4+434 ile 4+446 km, 4+665 ile 4+682 km, 
4+875 ile 4+900 km, 5+390 ile 5+400 km, 5+449 ile 
5+509 km, 7+194 ile 7+200 km, 7+987.5 ile 7+993.5 
km, 8+710 ile 8+738 km, 8+977.5 ile 8+985.5 km, 
9+257 ile 9+282 km, 10+372 ile 10+390 km, 10+590 
ile 10+625 km, 10+715 ile 10+727 km, 10+749 ile 
10+754 km, 10+958 ile 10+973 km 11+835 ile 11+852 
km, 12+217 ile 12+278 km, 12+655 ile 12+670 km, 
12+918.5 ile 12+936.5 km, 14+089 ile 14+134 km, 
14+610.3 ile 14+767.3 km, 15+196.7 ile 15+236.7 km, 
16+024 ile 16+048 km, 16+905 ile 16+927 km, 17+051 
ile 17+081 km, 18+295 ile 18+315 km ve 19+730 ile 
19+777 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/1 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 22 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 1 adet mevcut 
köprü ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S7/1 
dere yatağının 0+527 ile 0+667 km, 0+782 ile 0+797 
km, 0+865 ile 0+910 km, 1+091 ile 1+096 km, 1+124 
ile 1+139 km, 1+190 ile 1+200 km, 1+222 ile 1+232 
km, 1+334 ile 1+358 km, 1+660 ile 1+672 km, 1+922 
ile 2+002 km, 2+300 ile 2+325 km, 2+400 ile 2+452 
km, 2+618 ile 2+650 km, 2+740 ile 2+770 km, 2+835 
ile 2+905 km, 3+140 ile 3+180 km, 3+550 ile 3+585 
km, 3+850 ile 3+880 km, 4+115 ile 4+150 km, 4+500 
ile 4+550 km, 4+785 ile 4+825 km ve 5+235 ile 5+290 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/2 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 32 adet yeni menfez önerilmiş, 
yeterli kesite sahip olduğu saptanan 1 adet mevcut 
menfez ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S7/2 dere yatağının 0+250 ile 0+326 km, 0+647 ile 
0+702 km, 0+800 ile 0+865 km, 0+910 ile 0+920 km, 
0+952 ile 0+964 km, 1+012 ile 1+037 km, 1+190.5 ile 
1+205.5 km, 1+305 ile 1+315 km, 1+428 ile 1+458 km, 
1+680 ile 1+720 km, 1+778 ile 1+840 km, 1+892 ile 
1+942 km, 2+100 ile 2+130 km, 2+187 ile 2+197 km, 
2+262 ile 2+292 km, 2+388 ile 2+420 km, 2+520 ile 
2+540 km, 2+590 ile 2+615 km, 2+673 ile 2+700 km, 
3+175 ile 3+215 km, 3+232 ile 3+262 km, 3+405 ile 
3+425 km, 3+458 ile 3+472 km, 3+500 ile 3+508 km, 
3+563 ile 3+572 km, 3+692 ile 3+777 km, 3+908 ile 
3+913 km, 3+992 ile 4+025 km, 4+094 ile 4+106 km, 
4+143 ile 4+158 km, 4+270 ile 4+343 km ve 4+343 ile 
4+440 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

The proposed new culverts can be constructed at 
sections of S7/0 stream at 2+870 and 2+910 km, 4+434 
and 4+446 km, 4+665 and 4+682 km, 4+875 and 4+900 
km, 5+390 and 5+400 km, 5+449 and 5+509 km, 7+194 
and 7+200 km, 7+987.5 and 7+993.5 km, 8+710 and 
8+738 km, 8+977.5 and 8+985.5 km, 9+257 and 9+282 
km, 10+372 and 10+390 km, 10+590 and 10+625 
km, 10+715 and 10+727 km, 10+749 and 10+754 
km, 10+958 and 10+973 km 11+835 and 11+852 km, 
12+217 and 12+278 km, 12+655 and 12+670 km, 
12+918.5 and 12+936.5 km, 14+089 and 14+134 km, 
14+610.3 and 14+767.3 km, 15+196.7 and 15+236.7 
km, 16+024 and 16+048 km, 16+905 and 16+927 
km, 17+051 and 17+081 km, 18+295 and 18+315 km, 
19+730 and 19+777 km. 

For S7/1 stream 22 new culverts are proposed while 
preserving one existing bridge. The proposed culverts 
can be constructed at 0+527 and 0+667 km, 0+782 and 
0+797 km, 0+865 and 0+910 km, 1+091 and 1+096 km, 
1+124 and 1+139 km, 1+190 and 1+200 km, 1+222 and 
1+232 km, 1+334 and 1+358 km, 1+660 and 1+672 km, 
1+922 and 2+002 km, 2+300 and 2+325 km, 2+400 and 
2+452 km, 2+618 and 2+650 km, 2+740 and 2+770 km, 
2+835 and 2+905 km, 3+140 and 3+180 km, 3+550 and 
3+585 km, 3+850 and 3+880 km, 4+115 and 4+150 km, 
4+500 and 4+550 km, 4+785 and 4+825 km, 5+235 and 
5+290 km. 

For S7/2 stream, 32 new culverts are proposed. These 
can be constructed at 0+250 and 0+326 km, 0+647 and 
0+702 km, 0+800 and 0+865 km, 0+910 and 0+920 km, 
0+952 and 0+964 km, 1+012 and 1+037 km, 1+190.5 
and 1+205.5 km, 1+305 and 1+315 km, 1+428 and 
1+458 km, 1+680 and 1+720 km, 1+778 and 1+840 km, 
1+892 and 1+942 km, 2+100 and 2+130 km, 2+187 and 
2+197 km, 2+262 and 2+292 km, 2+388 and 2+420 km, 
2+520 and 2+540 km, 2+590 and 2+615 km, 2+673 and 
2+700 km, 3+175 and 3+215 km, 3+232 and 3+262 km, 
3+405 and 3+425 km, 3+458 and 3+472 km, 3+500 and 
3+508 km, 3+563 and 3+572 km, 3+692 and 3+777 km, 
3+908 and 3+913 km, 3+992 and 4+025 km, 4+094 and 
4+106 km, 4+143 and 4+158 km, 4+270 and 4+343 km, 
4+343 and 4+440 km. 

Table 1.16 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return 
period precipitation for S7 system| Tablo 1.16 Sistem 7 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.16 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return 
period precipitation for S7 system| Tablo 1.16 Sistem 7 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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S7/3 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 34 adet yeni menfez önerilmiş, yeterli 
kesite sahip olduğu saptanan 5 adet mevcut menfez 
ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S7/3 dere 
yatağının 0+010 ile 0+020 km, 0+190.5 ile 0+208.5 km, 
0+240 ile 0+252 km, 0+399 ile 0+411 km, 0+549 ile 
0+566 km, 0+650 ile 0+660 km, 0+667.5 ile 0+708.5 
km, 1+040 ile 1+140 km, 1+420 ile 1+430 km, 1+470.5 
ile 1+475.5 km, 1+513 ile 1+521 km, 1+564 ile 1+574 
km, 1+979 ile 2+021 km, 2+068.5 ile 2+074.5 km, 
2+113 ile 2+128 km, 2+917 ile 2+945 km, 3+724.5 ile 
3+733.5 km, 3+843 ile 3+851 km, 3+915.5 ile 3+933.5 
km, 4+048 ile 4+058 km, 4+209 ile 4+234 km, 4+318.5 
ile 4+330.5 km, 4+397 ile 4+405 km, 4+448 ile 4+458 
km, 4+572 ile 4+582 km, 4+674 ile 4+694 km, 4+802 
ile 4+809 km, 4+965 ile 4+995 km, 5+045 ile 5+050 
km, 5+142 ile 5+152 km, 5+189 ile 5+204 km, 5+315 
ile 5+327 km, 5+415 ile 5+425 km ve 5+545 ile 5+552 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/4 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 14 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/4 dere yatağının 0+440 
ile 0+530 km, 0+550 ile 0+570 km, 0+690 ile 0+710 
km, 0+835 ile 0+855 km, 1+210 ile 1+240 km, 1+365 
ile 1+395 km, 1+555 ile 1+580 km, 1+980 ile 1+990 
km, 2+146 ile 2+171 km, 2+302 ile 2+322 km, 2+385 ile 
2+425 km, 3+070 ile 3+112 km, 3+375 ile 3+415 km ve 
3+625 ile 4+015 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S7/5 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 11 adet yeni menfez önerilmiş, yeterli 
kesite sahip olduğu saptanan 1 adet mevcut menfez ve 
1 adet mevcut köprü ise korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S7/5 dere yatağının 0+246 ile 0+261 km, 
0+783 ile 0+798 km, 1+225 ile 1+237 km, 1+752.5 ile 
1+762.5 km, 2+120 ile 2+145 km, 3+419.5 ile 3+427.5 
km, 3+527 ile 3+542 km, 3+608 ile 3+628 km, 3+728 
ile 3+746 km, 4+575 ile 4+618 km ve 5+082 ile 5+094 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/6 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 14 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/6 dere yatağının 0+028 
ile 0+040 km, 0+122 ile 0+132 km, 0+348 ile 0+438 
km, 0+598 ile 0+610 km, 1+345 ile 1+365 km, 1+394 
ile 1+409 km, 1+549 ile 1+574 km, 1+717 ile 1+722 
km, 1+984 ile 1+994 km, 2+019 ile 2+029 km, 2+077 
ile 2+102 km, 2+187 ile 2+232 km, 2+323 ile 2+478 
km ve 2+684 ile 2+702 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S7/7 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 8 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/7 dere yatağının 0+000 
ile 0+036 km, 0+626 ile 0+642 km, 0+702 ile 0+710 
km, 0+748 ile 0+758 km, 0+944 ile 0+962 km, 1+066 
ile 1+081 km, 1+131 ile 1+143 km ve 1+394 ile 1+422 
km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S7/8 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez önerilmiş, yeterli 
kesite sahip olduğu saptanan 2 adet mevcut menfez 
ise korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin S7/8 dere 
yatağının 0+125 ile 0+132 km, 0+162 ile 0+178 km, 
0+233 ile 0+241 km ve 0+304 ile 0+316 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/9 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 16 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/9 dere yatağının 0+500 
ile 0+665 km, 0+850 ile 0+900 km, 0+965 ile 0+990 
km, 1+114 ile 1+129 km, 1+265 ile 1+315 km, 1+600 
ile 1+625 km, 2+019 ile 2+044 km, 2+470 ile 2+500 km, 
2+823.5 ile 2+838.5 km, 3+038 ile 3+053 km, 3+200 ile 

For S7/3 stream 34 new culverts are proposed while 
preserving 5 existing ones. New culverts can be built 
at  0+010 and 0+020 km, 0+190.5 and 0+208.5 km, 
0+240 and 0+252 km, 0+399 and 0+411 km, 0+549 
and 0+566 km, 0+650 and 0+660 km, 0+667.5 and 
0+708.5 km, 1+040 and 1+140 km, 1+420 and 1+430 
km, 1+470.5 and 1+475.5 km, 1+513 and 1+521 km, 
1+564 and 1+574 km, 1+979 and 2+021 km, 2+068.5 
and 2+074.5 km, 2+113 and 2+128 km, 2+917 and 
2+945 km, 3+724.5 and 3+733.5 km, 3+843 and 3+851 
km, 3+915.5 and 3+933.5 km, 4+048 and 4+058 km, 
4+209 and 4+234 km, 4+318.5 and 4+330.5 km, 4+397 
and 4+405 km, 4+448 and 4+458 km, 4+572 and 4+582 
km, 4+674 and 4+694 km, 4+802 and 4+809 km, 4+965 
and 4+995 km, 5+045 and 5+050 km, 5+142 and 5+152 
km, 5+189 and 5+204 km, 5+315 and 5+327 km, 5+415 
and 5+425 km, 5+545 and 5+552 km. 

For S7/4 stream 14 new culverts are proposed and 
they can be built at 0+440 and 0+530 km, 0+550 and 
0+570 km, 0+690 and 0+710 km, 0+835 and 0+855 km, 
1+210 and 1+240 km, 1+365 and 1+395 km, 1+555 and 
1+580 km, 1+980 and 1+990 km, 2+146 and 2+171 km, 
2+302 and 2+322 km, 2+385 and 2+425 km, 3+070 and 
3+112 km, 3+375 and 3+415 km, 3+625 and 4+015 km. 

For S7/5 stream, 11 new culverts are proposed while 
preserving existing 1 culvert and 1 bridge. The new 
culverts can be built at 0+246 and 0+261 km, 0+783 and 
0+798 km, 1+225 and 1+237 km, 1+752.5 and 1+762.5 
km, 2+120 and 2+145 km, 3+419.5 and 3+427.5 km, 
3+527 and 3+542 km, 3+608 and 3+628 km, 3+728 and 
3+746 km, 4+575 and 4+618 km, 5+082 and 5+094 km. 

For S7/6 stream, 14 new culverts are proposed 0+028 
and 0+040 km, 0+122 and 0+132 km, 0+348 and 0+438 
km, 0+598 and 0+610 km, 1+345 and 1+365 km, 1+394 
and 1+409 km, 1+549 and 1+574 km, 1+717 and 1+722 
km, 1+984 and 1+994 km, 2+019 and 2+029 km, 2+077 
and 2+102 km, 2+187 and 2+232 km, 2+323 and 2+478 
km, 2+684 and 2+702 km. 

For S7/7 stream, 8 new culverts are proposed at 0+000 
and 0+036 km, 0+626 and 0+642 km, 0+702 and 0+710 
km, 0+748 and 0+758 km, 0+944 and 0+962 km, 1+066 
and 1+081 km, 1+131 and 1+143 km, 1+394 and 1+422 
km. 

For S7/8 stream, 4 new culverts are proposed while 
existing 2 are preserved. The new ones can be built at 
0+125 and 0+132 km, 0+162 and 0+178 km, 0+233 and 
0+241 km,  0+304 and 0+316 km. 

For S7/9 stream 16 new culvertsa re proposed at 
0+500 and 0+665 km, 0+850 and 0+900 km, 0+965 and 
0+990 km, 1+114 and 1+129 km, 1+265 and 1+315 km, 
1+600 and 1+625 km, 2+019 and 2+044 km, 2+470 and 
2+500 km, 2+823.5 and 2+838.5 km, 3+038 and 3+053 
km, 3+200 and 3+230 km, 3+448 and 3+468 km, 3+800 
and 3+812 km, 3+953 and 3+961 km, 4+050 and 4+075 
km, 4+200 and 4+220 km. 

For S7/10 stream, 6 new culverts are proposed at  
0+390 and 0+485 km, 0+605 and 0+645 km, 0+765 and 
0+790 km, 1+525 and 1+575 km, 1+915 and 1+942 km, 
2+079 and 2+104 km. 

For S7/11 stream, 4 new culverts are proposed at  
0+000 and 0+015 km, 0+168 and 0+175 km, 0+314 and 
0+359 km, 0+382 and 0+400 km. 
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3+230 km, 3+448 ile 3+468 km, 3+800 ile 3+812 km, 
3+953 ile 3+961 km, 4+050 ile 4+075 km ve 4+200 ile 
4+220 km’leri arasında yapılması önerilmiştir.

S7/10 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 6 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/10 dere yatağının 0+390 
ile 0+485 km, 0+605 ile 0+645 km, 0+765 ile 0+790 km, 
1+525 ile 1+575 km, 1+915 ile 1+942 km ve 2+079 ile 
2+104 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S7/11 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/11 dere yatağının 0+000 
ile 0+015 km, 0+168 ile 0+175 km, 0+314 ile 0+359 
km ve 0+382 ile 0+400 km’leri arasında yapılması 
önerilmiştir. 

S7/18 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 24 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/18 dere yatağının 0+000 
ile 0+020 km, 0+420 ile 0+450 km, 0+533 ile 0+543 
km, 0+601 ile 0+621 km, 0+755 ile 0+770 km, 1+078 
ile 1+095 km, 1+229 ile 1+334 km, 1+292 ile 1+334 
km, 1+549 ile 1+556 km, 1+604 ile 1+612 km, 1+670 
ile 1+700 km, 1+743 ile 1+751 km, 1+776 ile 1+785 
km, 1+841.5 ile 1+843.5 km, 1+866.5 ile 1+868.5 km, 
1+896 ile 1+914 km, 1+949.5 ile 1+951.5 km, 1+993 ile 
1+995 km, 2+057.5 ile 2+059.5 km, 2+080 ile 2+086 
km, 2+142 ile 2+202 km, 2+250 ile 2+262 km, 2+381 
ile 2+391 km ve 2+425 ile 2+440 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir. 

S7/19 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 16 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/19 dere yatağının 0+017 
ile 0+032 km, 0+122 ile 0+137 km, 0+385 ile 0+515 
km, 0+600 ile 0+630 km, 0+840 ile 0+930 km, 1+212 
ile 1+262 km, 1+522 ile 1+532 km, 1+582 ile 1+600 
km, 1+703 ile 1+718 km, 1+780 ile 1+805 km, 2+035 
ile 2+051 km, 2+360 ile 2+485 km, 2+594 ile 2+609 km, 
2+800 ile 2+820 km, 2+960 ile 3+030 km ve 3+507 ile 
3+528 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S7/20 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 12 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/20 dere yatağının 0+000 
ile 0+012 km, 0+300 ile 0+325 km, 0+416 ile 0+465 
km, 0+530 ile 0+454 km, 0+645 ile 0+660 km, 0+709 
ile 0+724 km, 0+807 ile 0+820 km, 0+962 ile 0+992 
km, 1+465 ile 1+512 km, 1+592 ile 1+624 km, 1+759 
ile 1+870 km ve 2+032 ile 2+042 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S7/21 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 10 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/21 dere yatağının 0+065 
ile 0+100 km, 0+235 ile 0+252 km, 0+515 ile 0+530 
km, 0+560 ile 0+568 km, 0+632 ile 0+652 km, 0+725 
ile 0+745 km, 0+805 ile 0+825 km, 0+877 ile 0+900 
km, 0+996 ile 1+096 km ve 1+190 ile 1+230 km’leri 
arasında yapılması önerilmiştir. 

S7/22 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 8 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/22 dere yatağının 0+000 
ile 0+007 km, 0+062 ile 0+082 km, 0+370 ile 0+395 
km, 0+537 ile 0+557 km, 0+586 ile 0+596 km, 0+793 
ile 0+823 km, 0+980 ile 0+995 km ve 1+555 ile 1+585 
km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S7/34 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S7/34 dere yatağının 0+482 
ile 0+552 km, 1+535 ile 1+595 km ve 2+520 ile 2+560 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

For S7/18 stream, 24 new culverts are proposed at 
0+000 and 0+020 km, 0+420 and 0+450 km, 0+533 
and 0+543 km, 0+601 and 0+621 km, 0+755 and 0+770 
km, 1+078 and 1+095 km, 1+229 and 1+334 km, 1+292 
and 1+334 km, 1+549 and 1+556 km, 1+604 and 1+612 
km, 1+670 and 1+700 km, 1+743 and 1+751 km, 1+776 
and 1+785 km, 1+841.5 and 1+843.5 km, 1+866.5 
and 1+868.5 km, 1+896 and 1+914 km, 1+949.5 
and 1+951.5 km, 1+993 and 1+995 km, 2+057.5 and 
2+059.5 km, 2+080 and 2+086 km, 2+142 and 2+202 
km, 2+250 and 2+262 km, 2+381 and 2+391 km, 2+425 
and 2+440 km. 

For S7/19 stream, 16 new culverts are proposed at 
0+017 and 0+032 km, 0+122 and 0+137 km, 0+385 and 
0+515 km, 0+600 and 0+630 km, 0+840 and 0+930 km, 
1+212 and 1+262 km, 1+522 and 1+532 km, 1+582 and 
1+600 km, 1+703 and 1+718 km, 1+780 and 1+805 km, 
2+035 and 2+051 km, 2+360 and 2+485 km, 2+594 and 
2+609 km, 2+800 and 2+820 km, 2+960 and 3+030 km, 
3+507 and 3+528 km. 

For S7/20 stream, 12 new culverts are proposed at 
0+000 and 0+012 km, 0+300 and 0+325 km, 0+416 and 
0+465 km, 0+530 and 0+454 km, 0+645 and 0+660 km, 
0+709 and 0+724 km, 0+807 and 0+820 km, 0+962 and 
0+992 km, 1+465 and 1+512 km, 1+592 and 1+624 km, 
1+759 and 1+870 km, 2+032 and 2+042 km. 

For S7/21 stream, 10 new culverts are proposed at 
0+065 and 0+100 km, 0+235 and 0+252 km, 0+515 and 
0+530 km, 0+560 and 0+568 km, 0+632 and 0+652 km, 
0+725 and 0+745 km, 0+805 and 0+825 km, 0+877 and 
0+900 km, 0+996 and 1+096 km, 1+190 and 1+230 km.
 
For S7/22 stream, 8 new culverts are proposed at  
0+000 and 0+007 km, 0+062 and 0+082 km, 0+370 and 
0+395 km, 0+537 and 0+557 km, 0+586 and 0+596 km, 
0+793 and 0+823 km, 0+980 and 0+995 km, 1+555 and 
1+585 km.

For S7/34 stream, 3 new culverts are proposed at 
0+482 and 0+552 km, 1+535 and 1+595 km, 2+520 and 
2+560 km. 
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System 8
System 8 is located in Konak and consists of Islahane 
and Karayusuf streams. The modelling results indicate 
that at Mithatpasa Street and around Karatas Anadolu 
Lisesi floods take place. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge  values used in 
the modelling are presented in Table 1.17.  

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for sections of S8/0 
(Islahane) stream, 4 new culverts are proposed at 
0+033 and 0+117 km, 0+195 and 0+215 km, 0+438 and 
0+448 km, 0+467 and 0+479 km. For, S8/1 (Karayusuf) 
stream, 2 new culverts are proposed at 0+004 and 
0+112 km, 0+147 and 0+175 km. 

System 9
Located at Balcova and Karabaglar regions, System 
9 consists of Poligon, Arap, Yaren, İncirli, Mollakuyu, 
Mehmetçik, Yahya, and Hacıahmet streams. The 
modelling results indicate that floods take place at 
settlement areas including roads. 100 and 500 year 
peak discharge values are computed by Mockus 
method in HEC_RAS computations. The discharge 
values used in the modelling are presented in Table 
1.18.  

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, 7 new culverts are 
proposed for S9/0 (Mollakuyu) at 0+165 and 0+205 
km, 0+470 and 0+492 km, 1+811 and 1+891 km, 2+079 
and 2+089 km, 0+186 and 2+217 km, 2+351 and 2+361 
km, 2+417 and 2+432 km. 

Sistem 8
Konak ilçesinde yer alan Sistem 8 Islahane ve 
Karayusuf derelerinden oluşmaktadır. Yapılan taşkın 
modellemesinin sonuçları incelendiğinde Mithatpaşa 
caddesi ile Karataş Anadolu Lisesi civarlarında 
taşkınların olduğu belirtilmiştir. Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.17’de verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S8/0 (Islahane) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S8/0 dere 
yatağının 0+033 ile 0+117 km, 0+195 ile 0+215 km, 
0+438 ile 0+448 km ve 0+467 ile 0+479 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. S8/1 (Karayusuf) dere yatağı 
kesitleri için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 2 adet 
yeni menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin 
S8/1 dere yatağının 0+004 ile 0+112 km ve 0+147 ile 
0+175 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

Sistem 9
Balçova ve Karabağlar ilçesinde bulunan Sistem 9 
Poligon, Arap, Yaren, İncirli, Mollakuyu, Mehmetçik, 
Yahya ve Hacıahmet derelerinden oluşmaktadır. Yapılan 
taşkın modellemesinin sonuçları incelendiğinde 
dere kesitlerinin ve mevcut menfezlerin yetersiz 
kalması sebebiyle yerleşim yerlerinde ve yollarda 
taşkına sebep olduğu görülmüştür. Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.18’de verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S9/0 (Mollakuyu) dere yatağı kesitleri için 
yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni 
menfez önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu 
tespit edilen 1 adet menfez ön projede korunmuştur. 
Önerilen yeni menfezlerin S9/0 dere yatağının 0+165 
ile 0+205 km, 0+470 ile 0+492 km, 1+811 ile 1+891 
km, 2+079 ile 2+089 km, 0+186 ile 2+217 km, 2+351 
ile 2+361 km ve 2+417 ile 2+432 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

Table 1.17 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S8 system| Tablo 1.17 Sistem 8 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleriTable 1.17 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 

precipitation for S8 system| Tablo 1.17 Sistem 8 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.18 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return 
period precipitation for S9 system| Tablo 1.18 Sistem 9 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.18 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return 
period precipitation for S9 system| Tablo 1.18 Sistem 9 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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For S9/1 (Hacıahmet) stream 13 new culverts are at 
0+000 and 0+124 km, 1+005 and 1+127 km, 1+381 and 
1+391 km, 1+532 and 1+537 km, 1+623 and 1+633 km, 
1+670 and 1+680 km, 1+857 and 1+867 km, 1+908 and 
1+915 km, 2+013 and 2+028 km, 2+576 and 2+591 km, 
2+827 and 2+834 km, 3+144 and 3+154 km, 3+400 and 
3+410 km. 

For S9/4 (Hacıahmet 1. tributary), 5 new culverts are 
proposed at  0+031 and 0+041 km, 0+079 and 0+086 
km, 0+136 and 0+146 km, 0+190 and 0+200 km, 0+763 
and 0+780 km. 

For S9/5 (Yahya) stream, 12 culverts are proposed at  
0+303 and 0+317 km, 0+104 and 0+454 km, 0+636 and 
0+645 km, 0+686 and 0+698 km, 0+770 and 0+780 km, 
0+845 and 0+856 km, 0+950 and 0+957 km, 0+989 and 
0+996 km, 1+023 and 1+030 km, 1+063 and 1+070 km, 
1+101 and 1+106 km, 1+135 and 1+143 km. 

For S9/6 (Mehmetçik) stream, 9 new culverts are 
proposed at 0+431 and 0+463 km, 0+501 and 0+524 
km, 0+561 and 0+571 km, 0+681 and 0+688 km, 0+817 
and 0+824 km, 1+015 and 1+040 km, 1+200 and 1+215 
km, 1+384 and 1+404 km, 1+696 and 1+713 km. 

For S9/7 stream, only 1 culvert is found to be sufficient.  

For S9/8 (Poligon Arap) stream, 7 new culverts are 
proposed at 0+030 and 0+068 km, 0+216 and 0+239 
km, 0+495 and 0+502 km, 0+658 and 0+662 km, 0+750 
and 0+770 km, 0+843 and 0+870 km,  0+954 and 0+967 
km.

For  S9/10, 7 new culverts are proposed at  0+677 and 
0+701 km, 1+297 and 1+337 km, 1+359 and 1+367 km, 
1+472 and 1+503 km, 1+624 and 1+631 km, 1+780 and 
1+788 km, 1+922 and 1+938 km. 

S9/1 (Hacıahmet) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 13 adet yeni menfez 
önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S9/1 dere yatağının 0+000 ile 0+124 km, 
1+005 ile 1+127 km, 1+381 ile 1+391 km, 1+532 ile 
1+537 km, 1+623 ile 1+633 km, 1+670 ile 1+680 km, 
1+857 ile 1+867 km, 1+908 ile 1+915 km, 2+013 ile 
2+028 km, 2+576 ile 2+591 km, 2+827 ile 2+834 km, 
3+144 ile 3+154 km ve 3+400 ile 3+410 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. 

S9/4 (Hacıahmet 1. Yan kolu) dere yatağı kesitleri 
için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 5 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S9/4 
dere yatağının 0+031 ile 0+041 km, 0+079 ile 0+086 
km, 0+136 ile 0+146 km, 0+190 ile 0+200 km ve 0+763 
ile 0+780 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S9/5 (Yahya) dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 12 adet yeni menfez önerilmiş olup 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 1 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S9/5 dere yatağının 0+303 ile 0+317 km, 0+104 ile 
0+454 km, 0+636 ile 0+645 km, 0+686 ile 0+698 km, 
0+770 ile 0+780 km, 0+845 ile 0+856 km, 0+950 ile 
0+957 km, 0+989 ile 0+996 km, 1+023 ile 1+030 km, 
1+063 ile 1+070 km, 1+101 ile 1+106 km ve 1+135 ile 
1+143 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S9/6 (Mehmetçik) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 9 adet yeni menfez 
önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S9/6 dere yatağının 0+431 ile 0+463 km, 
0+501 ile 0+524 km, 0+561 ile 0+571 km, 0+681 ile 
0+688 km, 0+817 ile 0+824 km, 1+015 ile 1+040 km, 
1+200 ile 1+215 km, 1+384 ile 1+404 km ve 1+696 ile 
1+713 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S9/7 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit 
edilen 1 adet menfez ön projede korunmuştur. 

S9/8 (Poligon Arap) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni menfez 
önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S9/8 dere yatağının 0+030 ile 0+068 km, 
0+216 ile 0+239 km, 0+495 ile 0+502 km, 0+658 ile 
0+662 km, 0+750 ile 0+770 km, 0+843 ile 0+870 km ve 
0+954 ile 0+967 km’leri arasında yapılması önerilmiştir.

S9/9 (İncirli) dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüştür. 

S9/10 (Yaren) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S9/10 dere 
yatağının 0+677 ile 0+701 km, 1+297 ile 1+337 km, 
1+359 ile 1+367 km, 1+472 ile 1+503 km, 1+624 ile 
1+631 km, 1+780 ile 1+788 km ve 1+922 ile 1+938 
km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 
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System 10
System 10, located at Balcova and Narlidere, consists 
of Cin, Yabanyemişi, Yabanyemişi 1. Tributary and Ilıca 
streams. The modelling results indicate that floods 
take place at Izmir-Cesme highway due to insufficient 
canal and culvert capacities. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge values used in 
the modelling are presented in Table 1.19.  

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, 3 new culverts are 
proposed for S10/0 (Ilıca) at S10/0 stream 0+114 and 
0+150 km, 0+448 and 0+490 km, 2+266 and 2+386 km. 

For S10/1 (Cin) stream,  new 11 culverts are proposed 
at 0+077 and 0+0+097 km, 0+483 and 0+521 km, 
0+901 and 0+953 km, 1+150 and 1+176 km, 1+423 and 
1+439 km, 1+513 and 1+535 km, 1+820 and 1+838 km, 
1+998 and 2+010 km, 2+163 and 2+181 km, 2+273 and 
2+283 km, 2+367 and 2+379 km. 

For S10/2 (Yabanyemişi) stream, new 13 culverts are 
proposed at  0+012 and 0+048 km, 0+111 and 0+121 
km, 0+147 and 0+168 km, 0+391 and 0+405 km, 0+479 
and 0+519 km, 0+556 and 0+574 km, 0+673 and 0+701 
km, 0+747 and 0+769 km, 0+844 and 0+856 km, 1+429 
and 1+446 km, 1+535 and 1+573 km, 1+714 and 1+732 
km, 1+746 and 1+756 km. 

For S10/3 (Yabanyemişi 1. tributary) new 3 culverts are 
proposed at  0+041 and 0+053 km, 0+105 and 0+117 
km, 0+183 and 0+205 km. 

Sistem 10

Balçova, Narlıdere ilçeleri içerisinde bulunan Sistem 
10 Cin, Yabanyemişi, Yabanyemişi 1. Yan Kolu ve Ilıca 
derelerini kapsamaktadır. Sayısal model sonuçları 
incelendiğinde kanal ve menfez kesitlerinin yetersizliği 
İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde yayılan taşkınlara 
sebep olmaktadır. Hec-Ras programı kullanılarak 
gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.19’da verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S10/0 (Ilıca) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez 
önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S10/0 dere yatağının 0+114 ile 0+150 km, 
0+448 ile 0+490 km ve 2+266 ile 2+386 km’leri 
arasında yapılması uygun bulunmuştur. 

S10/1 (Cin) dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 11 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S10/1 dere yatağının 0+077 
ile 0+0+097 km, 0+483 ile 0+521 km, 0+901 ile 0+953 
km, 1+150 ile 1+176 km, 1+423 ile 1+439 km, 1+513 ile 
1+535 km, 1+820 ile 1+838 km, 1+998 ile 2+010 km, 
2+163 ile 2+181 km, 2+273 ile 2+283 km ve 2+367 ile 
2+379 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S10/2 (Yabanyemişi) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 13 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S10/2 dere 
yatağının 0+012 ile 0+048 km, 0+111 ile 0+121 km, 
0+147 ile 0+168 km, 0+391 ile 0+405 km, 0+479 ile 
0+519 km, 0+556 ile 0+574 km, 0+673 ile 0+701 km, 
0+747 ile 0+769 km, 0+844 ile 0+856 km, 1+429 ile 
1+446 km, 1+535 ile 1+573 km, 1+714 ile 1+732 km 
ve 1+746 ile 1+756 km’leri arasında yapılması uygun 
bulunmuştur. 

S10/3 (Yabanyemişi 1. yan kol) dere yatağı kesitleri 
için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S10/3 
dere yatağının 0+041 ile 0+053 km, 0+105 ile 0+117 
km ve 0+183 ile 0+205 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

Table 1.19 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S10 system| Tablo 1.19 Sistem 10 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.19 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S10 system| Tablo 1.19 Sistem 10 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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System 11

System 11 consists of Alionbaşı, Atıfbey and Çaykara 
streams. The modelling results indicate that floods 
take place at Izmir highway due to insufficient canal 
and culvert capacities. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge values used in 
the modelling are presented in Table 1.20.  

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, while preserving the 4 
existing ones, new 8 culverts are proposed for S11/0 
(Alionbaşı) stream at 0+095 and 0+107 km, 0+244 and 
0+268 km, 2+160 and 2+178 km, 2+375 and 2+399 km, 
2+741 and 2+771 km, 3+365 and 3+375 km, 3+410 and 
3+418 km, 3+526 and 3+540 km. 

For S11/1 (Çaykara) stream, new 8 culverts are 
proposed at 0+361 and 0+397 km, 0+500 and 0+524 
km, 0+541 and 0+565 km, 0+637 and 0+661 km, 0+747 
and 0+761 km, 0+790 and 0+832 km, 0+891 and 0+915 
km, 1+136 and 1+147 km. 

For S11/2 (Atıfbey) stream, one culvert is proposed at 
a section of 0+008 and 0+032 km. 

System 12
System 12, located in Narlidere, contains Dimo and 
Günaydın streams. The modelling results indicate that 
floods take place at settlement areas due to insufficient 
canal and culvert capacities. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge values used in 
the modelling are presented in Table 1.21.  

Sistem 11

Sistem 11 Alionbaşı, Atıfbey ve Çaykara derelerinden 
oluşmaktadır. Sayısal model sonuçları incelendiğinde 
kanal ve menfez kesitlerinin yetersizliği İzmir Çevre 
yoluna kadar yayılan taşkınlara sebep olmaktadır. 
Hec-Ras programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal 
analizde 100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı 
pik debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.20’de 
verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S11/0 (Alionbaşı) dere yatağı kesitleri için 
yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 8 adet yeni 
menfez önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu 
tespit edilen 4 adet menfez ön projede korunmuştur.
Önerilen yeni menfezlerin S11/0 dere yatağının 0+095 
ile 0+107 km, 0+244 ile 0+268 km, 2+160 ile 2+178 
km, 2+375 ile 2+399 km, 2+741 ile 2+771 km, 3+365 
ile 3+375 km, 3+410 ile 3+418 km ve 3+526 ile 3+540 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S11/1 (Çaykara) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 8 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S11/1 dere 
yatağının 0+361 ile 0+397 km, 0+500 ile 0+524 km, 
0+541 ile 0+565 km, 0+637 ile 0+661 km, 0+747 ile 
0+761 km, 0+790 ile 0+832 km, 0+891 ile 0+915 km 
ve 1+136 ile 1+147 km’leri arasında yapılması uygun 
bulunmuştur. 

S11/2 (Atıfbey) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup kolun 0+008 ile 0+032 
km’leri arasına da 1 adet yeni menfez önerilmiştir. 

Sistem 12
Narlıdere ilçeleri içerisinde bulunan Sistem 12 Dimo 
ve Günaydın derelerini kapsamaktadır. Sayısal model 
sonuçları incelendiğinde kanal ve menfez kesitlerinin 
yetersizliği yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
sebep olmaktadır. Hec-Ras programı kullanılarak 
gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.21’de verilmektedir. 

Table 1.20 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S11 system| Tablo 1.20 Sistem 11 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.20 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S11 system| Tablo 1.20 Sistem 11 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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Table 1.21 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S12 system| Tablo 1.21 Sistem 12 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.21 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S12 system| Tablo 1.21 Sistem 12 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S12/0 (Dimo) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 13 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S12/0 dere 
yatağının 0+093 ile 0+107 km, 0+288 ile 0+321 km, 
0+396 ile 0+407 km, 0+656 ile 0+664 km, 0+960 ile 
1+024 km, 1+120 ile 1+142 km, 1+277 ile 1+292 km, 
1+357 ile 1+363 km, 1+428 ile 1+433 km, 1+467 ile 
1+474 km, 1+491 ile 1+501 km, 1+568 ile 1+579 km 
ve 1+881 ile 1+921 km’leri arasında yapılması uygun 
bulunmuştur. 

S12/1 (Dimo yan kol) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S12/1 dere 
yatağının 0+040 ile 0+048 km, 0+093 ile 0+150 km, 
0+320 ile 0+359 ve 0+519 ile 0+558 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S12/2 (Günaydın) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 10 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S12/2 dere 
yatağının 0+355 ile 0+370 km, 0+405 ile 0+457 km, 
0+506 ile 0+516 km, 0+566 ile 0+572 km, 0+588 ile 
0+599 km, 0+631 ile 0+662 km, 0+713 ile 0+729 km, 
0+821 ile 0+844 km, 0+938 ile 0+952 km ve 1+145 ile 
1+157 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

Sistem 13

Narlıdere ilçeleri içerisinde bulunan Sistem 13 Örenli, 
Kebap, Karakaya, İbrahimağa, Yengeç ve Tahrip 
derelerini kapsamaktadır. Sayısal model sonuçları 
incelendiğinde genel olarak tüm kollarda memba 
kesimlerinde taşkın görülmemektedir. Ancak Ege 
Ordu Komutanlığı civarlarında kanal ve menfez 
kesitlerinin yetersizliği nedeniyle yerleşim yerlerini de 
etkileyen taşkınlar görülmektedir. Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.22’de verilmektedir. 

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, while preserving the 4 
existing ones, new 8 culverts are proposed for S12/0 
(Dimo) stream, new 13 culverts are proposed at 0+093 
and 0+107 km, 0+288 and 0+321 km, 0+396 and 0+407 
km, 0+656 and 0+664 km, 0+960 and 1+024 km, 1+120 
and 1+142 km, 1+277 and 1+292 km, 1+357 and 1+363 
km, 1+428 and 1+433 km, 1+467 and 1+474 km, 1+491 
and 1+501 km, 1+568 and 1+579 km, 1+881 and 1+921 
km. 

For S12/1 (Dimo tributary) stream, new 4 culverts are 
proposed at 0+040 and 0+048 km, 0+093 and 0+150 
km, 0+320 and 0+359, 0+519 and 0+558 km. 

For S12/2 (Günaydın) stream, new 10 culverts are pro-
posed at  0+355 and 0+370 km, 0+405 and 0+457 km, 
0+506 and 0+516 km, 0+566 and 0+572 km, 0+588 and 
0+599 km, 0+631 and 0+662 km, 0+713 and 0+729 km, 
0+821 and 0+844 km, 0+938 and 0+952 km, 1+145 and 
1+157 km. 

System 13
System 13, located in Narlıdere, involves Örenli, Kebap, 
Karakaya, İbrahimağa, Yengeç and Tahrip streams. 
Modelling results indicate that there is no flooding 
observed at all tributaries, in general. However, floods 
take place at Ege Ordu vicinity due to insufficient 
canal and culvert capacities. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge values used in 
the modelling are presented in Table 1.22.  
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Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S13/0 (Yengeç) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S13/0 dere yatağının 0+005 ile 0+064 km, 
0+161 ile 0+184 km, 0+189 ile 0+241 km ve 0+343 ile 
0+350 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S13/1 (İbrahimağa) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
8 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen 
yeni menfezlerin S13/1 dere yatağının 0+708 ile 
0+717 ve 2+464 ile 2+478 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S13/2 (Karakaya) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
2 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S13/2 dere yatağının 0+005 ile 0+055 
km, 0+059 ile 0+072 km ve 0+163 ile 0+174 km’leri 
arasında yapılması uygun görülmüştür. 

S13/3 (Tahrip) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 5 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
2 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S13/3 dere yatağının 0+134 ile 0+155 
km, 0+227 ile 0+235 km, 0+690 ile 0+701 km, 0+761 
ile 0+771 km ve 1+388 ile 1+402 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S13/4 (Tahrip yan kol) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup yeterli kesite sahip 
olduğu tespit edilen 3 adet menfez ön projede 
korunmuştur. 

S13/5 (Kebap) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
2 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S13/5 dere yatağının 0+122 ile 0+136 km, 
0+276 ile 0+280 km, 0+458 ile 0+496 km ve 0+730 ile 
0+743 km’leri arasında yapılması uygun görülmüştür. 

S13/6 (Örenli) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez 
önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S13/6 dere 
yatağının 0+086 ile 0+095 km, 0+219 ile 0+231 
km ve 0+236 ile 0+324 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, while preserving the 4 
existing ones, new 8 culverts are proposed for S13/0 
(Yengeç) stream, new 4 culverts are proposed at 0+005 
and 0+064 km, 0+161 and 0+184 km, 0+189 and 0+241 
km, 0+343 and 0+350 km. 

For S13/1 (İbrahimağa) stream, new 2 culverts are 
proposed at 0+708 and 0+717, 2+464 and 2+478 km. 

For S13/2 (Karakaya) stream, in addition to planned 
2, new 3 more culverts are proposed at  0+005 and 
0+055 km, 0+059 and 0+072 km, 0+163 and 0+174 km. 

For S13/3 (Tahrip) stream, in addition to planned 2, 
new 5 culverts are proposed at 0+134 and 0+155 km, 
0+227 and 0+235 km, 0+690 and 0+701 km, 0+761 and 
0+771 km, 1+388 and 1+402 km. 

 At S13/4 (Tahrip tributary) stream, planned 3 culverts 
are preserved. For S13/5 (Kebap) stream, while 
preserving the planned 2 culverts, new 4 culverts are 
proposed at 0+122 and 0+136 km, 0+276 and 0+280 
km, 0+458 and 0+496 km, 0+730 and 0+743 km. 

For S13/6 (Örenli) stream, new 3 culverts are proposed 
at 0+086 and 0+095 km, 0+219 and 0+231 km, 0+236 
and 0+324 km. 

Table 1.22 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S13 system| Tablo 1.22 Sistem 13 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.22 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S13 system| Tablo 1.22 Sistem 13 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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Sistem 14
Narlıdere ilçeleri içerisinde bulunan Sistem 14 
Limanreis ve Yağçayı derelerini kapsamaktadır. Sayısal 
model sonuçları incelendiğinde genel olarak tüm 
kollarda İzmir Çeşme otoyolu geçişlerinde yer alan 
menfezlerin yetersiz olduğu görülmüştür. Taşkın suları 
Mithatpaşa Caddesini aşamadığı için birikmekte ve 
yerleşim alanlarına yayılmaktadır. Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. Modellemede 
kullanılan debi değerleri Tablo 1.23’te verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S14/0 (Yağçayı) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S14/0 dere yatağının 0+060 ile 0+079 
km, 0+297 ile 0+351 km ve 0+446 ile 0+487 km’leri 
arasında yapılması önerilmiştir.

S14/1 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit 
edilen 1 adet menfez ön projede korunmuştur. 

S14/3 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 8 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 1 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S14/3 dere yatağının 0+070 ile 0+078 km, 0+117 
ile 0+133 km, 0+163 ile 0+172 km, 0+208 ile 0+216 
km, 0+256 ile 0+269 km, 0+302 ile 0+321 km, 0+355 
ile 0+364 km ve 0+442 ile 0+462 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir. 

S14/4 (Limanreis) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S14/4 dere yatağının 0+092 ile 0+105 
km, 0+191 ile 0+225 km ve 0+254 ile 0+262 km’leri 
arasında yapılması öngörülmüştür. 

S14/5 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit 
edilen 1 adet menfez ön projede korunmuştur. 

Sistem 15

Sistem 15 Yarendede, Fidan, Kuduz, Alibey derelerini 
kapsamaktadır. Sayısal model sonuçları incelendiğinde 
Alibey Deresi’nin kesitinde çok büyük bir taşkın 
gözlenmemiştir. Islahsız dere yatakları ve yetersiz kesitler 
sebebiyle taşkınların meydana geldiği belirlenmiştir.  
Hec-Ras programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal 
analizde 100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı 
pik debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.24’de 
verilmektedir. 

System 14
Located at Narlıdere, System 14 involves Limanreis and 
Yağçayı streams. Modelling results indicate insufficient 
culvert capacities, especially located at Izmir-Cesme 
highway. Since flood waters cannot pass Mithatpasa 
Street, it causes flooding at the settlement areas. 100 
and 500 year peak discharge values are computed 
by Mockus method in HEC_RAS computations. The 
discharge values used in the modelling are presented 
in Table 1.23.  

Modelling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S14/0 (Yağçayı) 
stream, new 3 culverts are proposed at 0+060 and 
0+079 km, 0+297 and 0+351 km, 0+446 and 0+487 km. 

For S14/1 stream, a culvert sufficient capacity 
(planned) is preserved. 

For S14/3 stream, new 8 culverts are proposed at 
0+070 and 0+078 km, 0+117 and 0+133 km, 0+163 and 
0+172 km, 0+208 and 0+216 km, 0+256 and 0+269 km, 
0+302 and 0+321 km, 0+355 and 0+364 km, 0+442 and 
0+462 km. 

For S14/4 (Limanreis) stream, new 3 culverts are 
proposed at 0+092 and 0+105 km, 0+191 and 0+225 
km, 0+254 and 0+262 km. 

For S14/5 stream, a planned culvert having sufficient 
capacity is preserved. 

System 15
System 15 is composed of streams of Yarendede, 
Fidan, Kuduz, and Alibey.  Modelling results indicate 
no major flooding at Alibey stream. Floods take place 
due to streams having no restoration and insufficient 
capacities.  100 and 500 year peak discharge values 
are computed by Mockus method in HEC_RAS 
computations. The discharge values used in the 
modelling are presented in Table 1.24.  

Table 1.23 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S14 system| Tablo 1.23 Sistem 14 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleriTable 1.23 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 

precipitation for S14 system| Tablo 1.23 Sistem 14 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Bölüm I | Chapter I



61

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S15/0 (Alibey) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
2 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S15/0 dere yatağının 0+072 ile 0+100 
km, 0+176 ile 0+210 km, 0+434 ile 0+464 km, 0+903 
ile 0+915 km, 1+008 ile 1+026 km, 2+107 ile 2+122 
km ve 2+507 ile 2+527 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S15/1 (Fidan) dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 6 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 1 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S15/1 dere yatağının 0+009 ile 0+025 km, 0+084 ile 
0+104 km, 0+182 ile 0+218 km, 0+924 ile 0+942 km, 
1+033 ile 1+047 km ve 1+461 ile 1+504 S15/2 dere 
yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler öngörülmüş 
olup 2 adet yeni menfez önerilmiştir. Önerilen yeni 
menfezlerin S15/2 dere yatağının 0+297 ile 0+313 km 
ve 0+408 ile 0+434 km’leri arasında yapılması uygun 
bulunmuştur. 

S15/3 (Kuduz) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 6 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S15/3 dere yatağının 0+016 ile 0+030 
km, 0+174 ile 0+189 km, 0+281 ile 0+312 km, 1+041 
ile 1+067 km, 1+441 ile 1+465 km ve 2+142 ile 2+151 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S15/4 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 0+108 ile 0+123 km’leri arasına 1 
adet yeni menfez yapılması önerilmiştir. 

S15/6 (Yarendede) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S15/6 dere yatağının 0+009 ile 0+025 km, 
0+102 ile 0+114 km, 0+163 ile 0+176 km ve 0+267 ile 
0+298 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

Sistem 16

Sistem 16 Karaman, Çamlıçay, Çamlıçay 1,2,3, ve 
4. Yan Kol Dereleri, Karaman, Karaman 1. Yan Kolu, 
Derepınar ve Derepınar 1. Yan Kol derelerinden 
oluşmaktadır. Sayısal model sonuçları incelendiğinde 
ıslahsız dere yatakları, yetersiz kesit ve menfezler 
sebebiyle yerleşim yerlerine de yayılan taşkınların 
meydana geldiği belirlenmiştir.  Hec-Ras programı 
kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 100 ve 500 
yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri 
Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S15/0 (Alibey) 
stream, while preserving the 2 planned ones, new 7 
culverts are proposed at 0+072 and 0+100 km, 0+176 
and 0+210 km, 0+434 and 0+464 km, 0+903 and 0+915 
km, 1+008 and 1+026 km, 2+107 and 2+122 km, 2+507 
and 2+527 km. 

For S15/1 (Fidan) stream, additional new 6 culverts are 
proposed at  0+009 and 0+025 km, 0+084 and 0+104 
km, 0+182 and 0+218 km, 0+924 and 0+942 km, 1+033 
and 1+047 km, 1+461 and 1+504 km. 

For S15/2 stream, new 2 culverts are proposed at 
sections of 0+297 and 0+313 km, 0+408 and 0+434 km. 

For S15/3 (Kuduz) stream, additional new 6 culverts 
are proposed at 0+016 and 0+030 km, 0+174 and 
0+189 km, 0+281 and 0+312 km, 1+041 and 1+067 km, 
1+441 and 1+465 km, 2+142 and 2+151 km. 

For S15/4 stream, single culvert is proposed at a 
section of   0+108 and 0+123 km. 

For S15/6 (Yarendede) stream, additional new 4 
culverts are proposed at 0+009 and 0+025 km, 0+102 
and 0+114 km, 0+163 and 0+176 km, 0+267 and 0+298 
km. 

System 16
System 16 is consist of streams of Karaman, Çamlıçay, 
Çamlıçay 1., 2., 3., and 4. Tributaries, Karaman, 
Karaman 1. Tributary, Derepınar and Derepınar 1. 
Tributary.  The modelling results indicate that floods 
take place at settlement areas due to insufficient 
canal and culvert capacities. 100 and 500 year peak 
discharge values are computed by Mockus method in 
HEC_RAS computations. The discharge values used in 
the modelling are presented in Table 1.25.  

Table 1.24 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S15 system| Tablo 1.24 Sistem 15 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.24 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S15 system| Tablo 1.24 Sistem 15 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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Table 1.25 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S16 system| Tablo 1.25 Sistem 16 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Table 1.25 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S16 system| Tablo 1.25 Sistem 16 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi 
amacıyla S16/0 (Çamlıçay) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
3 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen 
yeni menfezlerin S16/0 dere yatağının 1+770 ile 
1+882 km, 3+962 ile 3+976 km’leri arasında yapılması 
öngörülmüştür. 

S16/1 (Çamlıçay 1. Yan kol) dere yatağı kesitleri için 
yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 20 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S16/1 
dere yatağının 0+016 ile 0+026 km, 0+251 ile 0+278 
km, 0+323 ile 0+360 km, 0+379 ile 0+386 km, 0+486 
ile 0+495 km, 0+520 ile 0+540 km, 0+569 ile 0+633 
km, 0+665 ile 0+686 km, 0+729 ile 0+735 km, 0+826 
ile 0+839 km, 0+895 ile 0+908 km, 0+919 ile 0+941 
km, 0+989 ile 1+016 km, 1+069 ile 1+103 km, 1+181 
ile 1+193 km, 1+495 ile 1+528 km, 1+706 ile 1+744 km, 
1+874 ile 1+903 km, 1+930 ile 1+951 km ve 1+983 ile 
1+991 km’leri arasında yapılması uygun bulunmuştur. 

S16/2 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 7 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S16/2 dere yatağının 0+145 
ile 0+153 km, 0+217 ile 0+242 km, 0+368 ile 0+382 
km, 0+466 ile 0+486 km, 0+519 ile 0+533 km, 0+615 
ile 0+643 km ve 0+767 ile 0+792 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S16/3 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 4 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S16/3 dere yatağının 0+001 
ile 0+007 km, 0+244 ile 0+274 km, 0+337 ile 0+347 
km ve 0+382 ile 0+398 km’leri arasında yapılması 
önerilmiştir. 

S16/4 (Çamlıçay 2. Yan kol) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 4 
adet menfez ön projede korunmuştur. 

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S16/0 (Çamlıçay) 
stream, while preserving the 3 culverts, new 2 culverts 
are proposed at 1+770 and 1+882 km, 3+962 and 
3+976 km. 

For S16/1 (Çamlıçay 1. tributary) stream, new 20 
culverts are proposed at 0+016 and 0+026 km, 0+251 
and 0+278 km, 0+323 and 0+360 km, 0+379 and 0+386 
km, 0+486 and 0+495 km, 0+520 and 0+540 km, 0+569 
and 0+633 km, 0+665 and 0+686 km, 0+729 and 0+735 
km, 0+826 and 0+839 km, 0+895 and 0+908 km, 0+919 
and 0+941 km, 0+989 and 1+016 km, 1+069 and 1+103 
km, 1+181 and 1+193 km, 1+495 and 1+528 km, 1+706 
and 1+744 km, 1+874 and 1+903 km, 1+930 and 1+951 
km, 1+983 and 1+991 km. 

For S16/2 stream, new 7 culverts are proposed at 
0+145 and 0+153 km, 0+217 and 0+242 km, 0+368 and 
0+382 km, 0+466 and 0+486 km, 0+519 and 0+533 km, 
0+615 and 0+643 km, 0+767 and 0+792 km. 

For S16/3 stream, new 4 culverts are proposed at  
0+001 and 0+007 km, 0+244 and 0+274 km, 0+337 and 
0+347 km, 0+382 and 0+398 km. 
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Önerilen yeni menfezlerin S16/4 dere yatağının 0+030 
ile 0+040 km ve 0+530 ile 0+540 km’leri arasında 
yapılması uygun bulunmuştur. 

S16/5 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüştür. 

S16/6 (Çamlıçay 3. Yan kol-Yelki) dere yatağı kesitleri 
için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 6 adet 
yeni menfez önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu 
tespit edilen 2 adet menfez ön projede korunmuştur. 
Önerilen yeni menfezlerin S16/6 dere yatağının 0+081 
ile 0+096 km, 0+170 ile 0+200km, 0+640 ile 0+673 km, 
0+693 ile 0+705 km, 0+726 ile 0+751 km ve 0+771 ile 
0+790 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 
S16/7, S16/8, S16/9, S16/10,  S16/11, S16/12, S16/13, 
S16/14, S16/15, S16/16, S16/17, S16/18  dere yatağı 
kesitleri için yeni düzenlemeler öngörülmüştür. 

S16/19 (Karaman) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 10 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
2 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S16/19 dere yatağının 0+012 ile 0+028 
km, 0+095 ile 0+105 km, 0+189 ile 0+228 km, 0+456 
ile 0+485 km, 0+579 ile 0+589 km, 0+934 ile 1+030 
km, 2+380 ile 2+410 km, 2+766 ile 2+806 km, 2+891 
ile 2+914 km ve 3+091 ile 3+120 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir. 

S16/20 (Derepınar) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 5 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S16/20 dere yatağının 0+765 ile 0+790 
km, 0+854 ile 0+886 km, 1+236 ile 1+257 km, 1+506 
ile 1+528 km ve 1+729 ile 1+744 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S16/21 (Derepınar yan kolu) dere yatağı kesitleri 
için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S16/21 
dere yatağının 0+046 ile 0+112 km, 0+335 ile 0+368 
km, 0+414 ile 0+421 km, 0+582 ile 0+592 km, 0+625 
ile 0+641 km, 0+844 ile 0+860 km ve 1+060 ile 1+074 
km’leri arasında yapılması uygun bulunmuştur.

S16/22 (Karaman yan kolu) dere yatağı kesitleri için 
yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 4 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin S16/22 
dere yatağının 0+283 ile 0+320 km, 0+610 ile 0+624 
km, 0+675 ile 0+737 km ve 0+924 ile 0+939 km’leri 
arasında yapılması önerilmiştir. 

S16/23 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 0+160 ile 0+183 km’leri arasına 1 
adet yeni menfez yapılması önerilmiştir. 

S16/24 (Güzelbahçe) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 6 adet yeni menfez 
önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
3 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S16/24 dere yatağının 0+058 ile 0+083 
km, 0+246 ile 0+262 km, 0+820 ile 0+824 km, 1+019 
ile 1+029 km, 1+066 ile 1+079 km ve 1+601 ile 1+609 
km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

For S16/4 (Çamlıçay 2. tributary) stream, while 
preserving planned 4 culverts (having sufficient 
capacity), new 2 culverts are proposed at sections of 
0+030 and 0+040 km, 0+530 and 0+540 km. 

For S16/6 (Çamlıçay 3. tributary-Yelki) stream, 
while preserving the planned ones, new 6 culverts 
are proposed at  0+081 and 0+096 km, 0+170 and 
0+200km, 0+640 and 0+673 km, 0+693 and 0+705 km, 
0+726 and 0+751 km, 0+771 and 0+790 km. For S16/5, 
S16/7, S16/8 (Çamlıçay 4. tributary), S16/9, S16/10, 
S16/11, S16/12, S16/13, S16/14, S16/15, S16/16, 
S16/17 and S16/18 streams, new arrangements are 
planned. 

For S16/19 (Karaman) stream, new 10 culverts are 
proposed at  0+012 and 0+028 km, 0+095 and 0+105 
km, 0+189 and 0+228 km, 0+456 and 0+485 km, 0+579 
and 0+589 km, 0+934 and 1+030 km, 2+380 and 2+410 
km, 2+766 and 2+806 km, 2+891 and 2+914 km,  3+091 
and 3+120 km. 

For S16/20 (Derepınar) stream, new 5 culverts are 
proposed at 0+765 and 0+790 km, 0+854 and 0+886 
km, 1+236 and 1+257 km, 1+506 and 1+528 km, 1+729 
and 1+744 km. 

For S16/21 (Derepınar tributary) stream, new 7 
culverts are proposed at  0+046 and 0+112 km, 0+335 
and 0+368 km, 0+414 and 0+421 km, 0+582 and 0+592 
km, 0+625 and 0+641 km, 0+844 and 0+860 km,1+060 
and 1+074 km. 

For S16/22 (Karaman tributary) stream, new 4 culverts 
are proposed at 0+283 and 0+320 km, 0+610 and 
0+624 km, 0+675 and 0+737 km, 0+924 and 0+939 km. 

For S16/23 stream, single culvert is proposed at a 
section of 0+160 and 0+183 km. 

For S16/24 (Güzelbahçe) stream, while preserving 3 
planned ones, new 6 culverts are proposed at 0+058 
and 0+083 km, 0+246 and 0+262 km, 0+820 and 0+824 
km, 1+019 and 1+029 km, 1+066 and 1+079 km, 1+601 
and 1+609 km.
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Sistem 17
Buca ilçesi sınırlarında yer alan Sistem 17 Kırıklar, 
Belenbaşı ve Karaağaç derelerinden oluşmaktadır. 
Sayısal model sonuçları incelendiğinde ıslahsız dere 
yatakları, yetersiz kesit ve menfezler sebebiyle bölgede 
taşkınların meydana geldiği belirlenmiştir.  Hec-Ras 
programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 
100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik 
debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.26’da 
verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. Bu taşkınların önlenmesi amacıyla 
S17/0 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 2 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S17/0 dere yatağının 0+483 ile 0+488 km ve 0+702 ile 
0+713 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S17/1 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 2 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S17/1 dere yatağının 1+032 ile 1+040 ve 1+323 ile 
1+330 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

S17/2 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 3 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S17/2 dere yatağının 1+669 ile 1+679 km, 2+294 ile 
2+300 km ve 2+461 ile 2+468 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir. 

S17/6 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 8 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S17/6 dere yatağının 0+365 
ile 0+370 km, 0+486 ile 0+494 km, 0+537 ile 0+544 
km, 0+854 ile 0+863 km, 0+964 ile 0+977 km, 1+290 
ile 1+298 km, 1+453 ile 1+458 km ve 1+580 ile 1+585 
km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

S17/7 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez önerilmiştir. 
Önerilen yeni menfezlerin S17/7 dere yatağının 0+131 
ile 0+138 km, 0+696 ile 0+702 km ve 0+718 ile 0+725 
km’leri arasında yapılması öngörülmüştür. 

System 17
Located at Buca, System 17 consists of Kırıklar, 
Belenbaşı and Karaağaç streams. The modelling results 
indicate that floods take place at settlement areas 
due to insufficient canal and culvert capacities and 
insufficient restorations of the streams. 100 and 500 
year peak discharge values are computed by Mockus 
method in HEC_RAS computations. The discharge 
values used in the modelling are presented in Table 
1.26.  

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S17/0 stream, while 
preserving the planned 2, new 2 culverts are proposed 
at sections of 0+483 and 0+488 km, 0+702 and 0+713 
km. 

For S17/1 stream, while preserving the planned 2, 
new 2 culverts are proposed at sections of 1+032 and 
1+040, 1+323 and 1+330 km. 

For S17/2 stream, while preserving the planned 3, new 
2 culverts are proposed at 1+669 and 1+679 km, 2+294 
and 2+300 km, 2+461 and 2+468 km. 

For S17/6 stream, new 8 culverts are proposed at 
0+365 and 0+370 km, 0+486 and 0+494 km, 0+537 and 
0+544 km, 0+854 and 0+863 km, 0+964 and 0+977 km, 
1+290 and 1+298 km, 1+453 and 1+458 km, 1+580 and 
1+585 km. 

For S17/7 stream, new 3 culverts are proposed at 
0+131 and 0+138 km, 0+696 and 0+702 km ve 0+718 
and 0+725 km.

Table 1.26 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S17 system| Tablo 1.26 Sistem 17 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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Sistem 18
Buca ilçesi sınırlarında yer alan Sistem 18 Kaynaklar 
deresinden oluşmaktadır. Sayısal model sonuçları 
incelendiğinde yetersiz kesitler sebebiyle bölgede 
taşkınların meydana geldiği belirlenmiştir.  Hec-Ras 
programı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal analizde 
100 ve 500 yıl tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik 
debi değerleri Mockus yöntemiyle hesaplanmıştır. 
Modellemede kullanılan debi değerleri Tablo 1.27’de 
verilmektedir. 

Yapılan taşkın modellemesi sonuçları incelendiğinde 
bölgede yerleşim yerlerini de etkileyen taşkınlara 
yetersiz dere yatağı kesitleri ve menfezlerin neden 
olduğu belirlenmiştir. 

Bu taşkınların önlenmesi amacıyla S18/0 dere yatağı 
kesitleri için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet 
yeni menfez önerilmiş ve yeterli kesite sahip olduğu 
tespit edilen 16 adet menfez ön projede korunmuştur. 
Önerilen yeni menfezlerin S18/0 dere yatağının 0+592 
ile 0+599 km, 1+050 ile 1+055 km, 2+165 ile 2+168 
km, 3+373 ile 3+382 km, 3+922 ile 3+941 km, 4+562 
ile 4+581 km ve 5+459 ile 5+463 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. 

S18/1 (Kaynaklar yan kol) dere yatağı kesitleri için 
yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 0+177 ile 0+193 
km’leri arasına 1 adet yeni menfez önerilmiş ve yeterli 
kesite sahip olduğu tespit edilen 1 adet menfez ön 
projede korunmuştur. 

S18/5 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 1 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S18/5 dere yatağının 0+222 ile 0+228 km, 0+552 
ile 0+557 km ve 0+978 ile 0+986 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür. S18/6 dere yatağı kesitleri 
için yeni düzenlemeler öngörülmüş olup 3 adet yeni 
menfez önerilmiştir. Önerilen yeni menfezlerin 

S18/6 dere yatağının 0+008 ile 0+020 km, 0+327 
ile 0+332 km ve 0+445 ile 0+455 km’leri arasında 
yapılması önerilmiştir. 

S18/7 ve S18/8 dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüştür. 

System 18
Located at Buca, System 18 consists of only Kaynaklar 
stream. The modelling results indicate that floods take 
place at settlement areas due to insufficient canal 
and culvert capacities and insufficient restorations 
of the streams. 100 and 500 year peak discharge 
values are computed by Mockus method in HEC_
RAS computations. The discharge values used in the 
modelling are presented in Table 1.27.  

Modeling results show that insufficient stream and 
culvert capacities affect the flooding in the settlement 
areas. To prevent such floods, for S18/0 stream, while 
preserving planned 16, new 7 culverts are proposed at 
0+592 and 0+599 km, 1+050 and 1+055 km, 2+165 and 
2+168 km, 3+373 and 3+382 km, 3+922 and 3+941 km, 
4+562 and 4+581 km, 5+459 and 5+463 km. 

For S18/1 (Kaynaklar tributary) stream, while 
preserving planned 1, single culvert is proposed at a 
section of 0+177 and 0+193 km. 

For S18/5 stream, while preserving planned 1, new 3 
culverts are proposed at 0+222 and 0+228 km, 0+552 
and 0+557 km, 0+978 and 0+986 km. 

For S18/6 stream, new 3 culverts are proposed at 
0+008 and 0+020 km, 0+327 and 0+332 km, 0+445 and 
0+455 km. 

For S18/7 and S18/8 streams, new arrangements are 
planned. 

Table 1.27 Peak discharge values caused by 100 and 500 year return period 
precipitation for S18 system| Tablo 1.27 Sistem 18 için 100 ve 500 yıl 
tekerrürlü yağışın sebep olacağı pik debi değerleri
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S18/9 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 3 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 7 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S18/9 dere yatağının 0+778 ile 0+802 km, 1+157 
ile 1+161 km ve 1+176 ile 1+183 km’leri arasında 
yapılması öngörülmüştür.  

S18/10 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 0+305 ile 0+311 km’leri arasına 1 
adet yeni menfez önerilmiştir. 
 
S18/11 dere yatağı kesitleri için yeni düzenlemeler 
öngörülmüş olup 2 adet yeni menfez önerilmiş ve 
yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 3 adet menfez 
ön projede korunmuştur. Önerilen yeni menfezlerin 
S18/11 dere yatağının 0+360 ile 0+370 km ve 0+869 ile 
0+899 km’leri arasında yapılması önerilmiştir. 

1.2.3 Mevcut Yağmursuyu Sisteminin İncelenmesi
“İzmir İli Metropol Alanı Atıksu Yağmursuyu ve Dereler 
Master Plan” kapsamında mevcut yağmursuyu 
sisteminin hidrolik kapasite hesapları yapılarak 
yerleşim yerlerinin yağmur suyundan etkilenmemesi 
için çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan incelemeler 
sonucunda denize yakın düz bölgelerde zemin kotları 
deşarjın yapılacağı deniz kotuna çok yakın olmasından 
dolayı kapalı drenaj hatlarında genellikle düşük eğim 
kullanılmak zorunda kalınmış olduğu belirlenmiştir. 
Düşük eğimli hatlarda akış hızı da düşük olmakta yeterli 
drenaj kısa sürede sağlanamamaktadır. 

Bu sorunun önüne geçebilmek için topografyanın eğimli 
olan kısmından düzlük bölgeye ulaşmadan toplanan 
tüm yağmursuları deniz yerine dere yataklarına 
yönlendirilmesi önerilmiştir. Eğimli alanın düzlük 
alanlara ulaştığı noktada toplanan yağmursularının 
deşarjını sağlayacak bir alıcı ortamın bulunmaması 
durumunda eğimli bölgelerde yağmursuyunun düz 
alanlara daha uzun sürede ulaşabilmesi için depolama 
alanları da projelendirilmiştir. Açık kanal ya da borulu 
sistem ile taşınan yağmursuları deniz kotunun altına 
düştüğü durumlarda ise alıcı ortam yakınında bir terfi 
merkezi projelendirilerek toplanan yağmursularının 
yerinde yükseltme yapılarak denize ya da dere yatağına 
deşarjı sağlanmıştır.

1.3 PİLOT SEÇİLEN DERELERİN DETAYLI İNCELENMESİ

1.3.1 Bostanlı Deresi
S3/0 olarak numaralandırılan dere yatağının toplam 
uzunluğu 7.45 km’dir. Bu dere yatağının ilk 4.04 km’si 
Bostanlı Deresi; 4.04 km ile 7.45 km arası Eskiseki 
Anakol olarak adlandırılmaktadır.  Karşıyaka ilçesinde 
bulunan mevcut yağmursuyu hatlarıyla toplanan 
suyun büyük bir kısmı Bostanlı Deresi’ne deşarj 
olmaktadır. Kaynağını Yamanlar Dağı’ndan alan Bostanlı 
Deresi, Bostanlı Vapur İskelesi civarlarında denize 
ulaşmaktadır. Bostanlı bölgesinde direkt denize deşarj 
olan hatların düşük kot ve düşük eğime sahip oldukları 
belirlenmiştir. Bunun sonucunda rüzgârlı havalarda 
kabaran deniz suyu mevcut hatların içerisinde iç 
kısımlara kadar ilerlemektedir.  

İZSU tarafından hazırlatılan “İzmir İli Metropol 
Alanı Atıksu Yağmursuyu ve Dereler Master Plan” 
kapsamında mevcut yağmursuyu sisteminin hidrolik 
kapasite hesapları yapılarak yerleşim yerlerinin 
yağmur suyundan etkilenmemesi için çözüm önerileri 
sunulmuştur. Genellikle eğimli araziler üzerinde ve 
dere kenarlarına yakın kısımlarda bulunan yerleşim 

For S18/9, while preserving 7, new 3 culverts are 
proposed at 0+778 and 0+802 km, 1+157 and 1+161 
km ve 1+176 and 1+183 km. 

For S18/10 stream, single culvert is proposed at a 
section of 0+305 and 0+311 km. 

For S18/11 stream, while preserving 3, new 2 culverts 
are proposed at sections of 0+360 and 0+370 km, 
0+869 and 0+899 km. 

1.2.3 Investigation of Existing Stormwater System

Within the scope of the “İzmir Province Metropolitan 
Area Wastewater Stormwater and Streams Master 
Plan”, hydraulic capacity calculations of the existing 
stormwater system were made and solution suggestions 
were presented to prevent the settlements from being 
affected by rainwater. As a result of the examinations, 
it was determined that in the flat areas close to the 
sea, low slopes had to be used in closed drainage lines 
because the ground elevations were very close to the 
sea level where the discharge would take place. In 
low slope lines, the flow rate is also low and adequate 
drainage cannot be provided in a short time.

In order to prevent this problem, it has been suggested 
that all rainwater collected from the sloping part of 
the topography before reaching the flat area should 
be directed to the stream beds instead of the sea. In 
the absence of a receiving environment to discharge 
the collected rainwater at the point where the sloping 
area reaches the flat areas, storage areas have also 
been designed so that the rainwater can reach the flat 
areas in a longer time in the sloping areas. In cases 
where the rainwater transported by the open channel 
or pipe system falls below the sea level, a pumping 
center is designed near the receiving environment and 
the collected rainwater is discharged to the sea or the 
stream bed by on-site elevation.

1.3 DETAILED  INVESTIGATIONS OF CHOSEN PILOT 
STREAMS

1.3.1 Bostanlı Stream
The total length of S3/0 stream is 7.45 km, of which 
4.04 km is Bostanlı Stream; the segement between 
4.04 km and 7.45 km is called Eskiseki Anakol. The 
collected rainwater by the existing drainage system 
in Karşıyaka is discharged to Bostanlı Stream. Bostanlı 
Stream whose source is around Yamanlar Mountain 
discharges to the sea at around Bostanlı Ferry Port 
(Vapur Iskelesi). Around here (Bostanlı), the elevations 
and slopes of discharge lines are determined to be 
quite low. As such, during windy (wave) days, seawater 
enters into these lines moving inward. 

Within the scope of ‘Izmir City Metropole Waste 
Rainfall and Streams Master Plan’, the hydraulics 
capacity of the rainwater drainage system is computed 
and solutions are proposed to protect the settlement 
areas from being affected. It is identified that there is, 
generally, no rainwater drainage system in settlement 
areas nearby streams and high elevations. Rainwater 
flows over streets while finding a way to reach streams. 
To convey rainwater from rural areas to streams, 
without reaching to settlement areas, trapezoidal or 
v-shaped ditches are designed. In non-accessible to 
streams cases, sand traps are placed at the end of 
ditches to collect the water to the closed system by 
which it is directed to the nearest discharging location. 
It is proposed to construct 2420 m long ditch and 3 
sand traps in Karşıyaka. 
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yerlerinin mevcut yağmursuyu altyapısının olmadığı 
belirlenmiştir. Yerleşim alanları dışında oluşan 
yağmursuları mevcut dere yataklarına ulaşmadan 
yerleşim alanları içindeki cadde ve sokaklarda 
dağılarak buralardan kendine uygun yollar bulup dere 
yataklarına ulaşmaktadırlar. 

Kırsal alanlardan gelen yağmursularının yerleşim 
alanına girmeden dere yataklarına yönlendirecek 
trapez veya v şekilli hendekler projelendirilmiştir. 
Yerleşim alanları dışında oluşan yağmursularının dere 
yataklarına ulaşması mümkün olmayan durumlarda 
ise hendeklerin sonuna kum tutucu koyularak 
kapalı yağmursuyu sistemine alınıp en yakın alıcı 
ortama yönlendirilmiştir. Karşıyaka ilçesinde 2420 
m kafa hendeği ve 3 adet kum tutucu yapılması 
önerilmektedir. Kabaran deniz suyunun mevcut 
hatların içine girmesini engellemek için sahil kesiminde 
yer alan düşük kotlu hatlara klape uygulamasının 
yapılması önerilmiştir. Deniz suyunun geri tepmesinin 
önlenmesi için bir diğer uygulama olarak pompalı 
deşarj yöntemi de önerilmiştir. Bostanlı Deresi’nin 
de içinde bulunduğuKarşıyaka ilçesinde 31651.00 m 
olan toplam yağmursuyu imalatının 8062.00 m sinin 
sökülmesi ve farklı çaplara sahip borulardan meydana 
gelen 33042.00 m uzunluğunda yeni yağmursuyu 
hattının yapılması önerilmiştir. Böylece mevcut hattın 
23589.00 m’si de kullanılacak olup toplamda 56631.0 
m’lik yağmursuyu şebekesi öngörülmüştür.

Yağmursuyu şebekesinin deniz kotunun altına düştüğü 
yerlerde terfi merkezleri projelendirilerek toplanan 
yağmursularına yerinde yükseltme yapılarak denize 
ya da dere yatağına deşarjı sağlanmıştır. Toplanan 
yağmur suyunun son bacada -3,60 m akar kotuna 
ulaştığı Bostanlı bölgesinde Bostanlı Deresi’ne deşarjın 
sağlanabilmesi için basma yüksekliği 4.6 m ve debisi 
5503.99 lt/sn olan bir terfi merkezi önerilmiştir.

Yağmursuyu toplayıcılarının planlanmasında daha 
çok 2 yılda bir görülen ve 15 dakika süren yağışın 
şiddeti dikkate alınmıştır. Rasyonel Metoda göre 
çözüm yapılmaktadır. Ayrıca yağmursuyu geciktirme 
depolarının yerleri ve kapasiteleri belirlenmiştir. 
Bu kapsamda Karşıyaka ilçesinde toplam depolama 
kapasite 2000 m3 olan 3 adet yağmursuyu geciktirme 
deposu önerilmiştir. Yüzeysel akış katsayısını düşürmek 
amacıyla geçirimli yüzey kaplamaları önerilmiştir. Hec-
Ras yazılımıyla gerçekleştirilen taşkın modellemesinin 
sonuçları incelendiğinde S3/0 kolu olarak isimlendirilen 
Bostanlı-Eskiseki Deresi ana kolu üzerinde bulunan 
kesit ve menfezlerin yetersiz olması sebebiyle taşkına 
neden olduğu görülmüştür.

Bostanlı (S3/0) dere yatağı mevcut durumunda; 0+000 
ve 3+300 km aralığında ıslahlı U kesit, 3+300 ve 3+768 
aralığında ıslahlı trapez kesit, 3+768 ve 4+040 km 
aralığında ıslahlı U kesit yer almaktadır. 

Eskiseki Ana Kol (S3/0) dere yatağı mevcut durumunda; 
4+040 ve 4+450 km aralığında ıslahlı U kesit, 4+450 
ve 4+700 km aralığında ıslahlı trapez kesit, 4+700 ve 
4+873 km aralığında ıslahlı U kesit, 4+873 ve 5+400 
km aralığında ıslahlı trapez kesit, 5+400 ve 6+100 km 
aralığında ıslahlı U kesit, 6+100 ve 6+631 km aralığında 
ıslahlı trapez kesit, 6+631 ve 7+446 km aralığında 
ıslahsız kesit yer almaktadır. 

Yapılan sayısal analiz sonuçlarına göre Bostanlı (S3/0) 
ve Eskiseki Ana Kol (S3/0) dere yatağı ön projesinde; 
mevcut kesitlerin manning hesaplaması sonucu 
yetersiz olduğu görülüp dere yatağının 0+000 ile 1+260 
km’leri arasına genişliği 17 m yüksekliği 2.7 m, 1+260 
ile 3+250 km’leri arasına genişliği 11 m yüksekliği 3 m, 

Alternatively, pumping discharge system is suggested. 
In Karşıyaka, where Bostanlı creek is located, it is 
suggested to dismantle 8062.00 m long line system 
of total 31651.00 m and then new line of 33042.00 
m long, having different diameter pipes, be installed. 
As such, of the existing line system, 23589.00 m long 
segment would be continued to be in use and in the 
end 56631.00 m total length drainage system be 
installed. In areas where elevations are lower than 
sea level, pumping stations are designed to pump the 
water to the sea or creeks. 

It is suggested to install a pump station whose capacity 
is 5503.99 l/s and pumping height of 4.6 m, at Bostanlı 
where the rainwater line system’s elevation is at -3.6 
m.  More than the planning of rainwater collectors, 
the rainfall intensity seen once in two years, with 
a duration of 15 minutes, is considered. In addition, 
rainwater-delaying storages and their capacities are 
determined. In this regard, three storages, each with 
a capacity of 2000 m3, are suggested for Karşıyaka. 
In order to reduce the volume of runoff, a pervious 
coating is suggested. 

As per the results of HEC-RAS modeling, it is seen that 
there is flooding in Bostanlı-Eskiseki Stream (S3/0) 
due to insufficient stream sections and culverts. There 
exists regulated U-sections at 0+000 and 3+300 km, 
3+768 ve 4+040 km and regulated trapezoidal section 
at 3+300 ve 3+768 at Bostanlı (S3/0) stream. There 
exists regulated U-sections at 4+040 and 4+450 km, 
4+700 and 4+873 km, 5+400 and 6+100 km, 6+631 ve 
7+446 km and regulated trapezoidal section at 4+450 
and 4+700 km, 4+873 and 5+400, 6+100 ve 6+631 km  
at Eskişehir Ana Kol (S3/0) stream. 

According to Mannings numerical results, the existing 
sections have insufficient sections at Bostanlı (S3/0) and 
Eskiseki Ana Kol (S3/0) stream projects and therefore 
at 0+000 and 1+260 km segment 17 m wide and 2.7 m 
high, at 1+260 and 3+250 segment 11 m wide and 3 m 
high, 3+250 and 4+400 km segment 9 m wide and 3 m 
high, at 4+400 and 4+870 km segment 9 m wide and 
2.5 m high concrete U canal, and 4+870 and 5+400 km 
segment 9 m wide and 3 m high concrete trapezoidal 
section are suggested. At 5+400 and 5+696 km 
segment 9 m wide and  3 m high concrete U section, at  
5+696 and 6+285 km segment 9 m wide and 2 m high 
U canal, at 6+285 and 7+450 km segment 8 m wide and 
3 m high natural trapezoidal sections are suggested. 
The segment of 0+000 ve 6+540 km between Bostanlı 
(S3/0) and Eskiseki Ana Kol (S3/0) streams is designed 
according to the planning. At 6+540 ve 7+450 km, the 
stream is designed according to project. 

For Bostanlı (S3/0) and Eskiseki Ana Kol (S3/0) stream 
segment, new 5 bridges and 15 culverts are proposed 
for the existing insufficient culverts, while preserving 
existing 6 ones. The proposed bridges can be built at 
a segment of S3/0 at +094 and 0+164 km, 0+386 and 
0+402 km, 0+646 and 0+656 km, 0+961 and 0+968, 
1+135 and 1+142 km. The proposed culverts can be 
built at +458 and 1+470 km, 1+530 and 1+560 km, 
1+638 and 1+650 km, 2+195 and 2+201 km, 2+226 and 
2+240 km, 2+663 and 2+679 km, 3+075 and 3+091 km, 
3+428 and 3+442 km, 3+516 and 3+523 km, 3+673 and 
3+681 km, 3+777 and 3+817km, 4+899 and 4+913 km, 
4+982 and 4+992 km, 5+488 and 5+504, 6+158 and 
6+175 km.
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3+250 ile 4+400 km’leri arasına genişliği 9 m yüksekliği 
3 m, 4+400 ile 4+870 km’leri arasına genişliği 9 m 
yüksekliği 2.5 m olan betonarme U kanal, 4+870 ile 
5+400 km’leri arasında genişliği 9 m yüksekliği 3 m 
olan betonarme trapez kesit önerilmiştir. 5+400 ile 
5+696 km’leri arasında genişliği 9 m yüksekliği 3 m 
olan betonarme U kesit, 5+696 ile 6+285 km’leri 
arasında betonarme genişliği 9 m yüksekliği 2 m olan 
U kanal, 6+285 ile 7+450 km’leri arasında genişliği 8 m 
yüksekliği 3 m olan doğal trapez kesit önerilmiştir.

Bostanlı (S3/0) ve Eskiseki Ana Kol (S3/0) mevcut dere 
yatağı 0+000 ve 6+540 km aralığında dere yatağı imara 
işli olup güzergâh imara göre düzenlenmiştir. 6+540 
ve 7+450 km aralığında ise dere imara işli olmayıp 
ön proje dere yatağı güzergahı mevcut yatağa göre 
düzenlenmiştir.

Bostanlı (S3/0) ve Eskiseki Ana Kol (S3/0) dere yatağı 
ön projeli durumda yetersiz olan menfezlerin yerine 
ve imar geçişleri dikkate alınarak 5 adet yeni köprü, 
15 adet yeni menfez önerilmiştir. İmara uygun olması 
ve hesaplamaları sonucunda yeterli kesite sahip 
olduğu görülen 6 adet mevcut menfez ön projede 
korunmuştur. Önerilen köprüler S3/0 kolunun 0+094 
ile 0+164 km, 0+386 ile 0+402 km, 0+646 ile 0+656 
km, 0+961 ile 0+968 ve 1+135 ile 1+142 km’leri 
arasında öngörülmüştür. Önerilen yeni menfezlerin 
S3/0 kolunun 1+458 ile 1+470 km, 1+530 ile 1+560 
km, 1+638 ile 1+650 km, 2+195 ile 2+201 km, 2+226 
ile 2+240 km, 2+663 ile 2+679 km, 3+075 ile 3+091 
km, 3+428 ile 3+442 km, 3+516 ile 3+523 km, 3+673 
ile 3+681 km, 3+777 ile 3+817km, 4+899 ile 4+913 
km, 4+982 ile 4+992 km, 5+488 ile 5+504 ve 6+158 ile 
6+175 km’leri arasında yapılması öngörülmüştür.

1.3.2 Poligon Deresi
S9/8 olarak numaralandırılan dere yatağının toplam 
uzunluğu 4.978 km’dir. Bu dere yatağının ilk 1.993 
km’si Poligon Deresi; 1.993 km ile 4.978 km arası Arap 
Deresi olarak adlandırılmaktadır. 

Karabağlar ilçesinde bulunan mevcut yağmursuyu 
hatlarıyla toplanan suyun bir kısmı Poligon Deresi’ne 
deşarj olmaktadır. Poligon Deresi, Göztepe Vapur 
İskelesi civarlarında denize ulaşmaktadır. İZSU 
tarafından hazırlatılan “İzmir İli Metropol Alanı Atıksu 
Yağmursuyu ve Dereler Master Plan” kapsamında 
mevcut yağmursuyu sisteminin hidrolik kapasite 
hesapları yapılarak yerleşim yerlerinin yağmur 
suyundan etkilenmemesi için çözüm önerileri 
sunulmuştur. Poligon Deresi’nin de içinde bulunduğu 
Karabağlar ilçesinde 46397.00 m olan toplam 
yağmursuyu imalatının 5889.00 m sinin sökülmesi 
ve farklı çaplara sahip borulardan meydana gelen 
37622.00 m uzunluğunda yeni yağmursuyu hattının 
yapılması önerilmiştir. Böylece mevcut hattın 
40508.00 m’si de kullanılacak olup toplamda 78130.00 
m’lik yağmursuyu şebekesi öngörülmüştür. Yapılan 
incelemeler ve hesaplamalar sonucunda Karabağlar 
ilçe sınırları içinde herhangi bir yerinde yükseltme 
yapısına gerek duyulmamıştır.

Yağmursuyu toplayıcılarının planlanmasında daha 
çok 2 yılda bir görülen ve 15 dakika süren yağışın 
şiddeti dikkate alınmıştır. Rasyonel Metoda göre 
çözüm yapılmaktadır. Ayrıca yağmursuyu geciktirme 
depolarının yerleri ve kapasiteleri belirlenmiştir. Bu 
kapsamda Karabağlar ilçesinde toplam depolama 
kapasitesi 1800 m3 olan 2 adet yağmursuyu geciktirme 
deposu önerilmiştir.  Yüzeysel akış katsayısını düşürmek 
amacıyla geçirimli yüzey kaplamaları önerilmiştir.  

For Bostanlı (S3/0) and Eskiseki Ana Kol (S3/0) stream 
segment, new 5 bridges and 15 culverts are proposed 
for the existing insufficient culverts, while preserving 
existing 6 ones. The proposed bridges can be built at 
a segment of S3/0 at +094 and 0+164 km, 0+386 and 
0+402 km, 0+646 and 0+656 km, 0+961 and 0+968, 
1+135 and 1+142 km. The proposed culverts can be 
built at +458 and 1+470 km, 1+530 and 1+560 km, 
1+638 and 1+650 km, 2+195 and 2+201 km, 2+226 and 
2+240 km, 2+663 and 2+679 km, 3+075 and 3+091 km, 
3+428 and 3+442 km, 3+516 and 3+523 km, 3+673 and 
3+681 km, 3+777 and 3+817km, 4+899 and 4+913 km, 
4+982 and 4+992 km, 5+488 and 5+504, 6+158 and 
6+175 km.

1.3.2 Poligon Stream
The total length of S9/08 stream is 4.978 km, of which 
1.993 km is Poligon Stream; the segment between 
1.993 km and 4.978 km is called Arap Stream. 

The some collected rainwater by the existing drainage 
system in Karabağlar is discharged to Poligon Stream. 
Poligon Stream discharges to the sea at around 
Göztepe Ferry Port (Vapur Iskelesi). 

Within the scope of ‘Izmir City Metropole Waste 
Rainfall and Streams Master Plan’, the hydraulics 
capacity of the rainwater drainage system is computed 
and solutions are proposed to protect the settlement 
areas from being affected. In Karabağler, where Poligon 
stream is located, it is suggested to dismantle 5889.00 
m long line system of total 37622.00 m and then new 
line of 36037.32 m long, having different diameter 
pipes, be installed. As such, of the existing line system, 
40508.00 m long segment would be continued to be in 
use and in the end 78130.00 m total length drainage 
system is proposed. The research points out that there 
is no need for rising structure within the borders of 
Karabaglar. 

More than the planning of rainwater collectors, rainfall 
intensity seen once in two years and having a duration 
of 15 min is considered. In addition, rainwater delaying 
storages and their capacities are determined. In this 
regard, 2 storages, each capacity of 1800 m3, are 
suggested at Karşıyaka. In order to lower the runoff, 
pervious coating is suggested. 
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Hec-Ras yazılımıyla gerçekleştirilen taşkın 
modellemesinin sonuçları incelendiğinde S9/8 kolu 
olarak isimlendirilen Poligon-Arap Deresi ana kolu 
üzerinde bulunan kesit ve menfezlerin yetersiz olması 
sebebiyle taşkına neden olduğu görülmüştür.Poligon 
(S9/8) dere yatağı mevcut durumunda; 0+000 ile 1+993 
km aralığında ıslahlı betonarme U kesit yer almaktadır. 
Arap (S9-/8) dere yatağı mevcut durumda; 1+993 ile 
2+825 km aralığında ıslahlı betonarme U kesit, 2+825 
ile 5+014 km aralığında ıslahsız kesit yer almaktadır.

Yapılan sayısal analiz sonuçlarına göre Poligon (S9/8) 
ve Arap (S9/8) dere yatağı ön projesinde; mevcut 
kesitlerin manning hesaplaması sonucu yetersiz olduğu 
görülüp dere yatağının 0+000 ile 1+860 km’leri arasına 
genişliği 6 m yüksekliği 3 m, 1+860 ile 2+247 km’leri 
arasında genişliği 5 m yüksekliği 2.5 m olan beton 
kaplamalı trapez kanal kesit, 2+247 ile 2+820 km’leri 
arasına genişliği 6 m yüksekliği 2 m olan betonarme U 
kanal kesit, 2+820 ile 3+956 km’leri arasına genişliği 8 
m yüksekliği 1.5 m olan doğal trapez kesit önerilmiş 
olup 3+956 ile 4+978 km’leri arasında doğal arazi 
korunmuştur.

S9/8 dere yatağı güzergâhında 0+000 ile 0+239 km 
ve 2+247 ile 4+978 km aralığı imara işli olmadığı için 
güzergâh mevcut yatağa göre düzenlenmiştir. 0+239 ile 
2+247 km aralığında güzergâh imara uygun olduğu için 
mevcut güzergâh kullanılmıştır. 

S9/8 (Poligon-Arap) dere yatağı kesitleri için yeni 
düzenlemeler öngörülmüş olup 7 adet yeni menfez 
önerilmiş olup yeterli kesite sahip olduğu tespit edilen 
1 adet menfez ön projede korunmuştur. Önerilen yeni 
menfezlerin S9/8 dere yatağının 0+030 ile 0+068 km, 
0+216 ile 0+239 km, 0+495 ile 0+502 km, 0+658 ile 
0+662 km, 0+750 ile 0+770 km, 0+843 ile 0+870 km ve 
0+954 ile 0+967 km’leri arasında yapılması önerilmiştir.

1.3.3 Pilot Dereler İçin Öneriler
İncelenen Bostanlı ve Poligon derelerinin memba 
kesimleri doğal arazi örtüsüne ve topoğrafyaya 
sahiptirler. Bu bölgedeki dere kollarının yoğunlukları 
incelendiğinde (Şekil 1.13 ve 1.14) her iki dere 
havzasının doğal topoğrafyayla uyumlu drenaj 
yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte, her iki havzanın yerleşim yeri içinde kalan dere 
kolları incelendiğinde yan kolların şehir dokusu içinde 
kaybolduğu ve bu bölgedeki yağmur sularının sadece 
ana kol ile drene edildiği görülmektedir. 

Yıllar boyunca gerçekleşen yapılaşma nedeniyle 
kaybolan yan kolların yetersizliği mansap bölgelerindeki 
dere taşmaları ve su baskınlarının en önemli 
nedenleri arasındadır. Yeterli eğimin olmadığı mansap 
bölgelerindeki drenaj yoğunluğunu arttırmanın 
yegâne çözümü ise dere yan kollarının yeniden tesis 
edilmesidir. Mevcut yapılaşma dikkate alındığında 
ise bu çözüm ancak yollara inşa edilecek ve dere ana 
koluna drene olan kapalı ya da açık kanalların inşası ile 
mümkündür. 

Gerek her iki pilot havzadaki mevcut kanallar ve 
gerekse İZSU tarafından hazırlatılan “İzmir İli Metropol 
Alanı Atıksu Yağmursuyu ve Dereler Master Plan” 
kapsamındaki yeni yapılması planlanan kanallar 
incelendiğinde yoğun yerleşimlerin bulunduğu bu 
eğimsiz bölgelerde bahse konu çözümlerin ön plana 
çıktığı görülmektedir. 

1.3.3 Suggestions For Streams Included in the Pilot 
Study 
The Bostanlı and Poligon streams that are the subject 
of the pilot study have natural topography and natural 
land cover in their upstream sections. As seen in Figure 
1.13 and figure 1.14, when the drainage network 
is investigated, it is seen that both of these streams 
are compatible with the natural topography. On the 
other hand, when parts of the drainage networks 
of these systems that are located within the city are 
investigated it is seen that tributaries disappear and 
rainwater is drained by only the main branches. 

This is the main reason for the overflowing of the 
streams and resultant flooding within the city. In order 
to increase drainage, especially at lower elevation, 
the only the solution seems to be to reestablish the 
branches of the streams. Considering the existing 
settlements, this may be achieved only by constructing 
closed and/or open drain canals along the streets, and 
draining to the main stream branches. Considering 
the existing canals in both of these basins and the 
canals that are planned according to IZSU’s ‘Izmir City 
Metropole Waste Rainfall and Streams Master Plan’, 
proposed solutions seem to be implemented in low 
lying intense settlement areas. 

Open canals and coarse-racked canals are not suitable 
with respect to the current standards (Figure 1.15). 
These canals can become a problem during road 
work such as renewal of asphalt, and they can only 
perform drainage of the road when there is ponding. 
Although open canals have been in use in Izmir since 
the 2000s, this sytem needs revision due to problems 
encountered in practice. The canal system presented 
in Figure 1.16 (roadside underground canal system 
borderalti kanal) is suggested as an improvement to 
these canals. 

Figure 1.13 Bostanli Stream and its tributaries| Şekil 1.13 Bostanlı deresi ve 
kolları
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Figure 1.14 Poligon Stream and its tributaries| Şekil 1.14 Poligon deresi ve 
kolları

Açık kanal ve üzeri çelik ızgara şeklinde yapılmış ya da 
yapılması planlanan kanallar yol standartları açısından 
uygun drenaj yapıları değildir (Şekil 1.15). Bu kanallar 
yol kırmızı kotunu sınırladıkları için asfalt yenileme 
ve bakım çalışmalarını güçleştirmekte, enine eğime 
izin vermedikleri için de yüzeysel drenajı ancak yolda 
göllenme sonrasında sağlayabilmektedirler. 

Dolayısıyla 2000’li yıllardan bugüne yapılagelen bu 
çözüm prensip olarak doğru bir çözüm olmakla birlikte, 
uygulamadaki sorunları nedeniyle iyileştirmeye 
ihtiyaç duyan çözümlerdir.Söz konusu açık kanalların 
iyileştirilmesi için Şekil 1.6’da verilen yine açık kanal 
şeklinde çalışan bordür altı kanallar önerilmektedir. 
Yol standartları açısından yol enine eğimi ile uyumlu 
çalışan bordür altı açık kanal sistemleri, yoğun 
yerleşim yerlerindeki kaybolmuş yan dere kollarının 
tekrardan gün yüzüne çıkartılması ve bölgedeki drenaj 
yoğunluğunun arttırılması açısından uygun sistemler 
olarak önerilmektedir.

İncelenen Bostanlı ve Poligon derelerinin memba 
kesimlerine bakıldığında her iki havzada da çok sayıda 
yüksek olmayan tersip bendlerinin tesis edildiğini 
görmekteyiz. Söz konusu tersip bendleri, rusubatın 
tutulması ve yatak eğiminin düşürülerek akış hızının 
azaltılması açısından önemli yapılar olup, taşkın sularını 
depolama kapasiteleri son derece küçüktür. Bu itibarla, 
her iki havzada da alçak tersip bendlerinin 15m’den 
yüksek geçirimli sel kapanları haline dönüştürülmesi 
ile taşkın akımlarının geçici olarak depolanması ve 
taşkın piklerinin önemli ölçüde azaltılması mümkün 
görünmektedir.
 
Bostanlı havzasında, Örnekköy mezarlığının kuzeyinde 
kalan ana yatak kesimlerinde önemli depolama 
hacmine sahip birkaç sel kapanı planlanarak taşkın 
sularının geçici olarak depolanması mümkün 
görünmektedir (Şekil 1.17). Benzer şekilde, Poligon 
deresinin askeri alan içerisindeki ana kolu ve Olimpiyat 
evlerinin hemen mansabında kalan kolu üzerinde sel 
kapanları tesis etmek mümkün görünmektedir (Şekil 
1.18). Bostanlı havzasına kıyasla daha düşük biriktirme 
hacmine sahip olacağı düşünülen Poligon havzasındaki 
sel kapanlarının, göl alanındaki malzemelerin alınması 
ile daha büyük depolama hacmine sahip olabileceği 
düşünülmektedir. 

Her iki havzada da yapılması muhtemel sel 
kapanlarının, membadaki yerleşim yerleri nedeniyle 
rijit, muhtemelen silindirle sıkılanmış beton gövdeli 
ve göl çanağı geçirimli olacak şekilde tesis edilmesi 
daha uygun olacaktır. Poligon havzasındaki memba 
dere yatağında yer alan yüksek geçirimli alüvyonların 
varlığı bu havzada yapılacak sel kapanlarının 
sızdırma kabiliyetinin üzerinde olumlu etki yapacağı 
düşünülmektedir. 

Such a system can be compatible with roads and thus 
therefore can be important for re-establishment of the 
disappeared tributaries of the main streams. Several 
small levees can be seen in the upstream sections of the 
basins of the Bostanli and Poligon streams. Although 
these levees are effective for trapping sediment and 
reducing runoff velocity they have limited capacity 
for holding back flood waters. The existing levees can 
rise to up to 15 m. Figure 1.17 shows that a few flood 
detention dams that could be implemented in the area 
north of the Ornekkoy cemetaryin Bostanli. It would 
also be possible to build a limited number of flood 
detention dams along the main section of the Poligon 
stream within the military zone and in the lower 
section of the Olympic Housing area. 

Compared to detention dams that could be considered 
for the Bostanli basin, detention dams in the Poligon 
ones basin would have lower capacities. However, it 
is thought that by obtaining building material from 
stream bed, the capacities of the Poligon detention 
dams might be increased. These detention dams could 
be built using compacted concrete. It is foreseen that 
the existing alluvial layers at the upstream sections of 
the Poligon basin could have a positive effect on the 
infiltration of flood waters (Figure 1.18).
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1.4 SONUÇ VE ÖNERİLER

Üç milyona yakın nüfusun yaşadığı İzmir kentinin 
metropol ilçelerinin kıyı bölgelerindeki yapılaşma 
fiziksel üst sınırına ulaşmış bulunmaktadır. Öte yandan 
dere havzalarının memba kesimlerindeki yapılaşma 
ise hızla devam etmektedir. Bu durum, mevcut dere 
yataklarının mansap kesimlerinde yüzeysel akış 
miktarlarının önemli oranda artmasına ve mansap 
kesitlerin hidrolik açıdan günden güne yetersiz 
kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, etkisi 
önemli ölçüde hissedilir hale gelen iklim değişikliği 
gerek kentin su potansiyeli gerekse taşkın riski üzerinde 
önemli ve artan belirsizlikler yaratmaktadır.

1.4 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Urbanization has reached its limit in Izmir, which is 
home to approximately 3 million people. Settlements 
are increasing in the upstream sections of the stream 
basins, which results in increased runoff at in the 
upstream areas and insufficient hydraulics capacities 
in the corresponding downstream areas. Climate 
change, the effects of which are increasingly felt in 
recent years, influences water potential and creates 
uncertainty. 

Figure 1.15 Existing canal system implemented in intensely-settled areas | 
Şekil 1.15 Yoğun yerleşim yerlerindeki mevcut açık kanal uygulaması

Figure 1.16 Suggested underground drainage canal system for 
intensely-settled areas  | Şekil 1.16 Yoğun yerleşim yerlerinde önerilen 
bordür altı açık kanal uygulaması

Figure 1.17 Possible locations of flood detention dams for the Bostanlı 
stream basin | Şekil 1.17 Bostanlı havzasındaki olası sel kapanı/kapanları 
bölgesi

Figure 1.18 Possible locations of flood detention dams for the Poligon 
stream basin | Şekil 1.18 Poligon havzasındaki olası sel kapanı/kapanları 
bölgesi
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It is predicted that creating “sponge city” measures 
in upstream sections of the stream basins can reduce 
flooding risks in the intensely-populated downstream 
areas where urbanization is complete . However, to 
achieve this objective is it necessary to redesign the 
cross-sections of the existing streams and culverts so 
that they have sufficient capacity.

To this purpose, the proposed culverts, stream 
sections, and existing rainwater drainage system in 
the city center, as outlined in the ‘Izmir City Metropole 
Waste Rainfall and Streams Master Plan’ prepared by 
IZSU in 2020, should be reexamined with respect to 
flood risks. 

Within this Master Plan all streams within the city 
that discharge to the Izmir Bay were modelled by 
HECRAS and every insufficient section and culvert 
was reported. It is foreseen that the proposed new 
infrastructure designs and improvements investigated 
in the current Soft City Project Report can increase the 
resilience of Izmir’s rainwater drainage system against 
flooding. However, there seems to be flow chocking 
in the downstream sections of 16 stream systems, as 
reported in the IZSU report. This chocking could result 
in higher flow depths than the ones obtained by IZSU 
as a result of modelling. 

Hence, while revising flow depths at these regions 
during implementations this situation should be taken 
into consideration. In a similar fashion, the effects 
of the proposed upstream region flood preventive 
measures on the downstream sections should be 
clearly (quantitatively) shown. 

Possible detention dams and deviation systems should 
be investigated together with the flooding models. 
The relief at downstream areas due to this procedure 
should be clearly shown, as this would be important 
for the increase of the resilience of the city against 
floods.
 

Mevcut yapılaşması tamamlanmış ve yoğun nüfus 
içeren mansap bölgelerinin artan taşkın riskleri, 
sünger şehir yaklaşımına dayanan tedbirlerin üst 
havza kesimlerinde uygulanması ile azaltılabilir 
görülmektedir. Ancak bunun öncelikli koşulu, 
mevcut yapılaşmış bölgelerdeki dere kesitlerinin ve 
menfezlerin, bugünün şartlarında yeterli kapasiteye 
sahip olmasının sağlanmasıdır.

Bu amaçla, İZSU tarafından hazırlatılan ve 2020 
yılında tamamlanan “İzmir İli Metropol Alanı Atıksu-
Yağmursuyu ve Dereler Master Planı” İzmir ve 
metropol alanında yer alan tüm kent içi derelerin en 
kesitlerini ve dere geçişlerinde yer alan menfezler ile 
mevcut yağmursuyu altyapısını taşkın riskleri açısından 
irdelemektedir. 

Master plan kapsamında, iç körfeze drene olan tüm 
kent içi dereler HEC-RAS taşkın modeli ile modellenmiş 
ve yetersiz kesitler ile yol geçişleri tek tek belirlenerek 
raporlanmıştır. Raporda irdelenen iyileştirmeler ve 
önerilen yeni altyapı tasarımlarının kentin yağmursuyu 
kaynaklı taşkın direncinin artırılması hususunda önemli 
bir kapasite artışı sağlayacağı görülmektedir.

Öte yandan, raporda irdelenen dere sistemlerinin 
16 tanesinde batık mansap koşullarının oluştuğu 
gözlenmektedir. Batık mansap koşulları, modelleme 
sonucunda elde edilen su derinliklerinin öngörülenden 
daha yüksek çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle, 
uygulama projelerinin hazırlanması aşamasında 
bu bölgelerdeki akış derinliklerinin batık mansap 
koşulları dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesi 
önerilmektedir.

Benzer şekilde, master plan kapsamında incelenen 
derelerin memba kesimlerinde alınabilecek üst havza 
tedbirlerinin, mansap kesimler üzerindeki olumlu 
etkilerinin somut bir biçimde değerlendirilmesi; olası 
biriktirme tesisleri ile derivasyon sistemlerinin taşkın 
modelleri ile beraber irdelenip mansap kesimlerde 
yaratacağı rahatlamanın analitik şekilde ortaya 
konması kentin taşkınlara dayanıklılığın artırılması 
açısından büyük önem arz etmektedir.

BÖLÜM 2
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BÖLÜM 2: 
İZMİR KÖRFEZİNDE DENİZ TAŞKIN AFETLERİNİN 
İNCELENMESİ VE OLASI TAŞKINLARI ÖNLEMEYE 
YÖNELİK ÖNERİLER
CHAPTER 2: 
INVESTIGATION OF COASTAL FLOOD HAZARDS IN IZMIR BAY AND 
POSSIBLE HAZARD MITIGATION METHODS

İzmir, Ege Denizi’nin girintili kıyılarında, korunaklı 
İzmir Körfezi’nin çevresinde yer alır.  Türkiye’nin en 
büyük ikinci limanı ve üçüncü büyük şehridir. İzmir, 
uzun sahil şeridi ile ülkemizin önde gelen turizm ve 
ticaret şehirlerinden biridir. Doğal, kültürel ve tarihi 
yapısıyla dikkat çeken İzmir’in kıyı şeridi oldukça yoğun 
bir kullanıma sahiptir. Kıyı çizgisinde yer alan lokanta 
ve eğlence yerleri yurt içi ve yurt dışından gelen 
misafirlere hizmet veren, nüfusu yoğun ve hareketliliği 
yüksek yerlerdir. Çiğli’deki eski Dalyan ile Balçova 
arasında kalan kısım İzmir iç körfez olarak adlandırılır. 
İzmir’in iç körfezi kesintisiz bir sahil yolu ile çevrilidir.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus yoğunluğunun 
artması nedeniyle yapısal alanlar ile yeşil alanlar 
arasındaki denge bozulmaktadır. Şekil 2.1’de 
verilen,Landsat 5 (1984’te) ve Landsat 8 (2015’te) 
uyduları tarafından yakalanan iki görüntüde, 31 yıllık 
zaman zarfında şehrin kentsel alanında ve sahil boyunca 
meydana gelen değişiklikler görülebilmektedir.

Izmir lies around the sheltered Izmir Bay on the deeply 
indented coast of the Aegean Sea. Izmir is the second 
largest seaport and the third-largest city in Turkey. 
Izmir, with its long coastline, is one of the leading 
tourism and trade cities of our country. The coastline 
of Izmir, which draws attention due to its natural, 
cultural, and historical sources, has a very intensive 
use. The coastal area between the old Dalyan in Çiğli 
at the North and Balçova at the South is called the 
Izmir Inner Bay. Restaurants, cafes and entertainment 
venues located on the shoreline are places with a high 
population and high mobility, serving domestic and 
foreign guests in the inner bay. Moreover, the inner 
bay of Izmir is surrounded by an uninterrupted coastal 
road.

Due to the rapid urbanization, industrialization, and 
increase in population density, the balance between 
structural areas and green areas is deteriorating. Two 
images in Fig. 2.1.captured by the Landsat 5 (in 1984) 
and Landsat 8 (in 2015) satellites with a time window 
of 31 years, aim to show changes in the urban area of 
the city and along the coast during this time window.

Figure 2.1 Two images of İzmir Bay captured in 1984 (top) and in 2015 
(bottom)| Şekil 2.1 1984 (üstte) ve 2015’te çekilen İzmir Körfezi’nden iki 
görüntü

Figure 2.2 Example photos showing the consequences of coastal flood 
hazard events in the Izmir city center | Şekil 2.2 İzmir şehir merkezinde 
deniz taşkınlarının sonuçlarını gösteren örnek fotoğraflar  



76

Figure 2.1 shows that the shoreline and the coastal 
area have been continuously expanded by filling the 
water area over the years which deformed the natural 
stability of sea bottom topography and increased the 
vulnerability of the coastal line against the coastal 
flood effects.Izmir resonates with the water and the 
wind. The cooling sea breeze in the summer takes 
away the burning heat of the sun. However, when the 
wind is strong, it generates waves together with the 
storm surge, wind, and wave set-up which increase the 
water level in the bay. 

The combination of the waves and increase in the 
water level causes coastal flooding because of that the 
waves overtop the coastal protection structures. There 
are traditional coastal protection structures like sloping 
type coastal revetments and vertical walls built parallel 
to the coast in order to protect the surrounding roads, 
buildings, recreation areas from the coastal floods and 
destructive effects of the sea. During the coastal flood, 
It was observed that a huge amount of seawater fills 
the land part and causes traffic problems, damage to 
the buildings, stores, recreational facilities. Figure 2.2 
shows the example photos during the coastal flood 
disaster in Izmir city center.

The coastal flood events of the last 10 years, together 
with dates and the affected regions, are tabulated in 
Table 2.1. Table 2.1 shows that the frequency of coastal 
flood events is increasing. The reason for this increase 
in Izmir Bay is climate change due to global warming. 
Sea-level rise and extremeness of atmospheric and 
oceanic conditions due to climate change have become 
noticeable in recent years. Coastal external forces 
acting against coastal defense structures and affected 
by climate change are rising sea levels, storm surges, 
and high waves. Damage to coastal structures, coastal 
erosion, morphological change, and coastal flood 
disasters are expected to increase due to sea level rise 
and stormy wind and wave climates. For this reason, 
research on coastal hazard evaluation, accompanied 
by change of atmosphere and ocean conditions due to 
climate change, has become important and should be 
carried out.

In this work package the coastal flood hazard problem 
in Izmir’s inner bay is investigated in detail. In Section 
2.1 wind climate studies are explained. Calculation 
of the change in seawater level considering various 
generation mechanisms is given in Section 2.2 In 
Section 2.3 modeling of waves and determination of 
wave parameters are described. Critical areas related 
to coastal flooding and wave overtopping calculations 
are given in Section 2.4 Finally, a discussion of ways to 
mitigate coastal flood damages in Izmir can be found 
in Section 2.5.

Şekil 2.1, yıllar içerisinde doldurularak sürekli 
genişletilmiş olan kıyı bölgesini göstermektedir. Kıyı 
dolgusunun genişlemesiyle deniz dibi topografyası 
da bozulmuş ve kıyı önündeki su derinliği artmış, 
böylece kıyı şeridi deniz etkilerine karşı daha kırılgan 
ve savunmasız olmuştur.

İzmir’de deniz ve rüzgâr birbirlerini takip eder. Yazın 
serinletici deniz meltemi güneşin yakıcı sıcaklığını 
alıp götürür. Ancak rüzgâr kuvvetli olduğunda, fırtına 
dalgaları ve deniz kabarmasıyla birlikte körfezdeki su 
seviyesi artar. Rüzgar, dalgalar su seviyesindeki artışın 
birleşimi, dalgaların kıyı koruma yapılarından aşmasına 
ve böylece deniz taşkınlarına neden olur. Körfezde 
çevredeki yolları, binaları ve dinlenme alanlarını deniz 
taşkınlarından ve denizin yıkıcı etkilerinden korunmak 
için, eğimli tip kıyı tahkimatı ve dik deniz duvarları gibi 
geleneksel kıyı koruma yapıları, kıyıya paralel olarak 
inşa edilmişlerdir. Deniz taşkınları sırasında büyük 
miktarda deniz suyunun kara tarafına taşarak, trafik 
sorunlarına yol açtığı ve binalara, mağazalara, dinlenme 
tesislerine zarar verdiği görülmektedir. Şekil 2.2, İzmir 
şehir merkezinde deniz taşkını felaketi sırasında oluşan 
dalga aşması ve kıyıdaki taşkın görüntülerine ait örnek 
fotoğrafları göstermektedir.

Son 10 yılda deniz taşkını felaketleri, tarihler ve 
etkilenen bölgeler ile birlikte Tablo 2.1’de verilmiştir.
Tablo 2.1, deniz taşkınların sıklığının arttığını 
göstermektedir. İzmir körfezinde deniz taşkını sıklığının 
artmasının nedeninin küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikliği olabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda 
iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin 
yükseldiği; atmosfer ve okyanus koşullarının aşırılığının 
fark edilir hale geldiğine dikkat çekilmektedir. 
İklim değişikliğiyle etkilenen deniz seviyesi, fırtına 
kabarması ve yüksek dalgalar kıyı koruma yapılarına 
karşı etken dış kuvvetlerdir. İklim değişikliğiyle hem 
deniz seviyesinin yükselmesi, hem de fırtına şiddetinde 
rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle, kıyı yapılarının 
zarar görmesi, kıyı erozyonu, morfolojik değişim ve 
deniz taşkını felaketlerinin artması beklenmektedir. 
Bu nedenle iklim değişikliğine bağlı atmosfer ve 
okyanus koşullarının değişimi dikkate alınarak yapılan 
deniz kaynaklı afet değerlendirme çalışmaları önem 
kazanmaktadır.

Bu iş paketinde,İzmir körfezinde yaşanan ve sıklığı artan 
deniz taşkınları detaylı olarak incelenmiştir. Bölüm 
2.1’de rüzgâr iklimi çalışmaları açıklanmıştır. Çeşitli 
etkenler dikkate alınarak deniz suyu seviyesindeki 
değişimin hesaplanması Bölüm 2.2’de verilmiştir. 
Bölüm 2.3’te sayısal dalga modeli çalışmaları ve kritik 
alanların belirlenmesi anlatılmaktadır. Deniz taşkınları 
kaynaklı dalga aşma hesapları Bölüm 2.4’te verilmiştir. 
Son olarak, taşkın ve dalga aşmasını azaltmak için 
kavramsal olarak önerilen çözümler Bölüm 2.5’te 
tartışılmaktadır.

Table 2.1 Coastal flood events of the last 10 years together with date sand 
affected areas | Tablo 2.1 Son 10 yıldakıyı sel olayları; tarihler ve etkilenen 
alanlar

Table 2.1 Coastal flood events of the last 10 years together with date sand 
affected areas | Tablo 2.1 Son 10 yıldakıyı sel olayları; tarihler ve etkilenen 
alanlar
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2.1 WIND CLIMATE STUDIES

Wind is the main source for wave generation, and 
water level increases with the wind set-up. Therefore, 
determination of wind characteristics like wind speed 
and direction, as well as yearly distribution of the 
characteristics are very important. Wind data can be 
obtained through in-situ measurements or widely 
used model results. In-situ measurement campaigns 
have been carried by the Izmir Municipality since 2017. 

Wind speed and direction are measured at 10-minute 
intervals in four locations:

1) Foça
2) Güzelbahçe
3) Pasaport
4) Bostanlı

For the current project almost 5 years of wind data 
were supplied by Izmir Municipality, to be used in 
analysis. However, longer data are necessary to 
determine the wind climate. Longer data can be 
obtained from re-analysis models. One of the global 
suppliers of long-term re-analysis wind data is ECMWF 
(European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts). ECMWF recently released the latest model 
re-analysis dataset, called ERA5, which was produced 
as part of the European Commission Copernicus 
Climate Change Service (C3S). ERA5 provides hourly 
estimates of a large number of atmospheric, land, 
and oceanic climate variables. The atmospheric data 
cover the Earth on a 30-km grid, while ocean wind and 
waves are available on a 40-km grid (Hersbach et al., 
2020). The ERA5 dataset, which spans the period from 
1979 to within 5 days of real-time, is now available for 
public use. Therefore, for this study, it was decided to 
use ERA5 wind data to determine the wind climate for 
Izmir Bay. A point which is close to the entrance of the 
Izmir Bay (38.8N 26.5 E) was chosen, and the ERA5 
hourly wind data were downloaded from the ECMWF 
website.

Although it is known that the ERA5 represents one 
of the best available open datasets for climate 
computations in terms of consistency and resolution 
(Ozbahceci, 2020, Ozbahceci et al.,2020), the data 
should be verified before using them in the wind 
climate analysis. A verification study is performed 
by comparing ER5 wind data with the in-situ 
measurements made by the Izmir Municipality in Foca, 
which is the closest measurement location to the ERA5 
point. Figure 2.3 shows the location of the ERA5 data 
and Foca measurement points. 

A Time-series comparison is given for November 2018 
as an example in Figure 2.4.

2.1 RÜZGAR İLKİM ÇALIŞMALARI

Rüzgâr, dalga oluşumu için ana kaynaktır ve aynı 
zamanda su seviyesinde de artışa neden olur. Bu 
nedenle hız ve yön gibi rüzgâr özelliklerinin belirlenmesi 
ve bu özelliklerin yıllık dağılımı çok önemlidir.

Rüzgâr verileri, yerinde ölçümler veya yaygın olarak 
kullanılan model sonuçları yoluyla elde edilebilir. İzmir 
körfezinde yerinde ölçüm çalışmaları 2017 yılından 
itibaren İzmir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 

Rüzgâr hızı ve yönü aşağıda verilen dört noktada 10 
dakika aralıklarla ölçülmektedir:

1) Foça
2) Güzelbahçe
3) Pasaport
4) Bostanlı

Bu proje için analizlerde kullanılmak üzere yaklaşık 
5 yıllık rüzgâr verileri İzmir Belediyesi tarafından 
sağlanmıştır. Ancak, rüzgâr iklimini belirlemek için 
daha uzun verilere ihtiyaç vardır. Daha uzun veriler 
yeniden analiz modellerinden elde edilebilir. Uzun 
vadeli yeniden analiz rüzgâr verilerinin küresel 
tedarikçilerinden biri Avrupa Orta Menzilli Hava 
Tahminleri Merkezi (ECMWF)’dir. ECMWF kısa süre 
önce, Avrupa Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği 
Hizmetinin (C3S) bir parçası olarak üretilen ERA5 adlı 
en son model yeniden analiz veri setini yayınlamıştır. 
ERA5, çok sayıda atmosferik, kara ve okyanus iklimi 
değişkeninin saatlik tahminlerini sağlamaktadır. 
Atmosferik veriler 30 km’lik bir ızgarada, okyanus 
rüzgârı ve dalgaları ise 40 km’lik bir ızgarada 
verilmektedir. (Hersbach vd., 2020). ERA5 veri setini 
1979’dan günümüze kadar elde etmek mümkündür. Bu 
nedenle bu çalışmada İzmir körfezi için rüzgâr ikliminin 
belirlenmesinde ERA5 rüzgâr verilerinin kullanılmasına 
karar verilmiştir. İzmir Körfezi girişine yakın bir noktada 
(38.8K 26.5 D) ERA5 saatlik rüzgâr verileri seçilmiş ve 
veriler ECMWF web sitesinden indirilmiştir.

ERA5’in tutarlılık ve çözünürlük açısından iklim 
hesaplamaları için mevcut en iyi açık veri setlerinden 
birini temsil ettiği bilinmesine rağmen (Özbahçeci, 
2020, Özbahçeci vd.,2020), verilerin rüzgâr iklimi 
analizinde kullanılmadan önce doğrulanması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, doğrulama analizi, İzmir 
Belediyesi’nin Foça’da gerçekleştirdiği yerinde ölçümler 
ile yapılmıştır. Foça verileri ERA5 veri noktasına en yakın 
istasyonun Foça olmasından dolayı tercih edilmiştir. 
Şekil 2.3. ‘de, ERA-5 rüzgâr verilerinin alındığı nokta ile 
Foça  ölçüm istasyonunun yeri gösterilmiştir. 

Şekil 2.4.’de ERA5 ve Foça  istasyonu rüzgâr verilerinin 
bir zaman serisinde (Kasım 2018) karşılaştırılması 
örnek olarak verilmiştir.

Figure 2.3 ERA5data and Foca wind measurement locations| Şekil 2.3 ERA5 
verileri ve Foça rüzgâr ölçüm istasyonunun konumları
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Figure 2.4 Time-series comparison of ERA5 and Foca wind speeds | Şekil 
2.4 ERA5 ve Foça rüzgâr hızlarının zaman serisi karşılaştırması(Rüzgâr hızı 
(m/s) ve Zaman (s))

Figure 2.4 Time-series comparison of ERA5 and Foca wind speeds | Şekil 
2.4 ERA5 ve Foça rüzgâr hızlarının zaman serisi karşılaştırması(Rüzgâr hızı 
(m/s) ve Zaman (s))

Şekil.2.4, ERA5 ve Foça rüzgâr hızı verileri arasında iyi bir 
uyum olduğunu göstermektedir. Şekil.2.4’te görüldüğü 
gibi, yüksek rüzgarlar ERA5 model verileri tarafından 
yakalanabilmektedir. Ancak zaman serisi detaylı olarak 
incelendiğinde, ERA5 ve Foça verilerinin arasında kısa 
bir zaman farkı olabileceği görülmüştür. Zaman farkı 
Şekil 2.5’te örnek olarak sunulmuştur. Zaman farkı, 
iki konum arasındaki mesafe nedeniyle beklenen bir 
sonuç olabilir. Zaman farkını önlemek için ERA5 verileri 
3 saat kaydırılarak yeniden çizilmiş ve tepe noktaların 
neredeyse çakıştığı görülmüştür. 3 saatlik kaydırmadan 
sonraki karşılaştırma da Şekil 2.5’te gösterilmiştir.

Şekil 2.5, ERA5 ve Foça yerinde ölçüm verileri arasında 
iyi bir uyum olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ERA5 
verilerinin rüzgâr iklimi çalışmasında kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır. Bunun sonucunda ERA5’in 
yaklaşık 42 yıllık saatlik rüzgâr verileri yön ve hız 
dağılımını gösteren rüzgâr gülünü çizmek için 
kullanılmıştır. Rüzgâr gülü Şekil 2.6’da verilmiştir. 
Şekil.2.6’da görüldüğü gibi, İzmir’de hâkim rüzgâr 
yönü Kuzey(K) ve Kuzey Doğu (KD) arasındadır. Ayrıca, 
Güney(G) ve Güney Güney Doğu (GGD) rüzgarları da 
etkili olmaktadır.

Figure 2.4 shows that there is a good agreement 
between ERA5 and Foca wind speed data. As can be 
seen in Figure 2.4 the higher winds can be caught 
by ERA5 model data. However, if the time series is 
checked in detail, it is seen that there may be a time 
gap between the peaks of ERA5 and Foca data. The 
time gap is presented in Figure 2.5 as an example. The 
time gap may be an expected result due to the distance 
between the two locations. To prevent the time gap, 
ERA5 data were shifted 3 hours and the peaks almost 
coincided. The comparison after shifting 3 hours is also 
shown in Figure 2.5.

Figure 2.5 shows that there is a good agreement 
between ERA5 and Foca in-situ measurement data. 
Therefore, it is concluded that ERA5 data can be used 
in the wind climate study. Almost 42 years of hourly 
wind data are used to plot the wind rose showing 
the direction and speed distribution. As can be seen 
in Figure 2.6, the dominant wind direction in Izmir is 
between N and NE, and. Moreover, S-SSE winds have 
higher wind speeds.

Figure 2.5 Time-series comparison with existing time gap (top) and after 
shifting (bottom)| Şekil 2.5 Mevcut zaman farkı durumunda (üstte) ve 
kaydırmadan sonra (altta) zaman serisi karşılaştırması (Rüzgâr hızı (m/s) ve 

Figure 2.5 Time-series comparison with existing time gap (top) and after 
shifting (bottom)| Şekil 2.5 Mevcut zaman farkı ile (üstte) ve kaydırmadan 
sonra (altta) zaman serisi karşılaştırması (Rüzgâr hızı (m/s) ve Zaman (s))
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2.2 Rüzgâr Hızı için Ekstrem Değer İstatistiği Analizi

Ekstrem değer hesaplamasının amacı, uzun bir 
dönemde bir kez meydana gelebilecek ekstrem bir 
olayın beklenen değerini tahmin etmektir. Bu uzun 
süreye yineleme periyodu (Rp) adı verilir. Ekstrem değer 
analizi, verilerin kümülatif dağılımının hesaplanmasıyla 
ve bir dağılım fonksiyonu oluşturulmasıyla başlar. Daha 
sonra bu dağılım fonksiyonu bilinen literatürdeki farklı 
teorik fonksiyonlara uydurulur. 

Teorik fonksiyona uydurmak, veri setini daha düşük 
olasılıklarla daha uzun yineleme periyotlarına karşılık 
gelen ekstrem değerleri çıkarmak için gereklidir 
(Kamphius, 2000). Kaynak dağılım çoğunlukla 
bilinmediği için en iyi uyan dağılım doğru kabul edilir.

Ekstrem değerlerin analizi için maksimum yıllık veriler 
veya eşik üstü pikler(POT) yöntemiyle seçilen veriler 
sıralanarak kullanılır. Bu çalışmada 42 yıla ait maksimum 
yıllık rüzgâr hızı verileri kullanılmıştır.Azalan düzende 
sıralanan rüzgâr hızlarının önce aşılmama olasılıkları 
hesaplanır. Aşılmama olasılığını hesaplamak için en 
iyi bilinen formül, Denklem 2.1’de verilen düzeltilmiş 
Weibull formülüdür (Goda, 2010).

P(x)=(m-α)/(N+β)                     (2.1)

P(x) aşılmama olasılığı, m= sıra numarası, N=veri sayısı, 
a ve b kullanılan teorik dağılım fonksiyonuna göre 
değişen katsayılardır.

Literatürde yaygın olarak kullanılan dağılımların 
kümülatif dağılım fonksiyonları aşağıda verilmiştir 
(Goda, 2010):

FisherTippet I (Gumbel)
P(x)=exp[-exp(-(x-B)/A)]      :-∞<x<∞                      (2.2)

FisherTippet II
P(x)=exp[-(1+(x-B)/kA)^(-k) ]      :B-kA<x<∞            (2.3)

Weibull
P(x)=1-exp[-((x-B)/A)^k ]      :B<<x<∞                       (2.4)

Log-normal,  
P(x)=∫p(t)dt         :0<x<∞   
p(x)=1/(√2π Ax) exp[-(lnx-B)2/(2A2 ))]                     (2.5)

A, B ve k sırasıyla ölçek, konum ve şekil parametreleridir.

Rüzgâr verilerinin hesaplanan aşılmazlık olasılıklarına 
bir dağılım fonksiyonu uydurma işlemi A, B ve k 
parametreleri elde edilerek gerçekleştirilir. Bu 
parametreleri elde etmek için en küçük kareler 
yöntemi, momentler yöntemi ve maksimum olabilirlik 
yöntemi gibi farklı yöntemler vardır. Bu çalışmada en 
küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. En uygun dağılım 
fonksiyonunu incelemek için aday dağılımlar olarak 

2.2 Extreme Value Statistics for Wind Speed
The purpose of the extreme value computation is to 
estimate an expected value of an extreme event that 
may occur once in a long period. This long period is 
named the return period (Rp). Extreme value analysis 
starts with the computation of the cumulative 
distribution of data which is to be fitted to a distribution 
function. 

Fitting to a distribution function is necessary 
to extrapolate the data set to extreme values 
corresponding to longer return periods with lower 
probabilities (Kamphius, 2020). Afterwards the best 
fitting distribution is examined, since the parent 
distribution is mostly unknown. 

Ordered data are used specifically for the analysis of 
extreme values. The maximum annual data or the data 
chosen by peak over threshold (POT) method are used. 
In this study annual maxima of 42 years of data are 
used. They are arranged in descending order and non-
exceedance probabilities are calculated from ordered 
samples by using the plotting position formula. The 
best-known formula to calculate the non-exceedance 
probability is the modified Weibull formula given in 
Equation 2.1 (Goda, 2010).

P(x)=(m-α)/(N+β)                   (2.1)

where; P(x) = probability of non-exceedance, m= order 
number, N=data number, a and b are coefficients 
changing according to the used theoretical distribution 
function.

The cumulative distribution functions of the commonly 
used distributions are given below (Goda, 2010):

Fisher Tippet I (Gumbel)
P(x)=exp[-exp (-(x-B)/A)]      :-∞<x<∞                      (2.2)

Fisher Tippet II
P(x)=exp[-(1+(x-B)/kA)^(-k) ]      :B-kA<x<∞            (2.3)

Weibull
P(x)=1-exp[-((x-B)/A)^k ]      :B<<x<∞                       (2.4)

Log-normal
P(x)=∫p(t)dt   :0<x<∞   
p(x)=1/(√2π Ax) exp[-(lnx-B)2/(2A2 ))]                     (2.5)

where; A, B, and k are scale, location, and shape 
parameters, respectively. 

Fitting a distribution function to the calculated non-ex-
ceedance probabilities of the sample data is performed 
by obtaining the A, B and k parameters. There are dif-
ferent methods to obtain those parameters, such as 
the least-squares method, the method of moments, 
and the maximum likelihood method. In this study the 
least-squares method was used. Gumbel, Log-normal, 

Figure 2.6 Wind Rose for Izmir| Şekil 2.6 İzmir Rüzgâr GülüFigure 2.6 Wind Rose for Izmir| Şekil 2.6 İzmir Rüzgâr Gülü
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Gumbel, Log-normal, FisherTippet II (k = 2.5, 3.33, 5.0 
ve 10.0) ve Weibull (k = 0.75, 1.0, 1.4 ve 2.0) dağılımları 
kullanılmıştır. Daha sonra korelasyon katsayısının 
karesi, MIR Criterion (Minimum kalıntı oranı kor.kats.), 
DOL kriteri (OutLier Sapması) ve REC kriteri kullanılarak 
uyumluluğu test edilir.Bu testlerin detayları Goda 
(2010)’da bulunabilir.

En uygun dağılım belirlendikten sonra, herhangi bir 
yineleme periyoduna (yıl olarak) karşılık gelen ekstrem 
değer, kümülatif dağılımın ters fonksiyonu ile Denklem 
2.6 kullanılarak hesaplanır:

XRp=F-¹ (1-(1/λRp))       (2.6)

λ, yıl başına düşen veri sayısıdır. Yıllık maksimum rüzgâr 
hızı kullanıldığında λ=1’dir.

Ekstrem rüzgâr hızı analizinin sonucu en iyi uyum 
Gumbel dağılımında yakalanmıştır. Şekil 2.7’de Kuzey 
yönü için Gumbel dağılımına uydurulan veri %95 
güven aralığı eğrileri ile gösterilmiştir. Şekil 2.7’den 
üstteki x-ekseninde 50,100,200 ve 500 yıllık yineleme 
periyoduna karşılık gelen rüzgâr hızlarını y eksenindeki 
verilerden okumak mümkündür. Buna göre Rp= 100 
yıl için kuzeyden esen rüzgârın hızı yaklaşık 20,3±2,0 
m/s’ye eşittir.

Ekstrem rüzgâr hızı analizinden sonra 100 yıllık 
yineleme periyoduna sahip rüzgâr hızları hesaplanmış 
ve Tablo 2.2’de verilmiştir.

After the extreme wind speed analysis, wind speeds 
with a 100-year recurrence period were calculated and 
given in Table 2.2.

Fisher Tippet II (k = 2.5, 3.33, 5.0 and 10.0) and Weibull 
(k = 0.75, 1.0, 1.4, and 2.0) distributions were used 
as the candidate distributions to examine the best 
fitting distribution function. Then the goodness of 
fit was tested by using the square of the correlation 
coefficient, MIR Criterion (Minimum Ratio of residual 
cor.coeff.), DOL criterion (Deviation of OutLier), and 
REC criterion (rejection of the candidate). Details of 
these tests can be found in Goda(2010). 

After the best fitting distribution was determined, the 
extreme value corresponding to any return period Rp 
(in years) was calculated with the inverse function of 
cumulative distribution as equation 2.6:

XRp=F-¹ (1-(1/λRp))                     (2.6)

where; λ is the mean rate or the number of sample 
data per year.

The result of extreme wind speed analysis is given 
by plotting the non-exceedance probability, P(<u10) 
versus wind speed for the Gumbel distribution, which 
is the best fitting one. This is demonstrated in Figure 
2.7, together with the return periods of 50,100,200, 
and 500 years on the upper x-axis.95% confidence 
interval curves are also plotted. As can be seen in 
Figure 2.7, the speed of wind blowing from the North 
is equal to 20.3±2.0 m/s for Rp= 100 years.

Figure 2.7 Extreme wind speed analysis by Gumbel distribution for the 
North direction| Şekil 2.7 Kuzey yönü için Gumbel dağılımı ile ekstremrüzgâr 
hızı analizi

Figure 2.7 Extreme wind speed analysis by Gumbel distribution for the 
North direction| Şekil 2.7 Kuzey yönü için Gumbel dağılımı ile ekstremrüzgâr 
hızı analizi

Table 2.2 Wind speeds with 100 yrs return period | Tablo 2.2 Yönlere Göre 
Yineleme periyodu 100 yıl olan rüzgâr hızları ve %95 Güven Aralığı Alt ve 
Üst Limitleri

Table 2.2 Wind speeds with 100 yrs return period | Tablo 2.2 Yönlere Göre 
Yineleme periyodu 100 yıl olan rüzgâr hızları ve %95 Güven Aralığı Alt ve 
Üst Limitleri
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2.2 DENİZ SUYU SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİM

Kıyı yapılarının tasarımı için öncelikli olarak 
belirlenmesi gereken parametrelerden biri deniz suyu 
seviyesidir. Deniz suyu seviyesi pek çok nedenle gün 
içinde dahi değişir. Dolayısıyla taşkınları ve dalgaların 
şiddetini etkiler. Su seviyesi yükseldiğinde, yapı daha 
büyük dalgalara maruz kalır çünkü dalgaların kırılıp 
enerjilerinin çoğunu kaybettiği yer su derinliğine 
bağlı olarak değişir. Su derinliğinin artmasıyla dalga 
kıyıya daha yakın konumda kırılacaktır. Bu da, yapıya 
ve arkasındaki alanlara zarar verecek şekilde suyun 
taşmasına neden olur. Bu nedenle, çoğu hasar su 
seviyeleri yüksek olduğunda meydana gelir (Kamphius, 
2020). Birkaç çeşit su seviyesi değişimi vardır. Yineleme 
periyoduna ve gerçekleşme sıklığına göre şu şekilde 
sınıflandırılır:

•Kısa Dönemli: Gelgitler, Fırtına Kabarması ve 
Barometrik Kabarma
•Mevsimsel
•Uzun Vadeli:İklimsel Değişim, İklim Değişikliği 
Nedeniyle Deniz Seviyesinin Yükselişi
• Nadir ve Aşırı olaylar: Kasırgalar ve Tsunamiler

Kısa vadeli ve mevsimsel dalgalanmalar, açıkça 
tanımlanmış istatistiksel özelliklere sahip oldukları 
için tasarımlarda dikkate alınılır. Tasarımda mevsimsel 
değişimler de göz önünde bulundurulur, ancak temel 
bir parametre olarak (en düşük/ en yüksek su seviyesi) 
dikkate alınır. Diğer uzun vadeli su seviyesi değişiklikleri 
geleneksel olarak göz ardı edilmiştir, ancak artık tasarım 
için gerekli olduğu kabul edilmektedir.Nadir ve aşırı 
su seviyesi değişiklikleri normal şartlarda tasarımda 
dikkate alınmaz çünkü çok uzun ve düzensiz aralıklarla 
(yüzyıllar) meydana gelir ve bunlara göre yapıları inşa 
etmek çok maliyetli olacaktır.

Bu projede, deniz suyu seviyesindeki değişimleri 
belirlemek için, İzmir Belediyesi’nin Bostanlı ve 
Pasaport (Konak) lokasyonlarında ölçtüğü deniz suyu 
seviyesi verileri analiz edilmiştir. Veri ölçüm aralığı 10 
dakikadır ve her 10 dakikada bir maksimum, ortalama 
ve minimum su seviyeleri verilmiştir. Astronomik 
gelgit, fırtına kabarması, barometrik kabarma ve 
mevsimsel nedenlerle su seviyelerindeki değişimler 
tespit edilmiştir.

Gelgit
Astronomik gelgitler kıyı alanlarında su hareketliliğinde 
belirleyici rol alırlar. Su seviyesinin yükselmesi ve 
alçalmasına neden olurlar ve bazen büyük hızlarda 
akımlara neden olabilirler. Gelgitler, kıyı morfolojisini, 
navigasyon, balıkçılık ve habitatı doğrudan etkiler. 
Gelgitler su parçacıklarına etki eden kuvvetlerin 
kombinasyonunun sonucudur. Bu kuvvetler (Kamphius, 
2020): 

• Dünyanın yerçekimi,
• Dünya ve ayın dönüşleriyle oluşan bir merkezkaç 
kuvveti,
• Ayın yerçekimi,
• Güneşin yerçekimidir.

Bu çalışmada rüzgâr olmadığında ortalama su seviyesi 
kontrol edildiğinde, astronomik gelgit nedeniyle su 
seviyesinin günde iki kez arttığı görülmüştür.Buna 
neredeyse 12 saatlik gelgit periyoduna sahip yarım 
günlük gelgit denir. Şekil 2.8 ’de Bostanlı’da ölçülen 
günlük su seviyesindeki, yarım günlük gelgit özellikleri 
gösterilmektedir.

2.2 FLUCTUATIONS IN SEAWATER LEVEL
Coastal design is primarily a function of water levels. 
Water levels control both flooding and wave exposure. 
When the water level rises, coastal structures will 
be exposed to larger waves, because water depth 
determines where waves break and lose most of 
their energy. When the water level rises this results in 
increased forces on the structure and overtopping of 
water that will damage the structure and areas behind 
it. Thus, most damage occurs when the water levels 
are high (Kamphius, 2020). There are several types 
of water level fluctuations, and they can be classified 
according to their return period or frequency of 
occurrence as:

•Short Term: Tides, Storm Surge, and the Barometric 
Surge
•Seasonal
•Long Term: Climatic Fluctuations, Sea Level Rise due 
to Climate Change
•Rare and Extreme: Cyclone-generated water levels 
and Tsunamis

Short-term and seasonal fluctuations are normally 
taken into account in design because they have clearly 
defined statistical properties. Climatic fluctuations 
are taken into account in the design, but more as a 
basic parameter (highest/lowest water levels). The 
other long-term water level changes have traditionally 
been ignored, but are now generally recognized as 
necessary for design. Rare and extreme water level 
changes are normally not taken into account in design 
because they occur at very long and irregular intervals 
(centuries), and protection based on their extreme 
magnitude would be too costly to build. 

In this project, to determine the fluctuations in 
seawater level, in-situ seawater level data measured 
by Izmir Municipality in Bostanli and Pasaport (Konak) 
locations are analyzed. The data measurement interval 
is 10 min and the maximum, mean, and minimum 
water levels are each given at 10 min intervals. Water 
levels due to the astronomical tide, storm surge, 
barometric surge, and seasonal 
variations are determined.

Tides
Astronomical tides are often the defining water motion 
in coastal areas. They cause the water level to rise 
and fall and may cause large-scale current patterns, 
sometimes with large velocities.  Tides directly affect 
coastal morphology, navigation, fisheries, habitat, 
and recreational activity. Tides are the result of a 
combination of forces acting on individual water 
particles. These are (Kamphius, 2020):

•  Gravitational attraction of the earth,
•  Centrifugal force generated by rotation of the earth 
moon combination,
•  Gravitational attraction of the moon,
•  Gravitational attraction of the sun.

If the mean water level is checked when there is no 
wind it is seen that the water level is increasing twice 
a day due to astronomical tide. This is called a semi 
diurnal tide, with a tide period of almost 12 hrs. Figure 
2.8 shows the semi-diurnal characteristics of daily tide 
measured in Bostanlı station.



82

Deniz suyu seviyesindeki günlük maksimum 
değişimleri hesaplamak için, bir gündeki ölçülen su 
seviyelerinin ortalaması alınarak bağıl sıfır seviyesi 
belirlendikten sonra bu ortalama değer minimum 
ve maksimum su seviyesinden çıkarılmıştır. Şekil 2.9, 
2019 yılında Bostanlı ve Pasaport ölçüm noktaları için 
deniz suyu seviyesinde hesaplanan günlük maksimum 
değişimleri göstermektedir. Şekil 2.9 ’da görüldüğü gibi, 
astronomik gelgit nedeniyle deniz seviyesi değişimi 
10-40 cm arasındadır. Su seviyesi 40 cm’den fazla 
olduğunda fırtınanın varlığından bahsedilebilir. Şekil 
2.9’da Bostanlı ve Pasaport ölçüm sonuçlarının uyumlu 
olduğunu gösterilmektedir. Şekil 2.10’da Bostanlı ve 
Pasaport verileri dağılım grafiğiyle karşılaştırılmıştır. 
Şekil 2.10’da görüldüğü gibi Bostanlı ve Pasaport 
verileri arasında korelasyon oldukça iyidir. Bu iyi 
korelasyon aynı zamanda ölçümlerin doğrulanması 
anlamına gelmektedir.

Fırtına Kabarması
Fırtına kabarması, tasarımda büyük endişe yaratan 
bir su seviyesi değişimidir. Kıyıdaki rüzgârın 
kesme kuvvetinden kaynaklanan su seviyesindeki 
geçici bir artıştır. Aynı rüzgâr büyük dalgalar da 
oluşturabileceğinden, yüksek dalgalar ve yüksek su 
seviyesinin birleşimi tehlikelidir ve dünyadaki çoğu 
taşkın ve kıyı hasarının nedenidir. Fırtına kabarmasını 
belirlemek için yüksek rüzgârlı veriler incelenmiştir. 
Şekil.2.11, 18.02.2018 tarihinde Bostanlı’da meydana 
gelen bir fırtına sırasında rüzgâr hızının ve su seviyesinin 
değişimini göstermektedir.

Figure 2.8 Semi-diurnal characteristics of daily tide measured in Bostanli 
measurement| Şekil 2.8 Bostanlı ölçümünde ölçülen günlük gelgitindeki 
yarım günlük gelgit özellikleri

Figure 2.8 Semi-diurnal characteristics of daily tide measured in Bostanli 
measurement| Şekil 2.8 Bostanlı ölçümünde ölçülen günlük gelgitindeki 
yarım günlük gelgit özellikleri

Figure 2.9 Calculated maximum daily variations in sea level for Bostanli 
and Pasaport measurement points in 2019 | Şekil 2.9 2019 yılında Bostanlı 
ve Pasaport ölçüm noktaları için deniz seviyesinde hesaplanan günlük 
maksimum değişimler

Figure 2.9 Calculated maximum daily variations in sea level for Bostanli 
and Pasaport measurement points in 2019 | Şekil 2.9 2019 yılında Bostanlı 
ve Pasaport ölçüm noktaları için deniz seviyesinde hesaplanan günlük 
maksimum değişimler

In order to calculate the maximum daily variations in 
seawater level the minimum water level is subtracted 
from the maximum after determination of relative zero 
level by averaging all water levels within a day. Figure 
2.9 represents the calculated maximum daily variations 
in sea level for Bostanli and Pasaport measurement 
points in 2019. As can be seen in Figure 2.9, sea-level 
change due to astronomical tide is generally between 
10-40 cm. When the water level change is higher 
than 40 cm., it seems that there is a storm. Figure 
2.9 also shows that there is a very good agreement 
between the Pasaport and Bostanli measurement 
results. Pasaport and Bostanli data are also compared 
by a scattered plot, provided in Figure 2.10. As can be 
seen in Figure 2.10, correlation is very good between 
Bostanli and Pasaport data. Good correlation is also a 
verification of the measurements.

Storm Surge
Storm surge is a water level fluctuation of great 
concern in design. It is a temporary increase in water 
level resulting from shear stress by onshore wind. 
Since the same wind may also generate large waves, 
the combination of waves and high water levels is 
dangerous, and it is the cause of most of the world’s 
flooding and coastal damage.In order to determine 
the storm surge, the data with high wind storms are 
investigated. Figure 2.11 shows the change of wind 
speed and water level during a storm on 18.02.2018 
in Bostanlı.

Figure 2.10 The comparison between Pasaport and Bostanli data | Şekil 
2.10 Pasaport ve Bostanlı verilerinin karşılaştırılması

Figure 2.10 The comparison between Pasaport and Bostanli data | Şekil 
2.10 Pasaport ve Bostanlı verilerinin karşılaştırılması
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Şekil 2.11 ortalama su seviyesinin fırtına öncesi 
0-30cm arasında olduğunu ve rüzgârın şiddeti 
arttıkça su seviyesinin arttığını ve 60cm’ye ulaştığını 
göstermektedir. Devamında rüzgâr hızının düşüşüyle, 
su seviyesinin de düştüğü görünmektedir.5 yıllık veriler 
incelendiğinde 23.12.2019 tarihinde Bostanlı’da 
ortalama su seviyesinin maksimum 76 cm’ye ulaştığı 
görülmüştür. Şekil 2.12, 5 yıllık verilerde ortalama su 
seviyesindeki maksimum artışı göstermektedir.

Şekil 2.12’de görüldüğü gibi, ortalama su seviyesi 
fırtına öncesi ortalama 20 cm civarındayken, fırtına 
sırasında 76 cm’ye çıkmaktadır. Fırtına kabarmasına ek 
olarak, ortalama su seviyesinde artış yapan bir diğer 
bileşen de barometrik kabarmadır.

Şekil 2.14’te gösterildiği gibi, şiddetli bir fırtına 
sırasında ortalama su seviyesi basınçla ters orantılıdır 
ve aralarında güçlü bir korelasyon vardır.Bostanlı ve 
Pasaport ‘ta ölçülen deniz seviyesi verilerinin analizi, 
İzmir Körfezi’nde gelgit seviyesinin 10-40 cm arasında 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, fırtına ve barometrik 
kabarmalar nedeniyle ortalama su seviyesi 80 cm’ye 
kadar çıkabilmektedir.

Uzun vadeli (östatik) seviye değişimi

Östatik terimi, sıcaklık değişimiyle birlikte okyanus 
suyu seviyelerinde, esas olarak kutup buzulları, kıtasal 
buz tabakaları ve buzullar gibi kara destekli buzların 
erimesinden veya donmasından ve okyanus su 
kütlesinin termal genleşmesinden veya büzülmesinden 
kaynaklanan küresel bir değişimi ifade eder (Kamphius, 
2020). En son buzullaşmanın sonundaki 20,000 
yıl önceki deniz seviyesi, şimdiki seviyenin 120 cm 
altındaydı. Bu düşük su seviyesi, Kanada ve Kuzey 
Avrupa gibi büyük kara kütlelerinin 4 km kalınlığa kadar 
bir buz tabakasıyla kaplanmasıyla doğrudan ilişkilidir. 
Mevcut ortalama östatik artış oranı küçüktür ve bu 
nedenle ölçülmesi zordur. Gelgit göstergeleri ve uydu 
gözlemlerinin bir kombinasyonu, 20. yüzyılda 1,7 mm/
yıl veya 0,17 m’lik bir tahmin vermektedir (IPCC, 2008).
Bu projede deniz seviyesi ölçümleri 2017’den 2021’e 
kadar yaklaşık beş yıllık verileri kapsamaktadır. 

Figure 2.11 shows that the mean water level is 
between 0-30cm before the storm, and as wind 
becomes stronger the water level is increasing until 
it reaches 60cm. The water level is low again during 
the low wind condition.When the 5 years data are 
analyzed, it results that the maximum mean water 
level was reached in Bostanli on 23.12.2019 (76 cm). 
Figure 2.12 demonstrates the maximum increase in 
the mean water level in 5 years of data. 

As can be seen in Figure 2.12, while the mean water 
level was almost 20 cm on average before the storm, 
it increased to 76cm during the storm. In addition 
to storm surge, another component that makes an 
increase in the mean water level is the barometric 
surge.

As shown in Figure 2.14, the mean water level is 
inversely proportional to the pressure, and there is a 
strong correlation between the two. Analysis of the 
measured sea level data in Bostanlı and Pasaport 
shows that the tide level is between 10-40 cm in İzmir 
Bay. Moreover, the mean water level increases to 80 
cm due to storm and barometric surges.

Eustatic (Sea) level change

The term eustatic refers to a global change in ocean 
water levels, mainly resulting from melting or freezing 
of land-supported ice, such as the polar ice caps, con-
tinental ice sheets, or glaciers, and from thermal ex-
pansion or contraction of the ocean water mass with 
temperature change (Kamphius, 2020). At the end of 
the latest glaciation 20,000 years ago sea levels were 
120 m below the present level. This low water level is 
directly related to the coverage of large landmasses, 
such as Canada and Northern Europe, by  a continental 
ice sheet up to 4 km thick. The present average rate of 
eustatic rise is small and therefore difficult to meas-
ure. A combination of tide gauges and satellite obser-
vations yields an estimate of 1.7 mm/yr or 0.17 m over 
the 20thcentury (IPCC, 2008). There are short-term, 
temporary variations in this rate, but the overall trend 
is quite clear. In this project sea-level measurements 
cover almost five years of data, from 2017 to 2021. 

Figure 2.11 Change of wind speed and water level during a storm in 
Bostanli | Şekil 2.11 Bostanlı’da fırtına sırasında rüzgâr hızının ve su 
seviyesinin değişimi

Figure 2.11 Change of wind speed and water level during a storm in 
Bostanli | Şekil 2.11 Bostanlı’da fırtına sırasında rüzgâr hızının ve su 
seviyesinin değişimi

Figure 2.12 The maximum increase in the mean water level in 5 years data| 
Şekil 2.12 5 yıllık verilerde ortalama su seviyesindeki maksimum artış Figure 2.12 The maximum increase in the mean water level in 5 years data| 

Şekil 2.12 5 yıllık verilerde ortalama su seviyesindeki maksimum artış

Bölüm II | Chapter II



84

5 yıllık veriler bir trend analizi yapmak ve gelecekteki 
deniz seviyesi artış miktarlarını tahmin etmek için 
yeterli değildir. Bu nedenle TUDES verileri adı verilen 
başka bir veri kaynağı kullanılmıştır.

Türkiye’de deniz seviyesi incelemeleri, Türkiye Ulusal 
Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) programı 
kapsamında Harita Genel Komutanlığı tarafından 
yürütülmektedir.İzleme ağı, Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarını kapsayan, GLOSS 
standartlarına uygun 20 adet dijital ve otomatik 
gelgit ölçer istasyonundan oluşmaktadır.Her TUDES 
istasyonunda deniz seviyesi ve yardımcı meteorolojik 
parametreler gözlemlenir. 30 saniye, 15 dakika ve 
saatlik ortalama gözlemlenen veriler, GPRS, internet 
ve uydu telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla 
Ankara’daki veri merkezine neredeyse gerçek 
zamanlı ve otomatik olarak iletilir. Gerçek zamanlı ve 
gecikmeli veri kalite kontrolleri, veri analizi, veri tabanı 
yönetimi ve veri dağıtım faaliyetleri veri merkezinde 
gerçekleştirilmektedir.

TUDES’in 20 gelgit istasyonundan biri Urla, Menteş’te 
bulunmaktadır. Veri noktası İzmir iç körfez bölgesinde 
olmasa da uzun vadeli trend analizi için fikir verebilir. 
Şekil 2.15’te gösterildiği gibi, bir regresyon analizi 
sonucunda 2007-2017 yılları arasında su seviyesinde 
artış eğilimi olduğu görülmektedir. Artış kabaca 3mm/
yıl olarak tahmin edilebilir.

Dolayısıyla önümüzdeki 50 yıl içinde deniz 
seviyesinin 15 cm yükselebileceği tahmin edilebilir. 
Su seviyesindeki değişimleri araştırmak için yapılan 
tüm bu analizler sonucunda, gelgit, fırtına kabarması, 
barometrik kabarma, deniz seviyesinin yükselmesi 
ve iklim değişikliği nedeniyle fırtına sırasında su 
seviyesinin yaklaşık 1.0 m’ye kadar yükselebileceği 
sonucuna varılmıştır.

5 years of data are not enough to make a trend analysis 
and predict the future sea-level rise amounts. There-
fore, another data source called TUDES data is used.

Sea level monitoring in Turkey is carried out by the 
General Command of Mapping within the Turkish 
National Sea Level Monitoring System (TUDES) 
program. The Monitoring network consists of 20 digital 
and automatic tide gauge stations positioned along the 
coasts of Turkey and the Turkish Republic of Northern 
Cyprus These tide gauge stations are in accordance with 
GLOSS standards. Sea level and ancillary meteorological 
parameters are observed at each TUDES station. 30 
seconds, 15 minutes, and hourly averaged observed 
data are transmitted automatically to the data center 
in Ankara in near-real-time through GPRS, internet, 
and satellite telecommunication systems. Real-time 
and delayed mode quality controls, data analysis, 
database management, and data distribution activities 
are carried out at the data center.

One of the 20 tide gauge stations of TUDES is in 
Mentes, Urla. It is not in Izmir Bay but its long-term 
data can be used to get an idea about making a 
trend analysis. Hourly sea level data between 2007 
and 2017 are downloaded. Yearly mean water levels 
are calculated and plotted. As shown in Figure 2.15, 
regression analysis reveals a trend of increasing water 
level between 2007 and 2017. The increase can be 
predicted roughly as 3mm/year.

In this way it may be predicted that in the next 50 
years the sea will rise 15cm. As a result of analysis of 
fluctuations in water level, it can be concluded that in 
the same period the water level can increase up to 1.0 
m during storms, due to tide, storm surge, barometric 
surge, sea-level rise, and climate change effects.

Figure 2.13 The relation between the pressure and sea water level | Şekil 
2.13 Basınç ve deniz suyu seviyesi arasındaki ilişki

Figure 2.13 The relation between the pressure and sea water level | Şekil 
2.13 Basınç ve deniz suyu seviyesi arasındaki ilişki

Figure 2.14 The relation between pressure and mean sea water level during 
a high storm in Bostanli | Şekil 2.14 Bostanlı’da şiddetli bir fırtına sırasında 
basınç ve ortalama deniz suyu seviyesi arasındaki ilişki

Figure 2.14 The relation between pressure and mean sea water level during 
a high storm in Bostanli | Şekil 2.14 Bostanlı’da şiddetli bir fırtına sırasında 
basınç ve ortalama deniz suyu seviyesi arasındaki ilişki
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2.3 DALGA MODELLEMESİ

Deniz dalgaları, yapıların stabilitesi, kıyı şeridinin 
değişmesi, deniz taşkınları vb. etkileyen ana unsurdur. 
Bu nedenle, sahadaki dalga koşulları hakkında doğru 
bilgi olmadan hiçbir mühendislik projesi geliştirilemez.

Sahadaki dalga koşullarını bilmek için en güvenilir 
kaynaklardan biri ölçüm aletleriyle yerinde yapılan 
dalga ölçümleridir. Buna karşın yerinde dalga ölçümleri, 
veri ve ölçüm araçlarının kaybı veya pahalı maliyetleri 
nedeniyle çok yaygın olarak yapılamamaktadır. Ancak, 
mühendislik uygulamalarında güvenilir dalga verileri 
elde etmek ve modelleme sonuçlarını doğrulamak için 
kullanılırlar (Bilyay vd., 2011).

Yerinde dalga ölçüm verilerinin olmaması durumunda, 
sayısal model tahminleri geniş zamansal ve mekânsal 
kapsama alanı ve düşük maliyeti nedeniyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır.Bu çalışmada, dalga modellemesi 
için literatürde sıklıkla kullanılan ve güvenilir olduğu 
kanıtlanan üçüncü nesil bir dalga modeli, SWAN 
(SimulatingWavesNearshore) kullanılmıştır. SWAN 
Hollanda’daki Delft Teknik Üniversitesi tarafından 
geliştirilmiştir. Modelde girdi olarak 2. Bölümde 
anlatılan, Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri 
Merkezi’nin (ECMWF) açık deniz rüzgâr verilerinin en 
yenisi ve bir yeniden analiz verisi olan ERA5 rüzgâr 
verisi kullanılmıştır. SWAN döngüsü III sürüm 41.20 
modeli, kıyıya yakın dalgaları simüle etmek için iki 
boyutlu durağan olmayan modda çalıştırılmıştır.SWAN 
modeli, üçüncü nesil ve tamamen spektral bir modeldir 
ve mekânsal yayılma, kırılma, sığlaşma, dalga oluşumu 
ve doğrusal olmayan dalga-dalga etkileşimlerinin 
etkilerini temsil eden spektral denge denklemini çözer. 
(SWAN ekibi, 2017).Dalga yayılımı SWAN ‘da derin 
sudan sığ bölgelere doğru hesaplandığından, kıyı alan 
uygulamaları için uygundur.

Dalga spektrumunun değişimi, kartezyen koordinatlar 
için olan ve aşağıda verilen spektral eylem denge 
denklemi ile tanımlanır[Hasselmann ve diğerleri, 
1973]:

Denklemde; N, N = E/σ olarak tanımlanan aksiyon 
yoğunluğudur. E, frekansın (σ) ve yayılma yönünün (θ) 
fonksiyonu olarak enerji yoğunluğudur.

2.3  WAVE MODELLING

Sea waves are the main actors affecting the stability of 
structures, changing the shoreline, and causing coastal 
flooding. Therefore, without definite knowledge of 
wave conditions at the a site, no engineering project 
can be promoted.

One of the most reliable sources for knowing wave 
conditions at a site is instrumental in-situ wave 
measurements. Although some practical problems 
are associated with instrumental measurements, 
like loss of data and instruments, or their high cost, 
measurement campaigns can usually be organized to 
get reliable wave data for engineering applications and 
validate modeling results (Bilyay et al., 2011). 

In the case of a lack of in-situ wave measurement 
data, as in the Izmir case, numerical model estimates 
are commonly used, because of their wide temporal 
and spatial coverage as well as their lower cost. In this 
study a third-generation nearshore wave model, SWAN 
(Simulating Waves Nearshore), forced by the newest re 
analysis of offshore wind data of the European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), ERA5 
is used to model the waves. The SWAN Cycle III v.41.20 
model is run in the two-dimensional non-stationary 
mode to simulate nearshore waves. The SWAN model 
is the third generation, fully-spectral model and solves 
the spectral action balance equation, representing the 
effects of spatial propagation, refraction, shoaling, 
generation, dissipation, and nonlinear wave-wave 
interactions. (SWAN team, 2017). Since wave 
propagation is calculated from deep water to the surf 
zone in SWAN, it is suitable for application to coastal 
regions. 

The evolution of the wave spectrum is described by 
the spectral action balance equation, which, for 
Cartesian coordinates, is [e.g., Hasselmann et al., 
1973].

where; N is the action density defined as N = E/σ. E is 
the energy density, as a function of the frequency σ 
and propagation direction θ.  

Figure 2.15 The increase in the water level between 2007 and 2017 | Şekil 
2.15 2007-2017 yılları arasında su seviyesindeki artış

Figure 2.15 The increase in the water level between 2007 and 2017 | Şekil 
2.15 2007-2017 yılları arasında su seviyesindeki artış
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Denklem 2.7’nin sol tarafındaki ilk terim, eylem 
yoğunluğunun zaman içindeki yerel değişim oranını 
temsil eder. İkinci ve üçüncü terim, dalganın 
ilerlemesini temsil eder (sırasıyla x ve y uzayında Cx ve 
Cy yayılma hızları ile). Dördüncü terim, derinliklerdeki 
ve akımlardaki (σ uzayında Cσ yayılma hızı ile) 
Cσvaryasyonlar nedeniyle bağıl frekansın kaymasını 
tanımlar. Beşinci terim, derinlik ve akım kaynaklı 
kırınımı temsil eder (θ uzayda Cθ yayılma hızı ile). Cθ 
eylem dengesi denkleminin sağ tarafında yer alan 
S [=S(σ,θ)] terimi, dalganın oluşum, sönümlenme 
ve doğrusal olmayan dalga-dalga etkileşimlerinin 
etkilerini temsil eden enerji yoğunluğu açısından giriş/
çıkış terimidir.

Modelde diğer bir girdi de deniz taban derinlikleri 
yani batimetridir. Batimetri verileri, model tahmin 
sonucunun doğruluğu için önemlidir. Batimetri 
verilerinin çözünürlüğü ne kadar iyi olursa, model 
sonuçları o kadar doğru olur. Bu çalışmada, İzmir 
Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü’nden Dr. Gökhan Kaboğlu ile 
kişisel iletişim yoluyla batimetri verileri elde edilmiştir. 
SWAN simülasyonu için, X, Y, Z verileriyle 5 metre aralıklı 
düzenli grid batimetrisi elde edilmiştir. Oluşturulan bu 
Batimetri Şekil 2.16’da verilmiştir.

İzmir Körfezi’nin tamamını kapsayan bir çalışma alanı, 
55000 m yatay ve 37000 m düşey ile dikdörtgen olarak 
belirlenmiştir. Hesaplama alanı, çalışma alanında x ve 
y yönlerinde sırasıyla 1100 ve 740 grid noktası içeren 
50mx50m çözünürlüklü düzenli bir grid uygulanarak 
tanımlanmıştır.

SWAN modeli, üçüncü nesil ve durağan olmayan modda 
çalıştırılmıştır. Δθ=10° olacak şekilde, yönsel spektrum 
için yön çözünürlüğünü yapan 36 yön vardır. SWAN 
modelinde hesaplama için kullanılan frekans aralığı 
en düşük (0.043 Hz) ve en yüksek (1.0Hz) arasındadır 
ve frekans sayısı 33’tür. Bu da simüle edilen dalgaların 
periyotlarının 1 ile 23 s arasında olduğu anlamına 
gelir. Modelde köpüklenme (whitecapping) için 
Alvesand Banner (2003) tarafından önerilen yöntem, 
Cds=0.510-4 katsayısıyla kullanılmıştır. Dalga kırılması 
için Battjes ve Janssen’e (1978) göre, derinlik limit oran 
katsayısı, α=1 ve dalga kırılma indeksi, γ=0.73 olarak 
kabul edilmiştir. Taban sürtünmesi için Hasselmann vd. 
(2007)’nin ampirik JONSWAP modeli CJON = 0.038 m²s 
-3 katsayısıyla kullanılmıştır (Zijlema vd. (2012).

Model K, KKB, KB, BKB, B, BGB, GB, GGB, G, GGD, GD 
yönleri için çalıştırılmıştır.Körfez içinde dalga yönü ve 
dalga yüksekliği sonuçları Şekil 2.17’de verilmiştir.

The first term on the left-hand side of Equation 2.7 
represents the local rate of change of action density 
in time. The second and third term represents the 
propagation of action in geographical space (with 
propagation velocities Cx and Cy in x and y space, 
respectively). The fourth term describes shifting of 
the relative frequency due to variations in depths and 
currents (with propagation velocity Cσ in σ space). 
The fifth term represents depth-induced and current-
induced refraction (with propagation velocity Cθ in θ 
space). The term S [=S(σ,θ)] at the right-hand side of 
the action balance equation is the source/sink term 
in terms of energy density, representing the effects 
of generation, dissipation, and nonlinear wave-wave 
interactions.

Bathymetry data are essential for the accuracy of the 
model estimation result. The finer the resolution of the 
bathymetry data, the more accurate the model results 
will be. In this study, bathymetry data are obtained 
from the Izmir Municipality and from Dr.Gokhan 
Kaboglu from Marine Science and Technology Institute 
of 9 Eylul University through personal communication. 
The regular grid bathymetry data with 5m interval are 
converted from provided X, Y, Z data and identified to 
the SWAN simulation as input grids. This is given in 
Figure 2.16.

A study area covering the whole Izmir Bay is determined 
as a rectangle with 55000m horizontal and 37000m 
vertical. The computational domain is defined in the 
study area by applying a regular grid with 50mx50m 
resolution, including 1100 and 740 grid points in the x 
and y directions, respectively. 

The SWAN model is run in the third-generation non-
stationary mode. The number of directions is 36, 
which makes the direction resolution for the wind sea 
as Δθ=10 degs. The number of frequencies between 
the lowest (0.043 Hz) and the highest (1.0Hz) for 
discretization in the SWAN model is 33. This implies 
that the periods of simulated waves are between 1 and 
23 s. For the white-capping, the expression proposed 
by Alves and Banner (2003) is used with the coefficient 
Cds=0.510-4. According to Battjes and Janssen (1978), 
depth-limited wave breaking is modeled using the 
proportionality coefficient α=1 and the breaker index 
γ=0.73. For bottom friction, the empirical JONSWAP 
model of Hasselmann et al. (1973) is used with 
CJON = 0.038 m2s-3, according to Zijlema et al. (2012).

The model is run for the directions of N, NNW, NW, 
WNW, W, WSW, SW, SSW, S, SSE, SE. Model results as 
significant wave height in front of the coastline are 
given in Fig. 2.17.

Figure 2.16 Bathymetry Map of Izmir Bay (Brown is the land part) | Şekil 
2.16 İzmir Körfezi Batimetri Haritası (Kahverengi kısım karadır.)
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Bu kritik alanlardaki dalga yükseklikleri, Şekil 
2.17’de verilen SWAN model sonuçları kullanılarak 
belirlenmiştir. 7 bölgede meydana gelen maksimum 
dalga yükseklikleri Tablo 2.3’te verilmiştir.

Wave heights in these critical areas were determined 
using the SWAN model results given in Figure 2.17. 
Maximum wave heights occurring in 7 regions are giv-
en in Table 2.3.

1-K

2-KKB

3-KB

4-G

5-GGB

6-GB

7-B

8-BGB

9-BKB

Figure 2.17. SWAN Wave model results for different directions | Şekil 2.17 
Farklı yönler için SWAN Dalga Modeli sonuçları

Figure 2.18 Vulnerable Coasts associated with risk of flooding in Izmir Bay | 
Şekil 2.18 İzmir Körfezi’nde taşkın riski taşıyan hassas kıyılar
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Table 2.3 The maximum wave heights and periods calculated using the 
SWAN model results in the critical areas | Tablo 2.3 Kritik alanlar için SWAN 
modeli kullanılarak hesaplanan maksimum dalga yükseklikleri ve periyotları

Table 2.3 The maximum wave heights and periods calculated using the 
SWAN model results in the critical areas | Tablo 2.3 Kritik alanlar için SWAN 
modeli kullanılarak hesaplanan maksimum dalga yükseklikleri ve periyotları

2.4 DALGA AŞIMI

Şiddetli fırtına zamanlarında, deniz seviyesinde 
yükselmeler gözlenir ve büyük dalgalar oluşur. Bu 
dalgalar kıyı koruma yapılarının üst kotunu aşabilir 
ve kıyılarda taşkınlara neden olurlar. Bu nedenle, 
kıyılardaki taşkınlarının etkisini belirlemek için bu 
yapılardaki dalga aşma miktarları hesaplanmalıdır. 
İzmir’in kıyı şeridi, nufus olarak yoğun ve ekonomik 
anlamda da önemli yerlerdir. Yüksek kırılganlığa sahip 
bu bölgelerde, dalga aşma problemi önemli sıkıntılara 
yol açmaktadır. 

İzmir kıyı şeridinde bulunan gezinti alanları, eğimli 
tip kıyı tahkimatları veya dik kıyı duvarları ile denizin 
etkilerinden korunmaya çalışmaktadır. Gezinti alanları, 
ağırlıklı olarak insanların deniz ile etkileşime geçtikleri 
alanlar olduğu için, kıyı koruma yapıları görsel kaliteyi 
etkilemeyecek şekilde (genellikle 50 cm’den az) alçak 
duvarlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Tablo 2.4, İzmir 
körfezi çevresinde bulunan 45 farklı noktada ölçülen 
dik kıyı duvarı kesit özelliklerini göstermektedir.

Bir diğer kıyı koruma yapısı ise “Eğimli Tip Kıyı 
Tahkimatları”dır. Tablo 2.5, 47 farklı konumda 
belirlenen Eğimli tip kıyı tahkimatının kesit özelliklerini 
göstermektedir. 

2.4 OVERTROPPING DISCHARGE CALCULATIONS

As explained in the previous sections, during strong 
storms the sea level increases and higher waves are 
generated. During a storm waves can overtop coastal 
protection structures and cause coastal flooding. 
Therefore, to determine the effects of coastal flooding, 
wave overtopping amounts should be calculated. In 
Izmir, densely-populated and economically important 
areas are close to coastal regions, and the vulnerability 
associated with wave overtopping the highly urbanized 
shorelines is significant. 

The shoreline of Izmir City typically consists of 
a promenade protected by either sloped rubble 
mound revetments or vertical seawalls. Because the 
promenade is predominantly used for recreational 
purposes, very low wall heights (usually less than 
50cm) are designed to satisfy the desire for sea view. 
Table 2.4 shows characteristics of the cross-sections of 
the Vertical Seawall and Promenade, measured at 45 
different locations around the Bay. 

The second type of coastal protection structure 
commonly-used in Izmir is “Sloped rubble mound 
revetments”. Table 2.5 shows characteristics of the 
cross-sections of Sloped rubble mound revetments 
around Izmir Bay, which are measured at 47 different 
locations.

Table 2.4 Cross-sections of Vertical Sea Walls | Tablo 2.4 Dik Kıyı Duvarı 
Kesitleri

Table 2.4 Cross-sections of Vertical Sea Walls | Tablo 2.4 Dik Kıyı Duvarı 
Kesitleri
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İzmir Belediyesi tarafından tedarik edilen yapı 
kesitlerinden, her bir dik kıyı koruma yapısı için, yapı 
önü su derinliği (h) ve kronman duvar üst kotu (Rc) 
belirlenmiştir. Tahkimat tipi yapılar için ise, h ve Rc’nin 
yanı sıra yapı ön eğim açısı (α), koruma tabakası kret 
genişliği (Gc) ve deniz suyu seviyesine göre koruma 
tabakası kret kotu (Ac) hesaplanmıştır. 

Aşma miktarı hesaplamaları için, dalga iklimi 
çalışmalarından elde edilen dalga yükseklik ve 
periyodları (Tablo 2.3) kullanılmıştır. Dalga verileri, 
aşmanın hesaplanacağı yapı önündeki en kritik dalga 
koşullarını kapsamaktadır. 

Tablo 2.4 ve 2.5’te belirtilen eğimli ve dik yapı 
kesitleri, bahsedilen fırtına koşulları altında test 
edilmiştir. Hesaplamalar iki farklı su seviyesi koşulu için 
yapılmıştır. Birinci koşul, körfezdeki Durgun Su Seviyesi 
(SWL, +0.00) koşulu, ikincisi ise yine önceki bölümlerde 
anlatılan yüksek su seviyesi (HWL, +1.00) koşuludur.

2.4.1. Dik Kıyı Koruma Yapıları
Dalga aşma debisi ölçüm yöntemleri, literatürde 
bulunan birçok ülke ulusal tasarım kılavuzlarına ek 
olarak, TAW (2002), EurOtop (2007, 2018) gibi çok 
bilinen yayınlarda da genişçe tartışılmaktadır. Bunlar 
arasında en popüler ve güncel olan EurOtop (2018), 
daha çok Avrupa’da yapılan araştırmalara dayanmasına 
rağmen dünya çapında da kabul görmüştür. EurOtop 
(2018)’de, dik kıyı koruma yapılarında oluşacak (bkz. 
Şekil 2.19.) dalga aşma debisi (q), duvar kret kotu (Rc), 
yapı önü su derinliği (h) ve yine yapı önüne gelen dalga 
parametrelerinin (Hm0,T(m-1,0)) bir fonksiyonu olarak 
tanımlanır.

EurOtop (2018) de dik yapılar için önerilen dalga aşım 
hesaplama yönergesi aşağıda özetlenmiştir:

a) Yapının önünde deniz taban etkisi yok ise 
(Derin deniz, h⁄Li >0.5 Li, h su derinliğinde 
T(m-1,0)’a dayalı hesaplanan dalga boyudur.)

For each vertical structure type the water depth in 
front of the structure (h) and the crest freeboard (Rc) is 
determined from the structure cross-sections supplied 
by Izmir Municipality. For revetments, in addition to h 
and Rc, also the angle of the front slope (α), width of 
armor crest (Gc), and armor freeboard relative to the 
SWL (Ac) are determined. 

From the wave climate studies described in the 
previous sections, the wave height and wave period 
for overtopping discharge studies are defined (see 
Table 2.3). These are the highest wave conditions that 
can be expected in the desired locations.

In the following section, sloped and vertical cross-
sections defined in Tables 2.4 and 2.5 are tested 
under the above-mentioned storm wave conditions. 
Calculations are considered for two different water 
level conditions. The first is the Still Water Level 
Condition in the bay (SWL, +0.00) and the second is the 
High Water Level condition described in the previous 
sections (HWL, +1.00). 

2.4.1. Vertical Structures

In the literature, methods of quantifying the wave 
overtopping discharge are widely discussed in many 
guidance manuals, such as TAW (2002) and EurOtop 
(2007, 2018), in addition to the national guidelines 
of many countries. The most popular and recent 
guidelines are given by EurOtop (2018), which is 
an overtopping manual largely based on European 
research but applied worldwide. In EurOtop (2018) 
the general form of wave overtopping discharge,q, on 
vertical structures (see Figure2.19.) is described as a 
function of the crest freeboard,R_c, water depth at the 
toe of the structure, h, and incident wave parameters.

The guidelines proposed in EurOtop (2018) for 
vertical structures are as follows:

a) No influence of foreshore (deep water, h⁄Li >0.5) 
at the location of the structure. Li is the wavelength 
calculated from the dispersion relation based on 
T(m-1,0) at water depth h. 

Table 2.5 Cross-sections of Sloped Rubble Mound Revetments | Tablo 2.5 
Eğimli Tip Kıyı Tahkimat kesitleri

Table 2.5 Cross-sections of Sloped Rubble Mound Revetments | Tablo 2.5 
Eğimli Tip Kıyı Tahkimat kesitleri
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Figure 2.19 Definition sketch for assessment of overtopping at vertical 
structures | Şekil 2.19 Dik kıyı koruma yapılardaki dalga aşma hadisesini 
açıklayan taslak şekil

Figure 2.19 Definition sketch for assessment of overtopping at vertical 
structures | Şekil 2.19 Dik kıyı koruma yapılardaki dalga aşma hadisesini 
açıklayan taslak şekil

b) Deniz taban etkisi var, fakat dalga kırılması yok ise 
(impulsif olmayan, h^2/(Hm0 L(m-1,0) )>0.23).

c) Kırılan dalgalar için, 
(impulsif, h^2/(Hm0.L(m-1,0) )≤0.23).

Burada, 
s(m-1,0), dalga dikliğidir ((2πHm0)⁄(gT(m-1,0)^2 )).

İzmir Körfezi’ndeki mevcut dik kıyı duvarları 
incelendiğinde, kronman duvarlarında denize doğru 
olan bir çıkıntı görülür. Bu çıkıntının tasarım amacı, 
duvar üzerinde yukarı doğru tırmanan dalgayı denize 
doğru yönlendirerek dalga aşım miktarını azaltmaktır. 
Bu çıkıntılar, duvarın tepesinde bulunan ve nispeten 
küçük yapılar olup küçük dalga aşması durumlarında 
etkin çalışırlar. Bu üst yapıların dalga aşım hesaplarına 
yansıması, aşağıdaki prosedüre dayalı olarak yapılır:

Tablo 2.6, dik kıyı koruma yapıları (EurOtop 2018) 
üzerindeki, insan ve araç trafiğini etkilemeyecek 
dalga aşma debisi limitlerini göstermektedir. 
Tabloda önerilen sınırlar çerçevesinden, Hm0=1,2 m 
dalga yüksekliği için 8,2 lt/m/sn’ lik bir üst sınır izin 
verilebilecek aşma debisi sınırı olarak belirlenmiştir. Bu 
sınır, Hm0=1 ve 2 m için sırasıyla 10 ile 1 lt/m/sn verilen 
aşma miktarları arasında doğrusal interpolasyon 
yapılarak belirlenmiştir. 

Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi, iki farklı deniz 
seviyesi senaryosu ele alınmıştır. Bunlar Durgun Su 
Seviyesi (SWL, +0.00) ve Yüksek Su Seviyesi koşullarıdır 
(HWL, +1.00). Yüksek Su Seviyesi koşulu, şiddetli 
bir fırtına sırasındaki deniz seviyesi yükselmesini 
ve gelecekteki olası deniz seviyesi yükselmelerini 
kapsayan koşuldur. Tablo 2.7, Durgun Su Seviyesi 
durumu için hesaplanan ortalama aşma debilerini 
gösterir. 

b) Influence of the foreshore, but no wave breaking, 
(non-impulsive, h^2/(Hm0 LW )>0.23).

where, L_(m-1,0) being the deepwater wavelength 
based on T(m-1,0) (L(m-1,0)=(gT(m-1,0)^2)⁄2π).

c) Waves break at the structure, 
(impulsive, h^2/(Hm0.L(m-1,0) )≤0.23). 

where s(m-1,0) is the wave steepness 
((2πHm0)⁄(gT(m-1,0)^2 )). 

The existing sea walls in Izmir Bay have included some 
form of seaward overhang recurve parapet as part of the 
structure with the design motivation of reducing wave 
overtopping by deflecting back seaward up-rushing 
water. These designs are relatively small structures at 
the top of the wall and they work best if overtopping 
is not too large. The effect of these superstructures 
are reflected in the overtopping discharge calculations 
based on the following procedure:

Table 2.6 shows the tolerable overtopping discharge 
limits for people and vehicles behind the vertical 
coastal protection structures (EurOtop 2018). As seen 
from the table, an upper limit of 8.2 l/m/s is possible 
for estimation of a wave height of Hm0=1.2 m. This limit 
is determined by assuming a linear approximation 
between 1 to 10 l/m/s for Hm0=1 and 10 m, respectively. 
As discussed in previous sections, two different sea 
level scenarios are considered; these are Still water 
level (SWL, +0.00) and High-Water Level conditions 
(HWL, +1.00). HWL represents the sea level height 
during a heavy storm condition plus possible future 
sea-level rise scenarios. Table 2.7 shows the calculated 
mean overtopping discharges for the SWL condition. 
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39 dik kıyı koruma kesitinden 17’sinde, tolere edilebilir 
aşma debisini üzerinde değerler elde edilmiştir. Bu ke-
sitler V17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 ve C1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 kesitleridir. Tablo 2.8, HWL koşulları altında, 
dik kıyı koruma yapıları için hesaplanan aşma debiler-
ini göstermektedir. Tablodan da görüldüğü gibi tüm 
değerler tolere edilebilir debinin (q>8.2 lt/m/sn) üzer-
indedir. Tolere edilebilir değerlere düşmek için, bazı ek 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Table 2.6 Limits for overtopping for people and vehicles | Tablo 2.6 Kişiler 
ve araçlar için dalga aşım limitleri

Table 2.6 Limits for overtopping for people and vehicles | Tablo 2.6 Kişiler 
ve araçlar için dalga aşım limitleri

Table 2.7 Calculated overtopping discharges of vertical structures for 
SWL condition| Tablo 2.7 SWL durumu için dik kıyı koruma yapılarında 
hesaplanan dalga aşma debileri

Table 2.8 Calculated overtopping discharges of vertical structures for 
HWL condition| Tablo 2.8 HWL durumu için dik kıyı koruma yapıları için 
hesaplanan dalga aşma debileri

Among the 39 locations of vertical cross-sections, 17 of 
them are above the tolerable overtopping discharges. 
These are locations V17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 32, and C1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Table 2.8 shows 
the calculated overtopping discharges for vertical 
structures under HWL conditions. As seen from the 
table, all values are above tolerable overtopping 
discharges q>8.2 l/m/s. To satisfy the requirements, 
some additional measures are necessary.
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2.4.2 Taş Dolgu Eğimli Tahkimat Yapıları

İzmir Körfezinde bulunan bir diğer kıyı koruma yapı 
türü ise, taş dolgu eğimli kıyı tahkimat yapılarıdır. Dik 
kıyı koruma yapılarına ek olarak, bu tip yapılar İzmir 
Körfezi’nde kıyı koruma yapısı olarak oldukça yoğun 
kullanılmıştır (Şekil 2.20).

Taş dolgu eğimli yapı üzerinde ortalama dalga aşma 
debisi şu şekilde tanımlanmıştır:

Eğimli taş dolgu yapılar için fiziksel maksimum yapı 
eğimi yaklaşık 1:4/3’tür. Bu nedenle formül 1:2 ile 
1:4/3 arası eğimdeki yapılar için geçerlidir. İzmir 
Körfezinde bulunan yapıların birçoğunun ön eğimleri 
ise belirtilen aralıktadır. Bu formüldeki γf ve  γb ise 
yapının pürüzlülüğü ve dalga geliş açısının etkisini 
formüle yansıtan faktörlerdir. Hesaplamalar, dalgaların 
kıyıya dik geleceği (γβ=1) durum için yapılmıştır. 

Literatür bulguları, yapının pürüzlülük ve geçirgenliğin 
dalga aşma miktarı üzerinde pek çok etkisinin 
olduğunu göstermektedir. Aynı miktarda dalga aşma 
debisi için karşılaştırıldığında, taş dolgu bir yapı için 
kret yüksekliği, pürüzsüz bir yapının (örneğin betonla 
veya asfaltla kaplanmış) kret yüksekliğinin yarısı 
kadar olması yetmektedir. Taş dolgu yapıların en alt 
katmanı olan çekirdek tabakası genelde geçirimli 
küçük kategori taşlardan yapılmakla birlikte, taş dolgu 
tahkimatlarda kara tarafına suyun geçmesini önlemek 
amacıyla çekirdek tabakasının geçirimsiz malzemeden 
(kil gibi) yapılması veya anroşmanın altına su geçirmez 
geotekstil malzeme serilmesiyle tahkimatın geçirimsiz 
hale getirilmesi mümkündür. İzmir Körfezi’ndeki 
mevcut tüm taş dolgu tahkimatlar geçirimsizdir ve 
Tablo 2.9’da hesaplamalarda dikkate alınan γf değeri 
gösterilmektedir. [Tablo 2.9’daki pürüzlülük değerleri 
ξ(m-1,0)<5 için geçerlidir, burada ξ(m-1,0) Iribarren 
sayısıdır. Eğimli yapılar için hesaplanan Iribarren 
sayıları 5’in altındadır.]

Figure 2.20 Definition sketch for assessment of overtopping at rubble 
mound sloped structures | Şekil 2.20 Taş dolgu eğimli yapılarda dalga aşma 
hadisesini açıklayan taslak şekil 

Figure 2.20 Definition sketch for assessment of overtopping at rubble 
mound sloped structures | Şekil 2.20 Taş dolgu eğimli yapılarda dalga aşma 
hadisesini açıklayan taslak şekil 

2.4.2 Rubble Mound Sloped Structures

Another well-known coastal protection structure 
type is the rubble mound sloped coastal protection 
structure. Together with vertical seawalls, this type of 
structure is commonly-used in Izmir Bay (Figure 2.20).

The basic formula for mean wave overtopping 
discharge over rubble mound sloped structure is 
described as:

The physical maximum slope angle for rubble mound 
structures is about 1:4/3. Therefore, the above formula 
is valid for steep slopes from 1:2 to 1:4/3. The majority 
of the front slopes that were considered in this study 
are within the proposed range.  γf and γb are the 
roughness and oblique factors. In our calculations we 
consider γβ=1, which means it is assumed that waves 
are approaching perpendicular to the shoreline. 

The literature findings show that the roughness and 
permeability of the structure have many effects on 
the ripple amount. Compared to the same amount of 
surge flow, the crest height for a stone-filled structure 
is sufficient to be half the crest height of a smooth 
structure (for example, paved with concrete or asphalt). 
Although the core layer, which is the lowest layer of 
stone fill structures, is generally made of permeable 
small category stones, in stone fill fortifications, it is 
possible to make the fortification impermeable by 
making the core layer of impermeable material (such 
as clay) or by laying waterproof geotextile material 
under the anromantic in order to prevent water 
from passing to the land side. All existing stone fill 
fortifications in Izmir Bay are impermeable and the γf 
value taken into account in the calculations is shown in 
Table 2.9. [The roughness values   in Table 2.9 are valid 
for ξ(m-1,0)<5, where ξ(m-1,0) is the Iribarren number. 
Iribarren numbers calculated for sloping structures are 
less than 5.]

slope

Table 2.9  γf values considered for the calculations | Tablo 2.9 
Hesaplamalarda dikkate alınan pürüzlülük katsayı ( γf) değerleri.

Table 2.9  γf values considered for the calculations | Tablo 2.9 
Hesaplamalarda dikkate alınan pürüzlülük katsayı ( γf) değerleri.
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Taş dolgu yapıların koruma tabakası kret genişliklerinin 
de daga aşma miktarı üzerinde etkisi vardır. Kret 
genişliği, arttıkça dalga aşması azalmaktadır. Bu etki 
hesaplanan aşma debilerine doğrudan uygulanan bir 
Cr azaltma katsayısı ile yansıtılmaktadır. 

İzmir Körfezinde bulunan eğimli taş dolgu tahkimat 
yapılarında topuk kısmı bulunmamaktadır. Bu nedenle 
topuk etkisi hesaplamalara yansıtılmamıştır. Tablo 
2.10, taş dolgu dalgakıranları için kabul edilebilir aşma 
sınırlarını göstermektedir.Bu limitler liman yapıları 
için geçerlidir ve Hm0 > 5m’lik büyük gelen dalgaları 
dikkate alır. Ancak, bina yapı elemanları (Hm0 = 1-3 
m ) için tolere edilebilir aşma debisi 1 lt/m/sn’ den az 
olmalıdır.

Yukarıdaki prosedür kullanılarak, eğimli taş dolgu 
yapılar için ortalama aşma debisi hesaplanmıştır. Tablo 
2.11, durgun su seviyesi (SWL) koşulunun sonuçlarını 
gösterir.Tabloda risk seviyeleri, yeşil, turuncu ve kırmızı 
ile sırasıyla risksiz, orta derecede risk ve yüksek risk 
durumlarını göstermektedir. İki konum dışında (Konum 
S23 ve 24), tüm sonuçlar tolere edilebilir bir risk sevi-
yesinin altındadır (<1 lt/m/sn) . Nispeten ölçülen kısa 
Gc değeri, S23 kesitinindeki yüksek dalga aşma debi-
sinin gerekçesidir. 

Table 2.9 shows the γf values considered for the 
calculations. The roughness factors in Table 2.9 are 
valid for ξ(m-1,0)<5, where ξ(m-1,0) is the Iribarren 
number. Calculated Iribarren numbers for sloped 
structures are all below 5. The effect of armored crest 
berm is reflected in the calculations with a reduction 
coefficient of Cr, which is directly implemented to the 
calculated overtopping discharges. 

Slope rubble mound structures do not have any berm 
at the toe. Therefore, the berm effect does not reflect 
in the calculations. 

Table 2.10 shows the tolerable overtopping limits for 
rubble mound breakwaters. These limits are valid for 
harbor structures and consider large incident waves of 
Hmo> 5m. However, tolerable overtopping discharges 
for building structure elements (Hm0 = 1-3 m) should 

Using the procedure above, mean overtopping 
discharges are calculated for sloped structures. Table 
2.11 shows the results for the SWL condition. In the 
table, risk levels are shown with different colors. 
Green, orange, and red colors show no risk, moderate 
risk, and high-risk conditions, respectively. 

Table 2.10 Limits for wave overtopping for structural design of 
breakwaters, seawalls, dikes, and dams | Tablo 2.10 Taş dolgu 
dalgakıranlar tolere edilebilinir dalga aşma sınırları

Table 2.10 Limits for wave overtopping for structural design of 
breakwaters, seawalls, dikes, and dams | Tablo 2.10 Taş dolgu 
dalgakıranlar tolere edilebilinir dalga aşma sınırları

Table 2.11 Calculated overtopping discharges for sloped structures under 
SWL condition | Tablo 2.11 Durgun su seviyesi koşulunda eğimli taş dolgu 
yapılar için hesaplanan dalga aşma debileri

Table 2.12 Calculated overtopping discharges for sloped structures under 
High Sea Level condition | Tablo 2.12 Yüksek deniz seviyesi koşullarında 
eğimli taş dolgu yapılar için hesaplanan dalga aşma debileri
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Tablo 2.12, yüksek su seviyesi (HWL) koşulları 
altında eğimli taş dolgu yapılar için hesaplanan 
aşma debilerini göstermektedir. Yüksek su seviyesi, 
durgun su seviyesi koşulundaki deniz seviyesinin 1m 
yükselmesi durumudur. Bu nedenle, tüm eğimli yapılar, 
dalga aşmalarına karşı daha savunmasız kalmıştır. Bu 
durumda, kesitlerin çoğunluğunda 1 l/m/s’den yüksek 
ve orta derecede risk anlamına gelen aşma değerleri 
hesaplanmıştır. Fakat, S23, S24 ve S25 numaralı kesitler 
için yüksek risk seviyesi gösteren dalga aşma değerleri 
hesaplanmıştır. 

Dik kıyı koruma yapılarla karşılaştırıldığında, eğimli 
taş dolgu tahkimatlarda  dalga aşması nedeniyle 
taşkın oluşması olasılığı daha düşüktür. Bu nedenle, 
dik yapılarda taşkın hasarlarına karşı daha fazla dikkat 
gerekmektedir.

Except for two locations (S23 and S24), all results show 
a tolerable risk level (below 1 l/m/s). The relatively 
short Gc value of section S22 is the main reason for 
very high mean overtopping discharges. Table 2.12 
shows calculated overtopping discharges for sloped 
structures under HWL conditions. HWL condition is 1m 
sea level rise of SWL condition. It is seen that, all sloped 
structures are more vulnerable to wave overtopping. 
The majority of the cross-sections show moderate risk, 
which means values higher than 1 l/m/s. However, 
cross-sections at locations S23, S24, and S25 show a 
very high level of-risk.

Compared to vertical structures, the vulnerability 
of the rubble mound sloped structures is lower. 
Therefore, more attention should be given to wave 
overtopping on vertical structures. 

2.5 POSSIBLE MEASURE SCENARIOS TO PREVENT THE 
COASTAL FLOODING

Calculated overtopping discharges show that 
vertical structures are more vulnerable against wave 
overtopping than sloped protection structures. There 
may be many different measures to reduce wave 
overtopping. Some measures consider reducing 
incident wave energy, and others increase protection 
level by increasing the crest freeboard level.

In this section three possible measures for prevention 
of coastal floods are explained conceptually. All 
of these three solutions are soft, environmentally 
friendly, and have no features that would destroy the 
a esthetics of the shoreline.

2.5.1. Stilling Wave Basin (SWB)

EurOtop (2018) defined a Stilling Wave Basin as an 
area designed in front of the crest or capping wall 
in which a part of the up-rushing wave may remain 
without overtopping. The SWB is made of a partially-
permeable seaward storm wall, a sloping promenade 
(basin), and a landward storm wall. The seaward storm 
wall may consist of a double row of shifted storm walls 
or a single storm wall with some gaps, to allow drainage 
of the water out of the basin. Landward and seaward 
storm walls may have bullnose geometries with 
different angles (Geeraerts et al., 2006; Van Doorslaer 
et al., 2009). The crest design is based on the principle 
of energy dissipation. The incoming wave dissipates 
most of its energy by hitting the seaward storm wall 
and the basin before it reaches the landward storm 
wall. Consequently, the landward wall is overtopped 
less, in comparison with an unmodified crest, even 
though the crest height has not been increased (Van 
Doorslaer et al., 2015). 

The SWB concept is considered as a part of crest 
modification of vertical sea wall and promenade 
between Konak Square and the İzmir harbor which is 
the well-known Kordon region (Kisacik et al., 2019). 
The cross-sections from C1 to C7 in Table 2.4 represent 
the region. From these cross-sections, a simplified 
representative cross-section has been defined for 
testing the efficiency of the SWB concept. Two different 
models are considered (Model A and Model B). Model 
A is a simple vertical wall model used to investigate the 
efficiency of the existing condition, and Model B is an 
integrated SWB at the crest of Model A. 

2.5 DENİZ TAŞKINLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK 
ÖNERİLER

Hesaplanan aşma debileri, dik kıyı koruma yapıların 
eğimli taş dolgu koruma yapılarına göre dalga aşmasına 
karşı daha savunmasız olduğunu göstermiştir. Dalga 
aşımını azaltmanın birçok farklı yöntemi vardır. 
Bunlardan bazıları, gelen dalganın enerjisini azaltmayı, 
diğerleri ise kret kotu seviyesini artırarak koruma 
seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Bu bölümde, deniz taşkınlarını önlemek için olası üç 
önlem kavramsal açıdan tartışılmaktadır. Üç çözüm 
de çevreye zarar vermeme ve kıyı şeridindeki estetik 
görünümü koruma  prensibi gözetilerek önerilmiştir. 

2.5.1.Duran Dalga Havuzu

EurOtop 2018, Duran Dalga Havuzunu (DDH), kıyı 
koruma yapısının üzerinde tasarlanan ve yapıya 
tırmanan dalgaların bir kısmının taşmadan kalabileceği 
bir alan olarak tanımlamıştır. DDH, yapı üzerinde 
deniz tarafına yerleştirilmiş kısmen geçirgen bir fırtına 
duvarından, eğimli bir gezinti yolundan (havuz) ve 
kara tarafına yerleştirilmiş geçirimsiz başka bir fırtına 
duvarından oluşmaktadır. Deniz tarafına yerleştirilmiş 
fırtına duvarı, suyun havuzdan dışarı drenajını 
sağlamak için çift sıra kaydırılmış fırtına duvarlarından 
veya boşluklu tek bir fırtına duvarından oluşabilir. 
Bunun yanında, fırtına duvarlarının tepe kısmı denize 
doğru farklı şekil ve açılara sahip çıkıntılar şeklinde 
düzenlenebilir (Geeraerts vd., 2006; Van Doorslaer vd., 
2009). Bu kret tasarımı, enerjiyi maksimum dağıtacak 
bir tasarım ilkesine dayanmaktadır. Gelen dalga, kara 
tarafındaki fırtına duvarına ulaşmadan önce enerjisinin 
çoğunu deniz tarafındaki fırtına duvarına çarparak ve 
eğimli havuz boyunca tırmanarak dağıtır. Sonuç olarak, 
kret yüksekliği arttırılmamış olmasına rağmen, DDH 
modeli şeklinde düzenlenen bir kıyı koruma yapısındaki 
dalga aşım miktarı geleneksel kıyı duvarına göre, daha 
düşüktür (Van Doorslaer ve diğerleri, 2015).

DDH fikri, Konak Meydanı ile İzmir limanı arasında 
bulunan ve Kordon olarak adlandırılan gezinti 
bölgesindeki dik kıyı koruma yapılarının kret 
modifikasyonuna bir çözüm olarak çalışılmıştır (Kısacık 
vd., 2019). Tablo 2.4, Kordon boyunca belirlenen ve 
C1’den C7’ye kadar sıralanan kesitlerin özelliklerini 
göstermektedir. Bu kesitlerden, DDH konseptinin 
etkinliğini test etmek için deney düzeneğinde 
kullanılmak üzere en hassas kesit şekli oluşturulmuştur. 
Bu kesitin etkinliğini, basit dik duvar kesit özelliklerine 
sahip bir başka model ile kıyaslanarak belirlenmiştir. 
Model A basit dik duvar modelini, Model B ise DDH 
konsepti uygulanmış modeli temsil etmektedir. 
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The test matrix is based on hydraulic boundary 
conditions present in the previous sections but opened 
up to a broader spectrum of relevant parameters 
to have a good base for analysis (e.g., from small to 
large wave periods, from small to large dimensionless 
freeboards, etc.). Both Model-A and Model-B were 
tested with irregular waves for six different water 
depths (h). 

Physical model tests have been carried out in the wave 
flume of Coastal and Harbour Engineering Laboratory, 
Department of Civil Engineering of Middle East 
Technical University (METU, Turkey). The wave flume 
is 26 m in length, 6 m in width, and 1.0 m in depth 
(Kisacik et al., 2019).

The Stilling Wave Basin (Model-B) is tested under the 
broader hydrodynamic conditions. Figure 2.21 shows 
the relative overtopping discharge 

(((q⁄√(g.Hm0^3 )))⁄(Hm0⁄(dw s(m-1,0) ))^0.5) 

plotted against the relative freeboard Rc⁄Hm0  of 
Model-B. The green water type of overtopping is 
shown in the green color corresponding to low 
freeboard (0.708≤Rc⁄Hm0 <1.35) where as; splash/
spray type (q<10 l/m) is shown in red color for high 
freeboard (1.35≤Rc⁄Hm0 ≤2.091) condition.

Figure 2.22 shows the comparison of results from 
Models A and B. It is seen that for low and high 
freeboard conditions the reduction factor variation is in 
the range of 0.39≤γ_SWB≤0.62 and 0.05≤γ_SWB≤0.31, 
respectively. It is observed that SWB designed as 
Model-B presents higher efficiency in reducing the 
overtopping for high freeboard conditions. Also, for 
the tested SWB geometry, the reduction factor is more 
sensitive to the change of freeboard condition in the 
zone of high freeboard condition (Kisacik et al. 2019). 
In general, it will not be wrong to say that the existence 
of an SWB at the top of a vertical sea wall will perform 
protection which is equal to the protection of a simple 
vertical sea wall with double crest freeboard height. 
The efficiency of the SWB concept can be increased by 
allowing larger extensions in the horizontal direction.

Test matrisi, önceki bölümlerde tartışılan hidrolik sınır 
koşullarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş, fakat 
daha geniş bir analiz spektrumuna hitap edebilmesi 
için de parametreler yelpazesi geniş tutulmuştur. Her 
iki modelde (Model-A hem de Model-B) altı farklı su 
derinliğinde (h) üretilen düzensiz dalgalar ile test 
edilmiştir.

Fiziksel model deneyleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ, Türkiye) İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı 
ve Liman Mühendisliği Laboratuvarı’ndaki dalga 
kanalında yapılmıştır. Dalga kanalı 26 m uzunluğunda, 
6 m genişliğinde ve 1 m derinliğindedir (Kısacık vd., 
2019).

Şekil 2.22, Model-B’nin göreceli friborduna 
(Rc⁄Hm0 ) karşın çizilen göreceli dalga aşma debisini 

(((q⁄√(g.Hm0^3 )))⁄(Hm0⁄(dw s(m-1,0) ))^0.5  ) 
göstermektedir. 

Düşük friborda (0.708≤Rc⁄Hm0 <1.35)  karşılık gelen 
yüksek dalga aşması debisi yeşil renkte gösterilirken, 
püskürtme tipi (q<10 l/m) yüksek fribordlu ve düşük 
aşma debili (1.35≤Rc⁄Hm0 ≤2.091) durumlar ise kırmızı 
renkte gösterilmiştir. 

Şekil 2.22. Durgun Dalga Havuzu model deneylerinden 
ölçülen aşma değerleri ile basit dik kıyı duvarı 
modelinden elde edilen değerler gösterilmektedir. 
Basit dik kıyı duvarı modelinden elde edilen değerler 
EurOtop (2018) formülü ile hesaplanan ve değerler 
ile kıyaslanmıştır (grafikte boyutsuz aşma debileri, 
boyutsuz fribord değerlerinin değişimi olarak 
gösterilmiştir)
 
Şekil 2.22. ‘de Model A ve Model B’den elde edilen aşma 
değerlerinin sonuçlarını karşılaştırmaktadır. Düşük 
ve yüksek fribord koşulları için elde edilen indirgeme 
faktörü sırasıyla 0.39≤γSWB≤0.62 ve 0.05≤γSWB≤0.31 
aralığında değiştiği görülmektedir. Model-B olarak 
belirtilen Durgun Dalga Havuzu modeli, yüksek 
fribord koşullarında dalga aşımını azaltma konusunda 
daha etkili olduğunu ispatlamıştır. Yine bu koşul için, 
indirgeme faktörü fribord yükseklik değişimine karşı da 
çok duyarlıdır (Kısacık vd. 2019). Genel olarak, dik bir 
kıyı duvarının tepesinde yer alan DDH modelinin, iki katı 
kret yüksekliğine sahip basit bir kıyı duvarı modeline 
eşit dalga aşımına karşı koruma sağladığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bunun yanında, Durgun Dalga 
Havuzu konseptinin verimliliği, modelin yatay yönde 
daha fazla genişlemesine izin verilerek artırılabilir.

Figure 2.21 Flume model set-up, used for irregular wave tests. a) Is the top 
view, b) Is the side view of the without structure case, c) Is the side view 
of the simple vertical seawall case (Model-A), and d) Is the side view of 
the vertical seawall with SWB case (Model-B | Şekil 2.21 Düzensiz dalga 
deneyleri için kullanılan kanal model düzeneği, a) Üstten görünüm, b) 
Model kanala yerleştirilmeden yandan görünüş, c) Basit dik duvar modeli 
yerleştirildikten sonra yandan görünüş (Model-A), d) Durgun Dalga Havuzu 
(DDH) modeli yerleştirildikten sonra yandan görünüş (Model-B)

Figure 2.22 Variation of the relative (non-dimensional) overtopping 
discharge plotted against the relative freeboard for SWB geometry, with 
comparison to EurOtop (2018) | Şekil 2.22 Durgun Dalga Havuzu model 
deneylerinden ölçülen aşma değerleri ile basit dik kıyı duvarı modelindeki 
aşma değerleri
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2.5.2 Batırılmış Geotekstil Tüplerle Korunan Kum 
Besleme Uygulaması

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi, İzmir Körfezi’nde yıllar 
içinde su alanı doldurularak kıyı şeridi ve kıyı alanı 
sürekli olarak genişlemiştir. Bunun sonucunda 
deniz dibi topografyasının doğal eğimi bozulmuştur. 
Çevredeki yolları, binaları, dinlenme alanlarını kıyı 
taşkınlarından ve denizin yıkıcı etkilerinden korumak 
için eğimli tip kıyı tahkimatları ve kıyıya paralel 
dikey duvarlar gibi geleneksel kıyı koruma yapıları 
yapılmıştır.Ancak bir önceki bölümdeki hesaplamalar, 
kentin genişlemesi sırasında deniz taban eğiminin 
tahrip olması ve su derinliğinin artması nedeniyle bu 
koruma yapılarının özellikle düşey duvarların yetersiz 
geldiğini göstermektedir. Dikey duvarın tipik bir kesiti 
Şekil 2.23’te verilmiştir.

Doğal deniz dibi eğimindeki tahribat göz önüne 
alındığında bu çözümün amacı, koruma yapısının 
önünde dalga sönümlenmesini artırmaya yardımcı 
olacak doğal eğimi yeniden oluşturmaktır. Doğal 
eğimin yeniden şekillendirilmesi kum beslemesi ile 
yapılabilmektedir. İzmir körfezinin güneyinde Alsancak 
Limanı yakınında yeni navigasyon kanalı projesi ve 
kuzeyde yeni bir sirkülasyon kanalı projesinden elde 
edilebilecek taranan kum ile gerekli kum sağlanabilir. 
Projeler Şekil 2.24’te gösterilmiştir. 

Yapının önüne taranan kum serildikten sonra, dalga 
atakları nedeniyle kumun aşınmasına karşı batık 
geotekstil tüpler ile korunacaktır. Şekil 2.25’te temsili 
bir örnek verilmiştir.

Geotüpler, geotekstil kapsüllü kum elementleridir. 
Geotekstillerden (dokunmuş ve/veya kompozit 
malzemeler) oluşmuş ve içi kumla doldurulmuş üç 
boyutlu sistemlerdir.

2.5.2. Sand Nourishment Protected by Submerged 
Geotextile tubes

As shown in Figure 2.1, the shoreline and coastal area 
of Izmir have been continuously expanded by filling the 
water area over the years in Izmir Bay, which deformed 
the natural slope of the sea bottom topography. To 
protect the surrounding roads, buildings, and recreation 
areas from coastal floods and the destructive effects 
of the sea, traditional coastal protection structures 
like sloping-type coastal revetments and vertical walls 
parallel to the coast. However, calculations in the 
previous section demonstrate that these protection 
structures, especially the vertical walls, are not 
working well, since the front slope has been destroyed 
and the water depth has been increased during sea 
ward expansion of the city. A typical cross-section of 
the vertical wall is given in Figure 2.23.

Considering the destruction of the natural sea bottom 
slope, the purpose of this solution is to re-form the 
natural slope, which will help to increase the wave 
dissipation in front of the protection structure. Re-
forming of the natural slope can be performed by 
sand nourishment. The necessary amount of sand can 
be provided from the sand dredged to create a new 
navigation channel which is proposed for a location 
near the Alsancak Port at the south of the Izmir Bay 
and a new circulation channel project at the north side 
of the Bay. These projects are shown in Figure 2.24.

After the dredged sand is placed in front of the wall 
structure it will be protected against erosion due 
to wave attacks by submerged geotextile tubes. An 
illustration is given in Figure 2.25.

Geotubes are geotextile-encapsulated sand elements. 
They are three-dimensional systems manufactured 
from geotextiles (woven and/or nonwoven materials) 
filled with sand. These elements can be regarded as 
innovative, economic, and environmentally friendly 
systems for hydraulic structures along inland and 
coastal waters where they form an alternative to the 
use of traditional hydraulic materials. Experience 
with geotubes has been gained in many regions, for 
example, in Australia, South East Asia, Africa, Germany, 
Netherland, and the USA (Bezujen and Vastenburg, 
2013). 

Figure 2.23 A typical cross-section of the vertical wall along the coastline in 
Izmir Bay | Şekil 2.23 İzmir körfezinde kıyı şeridi boyunca dikey duvarın tipik 
bir kesiti

Figure 2.24 Circulation and Navigation Channel Projects in Izmir Bay| Şekil 
2.24 İzmir Körfezi Sirkülasyon ve Navigasyon Kanalı Projeleri

Figure 2.25 An illustration of sand nourishment together with submerged 
geotubes| Şekil 2.25 Batık geotüplerle birlikte kum beslemesinin bir göster-

kum besleme

dikey duvar

Geotüpler
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Bu elemanlar, geleneksel malzemelerin kullanımına 
alternatif oluşturdukları iç ve kıyı suları boyunca 
hidrolik yapılar için yenilikçi, ekonomik ve çevre dostu 
sistemler olarak kabul edilebilir. Bu yapılar Avustralya, 
Güney Doğu Asya, Afrika, Almanya, Hollanda ve ABD 
gibi birçok bölgede deneyimlenmiştir (Bezujen ve 
Vastenburg, 2013).

Geotüplerin bir özelliği de yüzeyinde yosun ve 
yumuşak mercanların büyümesidir. Şekil 2.26, 
kompozit geotekstil malzemenin enine kesit 
fotoğrafını göstermektedir. Avustralya Ulusal Deniz 
Bilimleri merkezi, alglerin büyümesini teşvik etmek 
ve küçük kabuklanmalara yaşam alanı sağlamak için 
çeşitli geotekstillerin uygunluğu konusunda ayrıntılı 
araştırmalar yürütmüştür (Edwards ve Smith, 2003). 
Geotüpler üzerinde yumuşak mercan ve mercan 
karideslerinin büyümesi Şekil 2.27’de gösterilmiştir.

Geotekstil tüpler, erozyon kontrolü, oyulma koruması 
ve oyulma doldurma, deniz duvarları, dalgakıranlar 
ve kumul takviyesi için kullanılır.Son yıllarda 
geotekstil teknolojisi, oldukça geliştirilmiş ve başarısı 
kanıtlanmıştır. Kumsal malzemelerinin geotekstillerle 
kaplanması veya sarılması, çeşitli esnek, ekonomik 
ve ekolojik uygulamalar (konvansiyonel teknik 
çözümlerle birlikte) sağlar; bu, geotekstil kapların kıyı 
mühendisliği uygulamasında önemli bir yapısal unsur 
olarak görülebileceğini gösterir.Bir geotüpün dalga 
yüksekliğini nasıl azalttığı, SWAN kullanılarak basit bir 
sayısal model ile araştırılmıştır.Sonuçlar Şekil 2.28’de 
verilmiştir. Burada dalga yüksekliği 3m ve ortalama 
dalga periyodu 7sn’dir. Geotüpsüz ve geotüplü dalga 
yüksekliği dağılımı Şekil 2.28’de sırasıyla üst ve alt 
şekilde verilmiştir. 

Şekil 2.28, duvarın önündeki dalga yüksekliğinin 
geotüpsüz durumda 2,4 m iken geotüplü durumda 
1,2 m olduğunu göstermektedir. Bu nedenle geotüp 
ve kum beslemesi dalga enerjisini azaltma ve kıyı 
taşkınlarını önleme potansiyeline sahiptir.

One feature of the geotube is the growth of algae and 
soft coral on the containers. Figure 2.26 shows the 
cross-section photograph of the composite geotextile 
material. The Australian National Marine Science 
Center has carried out detailed research into the 
suitability of various geotextiles to promote the growth 
of algae and provide habitat to small crustaceans 
(Edwards and Smith,2003). The presence of marine 
growth will enhance the durability of the geotextile. 
Growth of soft coral and coral shrimps on geotubes are 
presented in Figure 2.27.

Geotextile tubes are used for erosion control, 
scour protection and scour fill-in, groins, seawalls, 
breakwaters, and dune reinforcement. In recent years, 
geotextile container technology has experienced 
growth and success in highly-visible projects. 
Encapsulating or wrapping soil materials with 
geotextiles provides a variety of flexible, economical, 
and ecological applications. Geotubes can also be used 
together with conventional technical solutions. This 
demonstrates that geotextile containers can be an 
important structural element in coastal engineering 
practice. How geotubes decrease wave height is 
investigated by a simple numerical model using SWAN. 
The results are given in Figure 2.28. Incident wave 
height is 3m and the mean wave period is 7sec. Wave 
height distribution without and with geotubes are 
given in the top figure and bottom figure, respectively.  

Figure 2.28 shows that if wave height in front of the sea 
wall is 2.4mwithoutgeotubes, it is 1.2m with geotubes. 
Therefore, geotube sand nourishment will dissipate 
the wave energy and help prevent coastal floods.

Figure 2.26 Cross-section photograph of the composite geotextile material 
(Saathoff et al. 2007) | Şekil 2.26. Kompozitgeotekstil malzemenin enine 
kesit fotoğrafı (Saathoff ve diğ. 2007)

Figure 2.27 Growth of soft coral and coral shrimps on geotubes (Saathoff et 
al. 2007) | Şekil 2.27 Geotüplerde yumuşak mercan ve mercan 
karideslerinin büyümesi (Saathoff ve diğ. 2007)

Figure 2.28 Wave height distribution without geotube (top)and with 
geotube (bottom) | Şekil 2.28 Geotüpsüz (üstte) ve Geotüplü (altta)  dalga 
yüksekliği dağılımı
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2.5.3 Yüzer Dubalar

Yüzer yapılar esnek, çevre dostu, ekonomik ve modüler 
yapılardır. Katener bağlama halatları sayesinde su 
seviyesi değişiminden etkilenmezler. Bu nedenle yüzen 
dubalar kıyı taşkınlarına karşı alternatif bir çözüm 
olarak düşünülebilir. Alçak ve yüksek deniz seviyesinde 
yüzen dubanın temsili konumu Şekil 2.29’da verilmiştir.
Şekil 2.29’da görüldüğü gibi su seviyesinin düşük olduğu 
zamanlarda duba, mevcut koruma yapısının kret kotu 
ile aynı kotta olacaktır. Bu nedenle deniz manzarasını 
etkilemez. Daha sonra fırtına sırasında deniz seviyesi 
yükseldikçe yüzen duba yükselecek ve dalga ataklarına 
karşı duracaktır.

Yüzer dubaların yapımında farklı malzemeler 
kullanılabilir. Şekil 2.30’da verilen beton en sağlam 
ve dayanıklı malzemedir. Dubanın deniz yüzeyinde 
yüzebilmesi için beton kutunun içinde polistiren 
gibi çok hafif malzeme ile doldurulmuş bir boşluk 
bulunmaktadır. İstenilen konumda tutma amacıyla, 
yüzer dubaları deniz tabanına bağlamak için çelik veya 
kompozit fiber zincirler kullanılır. Bağlama zincirlerinde 
özel elastik malzeme de kullanılabilir. Bağlama halatları 
beton zemine veya deniz tabanına çakılan bir kazık 
üzerine sabitlenir. Yüzen dubanın mevcut düşey 
duvarlara çarpmasını önlemek için, dubanın fırtına 
sırasındaki ötelenme tepkisi hesaplanmalı ve duba 
ötelenme mesafesi dikkate alınarak inşa edilmelidir. 
Ayrıca herhangi bir çarpma durumunda duba ve 
duvarın zarar görmemesi için koruma dik duvarlarına 
özel usturmaçalar yerleştirilmelidir.

2.6 SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu iş paketinde (İP2), İzmir körfezindeki deniz taşkın 
afetlerine neden olan, rüzgâr iklimi, su seviyesi 
değişimleri, dalga ve dalga aşması mekanizmaları 
detaylıca incelenmiştir.ECMWF’ nin en yeni saatlik 
yeniden analiz verisi ERA5’in, 1979 ve 2021 yılları 
arasındaki rüzgâr veri seti, İzmir Belediyesi’nin 
yerinde rüzgâr ölçümleri kullanılarak doğrulanmıştır. 
Doğrulamadan sonra, çeşitli rüzgâr yönleri için 100 
yıllık yinelenme süresi ile ekstrem rüzgâr hızları elde 
edilmiştir.Su seviyesindeki değişimler incelenmiş ve 
gelgit, fırtına kabarması, barometrik kabarma, deniz 
seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği etkileri 
dikkate alındığında su seviyesinin fırtına sırasında 
1,0 m’ye kadar yükselebileceği sonucuna varılmıştır.
ERA5’den elde edilen ekstrem rüzgâr verileri ve su 
seviyesindeki değişimler kullanılarak dalga, dünyada 
yaygınca kullanılan bir dalga tahmin modeli olan SWAN 
ile modellenmiştirir. Böylece İzmir körfezi boyunca 
taşkınlar açısından kritik bölgelerin önündeki dalgalar 
hesaplanmıştır.

Hesaplanan ekstrem dalga verileri, körfez boyunca 
90’dan fazla noktada dalga aşımının hesaplanmasında 
kullanılıp, hesaplanan dalga aşma miktarları, izin 
verilen limitlerle karşılaştırılmıştır. Özellikle dikey 
duvar koruma yapılarının dalga aşması ve deniz 
taşkınları açısından kritik olduğu tespit edilmiştir.Deniz 
taşkın afetlerini önlemek için çevreye ve körfezdeki 
estetik görünüşe zarar vermeyecek üç farklı çözüm 
önerilmiştir. Kısa süreli bu proje kapsamında kavramsal 
olarak önerilen bu çözümlerin etkinliğinin ve uygulama 
projelerinin belirlenmesinin mümkün olmadığının altı 
çizilmelidir. Önerilen çözümler, sahada uygulanmadan 
önce muhakkak sayısal ve fiziksel modeller kullanılarak 
incelenmelidir.

2.5.3 Floating Pontoons

Floating structures are flexible, environmentally 
friendly, economic, and modular structures. They 
are not affected by water level change, due to their 
catenary mooring lines. Therefore, floating pontoons 
can be considered an alternative solution against 
coastal floods. An illustration of the floating pontoon 
during low and high sea levels is given in Figure 2.29.

Different outfits of floating pontoons can be used. 
The concrete given in Figure 2.30 is the strongest and 
most durable material. In order to swim in the sea in 
the pontoon, a box filled with very light material such 
as concrete inside the box. Where preferred, steel 
or composite chains are used to transport floating 
barges to the seabed. It can be used in special elastic 
material in lashing chains. Mooring ropes are fixed on 
a pile driven into the concrete floor or seabed. Floating 
barge hitting existing vertical walls. To prevent floating 
pontoons from striking against the existing vertical sea 
walls, the surge response of the pontoon during the 
storm should be calculated and the pontoon should be 
constructed considering the surge distance. Moreover, 
special fenders must be installed on the vertical walls 
to prevent damage, in case the pontoon does strike 
the wall.

2.6 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

In this work package (WP2), the generation 
mechanisms of the coastal flood hazard in Izmir Bay 
are investigated, including wind climate, water level 
fluctuations, wave modeling, and wave overtopping 
calculations.The newest hourly re-analysis wind 
dataset of ECMWF (ERA5), for the years1979 -2021 is 
verified using in-situ wind measurements provided by 
the Izmir Municipality. After verification, these data 
are used to obtain extreme wind speeds with 100 years 
return period for various wind directions. Fluctuations 
in water level are investigated and it can be concluded 
that the water level can increase up to 1.0 m during 
storms, considering the tide, storm surge, barometric 
surge, sea-level rise, and climate change effects. Using 
ERA5 extreme wind data and change in water level, 
waves are modeled by SWAN, a well-known wave 
prediction model. Waves in front of critical regions 
along Izmir Bay are calculated.

Calculated extreme wave data are used in calculation of 
wave overtopping at more than 90 points along the bay. 
Calculated wave overtopping amounts are compared 
with the allowable limits. It is found that especially 
vertical wall protection structures are critical against 
wave overtopping and coastal flooding.Three different 
possible mitigation solutions to prevent the coastal 
flood hazard are proposed conceptually. It should 
be underlined that it is not possible to determine 
the geometry and the efficiency of the solutions in 
the scope of this project of short duration. Proposed 
solutions should be examined under numerical and 
physical models before applying them in the site.

Figure 2.29 Floating pontoon during low (l) and high (r) sea levels | Şekil 
2.29 Alçak ve yüksek deniz seviyesinde yüzen duba

Fig2.30 Concrete floating pontoon and mooring lines | Şekil 2.30 Beton 
yüzer duba ve bağlama halatları
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BÖLÜM 3: 
KENTTE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARI İLE DOĞRUDAN 
İLİŞKİLİ YERALTISUYU KAYNAKLARININ İNCELENMESİ 
VE BUNA İLİŞKİN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

CHAPTER 3: 
INVESTIGATION OF GROUNDWATER RESOURCES DIRECTLY RELATED 
TO SURFACE WATER RESOURCES IN THE CITY AND DEVELOPMENT 
OF RELATED STRATEGIES

İklim değişikliğinden kaynaklanan problemlerle baş başa 
kalan dünyada birçok kentte olduğu gibi İzmir kentinde 
de bugün ve gelecekte en önemli sorunlarından birini 
su kaynaklarının yönetimi oluşturmaktadır. Özellikle, 
yeraltısuyu ve yerüstü suyu kaynaklarının verimli 
kullanımı, su kaynaklarının içme, sulama, endüstri, 
tarımda kullanımına yönelik su talebini yönetmek ve 
kentteki alt su havzalarının bütüncül olarak irdelenmesi 
ile mümkün olacaktır. Kentin su kaynaklarının 
geleceğine yönelik gerekli önlemler alınmadığı ve su 
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejiler 
ve yatırımlara öncelik verilmediği durumda yakın 
gelecekte hem su kıtlığı hem de aşırı taşkınlar ile 
ilgili su sorunları yaşanacaktır. Özellikle, Akdeniz iklim 
kuşağında yer alan, iklim değişiklerinden en fazla 
etkileneceği düşünülen İzmir kentinin su güvenliği de 
bu açıdan hassas bir lokasyondadır. Bu nedenle, İzmir 
kentine sağlıklı ve güvenli yeraltısuyu temini için kentin 
üzerinde yer aldığı alandaki su kaynaklarının da iyi 
yönetilmesi son derece önemlidir.

İzmir kentinin 30 adet merkez ilçesi bulunmaktadır. 
Kentin toplam yüzey alanı 12007 km²’dir. Kent çok 
önemli üç nehir havzası (Kuzey Ege, Gediz ve Küçük 
Menderes) ve önemli yeraltısuyu kaynaklarına sahip 
olmasına karşın su kaynakları potansiyeli açısından 
oldukça sınırlıdır. İzmir il sınırında yıllık kullanılabilir 
su potansiyeli 4508 hm³’tür. Bu suyun 3460 hm³ 
yerüstü suyunda (1228 hm³ Küçük Menderes, 130 
hm³ Gediz ve 750 hm³ Bakırçay Havzası) ve 1048 
hm³ yeraltısuyundan (65.5 hm³ Kuzey Ege, 106.2 hm³ 
Gediz ve 389 hm³  Küçük Menderes) karşılanmaktadır. 
Kişi başına düşen yıllık su potansiyeli ortalama 614 
hm³ dür. Buna rağmen kent içme suyu ve kullanma 
suyu ihtiyaçları önemli oranda kendi su havzalarının 
dışındaki havzalardan karşılamaktadır. İzmir’in içme 
suyu kullanma miktarı ortalama 306.8 hm³/yıl olarak 
öngörülmektedir. İlin içme suyu ihtiyacının %35’i 
barajlardan %65’i ise yeraltısularından sağlanmaktadır. 
Ancak, Aralık 2021 verilerine göre, İzmir kenti metropol 
alanı içinde kalan 11 merkez ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, 
Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, 
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının 
% 42.62’si, yeraltısuyundan, metropol alanı 

One of the most important problems in the city of 
Izmir today and the future is the management of 
water resources, as in many cities in the world, which 
is left alone with the problems arising from climate 
change. In particular, efficient use of groundwater and 
surface water resources will be possible by managing 
the water demand for drinking, irrigation, industry, 
and agriculture and examining the sub-watersheds in 
the city. If necessary precautions are not taken for the 
future of the water resources, and new strategiesand 
investments for the development of urban water 
resources are not prioritized, there will be problems 
related to water scarcity and excessive flooding soon. 
The city of İzmir is especially sensitive because it is 
located in the Mediterranean climate zone, which is 
thought to be among the most affected by climate 
change. It is crucial to managing water resources to 
supply healthy and safe groundwater to İzmir.

The center of İzmir has 30 districts, with a total surface 
area of 12007 km². The city has significant groundwater 
resources and three crucial river basins (North Aegean, 
Gediz, and Küçük Menderes). The annual usable water 
potential at the İzmir provincial border is 4508 hm³, 
comprised of 3460 hm³ above surface water (1228 hm³ 
from Küçük Menderes, 130 hm³ from Gediz, and 750 
hm³ from Bakırçay Basin) and 1048 hm³ groundwater 
(65.5 hhm³ from North Aegean, 106.2 hm³ from Gediz 
and 389 hm³ from Küçük Menderes). The annual water 
potential per person is 614 hm³ on average. However, 
to a great extent, the city meets its drinking water and 
utility water demands from basins outside the city. 
Drinking water usage in İzmir is estimated to be 306.8 
hm³/year per person. Dams provide 35% of the city’s 
drinking water demand, and groundwater resources 
provide 65%. However, according to December 
2021 data, 42.62% of the drinking water needs of 11 
central districts (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, 
Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, 
Güzelbahçe)  within the metropolitan area of İzmir is 
provided from 
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dışında kalan ve toplam  1434589 nüfusa sahip 19 ilçe 
merkezi (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, 
Kemalpaşa, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Torbalı, 
Selçuk, Tire, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Urla, 
Menderes). 909 köy-mahalle ve bunlara bağlı onlarca 
küçük yerleşim biriminin hemen hemen bütün içme, 
kullanma su ihtiyacı da yeraltısuyundan karşılamaktadır. 

Tüm kente içme suyu sağlayan yaklaşık 1441’den 
fazla yeraltısuyu üretim kuyusu, 6 adet yüksek debili 
kaynak suyu ve çok sayıda küçük debili kaynak suyu 
bulunmaktadır. İzmir anakent alanının su ihtiyacı 1980’li 
yılların ortasına kadar Halkapınar kaynaklarından 
karşılanmıştır. Halkapınar kaynağının yanı sıra Pınarbaşı 
kaynağı, Buca kuyuları ve Çamdibi kuyuları da kent 
merkezine su sağlamaktadır. Bunun dışındaki ihtiyaçlar, 
Menemen Acil ve Çavuşköy yeraltısuyu işletmesi ile ve 
daha sonra DSİ tarafından 1990’lı  yıllarda işletmeye 
alınan Manisa il sınırlarında yer alan Göksu ve Sarıkız 
yeraltısuyu işletmelerinden karşılanmaya çalışılmıştır. 
Kentin yerüstü su kaynakları, 1997 tarihinde devreye 
giren Tahtalı Barajı, 1983 yılında tamamlanan Balçova 
Barajı ve son olarak 2011 yılında aktif hale gelen 
Gördes barajlarından sağlanmaktadır. 

Kentin su kaynaklarının kullanımında yeraltısularına 
yönelik mevcut durum, her geçen gün artan su talebi, 
hızlı nüfus artışı ve su ihtiyaçlarını büyük oranda 
yeraltısuyundan karşılayan İzmir kenti için önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, kentteki hidrojeolojik 
akiferlerin yönetimi, izlenmesi ve korunması giderek 
daha da önemli hale gelmektedir. İzmir kenti yeraltısuyu 
açısından önemli akiferler üzerinde yer almaktadır. 
Bu akiferlerin etkin ve doğru kullanılmaması, 
özellikle körfeze yakın bölgelerde kontrolsüz kullanım 
nedeniyle deniz suyunun yeraltısularına karışması 
ile bazı alanlarda aşırı yeraltısuyu çekimiyle birlikte 
çarpık kentleşme sonucunda yeraltısularının miktar 
ve kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Yeşil 
ve sürdürülebilir bir kent için öncelikle yeraltısuyu 
kaynaklarının doğru ve etkin planlanması önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, merkez ilçe sınırları içindeki 
yerüstü ve yeraltısuyu kaynakların bütüncül, doğru ve 
etkin kullanımına ilişkin stratejilerin en kısa sürede 
planlanması kaçınılmazdır. Bu iş paketi kapsamında 
ise İzmir’in kuzeyinde yer alan Bostanlı Deresi ve 
güneyde yer alan Poligon Deresi’nin alt havzalarının 
hidrojeolojik özellikleri detaylı olarak irdelenmiştir.

3.1 İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK VE 
TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

3.1.1 Jeolojik Özellikler
İzmir kent merkezi ve çevresinde jeolojik birimlerde 
alttan üste doğru; Üst Kretase-Paleosen yaşlı Bornova 
Filiş Zonu birimleri, Neojen yaşlı volkano-sedimanter 
birimler ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır 
(Şekil 3.1). Kent çevresinde jeolojik temeli oluşturan 
filiş birimleri, İzmir-Ankara Zonu olarak adlandırılan 
tektonik kuşak içerisinde yer almaktadır (Erdoğan, 
1990). Filiş içerisinde başlıca kumtaşları, şeyl, 
radyolaryalı çörtler, spilitik bazik lavlar ve bu kayaların 
içinde yer alan çok sayıda neritik ve pelajik kireçtaşı 
blokları bulunmaktadır.

groundwater and almost all drinking and domestic 
water need of  other 19 districts (Dikili, Bergama, Kınık, 
Aliağa, Foça, Menemen, Kemalpaşa, Bayındır, Beydağ, 
Kiraz, Ödemiş, Torbalı, Selçuk, Tire, Karaburun, Çeşme, 
Seferihisar, Urla, Menderes) with a total population 
of 1434589. 909 villages-neighbourhoods and many 
small settlements are also supplied from groundwater.

Within the İzmir metropolitan area, there are more 
than 1441 groundwater production wells, six springs 
with high flow rates, and many springs with low flow 
rates that provide drinking water to the whole city. 
Until the mid-1980s, the water need of the İzmir 
metropolitan area was supplied by the Halkapınar 
springs. The Pınarbaşı spring, Buca wells, and Çamdibi 
wells also provided water to the city center, and other 
water needs were provided by the Menemen Acil and 
Çavuşköy groundwater enterprises. Later on, Göksu 
and Sarıkız groundwater resources, located within the 
provincial borders of Manisa, were commissioned in 
the 1990s by the General Directorate of State Hydraulic 
Works (DSİ) for İzmir City. The Tahtalı Dam became 
active in 1997; the Balçova Dam was completed in 
1983; the Gördes Dam became operational in 2011.

Groundwater is essential for the city of İzmir, which 
meets its water needs mostly from groundwater 
resources. Increasing water demand and rapid 
population growth make the management, monitoring, 
and protection of hydrogeological aquifers in the city 
more critical. The city of İzmir is located on aquifers 
that are an important source of groundwater. The 
practical and correct use of these aquifers is even 
more critical in areas close to the gulf. Uncontrolled 
use of groundwater with unplanned urbanization 
cause seawater to mix with groundwater and adversely 
affect the quantity and quality of groundwater. It is 
important to plan the groundwater resources correctly 
and effectively for a green and sustainable city. In the 
Soft Cities project, the hydrogeological properties of 
sub-basins of the Bostanlı Stream in the north part 
of İzmir and Poligon Stream in the south part of İzmir 
were evaluated in detail.

3.1 GEOLOGICAL AND TECTONIC FEATURES OF THE 
STUDY AREA AND SURROUNDINGS

3.1.1 Geological Properties
In the geological units in and around İzmir city center, 
from bottom to top, there are Upper Cretaceous 
Paleocene aged Bornova Flysch Zone units, Neogene 
aged volcano-sedimentary units, and Quaternary 
alluviums (Figure 3.1). The flysch units are located 
in the tectonic belt called the İzmir-Ankara Zone and 
formed the geological basement of the city (Erdoğan, 
1990). The flysch units are primarily sandstone, shale, 
radiolarian cherts, syphilitic basic lavas, and many 
neritic and pelagic limestone blocks.
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Tipik olarak deformasyon geçirmiş kumtaşı ve şeyl 
ardalanmalı, kahvemsi gri ayrışma rengi olan kumtaşları 
kuvvetli makaslama deformasyonu nedeniyle 
çok kırıklıdır. Tabakalanmanın gözlendiği yerlerde 
kumtaşları kalın orta tabakalıdır ve yer yer mavimsi 
gri renkli ve laminalı silisli şeyllerle ara katkılıdır ve 
istif içinde az oranda çakıltaşı, kalsitürbidit ve tane 
akıntıları gözlenir. Bu birim bazı yerlerde metamorfizma 
geçirmiştir. Temeli oluşturan birim üzerine Neojen 
yaşlı karasal kırıntılı birimler ve volkanik kayaçlar açısal 
uyumsuzlukla gelmektedir (Şekil 3.2). İzmir Körfezi’nin 
kuzey ve güneyinde filiş birimleri farklı mineral 
içeriğine sahip dasitik ve andezitik bileşimli volkanik 
lavlar ve piroklastik kayaçlar tarafından örtünmektedir 
(Şekil 3.3).

Miyosen’den itibaren bölgede neotektonik evreye 
geçilmiş ve bölgesel gerilmelerin etkisi altında kalan 
tüm birimlerde ve jeolojik ortamlarda deformasyonlar 
gelişmiştir. Miyosen kırıntılı birimleri altta çamurtaşları, 
kumtaşları, çakıltaşları ve üstte ise kireçtaşlarından 
yapılıdır. Genelde zayıf ile orta seviye arası pekişmiş 
olduğundan aynı zamanda bol kil içermektedir (Kaya, 
1982).

İzmir kentinin kuzeyinde yaygın olarak andezit ve 
aglomera birimleri yer almaktadır. Andezitlerde 
siyahımsı kırmızı gri renklidir. Genellikle dayanımlı masif 
bir yapı sunmasına rağmen yer yer akma yapıları ve dik 
olarak gelişen soğuma çatlakları gözlenmektedir (Şekil 
3.3). Andezit içerisinde biyotit, feldspat, kristalleri gözle 
ayırt edilmektedir. Bu yöredeki andezitler karakteristik 
porfirik bir doku ve plajioklas mikrolitlerden oluşan çok 
ince bir matris gözlenmektedir. Aglomeraların, rengi 
kırmızımsı-sarı, kahverengidir. Gri, kırmızımsı renkli 
gri, kahverengi ayrışma renkli andezit bileşimli kaya 
kırıntıları içerir. Andezit bileşimli çakıl ve bloklar, sarı-
gri renkli, ayrışmış feldspat ve biyotit fenokristallerinde 
bulunan tüfler ile tutturulmuştur. Bileşiminde bol 
miktarda feldspat, biyotit, amfibol kristalleri içerir.

The sandstones, which have brownish-grey weathering 
colour, are highly fractured due to strong shear 
deformation. Where stratification is observed, it is 
thick, medium-bedded, and occasionally intercalated 
with bluish-grey and laminated siliceous shales, with 
a few outcrop conglomerates, calciturbidite, and grain 
flows observed in the sequence. These units have 
locally metamorphosed. Neogene-aged continental 
clastic units and volcanic rocks overlie this basement 
with an angular unconformity (Figure 3.2). In the 
north and south of İzmir Bay, flysch units are covered 
by dacitic and andesitic volcanic lavas and pyroclastic 
rocks with different mineral contents (Figure 3.3).

Until the Miocene time, the region passed through a 
neotectonic phase-in, and deformations occurred in all 
units and geological environments under the influence 
of regional stresses. The Miocene clastic units are 
composed of mudstones, sandstones, conglomerates 
at the bottom with limestones at the top. They are 
generally weak to medium-hard and also contain 
abundant clay (Kaya, 1982). 

Andesite and agglomerate units are common in the 
north of İzmir city. Andesites are blackish-red grey. 
Although it generally presents a massive, durable 
structure, flow structures and vertical cooling cracks 
are observed in places (Figure 3.3). Biotite and feldspar 
crystals can be distinguished visually in andesite. The 
andesites have a characteristic porphyric texture 
and a fragile matrix of plagioclase microliths in this 
region. The colour of the agglomerates is reddish-
yellow or brown, and it contains grey, reddish-grey, or 
brown weathering coloured andesite rock fragments. 
Andesite-composed pebbles and blocks are bounded 
by tuffs of yellow-grey, weathered feldspar, and biotite 
phenocrysts, and they contain abundant feldspar, 
biotite, and amphibole crystals.

Figure 3.1 Geological map of the study area and its surroundings (modified 
from Uzel et al., 2012) | Şekil 3.1 İnceleme alanı ve çevresinin jeoloji 
haritası (Uzel ve diğ., 2012’den değiştirilerek alınmıştır.)

Figure 3.2 Geological map of İzmir city center and its surroundings (Akbaş 
et al., 2011; Emre et al., 2013) | Şekil 3.2 İzmir kent merkezi ve çevresine ait 
jeoloji haritası (Akbaş ve diğ., 2011; Emre ve diğ., 2013)
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İzmir Körfezi çevresindeki Kuvaterner yaşlı, en genç 
jeolojik birimleri kıyı düzlükleri boyunca çökelmiş 
geçiş ortamı birimleri, Gediz deltasında olduğu gibi 
çeşitli derelerin körfeze boşaldığı kısımlarda biriktirdiği 
alüvyon birikimleri oluşturur. Gediz Deltası’nda üst 
seviyelerinde kum davranışı gösteren zeminler çok 
gevşek, derinlere doğru nispeten daha pekişmiş 
durumda bulunmakta, kil davranışını gösteren 
zeminler ise çok yumuşak ve yumuşak kıvam durumu 
göstermektedir (Şekil 3.4). Çakıltaşları ise genellikle 
andezitik, aglomera bileşimlidir. Genel anlamda 
bahsedilen Kuvaterner çökellerin olduğu kıyıya yakın 
bölgelerde yeraltısuyu seviyesi çok yüksektir.

3.1.2 Tektonik Unsurlar
İzmir ve çevresi, neotektonik dönemde açılmalı 
tektonik rejimin etkisi altında sürekli deformasyona 
uğrayan Batı Anadolu’da yer alır. İzmir kent yerleşimi 
söz konusu açılmalı tektonik rejimin ürünü olan Gediz 
Grabeni’nin batı ucunda, D-B uzanımlı tektonik bir 
çöküntü havzasına yerleşmiş şekilde İzmir Körfezi’ni 
çevrelemektedir. 

İzmir ve çevresi tarihsel dönemlerden bu yana sismik 
olarak çok aktiftir (MTA, 2005). Tarihsel döneme ait 
deprem kataloglarında ve kayıtlarda, İzmir çevresindeki 
yerleşimlerin büyük depremlerden etkilendiği ve büyük 
yıkımların gerçekleştiğine dair bilgiler mevcuttur. 
İzmir Fayı ile ilişkilendirilebilecek tarihsel depremler 
kronolojik sırayla, 688, 1039, 1040, 1056, 1688, 1723 
ve  1778 depremleridir (Sözbilir, 2017). Tarihsel dönem 
kayıtlarına göre, İzmir ve çevresini etkilemiş en önemli 
deprem 10 Temmuz 1688 depremidir. Bu depremde 
İzmir kent merkezinde 20000’e yakın can kaybının 
olduğu rapor edilmiştir. Deprem sonucunda kent 
içerisinde kıyı boyunca da bazı çökmelerin oluştuğu 
ve denizin kara yönünde ilerlediğine ilişkin gözlemler 
sıralanmaktadır. Tarihsel dönem kayıtlarında yer alan 
ve tahmini dış merkez lokasyonu İzmir Fayı üzerinde 
olan diğer bir deprem 1723 yılının Eylül ve/veya Ekim 
ayında gerçekleşmiş olan depremdir. Bu deprem, 4000-
5000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.  
İzmir iç körfezi kuzeyindeki son deprem ise 1778 yılında 
Ağustos ayının 03-05 günleri arasında gerçekleştiği 
belirtilen depremlerdir (Sözbilir, 2017). 

Figure 3.3. Outcrops of volcanic rocks in and around Yamanlar Village | 
Şekil 3.3. Yamanlar Mahallesi ve çevresinde yüzlek veren volkanik kayalar

Figure 3.4. Appearance on alluvial materials | Şekil 3.4. Alüvyon zeminlerde 
görünüm

Quaternary aged, youngest geological units around 
İzmir Bay form transitional environment units 
deposited along the coastal plains, and alluvial deposits 
accumulated in the parts where various streams 
emptied into the bay as in the Gediz Delta. Soils showing 
sand behavior in the upper levels of the Gediz Delta 
are very loose and relatively consolidated towards the 
depths, while soils showing clay behavior have a very 
soft consistency (Figure 3.4). Conglomerates, on the 
other hand, are generally andesitic and agglomerate. 
The groundwater level is very high in areas close to 
the coast where the Quaternary sediments are usually 
revealed.

3.1.2 Tectonic Features
İzmir is located in Western Anatolia, which was 
constantly deformed by the extensional tectonic 
regime during the Neotectonic period. The urban 
settlement of İzmir surrounds the İzmir Bay, located 
in an E-W trending tectonic depression basin at the 
western end of the Gediz Graben, which is the product 
of the extensional tectonic regime.

İzmir and its surroundings have been very active 
seismically since historical periods. (MTA, 2005). 
Historical earthquake catalogues and records indicate 
that settlements around İzmir were affected by major 
earthquakes, resulting in significant destruction. 
Historical earthquakes associated with the İzmir Fault 
occurred in 688, 1039, 1040, 1056, 1688, 1723, and 
1778 (Sözbilir, 2017). According to historical records, 
the most significant earthquake to affect İzmir and its 
surroundings occurred on 10 July 1688. This earthquake 
resulted in a loss of approximately 20000 lives in the 
city center, building collapsed along the coast of the 
city, and a progression of the sea towards the land. 
The September and/or October 1723 earthquake is 
another significant earthquake estimated to have been 
eccentrically located on the İzmir Fault and described 
in historical records. This earthquake caused the death 
of 4000-5000 people. The third significant earthquake 
occurred north of the inner bay between 03-05 days in 
August of 1778 (Sözbilir, 2017).

According to instrumental period records for İzmir and 
its surroundings, many earthquakes with a magnitude 
of 3.5 and above have occurred between 1900 and 
October 2021. According to the AFAD earthquake 
catalogue, 291 earthquakes with magnitudes ranging 
from 4 ≤ M < 5 have occurred. Thirty-nine earthquakes 
with magnitude 5 ≤ M < 6 have occurred, and three 
earthquakes with magnitudes greater than 6 have 
occurred. From seismotectonic maps showing 
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İzmir ve çevresinde aletsel dönem kayıtlarına göre; 
1900 yılından 2021 yılının Ekim ayına kadar, büyüklüğü 
3.5 ve üstünde olan çok sayıda deprem meydana 
gelmiştir. AFAD deprem kataloğuna göre, meydana 
gelen büyüklükleri 4 ≤ M <5 arasında değişen 
depremlerin sayısı toplamda 291 adettir. Büyüklükleri 
5≤ M <6 arasında değişen depremlerin sayısı 39 iken 
büyüklüğü 6’dan büyük olan 4 deprem mevcuttur. 
İzmir ve yakın çevresinin deprem aktivitesini gösteren 
sismotektonik haritalardan görüldüğü gibi (Şekil 3.5 ve 
Şekil 3.6), orta büyüklükteki depremlerin önemli bir 
bölümü tanımlanmış olan karadaki faylar üzerine denk 
gelmektedir. Aletsel dönemde, İzmir iç ve dış körfezi 
içinde meydana gelen depremler ise genel olarak 3 ve 
5 büyüklüğü aralığında olmuştur (Sözbilir, 2017). 

Bölgedeki deprem odak merkezlerinin çoğunluğu 
Ege Denizi’nde, Karaburun-Sakız Adası, İzmir Körfezi-
Midilli Adası ve Doğanbey Burnu-Sisam Adası 
arasında konumlanmıştır. Son yüzyıl içerisinde İzmir 
ve çevresini etkileyen dört yıkıcı deprem meydana 
gelmiştir. Bunlar; 1928 Torbalı Depremi (M: 6.5), 
(Salomon-Calvi, 1940), 1949 Karaburun Depremi 
(Pinar, 1950. Jackson ve McKenzie, 1984), 1992 
Seferihisar Depremi (M: 6.0, Türkelli ve diğ., 1994, 
Pinar, 1995)’dir. Günümüze en yakın gerçekleşen son 
deprem, 30.10.2020 tarihinde saat 14:51:24’de Sisam 
(Samos) Adası kuzeyinde USGS’e büyüklüğü 7.0, AFAD 

Figure 3.5 Active faults and historical earthquake data around the study 
area (black square indicates study area Modified from Sözbilir, 2017.) | 
Şekil 3.5 İnceleme alanı ve çevresindeki diri faylar ve tarihsel deprem verileri 
(Siyah kare çalışma alanını göstermektedir. Sözbilir, 2017’den değiştirilerek 
alınmıştır.)

Figure 3.6 Active faults and instrumental earthquake data in and around 
the study area (black square indicates study area Modified from 
Sözbilir, 2017.) | Şekil 3.6 İnceleme alanı ve çevresindeki diri faylar ve 
aletsel deprem verileri (Siyah kare çalışma alanını göstermektedir. Sözbilir, 
2017’den değiştirilerek alınmıştır.)

seismic activity in İzmir and its surroundings (Figure 
3.5 and Figure 3.6), it can be seen that a significant 
portion of medium-sized earthquakes coincides with 
the defined continental faults. In the instrumental 
period, earthquakes that occurred in the inner and 
outer gulf of İzmir were generally in the magnitudes 
between 3 and 5 (Sözbilir, 2017).

Most of the earthquake epicenters around the İzmir 
region are located in the Aegean Sea, between 
Karaburun and Chios Island, between İzmir Bay and 
Lesbos Island, and between Doğanbey Cape and Samos 
Island. Four devastating earthquakes affecting İzmir 
and its surroundings have occurred in the last century: 
the 1928 Torbalı earthquake (M: 6.5), (Salomon-
Calvi, 1940), the 1949 Karaburun earthquake (Pinar, 
1950. Jackson and McKenzie, 1984), and the 1992 
Seferihisar earthquake (M: 6.0, Türkelli et al., 1994, 
Pinar, 1995). The most recent earthquake occurred to 
the north of Samos Island at 14:51:24 on 30.10.2020, 
with a magnitude of 7.0 (6.6 according to AFAD data)
originated from the normal fault sloping to the north 
(Sözbilir et al., 2020).

İzmir is located in a tectonically complex area (Radius, 
2000), and the İzmir city and its surroundings are quite 
risky in terms of tectonic activity. Neotectonic period 
structures are concentrated in three main directions. 
In terms of morphology, the most prominent tectonic 
structures are in the E-W direction. These structures 
are located at the western end of the Gediz Graben 
and in İzmir Bay. The Karşıyaka Fault to the north of 
İzmir Bay and the İzmir Fault to the south are the most 
important faults in normal fault character. In addition, 
NE-SW and NW-SE trending faults play an important 
role, especially around İzmir, and the kinematic 
features of these faults are different in the north and 
south parts of İzmir. 
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verilerine göre ise 6.6 büyüklüğünde olan deprem, 
odak mekanizması çözümlerine göre Sisam Adası 
kuzeyinde D-B doğrultulu, kuzeye eğimli normal faydan 
kaynaklanmaktadır (Sözbilir ve diğ., 2020).

İzmir kenti ve çevresi tektonik aktivite açısından 
kompleks bir alanda yer almaktadır (Radius, 2000). 
Neotektonik dönem yapıları üç ana doğrultuda 
yoğunlaşmaktadır. Morfolojik olarak en belirgin 
tektonik yapılar D-B doğrultuludur. Normal fay 
karakterindeki bu yapılar Gediz Grabeni’nin batı ucunda 
ve İzmir Körfezi’nde yer alırlar. İzmir Körfezi kuzeyinde 
bulunan Karşıyaka Fayı ve güneydeki İzmir Fayı normal 
fay karakterindeki en önemli faylardır. Ayrıca KD-GB ve 
KB-GD doğrultulu faylar özellikle İzmir civarında önemli 
rol oynamaktadır ve bu fayların kinematik özellikleri 
İzmir kuzeyi ve güneyinde farklılaşmaktadır.  Normal 
faylarla sınırlı graben yapıları İzmir Körfezi doğusunda 
yer alırlar. Buna karşılık Gediz Graben Sistemi dışında 
kalan neotektonik dönem yapıları doğrultu atımlı 
faylardan oluşmaktadır. Bu ilişki Gediz Grabeni dışında 
kalan alanlardaki güncel deformasyonun doğrultu 
atımlı faylarla karşılandığını göstermektedir. İzmir kent 
merkezini etkileyebilecek en önemli doğrultu atımlı 
faylar Tuzla, Seferihisar ve Gülbahçe faylarıdır. KD-GB 
doğrultulu faylar hem sağ-yanal ve sol-yanal deprem 
çözümleri vermektedir. 

Bahsedilen tüm bu fay segmentleri ve sismik 
aktivite, aynı zamanda İzmir kentinde yeraltısuyunu 
da etkilemektedir. Bazı fay segmentleri ve ilgili 
deformasyon zonları yeraltısuyu ve yerüstü suyu için 
akış kanalı görevi görmekte iken, bazı faylar hidrojeolojik 
sistemde bariyer görevi görebilmektedir. Ayrıca faylar 
kentteki volkanik birimlerde kırık-çatlak sistemlerini 
oluşturmuştur. Bu kırık sistemleri, yerüstü suların 
derinlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak temel 
birimlerde yer alan faylar genellikle daha genç birimler 
ile temel birimler arasında sınır görevi görmektedir. 
Fay zonu dışında kayaların geçirimlilik değerleri 
bu deformasyondan çok fazla etkilenmemektedir. 
Geçirimlilik etkisi dışında faylar sismik aktivite 
öncesinde, sırasında ve sonrasında yeraltısuyunda 
bazı etkilere sebep olabilir. Samos Depremi (2020)’nin, 
İzmir kent merkezindeki yeraltısuyu ve jeotermal 
kuyularında sıcaklık, yeraltısu seviyesi, elektriksel 
iletkenlik gibi bazı parametrelerin değişmesine sebep 
olduğu gözlenmiştir (Uzelli ve diğ., 2021). Bu sebeple, 
bölgedeki fay zonları ve depremsellik kentte yapılacak 
tüm çalışmalar için dikkate alınması gereken en önemli 
doğal unsurlardandır.

3.2 KENTİN KLİMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ

3.2.1 Klimatolojik Verilerin Değerlendirilmesi
İzmir ilinde Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’ne ait 48 adet meteoroloji gözlem 
istasyonu bulunmaktadır. İzmir ilinin yıllık ortalama 
toplam sıcaklık değeri 17.9 ºC’dir. Yıllık en düşük sıcaklık 
ortalaması 13.5 ºC, en yüksek sıcaklık ortalaması ise 
22.7 ºC’dir (Tablo 3.1). En düşük sıcaklık 04.01.1942 
tarihinde -8.2, en yüksek sıcaklık ise 12.08.2002 
tarihinde 43ºC olarak ölçülmüştür. Aylık ortalama yağış 
miktarı 58.08 mm, yıllık ortalama toplam yağış miktarı 
710.5 mm’dir. Aylık ortalama yağıştan düşük olan 
aylar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarıdır. Yılın 92 günü yağışlı geçmektedir.

Graben structures limited by normal faults are located 
east of the İzmir Bay, and the neotectonic structures 
outside the Gediz Graben System consist of strike-slip 
faults. The most important strike-slip faults with the 
potential to affect the İzmir city center are the Tuzla, 
Seferihisar, and Gülbahçe faults. NE-SW trending faults 
give both right-lateral and left-lateral earthquake 
solutions. 

The aforementioned fault segments and seismic 
activity also affect groundwater in İzmir city. Some 
fault segments and associated deformation zones 
act as flow channels for groundwater and surface 
water, and other faults act as barriers within the 
hydrogeological system. In addition, some faults 
have formed fracture-crack systems in the volcanic 
units within the city. These fracture systems make 
it easier for surface waters to reach deeper levels. 
However, faults in the basement units generally act 
as a boundary between younger units.  Except for the 
fault zone, the permeability values of the rocks are 
not affected much by this deformation. Apart from 
the permeability effect, these faults may cause some 
effects on the groundwater before, during, and after 
seismic activity. It has been observed that the Samos 
Earthquake (2020) caused temperature, water level, 
and electrical conductivity changes in the groundwater 
and geothermal wells in the city center of İzmir (Uzelli 
et al., 2021). For this reason, fault zones and seismicity 
in the region are among the most important natural 
phenomenons that should be taken into account for all 
studies to be carried out in the city. 

3.2 CLIMATOLOGICAL FEATURES OF THE CITY

3.2.1 Evaluation of Climatological Data
There are 48 meteorological observation stations that 
belong to the General Directorate of Meteorology 
of the Ministry of Agriculture and Forestry in İzmir. 
The annual average total temperature value for 
İzmir is 17.9 ºC. The annual minimum temperature 
average is 13.5 ºC, and the maximum temperature 
average is 22.7 ºC (Table 3.1). The lowest temperature 
recorded was -8.2 ºC on 04.01.1942, and the highest 
temperature recorded was 43ºC on 12.08.2002. The 
average monthly precipitation is 58.08 mm, and the 
annual average total rainfall is 710.5 mm. Months with 
lower than the average precipitation are April, May, 
June, July, August, and September. 
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3.2.2 Climate and Hydrological Balance Sheet

İzmir and its surroundings have the typical 
Mediterranean climate, with hot and dry summers 
and mild and rainy winters. Except in the winter 
months, the evaporation value in İzmir province is 
higher than the precipitation value, and the average 
total annual evaporation value is calculated as 952.59 
mm. Water deficit occurs from April to November, 
with high evaporation and low precipitation observed 
in spring and especially in summer (Figure 3.7). There 
is a total annual net water deficit of 658.16 mm. From 
November to March, there is an excess of water. The 
highest monthly average evaporation value occurs in 
July with 184.99 mm.

3.3 HYDROGEOLOGICAL PROPERTIES OF GEOLOGICAL 
UNITS IN THE CITY

The hydrogeological characteristics of İzmir were 
determined considering the features of the geological 
units, and groundwater bodies were mapped (Figure 
3.8). The hydrogeological properties of rock masses 
outcropping in the İzmir area are discussed in detail 
below.

3.3.1. Impermeable Rock Units
Units located within the city of İzmir, which are 
unproductive in terms of containing groundwater, are 
classified as impermeable rock masses. The clastic 
rocks of flysch facies found in the basement units are 
generally impermeable, while the locally-contained 
limestone and carbonate levels are partially permeable 
(Figure 3.8). The flysch is composed of green, 

3.2.2 İklim ve Hidrolojik Bilanço Hesabı
İzmir ve çevresi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı olan tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. 
İzmir ilindeki buharlaşma miktarı kış ayları dışında 
yağış değerinden daha fazla olup ortalama toplam yıllık 
buharlaşma miktarı 952.59 mm olarak hesaplanmıştır. 
Bahar ve özelikle yaz aylarında gözlenen yüksek 
buharlaşma ve düşük yağışlar ile bu aylarda su açığı 
meydana gelmektedir (Şekil 3.7). İzmir ilinde yıllık 
toplam 658.16 mm net su açığı vardır. Kasım ayından 
Mart ayına kadar geçen aylarda ise su fazlalığı vardır. 
En yüksek aylık ortalama buharlaşma değeri 184.99 
mm ile Temmuz ayında gözlenmiştir.

3.3 KENTTEKİ JEOLOJİK BİRİMERİN HİDROJEOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ

İzmir kentinde yer alan birimlerin jeolojik özellikleri 
dikkate alınarak alanın hidrojeolojik özellikleri 
belirlenmiş ve yeraltısuyu kütlelerinin haritası 
çıkarılmıştır (Şekil 3.8). Alanda yüzlek veren kaya 
kütlelerinin hidrojeolojik özellikleri aşağıda detaylı 
olarak irdelenmiştir.

3.3.1 Geçirimsiz Kaya Kütleleri
İzmir kent sınırları içinde yer alan ve yeraltısuyu 
bulundurma açısından verimsiz olan birimler 
geçirimsiz kaya kütleleri olarak sınıflandırılmıştır. Temel 
birimlerdeki filiş fasiyesindeki kırıntılı kayaçlar genel 
olarak geçirimsiz olup lokal olarak içerdiği kireçtaşı 
ve karbonatlı seviyeleri ise kısmen geçirimlidir (Şekil 
3.8). Filiş yeşil, kahvemsi sarı, bej renklerde, kumtaşı 
çamurtaşı egemen kaya türündeki matriks içerisinde, 
kireçtaşı çakıl ve bloklardan oluşan olistostromal 
düzeyler ile radyolarit, genellikle ayrışmış bazik 

Table 3.1. Meteorological data of İzmir province for 1938 - 2020 | 
Tablo 3.1. 1938-2020 yılları arasındaki İzmir ilinin meteorolojik verileri 

Table 3.1. Meteorological data of İzmir province for 1938 - 2020 | 
Tablo 3.1. 1938-2020 yılları arasındaki İzmir ilinin meteorolojik verileri 

Figure 3.7 Water budget graph of İzmir, prepared with evaporation and 
precipitation data using Thornthwaite method (average monthly values 
between 2012-2021 were used.) | Şekil 3.7 İzmir ilinin, Thornthwaite 
yöntemi kullanılarak, buharlaşma ve yağış verileri ile hazırlanan su bütçesi 
grafiği(2012-2021 yılları arası ortalama aylık değerler kullanılmıştır.) 

Figure 3.7 Water budget graph of İzmir, prepared with evaporation and 
precipitation data using Thornthwaite method (average monthly values 
between 2012-2021 were used.)| Şekil 3.7 İzmir ilinin, Thornthwaite 
yöntemi kullanılarak, buharlaşma ve yağış verileri ile hazırlanan su bütçesi 
grafiği(2012-2021 yılları arası ortalama aylık değerler kullanılmıştır.) 
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brownish-yellow, and beige sandstone-mudstone 
dominant rock type, olistostromal layers consisting of 
limestone pebbles and blocks, radiolarite, generally 
weathered basic volcanic rock, ultrabasic rock, and 
limestone blocks of different ages. Limestones within 
the unit in the form of block outcroppings in the north 
and south areas of Bornova constitute an important 
groundwater-bearing unit. This unit has been 
evaluated under the name karstic rock unit.

volkanit, ultrabazik kayalar ve farklı yaşlardaki 
kireçtaşı bloklarından oluşmaktadır. Birim içerisinde 
Bornova’nın kuzeyi ve güneyinde, yüzlek veren bloklar 
halindeki kireçtaşları önemli yeraltısuyu taşıyan birimi 
oluşturmaktadır. Bu birim karstik kaya kütlesi adı 
altında değerlendirilmiştir. 

Figure 3.8 Hydrogeological properties of rock units in İzmir city  | Şekil 
3.8 İzmir kenti yeraltısuyu kütleleri haritasıı

3.3.2 Karstik Kaya Kütleleri
Kentte yaygın olarak gözlenen Mesozoyik yaşlı 
birimler özellikle kent merkezinin batısında Karaburun 
Yarımadası civarında yüzeylenmiş Karaburun Platform 
birimleri ve filiş biriminin altında temel kayalar 
içerisinde yer almaktadır. Karstik özellikteki kireçtaşları 
kalın tabakalı, algli, oolitik kireçtaşları ile başlar ve 
üste doğru ince-orta tabakalı, kumlu kireçtaşları 
ve kalın katmanlı kireçtaşları ve yer yer kumtaşı, 
silttaşı, çamurtaşı, dolomit ve beyaz renkli dolomitik 
kireçtaşlarının ardalanması olarak devam eder. 

Kireçtaşları içerisinde gelişmiş KD-GB ve KB-GD yönlü 
kırık sistemleri ve bunlara paralel gelişen karstik 
yapılar yeraltısuyu dolaşımı için en elverişli yapıları 
oluşturmaktadır. Özellikle yağışla beslenen karstik 
birimlerin kırık sistemleri ile KB-GD yönlü akışa geçmesi 
ve deniz veya geçirimli birimlerle dokanak yapmaları ile 
boşalımlar gerçekleşmektedir. Kireçtaşlarının faylarla 
kesilen yüzeylerinde karstik yapılar, erime boşlukları 
ve deniz kenarındaki falezlerde kırık sistemleri ve 
karstik yapılar oldukça belirgindir. Benzer şekilde kent 
merkezinin kuzeydoğu ve doğusunda da Kretase Yaşlı 
Bornova Filiş Zonu birimleri içerisinde yer yer kireçtaşı 
blokları da farklı yaşlı olmasına rağmen karstik özellik 
göstermektedir.

Yukarıda görüleceği üzere bölgede yer alan farklı 
yaşlardaki kireçtaşlarının tektonik kontrollü olduğu, bu 
alanlarda fay sistemlerine paralel olarak karstik yapıların 
geliştiği ve bunların birbirleri ile bağlantılı karstik 
sistemlerin beslenme ve boşalım mekanizmasında en 
önemli unsuru olduğu görülmektedir. 

3.3.3 Miyosen Yaşlı Karstik Kaya Kütlesi
Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşları çalışma alanında lokal 
kesimlerde görülebilmektedir. Birim genel olarak bej 
ve açık kahverengi, ince-kalın katmanlı ve yer yer

3.3.2 Karstic Rock Units
Mesozoic-aged units are the basement rocks of the 
study area. These rocks contain flysch units. In these 
units, karstic limestones start with thick-bedded, 
algal, oolitic limestone levels and continue upwards 
as alternations of thin- to medium-bedded sandy 
limestones, thick-layered limestones, and occasional 
sandstone, siltstone, mudstone, dolomite, and white-
coloured dolomitic limestones.

The NE-SW and NW-SE directed fracture systems 
developed within the limestones and the karstic 
structures developing parallel to these fracture 
systems constitute the best suitable structures for 
groundwater circulation. Discharges occur mainly 
when karstic units are fed by precipitation from 
NW to SE via fracture systems and contact with sea 
or permeable units within these sections. Karstic 
structures on the faulted surfaces of the limestones, 
solution cavities and fracture systems in the seaside 
cliffs and karstic structures developing along the 
fracture systems are evident. Similarly, limestone 
blocks within the Cretaceous aged Bornova Flysch 
Zone units in the northeast and east parts of the city 
center also show karstic characteristics, although they 
are of different ages. As can be seen from the above,  
the limestones of different ages in the region are 
under tectonic control. Karstic structures developed in 
parallel with the fault systems in these areas, and these 
are the most important elements in the recharge and 
discharge mechanism of the interconnected karstic 
systems.

3.3.3 Miocene Karst Rock Units
Miocene aged lacustrine limestones can be seen locally 
in the study area. The unit is generally composed of 
beige and light brown, thin-thick bedded, and locally 
claystone interbedded limestones. Lower parts of 
the unit are interlayered with sandstone, mudstone, 
and volcanic clastic rocks. Within the succession, 
there are thin layers rich in organic matter alternating 
with mudstone, claystone, and partially-charred 
intercalations. Within the study area, there are some 
units that contain groundwater on a limited and 
local scale. Miocene-aged karst rock masses spread 
alternately with other volcanic rock, especially in the 
southern part of the Bornova Plain.
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kiltaşı ara katmanlı kireçtaşlarından oluşur. Birimin 
alt bölümleri kumtaşı, çamurtaşı ve volkanoklastik 
kayalarla ara katmanlı olarak, istif içerisinde ise 
çamurtaşı, kiltaşı ile ardalanan organik maddece 
zengin ince katmanlar ve kısmen kömürleşmiş ara 
katkılar bulundurmaktadır. Bu bağlamda yeraltısuyu 
bulundurma özellikleri açısından bakıldığında sınırlı 
ve lokal ölçekte yeraltısuyu bulunduran birimleri 
oluşturmaktadır. Çalışma alanında Miyosen yaşlı 
karstik kaya kütleleri özellikle Bornova Ovası’nın güney 
kesimlerinde ve diğer volkanikler ile ardalanmalı 
şeklinde yayılım göstermektedir.

3.3.4 Miyosen Yaşlı Kırıntılı Birimler
Baskın olarak gölsel çökellerden oluşan neojen yaşlı 
çamurtaşı, kumtaşı, çakıltaşı, killi kireçtaşı ve tüf 
içermektedir. Birim içerisindeki çakıltaşları ve killi 
kireçtaşları lokal ölçekli ve sınırlı yeraltısuyu bulunduran 
tabakaları oluşturur. Birim içerisinde yaygın gözlenen 
çamurtaşları ve kiltaşları ise geçirimsiz özelliktedir. 

3.3.5 Miyosen-Oligosen Yaşlı Çatlaklı Kaya Kütleleri

Miyosen ve Oligosen yaşlı volkanik birimler, Yamanlar 
ve çevresinde yüzlek vermektedir. Volkanik birimler 
içerdiği kırık ve çatlak sistemlerine bağlı olarak yersel 
ve sınırlı oranda yeraltısuyu sağlayan birim olarak ele 
alınmıştır. Birim içerisinden debisi 1 lt/sn’nin altında 
çok az sayıda kaynak mevcuttur.

3.3.6 Taneli Birimler
Çalışma alanında taneli birimleri oluşturan alüvyonlar 
genel olarak dere yataklarında ve fay sistemleri ile 
kontrol edilen düzlük bölgelerde gözlenmektedir. 
Alüvyon düzlüklerindeki taneli birimlerde yeraltısuyuna 
genel anlamda her yerde sığ kotlarda rastlayabilmek 
mümkündür. Dağ yamaçları ve nispeten denizden uzak 
bölgelerdeki taneli birimler daha breşik karakterde 
ve yamaç molozu karakterindedir. Bu sebeple yersel 
olarak yeraltısuyu içerebilir.

Bölgede açılan kuyuların büyük çoğunluğu taneli 
birimlerden yeraltısuyu sağlamaktadır. Bu nedenle, 
kentteki yeraltısuyunu sağlayan en önemli birimler 
olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Kentin yüzey alanının 
yaklaşık %57.56’sında taneli birimler bulunmaktadır 
(Tablo 4.1). Kentleşmenin de %11.70’i bu birimler 
üzerindedir (Tablo 3.2). Bu durum su içeren genç 
alüvyon birimler, kentleşme ve yükselen yeraltısuyu 
seviyesi sonucunda oluşabilecek taşkınlar arasında 
önemli bir bağlantı olabileceğini göstermektedir.

3.3.4 Miocene Clastic Units
The Miocene Clastic Units in the study area consist of 
Neogene mudstone, sandstone, conglomerate, clayey 
limestone, and tuff which is predominantly formed 
of lacustrine sediments. Conglomerate and clayey 
limestones in the unit form layers with local scale and 
limited groundwater. Mudstone and claystone, which 
are common in the unit, are impermeable.

3.3.5  Miocene-Oligocene Fractured Rock Units
Miocene and Oligocene-aged volcanic units outcrop 
in Yamanlar and its surroundings. Depending on the 
fracture and fissure systems they contain, volcanic 
units are considered units that provide local and 
limited groundwater. There are very few springs within 
the unit with a flow rate of less than 1 l/s.

3.3.6 Granular Units
Alluviums forming granular units in the study area are 
generally observed in stream beds and regional plains 
controlled by fault systems. In the granular units of 
the alluvial plains, it is possible to reach groundwater 
at shallow levels generally everywhere. The granular 
units on the mountain slopes and in the regions 
relatively far from the sea are more brecciated and 
talus. For this reason, it can be assumed that they may 
contain groundwater locally.

Most wells drilled in the region provide groundwater 
from granular units. For this reason, these units 
appear important for providing groundwater. There 
are granular units in approximately 57.56% of the 
surface area of the city (Table 4.1), and about 11.70% 
of the urbanization is located on these units (Table 
4.2). This suggests that floods that may occur due to 
young alluvial units that contain water, urbanization, 
and rising groundwater levels.

Table 3.2 Distribution of lithological units in the study area | Tablo 3.2 
Çalışma alanındaki litolojik birimlerin alansal dağılımı

Table 3.2 Distribution of lithological units in the study area | Tablo 3.2 
Çalışma alanındaki litolojik birimlerin alansal dağılımı
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3.4 KENTTEKİ YERÜSTÜ VE YERALTISUYU İLİŞKİSİ

Ülkemizde küresel iklim değişikliği sonucu son yıllarda 
çok sayıda taşkınlar gözlenmiştir. Yakın gelecekte bu tür 
taşkınların şiddetinde, sıklığında ve etkisinde önemli 
artışların olacağı öngörülmektedir.  Son zamanlarda 
merkezi ve yerel yönetimler “Taşkın Tehlike Haritaları 
ve Taşkın Risk Haritalarını” yapmaktadır. İzmir kentinde 
139 adet dere bulunmakta olup 18 ana dereye ilişkin 
taşkın modellemeleri İZSU tarafından yapılmıştır. Bu 
derelerin boşalma alanları İzmir Körfezi’dir. 

Taşkınları kontrol eden en önemli faktörden biri dere 
havzalarının jeolojik koşullarıdır. Yer yüzeyinde akan 
suların fiziksel ve kimyasal etkileriyle zemin veya 
kayaçlar bozulmakta, ayrışan zemin ve kaya parçaları 
sularla karışarak beslenmeden boşalma noktasında 
doğru taşınmaktadır. Taşınmanın şiddeti, akan  suyun 
taşıma kuvveti, suyun üzerinde aktığı zeminin dayanımı 
ve geçirimliliği ile ilgilidir. Taşkına neden olan derelerin 
drenaj havzalarında yayılım gösteren kayaçların 
geçirimlilik özellikleri bu nedenle önem taşımaktadır. 
Geçirimsiz zeminlerde zemine düşen yağış doğrudan 
yüzey akışına geçmektedir. Bu koşullarda debisi hızla 
artan ve yan kollardan beslenen ana dere yatağı 
taşmaktadır. Bununla birlikte, jeolojik faktörlerin 
diğer bir etkisi de akarsu yataklarının drenaj tipini ve 
morfolojisini kontrol etmesidir. Derelerin yönleri ve 
büyüklüğü tektonik unsurlarla ilişkili olabilir. Tektonik 
kontrollü derelerde ise hem fiziksel hem kimyasal 
ayrışmalar gözlenebilir ve bu alanlarda sediman ve 
kaya taşınımı yoğun olabilir. Ayrıca, drenaj havzasında 
yer alan farklı jeolojik birimler yatak büyüklüğünü 
etkilemektedir. Dar ve derin derelerin olduğu alanlarda 
kayaçlar daha dirençli olabilir. Özellikle derelerin 
boşalım noktalarında yakın kesimlerde jeolojik 
birimler daha gevşek olup, bu kesimlerde dereler daha 
geniş yataklara sahiptir. Taşkın açısından en önemli 
unsurlardan biri alanın jeomorfolojik özellikleridir. 
Yüksek eğim ve geçirimsiz jeolojik unsurların yer aldığı 
alanlarda suyun hızı da yüksek olacaktır. Bu durum da 
ani sel ve taşkın olaylarına sebep olacaktır.  

Yerüstü sularının boşaldığı ve kent merkezinin yerleştiği 
körfez çevresinde yerleşimin yaklaşık %11.70’i 
taneli birimler üzerindedir (Şekil 3.9). Bu alanlardaki 
derelerin önemli bir kısmı akış halindedir. Bu alanlarda 
yeraltısuyu seviyeleri yüksektir. Bu alanlarda çarpık 
kentleşme sonucu hem yeraltısuyu beslenmesi azalmış 
hem de zemin yüzeyi geçirimsiz hale geldiği için taşkın 
problemleri artmıştır. Bu nedenle, bu alanlarda su 
kaynaklarının hem etkin kullanımı hem de mühendislik 
açısından oluşabilecek problemleri minimize etmek 
adına, yağmur suyunun kullanımı ve yeraltına 
verilmesine ilişkin drenaj hendekleri, drenaj kuyuları 
gibi yeraltına sızdırma yöntemlerinin yapılması büyük 
önem taşımaktadır.

Table 3.3 Distribution of lithological units on which buildings in the study 
area are located  | Tablo 3.3 İnceleme alanındaki yapıların üzerinde yer 
aldığı litolojik birimlerin dağılımı

Table 3.3 Distribution of lithological units on which buildings in the study 
area are located  | Tablo 3.3 İnceleme alanındaki yapıların üzerinde yer 
aldığı litolojik birimlerin dağılımı

3.4 RELATIONSHIP BETWEEN SURFACE WATER AND 
GROUNDWATER IN THE CITY

Due to global climate change, many floods have been 
seen in Turkey in recent years, and it is expected that 
the severity, frequency, and impact of such floods will 
significantly increase in the near future. Recently in 
Turkey central and local government administrations 
have prepared flood hazard maps and flood risk maps. 
In the city of İzmir, there are 139 streams, and the 
General Directorate of  İzmir Water and Sewerage 
Administration (İZSU) has created flood models for the 
18 main streams. The discharge area of these streams 
is İzmir Bay.  

In general, one of the most significant factors in the 
control of floods is the geological condition of stream 
basins. Soil and rocks are altered by the physical 
and chemical effects of water flowing on the ground 
surface. Water transports decomposed soil and rock 
to the discharge point. Transport intensity is related to 
the bearing force of the flowing water and the strength 
and permeability of the ground on which the water 
flows. For this reason, the permeability properties of 
the rocks in the drainage basins of streams that cause 
flooding are essential. Where soils are impermeable, 
precipitation falling on the ground passes directly to 
the surface flow. In such conditions, the mainstream 
bed overflows because the flow rate increases rapidly 
as the mainstream is fed from side branches. The local 
geological factors also control the drainage type and 
morphology of stream beds. In tectonically controlled 
streams, physical and chemical weathering can be 
observed, and sediment and rock transport can be 
intense. Geological units within a drainage basin 
can affect the stream bed size. In areas with narrow 
and deep streams, the rocks may be more resistant. 
Near the discharge points of streams, the geological 
units are looser, and in these sections, streams have 
wider beds. For flood, the geomorphological features 
of an area are among the most critical elements. In 
areas with high slopes and impermeable geological 
elements, water speed will be increased, causing a 
sudden flood, rockfall, and erosion events.

Where the surface waters are discharged in the city 
center around İzmir Bay, approximately 11.70% of the 
soil types are on granular units (Figure 3.9). Many of 
these streams are flowing, and groundwater levels 
are high in these areas. As the ground surface has 
become impervious due to unplanned urbanization, 
groundwater recharge has decreased, and flooding 
problems have increased. For this reason, it is of great 
importance to create underground infiltration using 
methods such as drainage ditches and drainage wells 
to use rainwater and recharge it to the underground.
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Bu proje kapsamında, kentte mühendislik jeolojisi 
ve jeoteknik amaçlı açılmış olan 2000’e yakın kuyu 
verisi incelenmiştir (Şekil 3.10). İncelenen kuyu 
verilerinin yaklaşık 1300 adedinde yeraltısuyuna ilişkin 
bilgi mevcuttur. Bu kuyuların %50’sinden fazlasında 
yeraltısuyu seviyesi 0 ile 1 m arasında değişmektedir 
(Şekil 3.11). Özellikle alüvyon birimlerde açılmış olan 
kuyuların yeraltısuyu seviyesi 1-3 m arasındadır. Genel 
kuyu verisi dağılımına bakıldığında az sayıda olan 
kuyular hariç yeraltısuyu seviyesi 0-15 m aralığındadır. 
Yüksek kotlarda açılmış kuyuların verileri ile bu derinlik 
50 m’yi aşmaktadır (Şekil 3.11).
İzmir kentinde açılmış mühendislik, içme suyu ve diğer 
amaçlı açılmış kuyulardan elde edilmiş yeraltısuyu 
seviyesi haritaları incelendiğinde kıyı yerleşimlerinde 
özellikle Mavişehir, Bayraklı, Bostanlı, İnciraltı, Balçova 
ve Konak’taki bazı bölgeler ve özellikle deniz dolgu 
alanlarında yeraltısuyu seviyesinin oldukça yüzeye 
yakın olduğu görülmektedir (Şekil 3.12 ve Şekil 3.13). 
Kentteki derelerin tümünün İzmir Körfezi’ne boşaldığı 
alanlardaki yeraltısuyu seviyeleri oldukça yüksektir. 
Sürekli akış halinde olan bazı derelerin (Bayraklı 
ilçesinden geçen dereler gibi) yeraltısuyundan 
beslendiği görülmektedir (Şekil 3.14).

Within the scope of this project, the data of nearly 2000 
wells drilled for engineering geology and geotechnical 
purposes in the city were examined (Figure 3.10). There 
is information about groundwater in approximately 
1300 of the examined well data. In more than 50% of 
the groundwater-containing wells, the groundwater 
level varies between 0 and 1 m (Figure 3.11). In alluvial 
units, the groundwater level of the wells ranges from 1 
to 3 m. Considering the general well data distribution, 
the groundwater level is in the range of 0-15 m, except 
for a few wells. The groundwater level of the wells 
drilled at high elevations exceeds 50 m (Figure 3.11).

The groundwater level map is obtained from the data 
of wells that are drilled for engineering, drinking water 
and other purposes in İzmir. It can be seen that when 
is examined in groundwater level map and data, the 
groundwater level is high in coastal regions, especially 
in Mavişehir, Bayraklı, Bostanlı, İnciraltı, Balçova, and 
Konak. Also, the groundwater level of infilled near-sea 
reclamation areas appears to be close to the surface 
(Figures 3.12 and 3.13). Groundwater levels are also 
high in all creeks that discharge into İzmir Bay. It can 
be seen that some streams that are in continuous flow 
(such as those passing through the Bayraklı district) 
are fed by groundwater (Figure 3.14).

Figure 3.9 Correlation of urbanization and geological structure in İzmir 
city.| Şekil 3.9 Kentleşmenin jeolojik yapı ile ilişkisi.

Figure 3.10 Wells drilled in the İzmir city for engineering geology and 
geotechnical purposes | Şekil 3.10 Kentte mühendislik jeolojisi ve jeoteknik 
amaçlı açılmış olan kuyular

Figure 3.11 a) Groundwater level distribution and b) Depth distribution of 
boreholes drilled in the city | Şekil 3.11 Kentte açılmış olan sondaj 
kuyularında a) Yeraltısuyu seviye dağılımı b) Kuyu derinlik dağılımı
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Figure 3.13 Groundwater level contour map (m) of İzmir city | Şekil 3.13 
Kent yeraltısuyu seviye kontur (m) haritası

Figure 3.14 The relationship between surface drainage and groundwater 
level distribution in İzmir city | Şekil 3.14 Kent yerüstü drenajları ve 
yeraltısuyu seviyesi dağılımı ilişkisi

Figure 3.12 Groundwater level and well distribution map in İzmir city 
(groundwater depths vary in the range of 0-52.2 m). | Şekil 3.12 Kentte 
kuyuların ve yeraltısuyu seviyesinin tahmini dağılım haritası (yeraltısuyu 
derinlikleri 0-52.2 m aralığında değişmektedir).

The hydrological and hydrogeological characteristics 
of the Bostanlı and Poligon Streams were examined 
comprehensively. The Bostanlı Stream is in the north 
part of İzmir, and the Poligon Stream is in the south 
part of İzmir (Figure 3.15). 

3.4.1 Bostanlı Deresi
Bostanlı Stream sub-basin, located in the north of 
İzmir city, is approximately 33.1 km². The feeding 
area of the lower basin is Yamanlar Mahallesi and its 
surroundings, where the topography is high. Intense 
urbanization is observed in the hydrological discharge 
area of the lower basin (Figure 3.16). There are also 
morphological changes in the discharge area as a 
result of urbanization (Figure 3.17). Urbanization 
concentrated on permeable units. When the data 
from 1985 to 2019 are examined, it is seen that the sea 
is filled especially in the western parts of the discharge 
point of the stream and urbanization has increased 
significantly over time.

Bu proje kapsamında İzmir kentinin kuzeyinde yer alan 
Bostanlı Deresi ile kentin güneyinde yer alan Poligon 
Deresi’nin hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri detaylı 
olarak irdelenmiştir (Şekil 3.15).

3.4.1 Bostanlı Deresi
İzmir kentinin kuzeyinde yer alan Bostanlı Deresi 
alt havzası yaklaşık olarak 33.1 km²’dir. Alt havzanın 
beslenme alanı, topoğrafyanın yüksek olduğu Yamanlar 
Mahallesi ve çevresidir. Alt havzanın hidrolojik 
boşalma alanında ise yoğun kentleşme görülmektedir 
(Şekil 3.16). Boşalma alanında kentleşme sonucunda 
morfolojik değişiklikler de söz konusudur (Şekil 3.17). 
Kentleşme geçirimli birimler üzerine yoğunlaşmıştır. 
1985 ile 2019 verileri irdelendiğinde özellikle derenin 
boşalma noktasının batı kesimlerinde denizin 
doldurulduğu ve kentleşmenin zaman içinde ciddi 
anlamda arttığı görülmektedir.

Figure 3.15 Location map showing the Bostanlı and Polygon sub-basins| 
Şekil 3.15 Bostanlı ve Poligon alt havzalarının lokasyon haritası
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Figure 3.16 Distribution of urbanization in the Bostanlı Stream sub-basin| 
Şekil 3.16 Bostanlı Deresi alt havzasındaki kentleşmenin dağılımı

Figure 3.17 Distribution of urbanization in the Bostanlı Stream sub-basin 
| Şekil 3.17 Yıllar bazında Bostanlı Deresi alt havzası boşalma noktasında 
kentleşme durumu

3.4.2 Bostanlı Deresi’nin Jeolojik Özellikleri

Bostanlı Deresi’nde temeli, İzmir-Ankara Zonu’na ait 
kaya toplulukları oluşturmaktadır. “İzmir-Ankara Zonu” 
ofiyolit ve filişten oluşan dar ve uzun bir tektonik kuşak 
şeklindedir. Bu tektonik kuşak içerisinde tipik olarak 
deformasyon geçirmiş kumtaşı ve şeyl ardalanmalı 
birimler derenin KB kesimlerinde yüzlek vermektedir 
(Şekil 3.18). Birimler karakteristik olarak kahvemsi gri 
ayrışma rengine sahip olup içerdiği kumtaşları kuvvetli 
makaslama deformasyonu nedeniyle çok kırıklıdır. Bu 
birim içerisinde içinde az oranda çakıltaşı, kalsitürbidit 
ve tane akıntıları gözlemektedir. Bu temel birimler ise 
alanda oldukça geniş olarak yayılım gösteren Miyosen 
ve Oligosen yaşlı farklı mineral içeriğine sahip dasitik 
ve andezitik bileşimli volkanik lavlar ve piroklastikleri 
kayaçlar tarafından örtünmektedir. Volkanik birimler 
tektonizmadan etkilendiği için çatlaklı bir yapı 
kazanmışlardır. Kentleşmenin yoğun olarak görüldüğü 
düz alanlarda ise Kuvaterner yaşlı alüvyon birimleri 
yer almaktadır. Kuvaterner yaşlı birimler ise kil, silt, 
kum ve çakıl ağırlıklı birimleri içermektedir. Alüvyonda 
kuzeyden güneye doğru Kuvaterner yaşlı alüvyon 
birimlerinin kalınlığı arttığı için tane boyutunda bir 
küçülme söz konusudur (Şekil 3.19).

3.4.2 Geological Characteristics of Bostanlı Stream
The basement of the Bostanlı Stream is formed 
by rocks belonging to the İzmir-Ankara Zone. The 
İzmir-Ankara Zone is a narrow and long tectonic 
belt consisting of ophiolite and flysch. Deformed 
sandstone and shale units crop out in the NW sections 
of the Bostanlı Stream in this tectonic belt (Figure 
3.18). These units have a characteristic brownish-grey 
weathering colour, and the sandstones they contain 
are very fractured due to intense shear deformation. 
A small amount of conglomerate, calciturbidite, and 
grain flows are observed in this unit. These basement 
units are covered by Miocene and Oligocene-aged 
volcanic lavas of dacitic and andesitic composition, 
with different mineral content and pyroclastic rocks 
spreading widely in the area. These volcanic units 
have a fractured structure because of tectonism. 
Quaternary-aged alluvial units are in flat areas where 
urbanization is intense. Quaternary-aged units consist 
mainly of clay, silt, sand, and gravel. As the thickness 
of the Quaternary alluvial units increases from north 
to south in the alluvium, there is a decrease in grain 
size (Figure 3.19).
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Figure 3.18 Geological map of Bostanlı Stream sub-basin | Şekil 3.18 
Bostanlı Deresi alt havzasının jeoloji haritası

Figure 3.19 Change in geological units from north to south of Bostanlı 
Stream sub-basin| Şekil 3.19 Bostanlı Deresi alt havzasının kuzeyinden 
güneye jeolojik birimlerdeki değişim

3.4.3 Bostanlı Deresi’nin Hidrolojik ve Hidrojeolojik 
Özellikleri
Bostanlı Deresi alt havzası kendi içinde iki ana kola 
ayrılmıştır. Bu kollar alüvyon zemin içerisinde alanın 
güneybatısında birleşmektedir (Şekil 3.20). Alt havzanın 
kuzeybatısında yüzlek veren filiş birimi geçirimsiz olup, 
deformasyonların olduğu yerlerde birimler içerisinde 
sınırlı oranda çok az su alınabilmektedir. Alt havzanın 
içerisinde özel bir şahıs tarafından 140 m derinliğinde 
açılmış bulunan bir adet sondaj kuyusunda bu birim 
kesilmiş ve yaklaşık 0.4 lt/sn su alınmıştır. Ancak, sondaj 
hem volkanik hem de filiş birimlerini kestiği için hangi 
birimden ne kadar su alındığı net değildir. Filiş biriminde 
açılan derin kuyuların ya kuru ya da az miktarda 
yeraltısuyu içerdiği görülmüştür. Ancak, alt havzanın 
kuzeyinde yüzlek veren volkanik birimler çatlaklı kaya 
özelliği taşıdığı için birim içerisinde özellikle Yamanlar 
Mahallesi ve çevresinde kaynak çıkmaktadır. Çatlaklı 
volkanik birimlerden (andezit, riyolit ve aglomera) 
çıkan kaynakların debileri 0.01 lt/sn ile 2 lt/sn arasında 
değişmektedir (Şekil 3.21).  Alt havzada 2014 yılında 
yersel yeraltısuyu bulunduran çatlaklı volkanik 
birimlerin hidrolik özelliklerini belirlemeye yönelik 12 
adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bu kuyuların yardımı 
ile hem alandaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal 
özelliklerini hem de hidrolik özelliklerini saptamaya 
yönelik bir dizi araştırma yapılmıştır. 

3.4.3 Hydrological and Hydrogeological 
Properties of Bostanlı Stream

Bostanlı Stream sub-basin is divided into two main 
branches. These branches merge in the alluvial ground 
in the southwest of the area (Figure 3.20). 

The flysch unit cropping out in the northwest of the 
lower basin is impermeable, and low water volume 
can be taken into these units where deformations 
occur. One citizen drilled a borehole to a depth 
of 140 m in the sub-basin. This unit was cut, and 
approximately 0.4 l/s of water was obtained. However, 
since this borehole cut both volcanic and flysch units, 
it is not clear how much water was taken from each 
unit. It has been observed that deep wells drilled 
in the flysch unit are either dry or contain a small 
amount of  groundwater. Volcanic units outcropping 
in the north of the sub-basin have fractured rock 
characteristics, and there are springs in these units, 
especially in and around the Yamanlar Village. Flow 
rates of springs in fractured volcanic units (andesite, 
rhyolite, and agglomerate) range from 0.01 l/s to 2 l/s 
(Figure 3.21). In 2014, twelve boreholes were drilled in 
the sub-basin to determine the hydraulic properties of 
fractured volcanic units containing local groundwater. 
A series of studies were conducted to determine both 
the hydrogeochemical and hydraulic properties of the 
water resources in the area based on data from these 
12 wells. 

Figure 3.20 Bostanlı Stream hydraulic sub-basin | Şekil 3.20 Bostanlı Deresi 
hidrolik alt havzası
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Kuyulardan 2 tanesi 15 m, 9 tanesi 25 m ve 1 tanesi de 
75 m derinliğinde açılmıştır. Kuyuların debileri 0.1 lt/sn 
ile 1 lt/sn arasında değişmiştir. 

Alt havzanın içerisinde 2013 yılında yürütülen “Bostanlı 
Barajı’nın Revize Planlama Raporu ve Uygulama 
Projeleri Yapımı Mühendislik Hizmetleri İşi” kapsamında 
hidrojeolojik açıdan çeşitli gözlemsel ve deneysel 
çalışmalar yürütülmüştür. Baraj volkanik birimlerin 
yüzlek verdiği yerde yapılmak istenmektedir. Yamanlar 
Volkanikleri için hidrojeolojik açıdan, oluşum koşulları 
ve öncel araştırma sondaj verileri incelendiğinde 
volkaniklerin bazaltik ve andezitik lavları ile bunların 
sıkı tüf çimentolu aglomera üyesinin geçirimsiz olduğu 
görülmüştür. Bu bağlamda anılan üyelerin su taşıma 
yetileri sadece açık süreksizlik düzlemleri ile sınırlıdır. 
Havza içerisindeki çatlaklı bazaltik ve andezitik kütleler 
ise geçirimlidir. Planlanan baraj yerinde 12 adet karotlu 
sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan kuyuların tamamında 
volkanik birimleri (bazik / andezitik tüf ve aglomera) 
kesilmiştir. Açılan sondajlarda yapılan basınçlı su 
testleri (BST) sonuçları incelendiğinde derinlere 
inildikçe karot veriminin arttığı buna bağlı olarak da su 
kaçaklarının azaldığı gözlenmiştir. Sondajlar boyunca 
yapılan çalışmalarda su kaçaklarının yersel olarak 
arttığı, bu artışların tüf ve aglomera birimlere denk 
gelen bölgelerde olduğu saptanmıştır. Yapılan BST 
sonuçlarına göre havzadaki yeraltısuyunu denetleyen 
yapının bölgeye hâkim volkanikler içindeki kırık ve 
çatlakların olduğu görülmüştür. Özellikle masif yapılı 
lav ve aglomeralardan oluşan barajın sol yakasında 
açılan sondajlarda dönüşüm suyunun boşaltılmasından 
hemen sonra yapılan ölçümlerde yeraltısuyuna 
rastlanamaması  tümüyle kaya kütlelerinin 
geçirgenliğine bağlıdır. Bu anlamda, pratik olarak 
geçirimsiz ve/veya az geçirimli olan kütlelerde 
yeraltısuyu ölçümleri için bir süre beklenmesi 
gerekmiştir. Bostanlı Barajı için açılan gözlem kuyularına 
ilişkin veriler Tablo 3.4’te sunulmuştur.  Bu verilere 
göre alandaki çatlaklı kaya akiferlerinde yeraltısuyu 6 
ile 20.50 m arasında değişmektedir.

Alt havzasında, 2016 yılında yürütülen Doğançay 
(Bayraklı-İzmir) Mezarlık Sahası ve Çevresinin 
Hidrojeolojik Etüt’ü adlı proje kapsamında çatlaklı 
volkanik kayalar içinde çeşitli gözlemsel ve deneysel 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu raporda, Doğançay 
Mezarlığı’nın kuzeyinde Efendiler Mevkii’nde aynı 
hat üzerinde dizilmiş üç adet kaynağın bulunduğuna 
vurgu yapılmıştır. Bu kaynaklar birleştirilerek 
Efendiler Mevkii’nde yapılmış olan yapay bir gölete 
boşaltılmaktadır. Alandaki kaynaklar çatlaklı volkanik 
kayaçlardan sağlanmaktadır. Volkanik birimlerde 
Efendiler mevkiinde bulunan kaynaklar yaz-kış sürekli 
akış halindedir. Volkanik birimlerden (andezit, riyolit ve 
aglomera) çıkan kaynakların debilerinin 0.01 lt/sn ile 2 
lt/sn arasında değişmektedir. Ayrıca, alandaki volkanik 
birimlerin dağılımını belirlemek ve sınırlı oranda 
yeraltısuyu bulunduran volkanik birimlerin hidrolik 
özelliklerini belirlemeye yönelik 12 adet sığ ve 2 adet 
derin sondaj kuyusu açılmıştır. 

Two of these wells were drilled to a depth of 15 m, 
nine wells were drilled to a depth of 25 m, and one 
well was drilled to a depth of  75 m. The flow rates of 
these wells ranged from 0.1 l/s to 1 l/s. 

Various observational and experimental studies in 
hydrogeology were carried out within the scope of 
“Engineering Services for Revised Planning Report and 
Implementation Projects for Bostanlı Dam” carried 
out in 2013 in the sub-basin. The Bostanlı dam was 
intended to be built where the volcanic units outcrop. 
The formation conditions and previous survey drilling 
data were examined. The basaltic and andesitic lavas 
of the volcanic units and their tight tuff-cemented 
agglomerate members are impermeable in the 
Yamanlar volcanic units. The water-carrying capacity 
of the members, as mentioned above, is limited only 
to the open discontinuity planes. Fractured basaltic 
and andesitic masses are porous in the basin. Twelve 
core drilling wells were drilled at the site of the 
planned Bostanlı Dam. Volcanic units (basic/andesitic 
tuff and agglomerate) were cut from the wells that 
were drilled. When results of the pressurized water 
tests (PWT) are considered, it is observed that the core 
yield increases and water leaks decrease as the depth 
increases. It was determined that the water leakages 
increased locally, and these increases were in the 
regions corresponding to tuff and agglomerate units. 
From the PWT results, it was observed that fractures 
and cracks in the volcanic units that dominate the 
region are the structure controlling the groundwater 
in the basin. Data on the observation wells drilled for 
the Bostanlı Dam is presented in Table 3.4 According to 
this data, the groundwater elevation in the fractured 
rock aquifers in the area varies between 6 and 20.50 
m.

In 2016, various field and experimental studies were 
carried out in fractured volcanic rocks within the 
scope of the project entitled “Hydrogeological Survey 
of Doğançay (Bayraklı-İzmir) Cemetery Site and Its 
Environment”. The 2016 report describes three 
springs located along one line in Efendiler Mevkii to 
the north of Doğançay Cemetery. These resources are 
merged and discharged into an artificial pond built in 
the Efendiler region. Fractured volcanic rocks provide 
groundwater resources in this area. Surface flow 
in summer and winter can be observed from these 
springs in Efendiler, where volcanic units are. Flow 
rates of springs from volcanic units (andesite, rhyolite, 
and agglomerate) in the basin vary between 0.01 l/s 
and 2 l/s. In addition, 12 shallow and 2 deep wells were 
drilled to determine the distribution of characteristics 
and hydraulic properties of volcanic units with limited 
groundwater. 

Table 3.4 Groundwater elevations observed in boreholes within the scope of 
the Bostanlı Dam | Tablo 3.4 Bostanlı Barajı kapsamında açılan  
sondajlarda gözlenen yeraltısuyu kotlarıTable 3.4 Groundwater elevations observed in boreholes within the scope of 

the Bostanlı Dam | Tablo 3.4 Bostanlı Barajı kapsamında açılan  
sondajlarda gözlenen yeraltısuyu kotları
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Kuyuların yardımı ile hem alandaki su kaynaklarının 
hidrojeokimyasal özelliklerini hem de hidrolik 
özelliklerini saptamaya yönelik bir dizi araştırma 
yapılmıştır. Sığ kuyularda farklı derinliklerde basınçlı 
su testi, derin kuyularda ise pompa testleri yapılmıştır. 
Yapılan çalışmada, derin kuyuların debileri 0.1 lt/sn ile 
2.12 lt/sn arasında değiştiği vurgulanmıştır. Bostanlı 
Deresi alt havzasının yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 
kesimlerinde yeraltısuyu bulunduran taneli birimler 
yer almaktadır. Alanda çok sayıda zemin amaçlı kuyular 
açılmıştır. Açılan kuyularda yeraltısuyu 1 ile 10 m 
arasında değişmektedir (Şekil 3.22). Kuyuların bir kısmı 
sulama amaçlı kullanılmakta olup debileri 2 lt/sn’den 
yüksektir. Özellikle denize yakın alanlarda yeraltısuyu 
seviyesi 1-3 m arasındadır ve yağışlarla birlikte ciddi 
taşkınlar oluşmaktadır.

3.4.4 Poligon Deresi
İzmir kent merkezinin batısında yer alan Poligon 
Deresi alt havzası yaklaşık olarak 9.9 km²’dir. Alt 
havzanın beslenme alanı, topoğrafyanın yüksek 
olduğu Cennetçeşme ve çevresidir. Alt havzanın 
hidrolojik boşalma alanında ise yoğun kentleşme 
görülmektedir (Şekil 3.23 ve Şekil 3.24). Kentleşme 
geçirimli birimler üzerine yoğunlaşmıştır. 2006 ile 
2020 verileri irdelendiğinde özellikle alt havzanın 
boşalma noktasının kuzeybatı kesimlerinde denizin 
doldurulduğu ve kentleşmenin zaman içinde ciddi 
anlamda artığı görülmektedir.

Based on these wells, a series of studies have been 
carried out to determine the hydrogeochemical and 
hydraulic properties of water resources in the area. 
Pressurized water tests were carried out at different 
depths in shallow wells, and pump tests were carried 
out in deep wells. The flow rates of deep wells were 
found to range from 0.1 l/s to 2.12 l/s. In parts of the 
Bostanlı Stream sub-basin where the settlements 
are dense, there are granular units containing 
groundwater. Numerous groundwater wells have 
been drilled in these densely-settled areas, and it has 
been found that the groundwater level varies between 
1 and 10 m (Figure 3.22). The flow rate of some of 
these wells is higher than 2 l/s, and these are used 
for irrigation purposes. In areas close to the sea, the 
groundwater level is between 1 and 3 m and  severe 
floods occur when there is heavy precipitation.

3.4.4 The Poligon Stream
The sub-basin of the Poligon Stream, located to the 
west of the city of İzmir, is approximately 9.9 km². 
The recharge area of the lower basin is Cennetçeşme 
and its surroundings, where the topography has high 
elevation. Intense urbanization is observed in the 
hydrological discharge area of the lower basin (Figure 
3.23 and Figure 3.24). Urbanization concentrated on 
permeable units. When the data of 2006 and 2020 are 
examined, it is seen that areas of the sea along the 
coast have been filled, especially in the northwest part 
of the lower basin discharge point, and urbanization 
has increased significantly over time.

Figure 3.21 Hydrogeological map of Bostanlı Stream sub-basin | Şekil 3.21 
Bostanlı Deresi alt havzasının hidrojeoloji haritası Figure 3.22 Groundwater level map of the Bostanlı Stream sub-basin | Şekil 

3.22 Bostanlı Deresi alt havzasının yeraltısuyu seviye haritası
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3.4.5 Poligon Deresi’nin Jeolojik Özellikleri
Poligon Deresi alt havzasında temeli filişten 
oluşan İzmir-Ankara Zonu’na ait kaya toplulukları 
oluşturmaktadır. Tipik olarak deformasyon geçirmiş 
kumtaşı ve şeyl ardalanmalı birimler dere havzasının 
önemli bir bölümünde yüzlek vermektedir (Şekil 3.25). 
Birimler karakteristik olarak kahvemsi gri ayrışma 
rengine sahip olup, içerdiği kumtaşları kuvvetli 
makaslama deformasyonu nedeniyle çok kırıklıdır. Bu 
birim içerisinde içinde az oranda çakıltaşı, kalsitürbidit 
ve tane akıntıları görülebilmektedir. Temel birimleri 
ise alanın kuzey kesimlerinde sınırlı oranda yayılım 
gösteren Miyosen yaşlı kırıntılar ve piroklatik kayaçlar 
örtünmektedir.  Miyosen yaşlı birimler tektonizmadan 
etkilendikleri için çatlaklı bir özellik sunmaktadır. 
Kuvaterner yaşlı alüvyon birimler ise havzanın kuzey 
batısında yüzlek vermektedir. Kuvaterner yaşlı birimler 
ise kil, silt, kum ve çakıl ağırlıklı birimleri içermektedir 
(Şekil 3.26). 

3.4.5 Geological Characteristics of Poligon Stream
The basement rock of the Poligon Stream is flysch 
which belongs to the İzmir-Ankara Zone and consists 
of deformed sandstone and shale (Figure 3.25). 
These units have a characteristically brownish-grey 
decomposition colour, and the sandstones they contain 
are very fractured due to strong shear strain. A small 
amount of conglomerate, calciturbidite, and grain 
flows can be seen in this unit. These basement units 
are overlined by Miocene-aged clastic and pyroclastic 
rocks, with limited distribution in the northern parts 
of the area. These Miocene-aged units present a 
fractured feature, as they are affected by tectonism. 
Quaternary-aged alluvial units form shallows in the 
northwest of the basin. Quaternary-aged units include 
mainly clay, silt, sand, and gravel units (Figure 3.26).

Figure 3.23 Distribution of urbanization in the Poligon Stream sub-basin  | 
Şekil 3.23 Poligon Deresi alt havzasında kentleşme

Figure 3.24 Changes in urbanization at the discharge point of the Poligon 
Stream sub-basin based on years  | Şekil 3.24 Yıllar bazında derenin 
boşalma noktasındaki kentleşme durumu

Figure 3.26 Change in the geological units of the Poligon Stream sub-basin, 
from south to north  | Şekil 3.26 Poligon Deresi alt havzasının güneyden 
kuzeye jeolojik birimlerdeki değişim

Figure 3.25 Geological map of the Poligon Stream sub-basin  | Şekil 3.25 
Poligon Deresi alt havzasının jeoloji haritası
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3.4.6 Poligon Deresi’nin Hidrolojik ve Hidrojeolojik 
Özellikleri
Poligon Deresi alt havzası kendi içinde üç ana kola 
ayrılmıştır. Bu kollar alüvyon içerisinde alt havzanın 
orta kısmında birleşmektedir (Şekil 3.27). Havzanın 
güneyinde yüzlek veren filiş birimi geçirimsizdir. Filiş 
biriminde açılan derin kuyuların ya kuru ya da az 
miktarda yeraltısuyu içerdiği saptanmıştır. Ancak, 
havzanın kuzeyinde yüzlek veren Miyosen yaşlı 
kırıntılı ve çatlaklı kaya birimleri yersel yeraltısuyu 
içermektedir (Şekil 3.28). Poligon Deresi alt havzasının 
kuzeybatı kesimlerinde yerleşim yerlerinin yoğun 
olduğu kesimlerde taneli birimler yer almaktadır. Bu 
alanda çok sayıda zemin amaçlı kuyular açılmıştır. 
Açılan kuyularda yeraltısuyu 2 ile 10 m arasında 
değişmektedir (Şekil 3.29).  Havzanın güney 
kesimlerinde geçirimsiz birimlerin bulunması yerüstü 
su akışını hızlandırmaktadır. Kuzey kesimlerinde 
ise yersel yeraltısuyu bulunduran birimlerin yoğun 
kentleşme nedeni ile yeraltısuyu beslenmesi azalmıştır. 
Bunun sonucu olarak da alanda yağışla birlikte ciddi 
taşkınlar oluşmaktadır.

Figure 3.27 Poligon Stream hydraulic sub-basin  |  Şekil 3.27 Poligon Deresi 
hidrolik alt havzası

3.4.6 Hydrological and Hydrogeological 
Characteristics of Poligon Stream
Poligon Stream sub-basin is divided into 3 main 
branches. These branches merge in the middle part 
of the lower basin in the alluvium (Figure 3.27). The 
flysch unit outcropping in the south of the basin 
is impermeable. Deep wells drilled into the flysch 
unit were either dry or contained a small amount of 
groundwater. However, Miocene-aged clastic and 
fractured rock units forming shallows in the north 
of the basin contain groundwater (Figure 3.28). In 
the northwestern parts of the Poligon Stream sub-
basin, there are granular units where settlements are 
concentrated. Numerous ground-based wells have 
been drilled in this area for soil purposes. Groundwater 
in the drilled wells varies between 2 and 10 m (Figure 
3.29). The presence of impermeable units in the 
southern parts of the basin accelerates the surface 
water flow. In the northern parts, the groundwater 
recharge has decreased due to the intense urbanization 
of the units containing groundwater. As a result, severe 
floods occur in an area with precipitation.

Figure 3.28 Hydrogeological map of the Poligon Stream sub-basin |  Şekil 
3.28 Poligon Deresi alt havzasının hidrojeoloji haritası
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Figure 3.29 Groundwater level map of the Poligon Stream sub-basin |  Şekil 
3.29 Poligon Deresi alt havzasının yeraltısuyu seviye haritası

3.5 SONUÇ VE ÖNERİLER

Kent çevresinde jeolojik temeli oluşturan Bornova 
Karmaşığı’nın içerisinde Kretase yaşlı filiş en baskın 
birimi oluşturmaktadır. Bu birim içerisinde başlıca 
kumtaşları, şeyl, radyolaryalı çörtler, spilitik bazik 
lavlar ve bu kayaların içinde yer alan çok sayıda neritik 
ve pelajik kireçtaşı blokları bulunmaktadır. Tipik olarak 
deformasyon geçirmiş kumtaşı ve şeyl ardalanmalı, 
karakteristik olarak kahvemsi gri ayrışma rengi 
olan kumtaşları kuvvetli makaslama deformasyonu 
nedeniyle çok kırıklıdır. Ancak bu birimler geçirimsizdir. 
Bu nedenle, bu kayaçlarda beslenme son derece 
düşüktür. Poligon Deresi alt havzasının güney 
kesimlerinde ağırlıklı olarak bu birim yer almaktadır. 
Bu nedenle, güney kısımda yerüstünde akışlar hızlı 
olmaktadır.

İzmir kentinin kuzeyinde Bostanlı Deresi alt havzasında 
andezit ve aglomeralar birimleri yer almaktadır. 
Andezitler siyahımsı kırmızı gri renklidir. Genellikle 
dayanımlı masif bir yapı sunmasına rağmen yer yer akma 
yapıları ve bunlara dik olarak gelişen soğuma çatlakları 
gözlenmektedir. Bu birimler çatlaklı kaya özellikleri 
taşımaktadır ve yersel olarak su alınabilmektedir.

İzmir Körfezi çevresi kuzey kıyı düzlükleri başlıca Gediz 
Deltası ve körfeze boşalan akarsulara ait alüvyon 
konileri ile ilişkili olarak oluşmuştur. Gediz Deltası’nda 
üst seviyelerinde kum davranışı gösteren zeminler 
çok gevşek, derinlere doğru gevşek ve orta sıkılıklarda 
bulunmakta, kil davranışını gösteren zeminlerde çok 
yumuşak ve yumuşak kıvam durumu göstermektedir. 
Çakıltaşları ise genellikle andezit, aglomera bileşimlidir. 
Bölgede yeraltı su seviyesi çok yüksektir. Bostanlı 
Deresi alt havzasının güneyi yeraltısuyu açısından 
zengin kırıntılı birimler yer almaktadır. Kentleşmenin 
önemli bir bölümü yeraltısuyu açısından zengin olan 
birimler üzerindedir. Bu kesimlerde yeraltısuyu seviyesi 
yüksektir. Ancak, yoğun ve düzensiz kentleşme nedeni 
ile zeminlerde beslenme azalmıştır. Bunun sonucu 
olarak bu alanlarda taşkın riski yüksektir.

3.5 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Cretaceous flysch is the most dominant unit in the 
Bornova Complex, which forms the geological basis 
around the city of İzmir. In this unit, there are mainly 
sandstones, shale, radiolarian cherts, spilitic basic 
lavas, and many neritic and pelagic limestone blocks. 
Typically alternating between deformed sandstone 
and shale, the sandstones with characteristic brownish 
grey weathering colour are highly fractured due to 
strong shear strain. However, this unit is impermeable, 
so recharge in these rocks is shallow. This unit mainly 
occurs in the southern parts of the Poligon Stream 
sub-basin, which is located in the southern part of the 
İzmir. Because of this impermeability, surface flows are 
quite rapid in the southern part.

Andesite and agglomerate units are located in the 
Bostanlı Stream sub-basin, in the northern part of 
the İzmir. Andesites are blackish-red, grey in the 
sub-basin. Although it generally presents a massive 
durable structure, flow structures and perpendicular 
cooling joints are observed in places. These units have 
fractured rock features and have locally groundwater.

The northern coastal plains around İzmir Bay were 
formed mainly in relation to the Gediz Delta and the 
alluvial cones of the rivers discharged into the bay. In 
this area, soils showing sand behavior in the upper 
levels of the Gediz Delta are very loose, with loose and 
medium-density towards the depths and very soft and 
soft consistency in clay behavior soils. Conglomerates 
are generally of andesite and agglomerate composition. 
The groundwater level in this region is very high. In 
the south part of the Bostanlı Stream sub-basin, there 
are clastic units rich in groundwater. A significant 
percentage of the urbanization is in these units, rich 
in groundwater and have higher groundwater levels. 
However, due to dense and irregular urbanization, the 
infiltration rate in soils has decreased. As a result, the 
risk of flooding is high in these areas.
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İzmir kentinin bazı ilçeleri (Bostanlı gibi) yeraltısuyu 
açısından önemli kırıntılı birimler üzerinde yer 
almaktadır. Akiferlerin etkin ve doğru kullanımı, 
özellikle körfeze yakın kontrolsüz kullanım nedeniyle 
deniz suyunun yeraltısularına karışması, kentte bazı 
alanlarda aşırı yeraltısuyu çekimi ve yanlış kentleşme 
yeraltısularının miktar ve kalitesini olumsuz olarak 
etkilemektedir. 

Yeşil ve sürdürülebilir bir kent için öncelikle yeraltısuyu 
kaynaklarının doğru ve etkin planlanması önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, merkez ilçe sınırları içindeki 
yerüstü ve yeraltısuyu kaynaklarının bütüncül, doğru 
ve etkin kullanımına ilişkin stratejiler kaçınılmazdır. 

Bostanlı Deresi alt havzasının detaylı hidrojeolojik ve 
hidrojeolojik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
Elde edilen veriler, yeraltı suyu kaynağının İzmir’in 
kentsel yeşil alanları için daha etkin kullanılabileceğini 
göstermektedir. İzmir’in kentleşme alanlarının 
büyük bir bölümünün zayıf zeminlerde yer aldığı 
unutulmamalıdır. Bu zeminler yeraltı suyu kaynaklarına 
doygundur, deniz suyu ve bu alanlarda aşırı yeraltı 
suyu çekimi varsa çökme beklenebilir. Bu nedenle 
bu bölgelerde yeraltısuyu kaynaklarının kullanımına 
yönelik detaylı planlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Some districts of İzmir (such as Bostanlı) are located 
on clastic units important in terms of groundwater. 
The ineffective and incorrect use of these aquifers, 
the mixing of seawater with groundwater due to 
uncontrolled use, especially close to the gulf, excessive 
groundwater withdrawal in some areas of the city, and 
wrong urbanization all negatively affect the quantity 
and quality of groundwater resources in this area.

For a green and sustainable city, it is important to 
plan the use of groundwater resources correctly and 
effectively. For this reason, strategies for the holistic, 
correct, and effective use of surface and groundwater 
resources within the borders of the central district are 
inevitable. 

Detailed hydrogeological and hydrogeochemical 
studies of the Bostanlı Stream sub-basin are required. 
The data obtained may show that the groundwater 
resource can be used more effectively for İzmir’s urban 
green areas. It should not be forgotten that a large 
percentage of İzmir’s urbanization areas are located on 
weak soils. These soils are saturated with groundwater 
resources, seawater and subsidence can be expected 
if there is excessive groundwater withdrawal in 
these areas. Therefore, detailed plans for the use of 
groundwater resources in these regions are required.

BÖLÜM 4
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CHAPTER 4: 
DEVELOPING THE RELATIONSHIP OF THE STREAMS WITH THE CITY, 
CREATING PLANNING DESİGN PROPOSALS FOR  THEIR EFFECTIVE 
USE

4.1 SU-DUYARLI TASARIM KAVRAM SETİ TARAMASI 
VE MÜDAHALE KATALOĞU OLUŞTURULMASI

Yeşil Altyapı (GI) kavramı, literatür tanımları, 
terminolojik açıklamalar, coğrafi özellik ve ele 
alınan disiplinlerce farklı açıklamalar içermektedir. 
Günümüzde Yeşil Altyapı, çok çeşitli hedefler ve 
hizmetler sunma yeteneği sebebi ile desteklenmektedir. 
Belirli Yeşil Altyapı tesisleri, su yönetim planlarının bir 
parçası olarak yağmur suyu kontrolü sunabilmektedir. 
Yeşil Altyapı yaklaşımları, coğrafi bölgeler içinde 
farklılık gösterir.  Amerika Birleşik Devletleri’nde Yeşil 
Altyapı planlaması federal düzeydeki su yönetimi 
düzenlemelerinin yükümlülüklerini yerine getirmek 
için özellikle, merkezi olmayan yağmur suyu yönetimine 
odaklanmaktadır. Avrupa’da Yeşil Altyapı planlaması, 
esas olarak yeşil alanın sosyo-ekonomik işlevleri 
etrafında inşa edilmiştir. Çin’de Yeşil Altyapı planlaması, 
kentsel sürdürülebilirlik çalışmaları için estetik 
iyileştirme ve “sünger şehirlere” odaklanmaktadır 
(Matsler ve diğ.,2021,2).

1970’ler de, kentsel yağmursuyu kirliliğini kontrol 
etmek için Kuzey Amerika’da doğa esaslı yaklaşımları 
içeren En İyi Yönetim Uygulamaları (Best Management 
Practices-BMPs) ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık’ta, 
Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (Sustainable 
Drainage Systems-SuDs), su kalitesi, biyoçeşitlilik 
ve kolaylık sağlarken sel riskini yönetmek için 
yüzey suyunu depolamak, sızdırmak ve boşaltmak 
için kullanılan bir dizi teknikleri tanımlamaktadır. 
1990’lardan beri, Sürdürülebilir Kentsel Drenaj 
Sistemleri Birleşik Krallık’ta giderek yaygınlaşmaktadır. 
1990’ların başında, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda’da 
doğal su döngüsünü daha iyi simüle etmek için 
sürdürülebilir kentsel planlama ve bina tasarımına 
rehberlik eden bir ilke olarak Düşük Etkili Gelişim (Low 
Impact Development-LID)  geliştirilmiştir.

Su Duyarlı Kentsel Tasarım (Water Sensitive Urban 
Design-WSUD), 1990’larda Avustralya’da ortaya 
çıkmış, doğal çevreyi korumayı ve vatandaşların yaşam 
kalitesini iyileştirmeyi amaçlamıştır. Su Duyarlı Kentsel 
Tasarım birçok kentsel planlama ve kentsel su yönetimi 
ilkesinin temellerini barındırır. 

4.1 WATER-RESPONSIVE DESIGN CONCEPT SCANNING 
AND INTERVENTION CATALOUGE CREATION 

While the concept of green infrastructure (GI) is gaining 
recognition, definitions, terminology and objectives 
differ according to geographic and disciplinary 
context. GI today is promoted for its ability to provide 
and meet a vast array of services and goals. Specific 
GI facilities can offer stormwater control as part of 
water management plans. GI approaches differ within 
geographic regions. In particular, there is a focus on 
decentralized stormwater management in GI planning 
in the United States to meet the obligations of federal-
level water management regulations. GI planning 
in Europe is mainly built around the socio-economic 
functions of green space. Meanwhile, Chinese GI 
planning focuses on aesthetic improvement and the 
promotion of “sponge cities” for urban sustainability 
(Matsler et al,2021,2).

In the 1970s, “Best Management Practices” (BMPs) 
emerged in North America, which included nature 
based approaches to control urban stormwater 
pollution. In the UK, “Sustainable Drainage Systems” 
(SuDs) describe a set of techniques used to store, 
infiltrate and discharge surface water to manage flood 
risk while maintaining water quality, biodiversity, 
and convenience. Since the 1990s, SuDs has become 
increasingly common in the UK. In the early 1990s, 
“Low Impact Development” (LID) was developed as a 
guiding principle for sustainable urban planning and 
building design to better simulate the natural water 
cycle in North America and New Zealand.

“Water Sensitive Urban Design” (WSUD) emerged in 
Australia in the 1990s and aimed to protect the natural 
environment and improve the quality of life of citizens. 
WSUD is the foundation of many urban planning and 
urban water management principles, and global cities 
such as Melbourne and Sydney have adopted WSUD in 
master planning since the 1990s. 
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Melbourne ve Sidney gibi küresel şehirler 1990’lardan 
bu yana üst ölçek planlamada Su Duyarlı Kentsel 
Tasarım’ı benimsemiştir. Yeni Zelanda, Düşük Etkili 
Gelişim (LID) ve Su Duyarlı Kentsel Tasarım (WSUD)’ı 
birleştirerek Düşük Etkili Kentsel Tasarım ve Gelişme 
(Low Impact Urban Design and Development-LIUDD) 
yaklaşımını geliştirmiştir. Bu yaklaşım, kentsel gelişmede 
su miktarı ve kalitesi, biyolojik çeşitlilik ve arazi 
kullanımının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine 
odaklanmaktadır. Su Duyarlı Kentsel Tasarım (WSUD) 
ve Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (SuD) 
kentsel planlama ve altyapıya odaklanırken, kentsel 
gelişme bir yandan da sosyo-kültürel bir konudur 
ve bu nedenle bu kavramların yerel topluluklara ve 
uygulamalara sorunsuz bir şekilde geçişi için kültürel 
entegrasyonun uygulanması da önemlidir. Bunu kabul 
eden Yeni Zelanda Hükümeti, Düşük Etkili Kentsel 
Tasarım ve Gelişme (Low Impact Urban Design and 
Development-LIUDD) yaklaşımının özüne çok sayıda, 
çeşitli topluluklar, etnik kökenler ve kültürler arasında 
paydaş diyalogu ve katılımını yerleştirmiştir.

2000’lerin başında,  En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP) 
teknikleri ve Düşük Etkili Gelişim (LID) ilkelerinin daha 
fazla entegrasyonu yoluyla, Batı yarım kürede yağmur 
suyunu yönetmek ve çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirliği geliştirmek için Yeşil Altyapı (Green 
Infrastructure-GI)  uygulanmıştır. Benzer kavramlar, 
2000’li yılların ortalarında Singapur’da başlatılan ve 
halk için daha aktif, güzel ve temiz yaşam ortamlarını 
teşvik etmeyi amaçlayan Aktif, Güzel ve Temiz Sular 
(Active, Beautiful and Clean Waters-ABC) programı ile 
Asya-Pasifik şehirlerini etkilemiştir. 2010’ların başında, 
Birleşik Krallık, kentsel çevrede daha doğa esaslı bir su 
döngüsünü yeniden yaratmayı amaçlayan Mavi-Yeşil 
Altyapı (Blue–Green Infrastructure).

Bu uygulamalar aracılığıyla kentsel planlama ve 
kentsel su yönetimi hakkında kazanılan bilgiler, Sünger 
Şehir Programı (Sponge City Project-SCP) içinde Doğa 
Esaslı Çözümler (Nature-based Solutions-NBS)’in 
benimsenmesi için sağlam bir temel oluşturmuştur. 
Sünger Şehir konsepti, şehirlerde taşkın sorunlarını 
çözmek, kentsel taşkınları önlemek, su depolama ve 
deşarj kapasitesini iyileştirmek, su kalitesini artırmak 
ve kentsel ısı adası etkilerini hafifletmek için doğa 
esaslı olarak yağmur suyunun doğal olarak emilmesine, 
depolanmasına ve arıtılmasına izin veren bir kentsel 
su yönetimi yaklaşımını ifade eder (Peng ve European 
b.t.). Yukarıdaki şemadan izlenebileceği gibi su-duyarlı 
entegre kentsel uygulama ve yönetişim modelleri, 
Doğa Esaslı Çözümler (Nature Based Solutions) 
paketinin yerel dinamiklerin parametrelerine göre 
uygulanmasını içerir.

Figure 4.1 Relation of concepts |  Şekil 4.1 Kavram İlişkileri

Figure 4.1 Relation of concepts |  Şekil 4.1 Kavram İlişkileri

Across the Tasman Sea, New Zealand has developed 
“Low Impact Urban Design and Development” 
(LIUDD), combining LID and WSUD. This focuses on 
a comprehensive assessment of water quantity and 
quality, biodiversity, and land use in urban development. 
While the WSUDs and SuDs focus on urban planning 
and infrastructure, urban development is a socio-
cultural issue and therefore the application of cultural 
integration is also important for the seamless transition 
of these concepts to local communities and practices. 
Recognizing this, the New Zealand Government has 
embedded stakeholder dialogue and engagement 
among the many and diverse communities, ethnicities, 
and cultures at the core of the LIUDD approach.

In the early 2000s, “Green Infrastructure” (GI) 
was applied to manage stormwater and improve 
environmental, social, and economic sustainability in 
the Western hemisphere through further integration 
of BMP techniques and LID principles. Similar 
concepts have impacted Asia-Pacific cities such as the 
“Active, Beautiful and Clean Waters” (ABC) program 
launched in Singapore in the mid-2000s, which aims 
to promote more active, beautiful, and clean living 
environments for the public. In the early 2010s, 
several UK governments used the concept of “Blue-
Green Infrastructure” (BGI), which aims to recreate 
a more naturally oriented water cycle in the urban 
environment (Qi et al., 2020).

The knowledge and interrelation of urban planning 
and water management through these practices have 
provided a solid foundation for the adoption of NBS 
within the Sponge City Project (SCP).The sponge city 
concept is an urban management pathway that allows 
cities to naturally absorb, store and treat rainwater 
prevent flooding, improve water storage and discharge 
capacity, improve water quality, and mitigate heat island 
effects with nature-based and gray solutions (Peng 
and European n.d.). As can be seen from the diagram 
above, integrated water-sensitive implementation and 
governance models include the implementation of 
the Nature-Based Solutions package according to the 
parameters of local dynamics.
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Wuhan Sünger Projelerinde kullanılan sünger 
altyapıları yağmur bahçeleri, yeşil çatılar, geçirgen 
kaldırımlar, çim hendekler, biyo-tutma tesisleri, yeşil 
alanlar, geçirgen beton kaldırımlar, inşa edilmiş sulak 
alanlar, yağmur suyuyla beslenen sulak alanlar, sızma 
kaldırma kuyuları, sızma havzaları, sızma rögarları, 
sızma siperleri, yağmur suyu depolama modülleri, bitki 
örtüsü tampon bölgeleri, ıslak göletler, suni zemin sızma 
tesisleri vb. dir. Özetle, doğa esaslı zümleri şehirlere 
entegre eden ve doğanın gücünden yararlanan Sünger 
Kent Programı, Çin şehirlerine bütüncül, doğa temelli 
ve iklim akıllı bir kentsel su yönetimine taşıma ivmesi 
kazandırmaktadır (Peng ve European b.t.).Bu raporda 
yukarıda bahsedilen tekniklerin sınıflandırılması üç alt 
başlıkta toplanmıştır: Kıyı Taşkınları ve Erozyon, Nehir 
Taşkınları ve Erozyon, ve Kentsel Yağmur Suyu Taşkınları.
Bu kapsamda üçlü sınıflandırma metodunu kullanarak 
aşağıda yer alan Doğa Esaslı Çözümler uygulamaları 
havza parametrelerine uygunlukları kapsamında 
incelenebilir. Tablo, Doğal olarak Dirençli Topluluklar 
(Naturally Resilient Communities) tarafından risklere 
göre listelenen Doğa Esaslı Çözümler tekniklerinin 
kapsama alanlarını göstermektedir.

4.1.2 PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ

Su kıtlığı, yüzey sularının taşması ve tatlı su kirliliği 
gibi kentsel su yönetimi sorunları tüm dünyada sıklıkla 
meydana gelmektedir. Hükümetler, özellikle “Ekonomik 
Olarak Daha Gelişmiş Ülkeler” [More Economically 
Developed Countries (MEDC’ler)], bu kentsel su 
sorunlarını çözmenin ve çözümleri “Sürdürülebilir 
Kalkınma”, “Biyoçeşitlilik”, “Doğal Sermaye”, “Ekosistem 
Hizmetleri” veya “Ekosistem Esaslı Yaklaşımlar” 
ve son zamanlarda “Doğa Esaslı Çözümler” (NBS) 
kavramlarına dayalı yeni kentsel su yönetimi stratejileri 
ve uygulamalarıyla bütünleştirmenin aciliyetini fark 
etmişlerdir (Qi ve diğerleri, 2020). Şu anda çok sayıda 
kentsel alan bu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 
Doğa Esaslı Çözümler (NBS), bir dizi çevresel, sosyal ve 
finansal avantaj sağlarken maliyet açısından etkin olan, 
doğadan ilham alan ve desteklenen müdahaleler olarak 
tanımlanır (Araştırma ve Yenilik Genel Müdürlüğü, 
Avrupa Komisyonu; 2021). 

The sponge infrastructures used in Wuhan sponge 
projects are rain gardens, green roofs, permeable 
pavements, grass swales, bio-retention facilities, green 
spaces, permeable concrete pavements, constructed 
wetlands, rainfed wetlands, infiltration-removal wells, 
infiltration basins, infiltration manholes, seepage 
trenches, rainwater storage modules, vegetation 
buffer zones, wet ponds, and artificial soil seepage 
facilities, etc. In summary, the China Sponge City 
Program, which integrates nature-based solutions into 
cities and harnesses the power of nature, gives the 
impetus to move Chinese cities to a holistic, nature-
based, and climate-smart urban water management 
(Peng and European n.d.). The classification of above 
mentioned nature-based techniques are grouped 
in three sub-titles: Coastal Floods and Erosion, River 
Floods and Erosion, and Urban Stormwater Floods. In 
this context, using the triple classification method, the 
following NBS applications can be examined within the 
scope of their compliance with the basin parameters. 
The table below shows the coverage areas of the NBSs 
listed by Naturally Resilient Communities by hazards.

4.1.2 PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES

Urban water management issues, such as water 
shortage, surface water flooding, and freshwater 
contamination are occurring frequently all over 
the world. Governments, especially in “More 
Economically Developed Countries” (MEDCs), have 
realized the urgency of solving these urban water 
problems and integrating solutions with new urban 
water management strategies and practices based 
on the concepts of “Sustainable Development”, 
“Biodiversity”, “Natural Capital”, “Ecosystem Services”, 
or “Ecosystem-based approaches”, and, lately, 
“Nature-Based Solutions” (NBS) (Qi et al., 2020). 
Numerous urban areas are presently carrying out 
these practices. NBS are defined as interventions 
inspired and supported by nature, which are cost-
efficient while delivering a range of environmental, 
social, and financial advantages (Directorate-General 
for Research and Innovation (European Commission) 
2021). 

Table 4.1 List of Nature Based Solutions by Risks | Tablo 4.1 Risklere göre 
Doğa Esaslı Çözümler Listesi
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Aslında bu çözümler, yalnızca iklim değişikliğine uyum 
ve su yönetimini değil, aynı zamanda yeşil ekonomi, 
insan refahı, sosyal eşitlik ve halk sağlığı gibi ekonomik 
ve sosyal boyutları da içeren çevresel boyutlarla ilgili 
çok sayıda kentsel sorunu ele alabilir (Mendes ve diğ., 
2020). Kavramsal olarak, Doğa Esaslı Çözümler (NBS) 
genel olarak doğayı ve özel olarak doğal özellikleri 
ve süreçleri şehirlere, peyzaja ve denizel alanlara 
getirmeyi amaçlar. Şehirler bağlamında, Doğa Esaslı 
Çözümler (NBS) genellikle kentsel sürdürülebilirliği 
iyileştirmede bir “çerçeve” görevi görür (Mendes ve 
diğ., 2020). Doğa Esaslı Çözümler (NBS), su yönetimi 
stratejilerini yeni geliştirme ve yenileme projelerinde 
mevcut kentsel planlama, tasarım ve uygulama 
ile uyumlu hale getirerek, kentsel su sorunlarını 
iyileştirmek için iyi bir yöntemdir (Qi ve diğ., 2020). 
Çin örneği, Sünger Şehir Programı (SCP) dağıtımında 
tüm pilot şehirler için belediye düzeyinde paydaşların 
işlevlerini ve rollerini göstermektedir. Konut ve Kentsel-
Kırsal Kalkınma Bakanlığı [(Ministry of Housing and 
Urban-Rural Development) MHURD], “Planlama ve 
Tasarım için Sünger Şehir Programı (SCP)  Rehberinin” 
sonuçlandırılmasından ve yayınlanmasından, ve 
ayrıca Sünger Şehir Programı (SCP) proje inşaatının 
denetlenmesinden sorumludur. Su Kaynakları 
Bakanlığı, Sünger Şehir Programı (SCP) pilot şehirlerinde 
su kaynakları yönetimine odaklanmaktadır. Yerel 
yönetimler, bireysel Sünger Şehir Programı (SCP) 
projelerini doğrudan yönetirler (Qi ve diğ., 2020).

Gelecekteki araştırmalar için aşağıdaki gibi bazı 
öneriler sunulabilir:

1)Gelecekteki Sünger Şehirlerde uygun teknik ve 
önlemleri (örneğin biyolojik hendek sistemleri ve 
yeşil çatılar) belirlemek için kapsamlı bir kendi kendini 
optimize eden model geliştirmek;
2)Belediye birimleri arasında koordinasyonu 
geliştirmek için teknolojik yaklaşımlar (ör. Yapay Zeka) 
ve ağlar oluşturmak;
3)Temel Performans Göstergelerine dayalı yatırım 
modelini geliştirmek ve sürdürülebilir inşaat ve işletme 
için yeni mali mekanizmalar bulmak;
4)Yerel paydaşlarla planlama ve geliştirmede daha 
büyük rollerin nasıl sağlanacağını değerlendirmek ve 
onları Sünger Şehir Programı (SCP)’na daha sık 
katılmaya teşvik etmek;
5)Çin’de kentsel dayanıklılığı, kentsel su kirliliği 
(örneğin, besin, metal ve plastik -mikroplastikler ve 
mikro plastik parçacıkları- sorunlarının ele alınması), 
iklim değişikliğinin, ve kentleşmenin zorluklarını 
ele alan su kıtlığının iyileştirilmesinde Sünger Şehir 
Programı (SCP) için uyarlanabilir bir yönetim yaklaşımı 
geliştirmek.

Yasal düzenlemeler, havza parametreleri, sosyal adalet 
gibi birden fazla faktörü içeren bir tasarım örneği 
sunmayı amaçlayan Sünger Şehir Programı (SCP) 
için farklı ölçeklerde tasarım önerileri ve Doğa Esaslı 
Çözümler (NBS) bulunmaktadır.

Indeed, these solutions can address multiple urban 
challenges related to environmental dimensions 
including not only climate change adaptation and 
water management but also economic and social 
dimensions such as green economics, human well-
being, social equity, and public health (Mendes et 
al. 2020). Conceptually, NBS aims to bring nature 
in general, and natural features and processes in 
particular, into cities, landscapes, and seascapes. In 
the context of cities, NBS often acts as an “umbrella” 
framework in improving urban sustainability (Mendes 
et al. 2020). NBS is particularly useful for improving 
urban water issues by aligning water management 
strategies with existing urban planning, design, and 
implementation in new development and renovation 
projects (Qi et al., 2020). Development and Reform 
Commission is responsible for evaluating and 
granting approval for SCP project implementations, 
while the Ministry of Finance manages SCP project 
investments. The MHURD (Ministry of Housing and 
Urban-Rural Development) is responsible for finalizing 
and publishing the “SCP Guidelines for Planning 
and Design”, as well as supervising SCP project 
construction. The Ministry of Water Resources focuses 
on water resource management in SCP pilot cities. 
Local governments directly manage the individual SCP 
projects (Qi et al., 2020). 

Several suggestions can be provided for future research 
as follows:

1)Develop a comprehensive self-optimizing model 
to identify appropriate technical measures (e.g., bio-
retention systems and green roofs) in geographically 
diverse future Sponge Cities;
2)Establish technological approaches (e.g., AI) and 
networks to improve coordination across municipal 
departments;
3)Improve the Public Private Partnership investment 
model and find new financial mechanisms for 
sustainable construction and operation;
4)Evaluate how to provide local stakeholders with 
greater roles in planning and development, and 
encourage them to participate more frequently in the 
SCP;
5)Develop an adaptive management approach for SCP 
to improve urban resilience, urban water pollution 
(e.g., addressing nutrient, metal, and plastic such 
as microplastics and microbeads issues), and water 
scarcity that addresses the challenges of climate 
change and massive urbanization in Chinese cities.

There are design proposals and NBSs at different 
scales for SCP, which aim to present a design example 
that includes multiple factors such as legal regulations, 
watershed parameters, social justice. 
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Raporun “Akdeniz Havzası” Örnekleri bölümü, 
çeşitli örneklerle yerel ve geleneksel çözümlere 
odaklanmaktadır. Üçlü sınıflandırma tekniğindeki 
örneklerde, belirli yerel ve malzeme odaklı çözümlerin 
yanı sıra, kentsel karar vermede etkili olacak strateji 
örnekleri de yer almaktadır. 

Bu projede, Suya Duyarlı Tasarım ve Sünger Şehir 
yaklaşımı çerçevesinde, yerleşim alanlarında geçirimsiz 
yüzeylerin azaltılması ve yağmur suyunun doğal/
geçirgen yüzeyler aracılığıyla emilmesinin sağlanması 
esastır. 

Bu amaçla Suya Duyarlı Tasarım ve Sünger Şehir 
yaklaşımı çerçevesinde bazı temel planlama ve tasarım 
ilkeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

•Birleşik kanalizasyon altyapısı yerine ayrık yağmursuyu 
ve kanalizasyon altyapı sistemlerinin kurulması
•Yenilikçi/doğa dostu açık yağmursuyu altyapısının 
oluşturulması ve geleneksel yeraltı yağmursuyu 
toplama altyapısı ile entegrasyonu
•Yağmursuyu akışının yavaşlatılması, zemin vb. doğal 
yüzeylerden emiliminin sağlanması, ve doğal drenaj 
çözümlerinin dağıtılmış şekilde gerçekleştirilmesi 
•Akışı borular aracılığıyla başka bir yere aktarmak 
yerine kirlilik, akış vb. gibi yağış sorunlarının yerinde 
yönetilmesi
•Yağmur bahçeleri, biyolojik hendekler, kalıcı veya 
geçici su tutma alanları oluşturulması
•Sel ve su baskını olayları sırasında minimum hasarı 
kaydetmek için sular altında kalacak parklar 
tasarlanması
•Dere yatakları ve sulak alanlar gibi su kütlelerinin 
restorasyonu
•Derelerin kenarlarında ve taşkın yatağında 
yapılaşmaya izin verilmemesi, bu alanlarda doğal 
restorasyon uygulamalarının yapılması ve halka açık 
alan kullanımının düzenlenmesi 
•Mevcut yapılaşmış alanlarda, sel baskınına karşı 
hassas bölgelerde kamunun mülk edinim 
yöntemlerinin kullanılması
•Yenilikçi, doğa temelli ve yeşil yağmursuyu altyapısı 
tekniklerinin tekil öğeler halinde planlanmasının 
yanısıra birbirlerine eklemlenerek bir ağ oluşturacak 
şekilde düzenlenmesi (sokak, mahalle, bölge, kent 
bütünü, dere havzası gibi çeşitli ölçeklerde) 
•Geçirgen yüzeyler ve açık alanların korunması ve 
geliştirilmesi
•Unutulmuş yerel geleneksel yağmur suyu yönetim 
yöntemlerinin yeniden hayata geçirilmesi, bu tür 
doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi ve hayata 
geçirilebilmesi için yerel belediyenin farklı birimleri 
arasında koordinasyonu arttırıcı ağlar kurulması (İZSU, 
Planlama, Peyzaj vb.) büyük önem taşımaktadır.

The “Mediterranean Basin Examples” section of the 
report focuses on local and traditional solutions. In 
the examples of the triple classification technique, 
there are examples of strategies that will be effective 
in urban decision-making, as well as specific local and 
material-oriented solutions. 

In this project, within the framework of the Water-
Sensitive Design and Sponge City approach, it is 
essential to reduce the impermeable surfaces in 
the built-up areas and to ensure the absorption of 
rainwater through natural and permeable surfaces. 

For this purpose, some basic planning and design 
principles have been determined as follows within the 
framework of the Water-Sensitive Design and Sponge 
City approach:

•Establishment of separate stormwater and sewage 
infrastructure systems instead of combined sewage 
infrastructure (Separate stormwater and sewage 
infrastructure)
•Establishment of innovative/nature-friendly open 
stormwater infrastructure and integration with 
traditional underground stormwater collection 
infrastructure 
•Slowing down the stormwater flow; distribution 
of natural drainage solutions; and infiltration of 
stormwater through natural/permeable surfaces 
(Slow, Spread, and Soak)
•Managing rainfall issues such as pollution, runoff, etc. 
on the site rather than transferring runoff elsewhere 
through pipes
•Utilizing raingardens, bioswales, and permanent 
or temporary water retention areas (retention or 
detentions ponds, stormwater parks, etc.) 
•Designing parks and open spaces to be flooded in 
order to record minimal damage during floods and 
inundation events.
•Restoration of water bodies such as stream beds and 
wetlands (stream and wetland restoration)
•Not allowing construction near the banks of the 
waterways and within the floodplain, making natural 
restoration applications in these areas, and regulating 
the use of public open spaces (restorative waterfront 
parks along streams and coastal areas)
•For existing built up areas, using property acquisitions 
to purchase properties from owners in areas vulnerable 
to flooding
•Use of nature-based, and green stormwater 
infrastructure techniques as individual facilities at plot 
scale as well as articulating them to form a network 
in various scales such as streets, neighborhoods, 
districts, cities, and watersheds (green street, green 
neighborhood, green city)
•Protection and enhancement of open spaces with 
permeable surfaces (Open space preservation)
•Re-enactment of forgotten local traditional 
stormwater management methods In order to develop 
and realize such nature-based solutions it is critical 
to increase coordination among the units within the 
different departments of the local municipality (such 
as Water, Planning, Landscaping, etc.).
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4.1.3 TEKNİK VE YÖNTEMLER

Peyzaj teknikleri (L), doğal drenaj süreçlerine dayanan 
Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (Sustainable 
Drainage Systems-SuDs) bileşenlerini ifade eder. 
Kentsel Drenaj Sistemleri bileşenleri kategorisine örnek 
olarak filtre şeritleri, biyo-hendekler, göletler ve sulak 
alanlar belirtilebilir. Bu tekniklerin kombinasyonları, 
mikro ölçekte alan gereksinimlerine uygun bir drenaj 
çözümü üretmek için kullanılabilir.Tasarlanmış 
mühendislik teknikleri (E), filtreli drenaj ve sızma 
sistemlerindeki delikli borular gibi belirli geleneksel 
drenaj tekniklerinin yanı sıra geçirgen yüzeyler, yağmur 
suyu toplama sistemleri ve yeşil çatıları içerir (CIRIA 
2006).

Projedeki teknikler ait oldukları kategorilere göre 
Peyzaj (L-Lanscaped) ve Mühendislik (E-Engineered) 
olarak listelenmiştir.

Kıyı Taşkınları ve Erozyon

Su Kıyıları Parkları (L)
Su kıyıları parkları, fırtına veya sel olayları sırasında 
minimum hasarla su basması için tasarlanmış ortak 
alanlardır. Bu parklar, genellikle daha önce endüstriyel, 
ticari veya konut amaçlı geliştirilmiş, zamanla 
tekrarlanan sel hasarına uğrayan ve orijinal kullanımı 
artık işlevini yerine getirmeyen alanlardır.

Yeni bir su kıyısı parkının oluşturulmasıyla ilgili birincil 
maliyet, söz konusu arazinin satın alınmasıdır. Mülk 
maliyetleri ülke genelinde büyük farklılıklar gösterir, 
ancak yinelenen sel sorunlarının olduğu durumlarda 
bile, deniz kıyısındaki mülkler genellikle ücreti daha 
yüksek bölgeler olarak gözlemlenmektedir.

Uygulanabilir alanlar kent, kent çeperi ve kırsal olarak 
tanımlanabilir. Uygulanabilir ölçekler ise alan (parsel), 
mahalle ve topluluktur. (Kaynak: URL44)

Kıyı Bataklıkları (L)
Gelgitten etkilenen tuzlu bataklıklar, en yaygın kıyı 
sulak alan türleri arasındadır. Bunlar büyük ölçüde, 
normal bir gelgit döngüsü boyunca, düzenli su baskını 
ve ayrıca tuza dayanıklı bitkilerin mevcudiyeti ile 
karakterize edilirler. Kıyıdaki sulak alanlar, kıyı fırtınaları 
veya normal gelgit döngüleri sırasında dalga enerjisini 
absorbe etme yetenekleri ile genellikle “süngerler” 
olarak adlandırılır (Kaynak: URL45).

4.1.3 TECHNIQUES AND METHODS

Landscaped techniques refer to those SuDs components 
that are based on natural drainage processes. 
Examples of this category of SuDs components include 
filter strips, swales, basins, ponds, and wetlands. 
Combinations of these techniques can be used to 
produce a drainage solution that is suitable for the 
individual site requirements. Engineered techniques 
include certain conventional drainage techniques 
such as perforated pipes in filter drain and infiltration 
systems, as well as permeable surfaces, rainwater 
harvesting systems, and green roofs (CIRIA 2006).

The techniques in the project are listed as Landscaped 
(L) and Engineered (E), which categorization they 
belong to.

Coastal Flooding & Erosion

Waterfront Parks (L)
Waterfront parks are communal recreational spaces 
that are intentionally designed to be flooded with 
minimal damage during storm or flood events.  
Waterfront parks are often spaces which were 
previously developed – whether for industrial, 
commercial, or residential purposes – which have 
suffered repeated flood damage over time and whose 
original use no longer serves its function.

The primary cost associated with the creation of a 
new waterfront park is the acquisition of the land 
in question.  Property costs vary greatly across the 
country, however waterfront property is often on the 
more expensive side in relative terms, even in cases 
where there are recurring flooding problems.

An example in Italy can be found at the following link 
(Source: URL44).

Coastal Marshes (L)
Tidal salt marshes are among the most prevalent types 
of coastal wetlands. They are largely characterized by 
regular inundation over the course of a normal tidal 
cycle as well as the presence of salt tolerant plants. 
Coastal wetlands are often referred to as “sponges” 
because of their ability to absorb wave energy during 
coastal storms or normal tide cycles (Source: URL45).

Figure 4.2 NYC waterfront park in the Meatpacking District
(Source: URL 44) | Şekil 4.2 Meatpacking Bölgesi’ndeki NYC sahil parkı 
(Kaynak: URL 44)

Figure 4.3 Coastal Marshes example (Source: URL 45) | Şekil 4.3 Kıyı 
Bataklıkları örneği (Kaynak: URL 45)
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Deniz Çayırları (L)
Deniz çayırları, deniz ortamında yaşamak için zamanla 
gelişen bir tür batık su bitkisidir. Normal koşullar 
altında, deniz çayırları su akımlarını yavaşlatabilir ve 
dalga enerjisini azaltabilir, böylece dalga hareketinin 
etkisini azaltabilir. Buna ek olarak, diğer açık deniz ve 
kıyı habitatlarında olduğu gibi, deniz çayırları mercan 
resifleri, istiridye resifleri veya kıyı bataklıkları ile uyum 
içinde bir arada olduklarında en etkili korumayı sağlar. 
(Kaynak: URL46).

Seagrasses (L)
Seagrasses are a type of submerged aquatic 
vegetation that evolved over time to live in the marine 
environment. Under normal conditions, seagrasses 
can slow water currents and reduce wave energy, 
thereby reducing the effect of wave action. That said, 
as with other offshore and coastal habitats, seagrasses 
provide the most effective protection when working 
in concert with  coral reefs, oyster reefs, or coastal 
marshes (Source: URL46).

Living Breakwaters (E)
Breakwaters are offshore structures designed to 
limit wave energy by creating a barrier, most often 
underwater, between open water and the shoreline.  
Living breakwaters allow waves to break through the 
structure and reduce their energy during storm events.

While traditional breakwaters may be made from 
stone or other building materials, a living breakwater 
is a breakwater that is intentionally designed to 
incorporate natural habitat components while still 
providing protection to the coastline (Source: URL47).

River Flooding & Erosion

Flood Bypasses (E)
A flood bypass is an area within a river bed that is 
deliberately kept undeveloped so that it can receive 
excessive flood water diverted from a river to reduce 
the risk of flooding in a particular area nearby. The 
channels can be a quarter of a mile to several miles 
long depending upon the location of the at-risk 
development in the floodplain (Source: URL48).

Figure 4.4 Seagrasses (Source: URL 46 )  | Şekil 4.4 Deniz çayırları 
(Kaynak: URL 46)

Yaşayan Dalgakıranlar (E)
Dalgakıranlar, açık su ile kıyı şeridi arasında genellikle 
su altında bir bariyer oluşturarak dalga enerjisini 
sınırlamak için tasarlanmış açık deniz yapılarıdır. 
Yaşayan dalgakıranlar, fırtına olayları sırasında 
dalgaların yapıyı kırmasına ve enerjilerini azaltmasına 
izin verir.

Geleneksel dalgakıranlar taştan veya diğer yapı 
malzemelerinden yapılabilirken, yaşayan dalgakıran, 
doğal habitat bileşenlerini dahil eden tasarımı ile kıyı 
şeridine koruma sağlayan bir dalgakırandır (Kaynak: 
URL47).

Nehir Taşkınları ve Erozyon

Taşkın Yönlendirme (Bypass) Yolları (E)
Taşkın yönlendirme (bypass) yolları, belirli bir alanda 
taşkın riskini azaltmak için nehirden yönlendirilen 
ve taşkın suyu fazlasını alabilmesi için bilinçli olarak 
gelişmemiş haliyle korunan nehir yatağı içindeki 
bir alandır. Kanallar, taşkın yatağında risk altındaki 
alanın konumuna bağlı olarak 500 m-1500 m arasında 
uzunlukta olabilir (Kaynak: URL48).

Figure 4.5 Living breakwaters at the NRC coastal wave basin research facil-
ity(Source: URL 47)  | Şekil 4.5 NRC kıyı dalgası havzası araştırma tesisinde 
yaşayan dalgakıranlar 

Table 4.2 Coastal Flooding and Erosions Cost - Maintenance/Repair expla-
nations | Tablo 4.2 Kıyı Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

Table 4.2 Coastal Flooding and Erosions Cost - Maintenance/Repair expla-
nations | Tablo 4.2 Kıyı Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

Figure 4.6 Flood Bypasses (Source: URL 48) | Şekil 4.6 Taşkın Yönlendirme 
(Bypass) (Kaynak: URL 48) 
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Taşkın Kırıcı Çitler (L)
Tampon şeritler, tarlaların, ekilebilir arazilerin, ulaşım 
altyapılarının ve su yollarının kenarındaki doğal bitki 
örtüsü (çim, çalı veya ağaç) alanlarıdır. Çimen, ağaç, süs 
bitkileri ve çalı kombinasyonlarına kadar değişen birkaç 
farklı bitki konfigürasyonuna sahip olabilirler. Kalıcı 
bitki örtüsü nedeniyle tampon şeritler, etkili su sızması 
ve yüzey akışının yavaşlaması için iyi koşullar sunar; bu 
nedenle suyun doğal tutulmasını teşvik ederler. Ayrıca 
tarımsal atıklardan kaynaklanan sıvıasıltı katılar, nitrat 
ve fosfat miktarını da önemli ölçüde azaltabilirler. 
Tampon şeritler nehir kıyısı bölgelerinde veya su 
kütlelerinden uzakta olan tarla kenarları, sürülmemiş 
araziler veya tarlalar içine yerleştirilebilir. Uzun, 
dik eğimler boyunca çitler, özellikle tampon şeridin 
olduğu yerlerde, zararlı bir akıntıya dönüşmeden önce 
yüzeyden akan suyu durdurdukları ve yavaşlattıkları 
için toprak erozyonunu azaltabilir.

Uygulama alanları kent, kent çeperi ve kırsal olarak 
tanımlanabilir. Uygulanabilir ölçekler ise alan (parsel), 
mahalle ve topluluktur (Kaynak: URL49).

Doğal sulak alan kenarlarında Stabilizasyon ve Nehir 
Kıyısı Tamponu (L)
Nehir kıyısı, nehir akışını takip eden hem doğal hem 
de yapay araziyi temsil eder. Daha önce, beton veya 
diğer geçirimsiz malzeler ile birçok yapay setler inşa 
edilmiştir. Bu nedenle bu inşalar, nehirlerin doğal 
hareketlerini sınırlandırarak nehrin bozulmasına, su 
akışının artmasına, erozyonun artmasına ve biyolojik 
çeşitliliğin azalmasına neden olmuştur. Nehir kıyısının 
yeniden doğallaştırılması, ekolojik bileşenlerini geri 
kazanmayı, böylece verilen zararları onarmayı ve 
özellikle kıyının stabilize olmasını ve nehirlerin bağımsız 
olarak hareket etmesini sağlamayı içerir.

Uygulama alanı kent olarak tanımlanabilir. Uygulanabilir 
ölçekler ise alan (parsel), mahalle ve topluluktur. 
Akdeniz şehri olan Portekiz’de bir uygulama örneği 
bulunmaktadır (Kaynak: URL50).

Floodbreaking hedgerows (L)
Buffer strips are areas of natural vegetation cover 
(grass, bushes or trees) at the margin of fields, arable 
land, transport infrastructures and water courses. 
They can have several different configurations of 
vegetation found on them varying from simply grass 
to combinations of grass, trees, and shrubs.  Due to 
their permanent vegetation, buffer strips offer good 
conditions for effective water infiltration and slowing 
surface flow; they therefore promote the natural 
retention of water. They can also significantly reduce the 
amount of suspended solids, nitrates and phosphates 
originating from agricultural run-off. Buffer strips can 
be sited in riparian zones, or away from water bodies 
as field margins, headlands or within fields (e.g. beetle 
banks). Hedges across long, steep slopes may reduce 
soil erosion as they intercept and slow surface run-off 
water before it builds into damaging flow, particularly 
where there is a margin or buffer strip alongside.

Community types can be described as urban, 
suburban, and rural. Scale are site, neigbourhood and 
community (Source: URL49).

Natural bank stabilization and riparian buffer (L)
Riverbank represents both natural and artificial terrain 
following the river flow. In the past, lots of artificial 
banks were built with concrete or other types of 
retention walls, therefore limiting rivers’ natural 
movements, leading to degradation of the river, 
increased water flow, increased erosion and decreased 
biodiversity. River bank renaturalisation consists in 
recovering its ecological components, thus reversing 
such damages and especially allowing bank to be 
stabilized, as well as rivers to move more freely.

Community types can be described as urban. Scale 
are site, neigbourhood and community. There is an 
example in Portugal (Source: URL50).

Figure 4.7 Examples of floodbreaking hedges (Source: URL 49) | Şekil 4.7 
Taşkın önleyici çit örnekleri (Kaynak: URL 49) 

Figure 4.8 Example of natural bank stabilization and riparian buffer
(Source: URL50) | Şekil 4.8 Doğal Kıyı (stream bank) stabilizasyonu ve nehir 
kıyısı tamponu örneği (Kaynak: URL50)

Figure 4.9 Hard drainage (Source: URL31) | Şekil 4.9 Dayanıklı Drenaj
(Kaynak: URL31)
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Dayanıklı Drenaj ve Sel Önleme (E)
Kentsel alanlarda sel riskinin azaltılmasına yardımcı 
olurlar ve kanalizasyon sistemlerindeki suyun kalitesini 
iyileştirirler. Barajlar suyu tutmak ve kontrollü bir 
şekilde serbest bırakmak için inşa edilir. Su, barajın 
arkasındaki bir rezervuarda tutulur ve hidroelektrik 
güç veya rekreasyon gibi ek kullanım sağlayabilir. Nehir 
kanalı daha fazla su taşımak için genişletilebilir veya 
derinleştirilebilir. Nehir kanalı düzleştirilebilir, böylece 
su yol boyunca daha hızlı hareket edebilir. Nehir yatağı 
da değiştirilebilir.

Dayanıklı drenaj taşkın önleme tasarımında dikkate 
alınması gereken hususlar: baraj özelliklerinde, akış 
yönünde erozyona yol açabilecek baraj duvarının 
arkasında tortu birikmesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Buna ek olarak, nehir kanalının değiştirilmesi, su daha 
hızlı taşınacağından, akış yönünde daha büyük bir sel 
riskine yol açabilir. Taşkın önleme, su kaynaklarının ve 
akışının daha etkin kontrolü ve ayrıca su kalitesinin 
iyileştirilmesi için gerçekleştirilebilir (Mell ve diğ. 
2016).

Nehir Yatağı Maddelerinin Yeniden Doğallaştırılması (L)
Nehir yatağı maddesi, akıntıya karşı aşınmış, nehir 
tarafından taşınan ve nehir tabanında biriken tortuyu 
temsil eder. Kaba ya da ince malzemeden oluşabilir. 
Yeniden doğallaştırılması, özellikle kaba ve ince tortu 
arasındaki denge olmak üzere, yatak yükünün doğaya 
benzer yapısını ve bileşimini geri kazanmayı içerir. 
Nehir kesitine yol açan kaba tortu eksikliği durumunda, 
temel amaç, bu tür tortulara katkıda bulunan arazilerde 
kıyı erozyonunu yeniden etkinleştirerek nehir yatağını 
bu tür tortularla dengelemektir. Uygulanabilir kamu 
alanları kent, kent çeperi ve kırsal olarak tanımlanabilir. 
Uygulanabilir ölçekler ise mahalle ve topluluktur.
Fransa’da bir uygulama örneği bulunmaktadır (Kaynak: 
URL52).

Urban Stormwater Flooding

Biyo-Hendekler  (L) (Bioswales)
Biyo-Hendekler, beton oluklar ve kanalizasyonlara 
estetik açıdan hoş bir alternatif olarak, yağmur 
suyu akışını temizleme, emme ve iletme amaçlı 
bitki materyalleri ve özel toprak karışımları kullanan 
bitkilendirilmiş alçak alanlar veya oluklardır.

Birim değeri farklı uygulama şirketlerine göre 
değişir. Bunlardan biri 10-60 €/m³’dir (Şehirler için 
Doğa Esaslı Çözümler: Esnek Bir Arama Aracı İçeren 
Kullanıcı Dostu Bir Kataloğun Geliştirilmesi - Helen 
De Wese1r & Salomé Oliveira Loureiro, 2020). 
Uygulanabilir alanlar kent, kent çeperi ve kırsal olarak 
tanımlanabilir. Uygulanabilir ölçekler ise alan (parsel), 
mahalle ve topluluktur. Belçika’da bir uygulama örneği 
bulunmaktadır (Kaynak: URL51). 

Hard drainage-flood prevention (E)
They aid the reduction in pluvial flood risk in urban 
areas and improve the quality of water within 
sewerage systems. Dams can be built to hold water 
back and release it in a controlled way. Water is held in 
a reservoir behind the dam and can provide additional 
use, such as hydroelectric power or recreation. The 
river channel may be widened or deepened allowing 
it to carry more water. A river channel may be 
straightened so that water can travel faster along the 
course. The channel course of the river can also be 
altered.

Considerations in designing hard drainage flood 
prevention: The dam specifications need to consider 
sediment trapping behind the dam wall, which can 
lead to erosion downstream. In addition, altering the 
river channel may lead to a greater risk of flooding 
downstream, as the water is carried there faster. It 
can be developed for flood prevention, more effective 
control of water resources and flow, as well as 
improving water quality (Mell et al. 2016).

Riverbed material renaturalization (L)
Riverbed material represents the sediment eroded 
upstream, transported by the river and deposited 
on the river floor. It can be composed of coarse and/
or fine material. Its re-naturalization consists in 
recovering the nature-like structure and composition 
of the bed load, in particular the equilibrium between 
coarse and fine sediment. In case of deficit of coarse 
sediment leading to river incision, the main objective 
is to level-up the riverbed with this type of sediment, 
by reactivating bank erosion in terrains contributing 
to this type of sediment.Community types can be 
described as urban, suburban, and rural. Scale are site, 
neigbourhood and community. There is an example in 
France (Source: URL52).

Urban Stormwater Flooding

Bioswales (L)
Bioswales are an aesthetically-pleasing alternative 
to concrete gutters and storm sewers, employing 
vegetated low-lying areas or troughs that use plant 
materials and specialized soil mixes to treat, absorb, 
and convey stormwater runoff.

Different application companies can evaluate the unit 
value. One of this €10-60/m³ (Nature-Based Solutions 
For Cities: Development Of A User-Friendly Catalogue 
Including A Flexible Search Tool - Helen De Weser & 
Salomé Oliveira Loureiro, 2020). Community types can 
be described as urban, suburban, and rural. Scale is 
site. There is an example in Belgium (Source: URL51).

Figure 4.10 Riverbed material renaturalization example of France
(Source: URL52) | Şekil 4.10 Fransa’nın nehir yatağı materyalinin yeniden 
doğallaştırılması örneği (Kaynak: URL52)

Figure 4.11 Bioswale (Source: URL51) | Şekil 4.11 Biyo-Hendek 
(Kaynak : URL 51)
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Yağmur suyu toplama (E)
Yağmur suyu hasadı, örneğin su fıçıları veya daha büyük 
depolama tankları kullanarak, daha sonra kullanılmak 
üzere yağmur suyunu kaynağında toplamayı ve 
depolamayı içerir. Su fıçıları en yaygın olarak uygulanan 
ve basit yağmur suyu toplama tekniğidir; çatıdan 
gelen yağmur suyunu çatı iniş borusundan bir bağlantı 
yoluyla toplar. İçilebilir olmayan çeşitli kullanımlar 
mümkün olsa da, esas olarak ev bahçeleri gibi küçük 
ölçekli kullanım için tasarlanmıştır. Uygulanabilir 
alanlar kent, kent çeperi ve kırsal olarak tanımlanabilir. 
Uygulanabilir ölçekler ise alan (parsel) ve mahalle. 
Malta’da Akdeniz şehirlerinde var olan bir örneği vardır 
(Kaynak: URL36).

Su tutma yönetimi (L)

Birçok kaynak bölgesinde, yaygın tarım, ormanlar 
veya diğer yarı doğal arazi örtüsü türleri baskındır. 
Kaynak suyu alanlarındaki ormanlar, su miktarı 
ve kalitesi için faydalı bir role sahiptir. New York, 
İstanbul ve Singapur dahil olmak üzere birçok büyük 
şehirde, içme suyu temini için kaynak ormanlarına 
bağımlı olduğundan, kaynak su havzalarında orman 
örtüsünün oluşturulması veya sürdürülmesi yaygın 
olarak kullanılan bir uygulamadır. Orman toprakları 
genellikle diğer arazi örtüsü türlerinden daha iyi sızma 
kapasitesine sahiptir ve bir “sünger” gibi davranarak 
yavaş yavaş yağış bırakabilir. Yüksek rölyefli alanlarda, 
kaynak suyu toplama havzalarının ağaçlandırılması şev 
stabilizasyonuna katkıda bulunabilir ve heyelanlarla 
ilişkili riskleri azaltabilir. Öte yandan, kuru alanlarda 
kaynakların ağaçlandırılması su veriminin düşmesine 
neden olabilir (Kaynak: URL43). Uygulanabilir alanlar 
kent, kent çeperi ve kırsal olarak tanımlanabilir. 
Uygulanabilir ölçekler ise alan (parsel), mahalle ve 
topluluktur.

Table 4.3 River Flooding and Erosions Cost - Maintenance/Repair explana-
tions | Tablo 4.3 Nehir Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

Table 4.3 River Flooding and Erosions Cost - Maintenance/Repair explana-
tions | Tablo 4.3 Nehir Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

Figure 4.12 Rainwater Harvesting System (Source: URL36) | Şekil 4.12 
Yağmur Suyu Toplama Sistemi (Kaynak: URL36)

Figure 4.13 Water Retention (Source: URL43) | Şekil 4.13 Su Tutma Yöneti-
mi (Kaynak: URL43)  

Rainwater harvesting (E)
Rainwater harvesting involves collecting and storing 
rainwater at source for subsequent use, for example, 
using water butts or larger storage tanks. Water butts 
are the most widely applied and simple rainwater 
harvesting technique, collecting rainwater runoff from 
roofs via a connection to the roof down-pipe. They 
are primarily designed for small scale use such as in 
household gardens, although a range of non-potable 
uses is possible.Community types can be described 
as urban, suburban, and rural. Scale are site and 
neigbourhood. There is an example in Malta that exists 
in Mediterranean cities (Source: URL36).

Water retention management (L)

In many headwater areas, extensive agriculture, forests 
or other semi-natural land cover types predominate. 
Forests in headwater areas have a beneficial role for 
water quantity and quality. Creating or maintaining 
forest cover in headwater catchments is a widely used 
practice in many major cities including New York, 
Istanbul and Singapore, as these cities are reliant on 
headwater forests for drinking water provisioning. 
Forest soils generally have better infiltration capacity 
than other land cover types and may act as a 
“sponge”, slowly releasing rainfall. In areas of high 
relief, afforestation of headwater catchments can 
contribute to slope stabilization and may reduce the 
risks associated with landslides. On the other hand, 
afforestation of headwaters in dry areas may lead to 
reduction of water yield (Source: URL43).Community 
types can be described as urban, suburban, and rural. 
Scale are site, neighborhood and community. 
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Yağmur Bahçesi (L)
Bir yağmur bahçesi, su akışını toplamak, depolamak, 
filtrelemek ve arıtmak için tasarlanmış biyolojik olarak 
tutulan sığ bir havzadır. İşlevlerini optimize etmek 
için, gözenekli bir toprak karışımı, doğal bitki örtüsü 
ve fitoremediasyon yapabilen bazı hiperakümülatör 
bitkileri içermelidir.

Yağmur bahçeleri, yağmur suyunun sızmasına, akiferleri 
yeniden doldurmasına ve park akışlarını azaltmasına 
izin verir. Ayrıca, su kirleticilerini arıtmayı sağlarlar. 
Yağmur bahçeleri yüksek oranda su sızmasını sağlar. 
Girişin büyük çoğunluğu (%98,8) yağmur bahçesinden 
yeraltı akışı olarak çıkar. 1 m’lik doğal killi kum zemin 
karışımı, bitki örtüsü ve ağaç kabuğu malç tabakasına 
sahip bir yağmur bahçesinin sızma kapasitesi saatte 11 
cm’dir (Dietz ve Clausen, 2005).

Kentsel havza ormancılığı (L)
Bu, su havzalarındaki ormanlık alanları, ormanları ve 
doğal bitki örtüsünü koruyarak yapılabilir; bunun için 
kentsel ve banliyö ağaç gölgeliklerini zenginleştirmek; 
gelişme alanlarındaki ağaçları korumak; ve yağmur 
suyu drenaj sistemlerinde ağaç kullanımını artırmak 
önemlidir. Ayrıca, şehir ağaçlarının gelişmesi ve uzun 
süreli gölge sağlaması için iyi havalandırma, sulama 
ve kök sistemi için alan sağlarken suyu tutmak üzere 
uyarlanmış ağaç çukurlarının kullanımını da içerir.

Kent ağaçları, yalnızca geçirimsiz yüzeylere karşı 
değil, aynı zamanda çimenler de dahil olmak üzere 
diğer doğal olarak geçirgen arazi örtüsü türleri ile 
karşılaştırıldığında, aşırı hava olaylarının ardından 
yüzey akışını durdurma ve azaltma konusunda yüksek 
bir eğilime sahiptir. Şehir merkezlerindeki ağaç 
örtüsünün %10 oranında arttırılması, 18 mm’lik bir 
yağış olayından kaynaklanan yüzey akışını %8 oranında 
azaltır (Gill, 2006).

Rain Garden (L)
A rain garden is a bioretention shallow basin designed to 
collect, store, filter, and treat water runoff. To optimize 
its functions, it must include a porous soil mixture, 
native vegetation, and some hyperaccumulator plants, 
capable of phytoremediation.Rain gardens allow 
stormwater to infiltrate, recharge aquifers, and reduce 
park flows. In addition, they provide water pollutant 
treatment.

Rain gardens enable a high infiltration of water. The 
vast majority (98,8 %) of inflow leaves the rain garden 
as subsurface flow. A rain garden with 1 m of native 
loamy sand soil mixture, vegetation, and a bark mulch 
layer has an infiltration capacity of 11 cm/hour (Dietz 
& Clausen, 2005).

Urban catchment forestry (L)
This can be done by preserving woodlands, forests, and 
natural vegetation in watersheds; enhance urban and 
suburban tree canopy; protect trees at development 
sites; and increase the use of trees in stormwater 
drainage systems. It also includes the use of tree pits 
which are adapted to hold the water whilst ensuring 
good aeration, irrigation, and space for the root system 
in order that urban trees thrive and provide long-term 
canopy cover.

Urban trees have a high propensity to intercept and 
abate runoff following extreme weather events, when 
compared not only against impervious surfaces but 
also against other forms of naturally permeable land 
cover types, including lawns. Increasing tree cover by 
10% in town centers reduces runoff from an 18mm 
rainfall event by 8% (Gill, 2006).

Figure 4.14 Rain garden | Şekil 4.14 Yağmur bahçesiFigure 4.14 Rain garden | Şekil 4.14 Yağmur bahçesi

Figure 4.15 Urban catchment | Şekil 4.15 Kentsel havza (Kaynak: 
Christopher John Walsh, Cooperative Research Centre For Catchment 
Hydrology, and Cooperative Research Centre For Freshwater Ecology 
(Australia 2004))Figure 4.15 Urban catchment | Şekil 4.15 Kentsel havza (Kaynak: 

Christopher John Walsh, Cooperative Research Centre For Catchment 
Hydrology, and Cooperative Research Centre For Freshwater Ecology 
(Australia 2004))
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Floating gardens can take many forms including 
pontoons, floating platforms and barges. In urban 
areas they can be placed on non-tidal water bodies 
such as dock systems, lakes, canals, and ponds as 
tidal areas may damage the gardens structure. Some 
are constructed from a plant material floating sub-
layer such as water hyacinths and then have planted 
flora, fauna, or food products growing on top. Others 
use materials with a natural buoyancy, i.e. plastics or 
woods, as the sublayer. They can also act as connective 
features linking habitats across urban boundaries 
(dependent on size/location and species mix). The 
strength and extent of the floating garden depend 
on the construction of the raft and the weight of the 
material placed/grown on it (Source: URL37). Through 
the construction and management of an additional set 
of ecological resources located within a water body/
course, floating gardens can help filter pollutants from 
these systems. They also provide habitats for water-
based biodiversity and can act as a food source for 
aquatic and bird species.

Yüzen bahçeler; dubalar, yüzer platformlar ve 
mavnalar dahil olmak üzere birçok formda olabilir. 
Kentsel alanlarda, gelgit alanları bahçe yapısına 
zarar verebileceğinden, rıhtım sistemleri, göller, 
kanallar ve göletler gibi gelgit olmayan su kütlelerine 
yerleştirilebilirler. Bazıları, su sümbülü gibi yüzen 
bir alt katmandan oluşan bir bitki materyalinden 
inşa edilir ve daha sonra bitki florası, faunası veya 
üzerinde büyüyen gıda ürünleri ekilir. Diğerleri, alt 
katman olarak plastik veya ahşap gibi doğal yüzdürme 
özelliğine sahip malzemeleri kullanır. Aynı zamanda 
kentsel sınırlar boyunca habitatları birbirine bağlayıcı 
özellikler olarak da işlev görebilirler (boyut/konum 
ve tür karışımına bağlı olarak). Yüzen bahçenin gücü 
ve genişliği, salın yapısına ve üzerine yerleştirilen/
yetiştirilen malzemenin ağırlığına bağlıdır (Kaynak: 
URL37). Bir su kütlesi/yolu içinde yer alan bir dizi ek 
ekolojik kaynağın inşası ve yönetimi yoluyla, yüzen 
bahçeler bu sistemlerden kirleticilerin filtrelenmesine 
yardımcı olabilir. Ayrıca su bazlı biyoçeşitlilik için 
habitatlar sağlarlar ve su ve kuş türleri için bir besin 
kaynağı görevi görebilirler.

Tutma havuzu tasarımı (L)
Taşkın parkının (floodable park) tutma havuzunun 
depolama kapasitesi, toplama havzasına ve yağış 
özelliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir 
tutma havuzunun boyutu, topoğrafya, su toplanan alan 
ve gelen ve boşaltılan su miktarları arasındaki ilişki gibi 
çeşitli faktörlere bağlıdır. Depolama gereksinimlerine 
bağlı olarak herhangi bir boyutta tasarlanabilirler 
(CIRIA 2007).

Figure 4.16 Floodable Park (Source: URL37) | Şekil 4.16 Taşkın Parkı 
(Kaynak: URL37)

Figure 4.17 Detention Basin Design (Source: URL38)  | Şekil 4.17 Tutma 
havuzu tasarımı

Figure 4.18 Control Structure Design (Source: URL39) | Şekil 4.18 Kontrol 
Yapısı Tasarımı (Kaynak: URL39)

Detention basin design (L)
The storage capacity of the detention basin of the 
floodable park should be designed to be appropriate 
for the contributing catchment area as well as 
rainfall characteristics. The size of a detention basin 
is dependent on several factors such as topography, 
the effective contributing area, and the relationship 
between the amounts of incoming and discharged 
water. They can be designed to be any size, depending 
on the storage requirements (CIRIA 2007). 

Taşkın parkı (L)  
Taşkın parkları, fazla sel suyunu depolayarak ve sel 
riski geçtikten sonra yavaşça salarak akış hızlarını 
kontrol etmek ve akış pik noktalarını azaltmak için 
tasarlanabilir. Taşkın parklarının sağlayabileceği diğer 
potansiyel faydalar, kolaylık ve biyolojik çeşitlilik 
faydaları sağlamanın yanı sıra, kanalizasyon sistemine 
giren yüzey akışını azaltmaktır. Su basabilir bir park 
planlanırken ve tasarlanırken, aşağıdaki hususlara 
özel önem verilmelidir: Taşkın parklarının seçimi ve 
yerleşiminde çukur alanın yeraltı suyuyla dolup yüzey 
akışı için depolama kapasitesini azaltmaması için 
yeraltı suyu seviyeleri dikkate alınmalıdır (Amoly ve 
diğerleri 2014).

Floodable park (L)

Floodable parks can be designed to control flow rates 
and decrease flow peaks by storing excess floodwater 
and releasing it slowly once the risk of flooding has 
passed. Other potential benefits that floodable parks 
can provide are among others, reducing the water 
flow entering the public sewerage system together 
with delivering amenity and biodiversity benefits. 
When planning and designing a floodable park, special 
consideration must be taken to the following issues: 
In selection and siting of floodable parks, groundwater 
levels should be taken into account to ensure that 
the basin will not fill with groundwater, reducing the 
storage capacity for surface runoff (Amoly et al. 2014). 
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Inlet water flow control structure design (E)
A spillway or a similar structure must be designed and 
built in order to keep under control overflow from 
rivers, streams, or other watercourses. The inlet water 
flows control structure must start diverting flow from 
the river or streams to the detention basin when the 
capacity of a watercourse is exceeded and excess 
water spills out from the channel onto adjacent urban 
low-lying areas (CIRIA 2007).

Giriş suyu akış kontrol yapısı tasarımı (E)
Nehirlerden, akarsulardan veya diğer su yollarından 
taşmayı kontrol altında tutmak için bir boşaltma 
kanalı veya benzeri bir yapı tasarlanmalı ve inşa 
edilmelidir. Giriş suyu akışları kontrol yapısı, bir su 
yolunun kapasitesi aşıldığında ve fazla su kanaldan 
bitişik kentsel alçak alanlara döküldüğünde nehir veya 
akarsulardan akışı tutma havzasına yönlendirmeye 
başlamalıdır (CIRIA 2007).  

Çıkış suyu akış kontrol yapısı tasarımı (E)

Taşkın parklarının tasarımı, bir su taşkınından sonra 
depolanan suyu nispeten hızlı bir şekilde su yoluna 
geri vermeye izin vermelidir. Alıkoyma havuzu, taşkın 
meydana geldikten sonra 24-48 saat içerisinde 
tamamen boşaltılmalıdır. Ayrıca suyun alıkoyma 
havuzuna dönmesini önlemek için geri dönüş klapesi 
olmayan vanaların takılması da düşünülmelidir (CIRIA 
2007).

Yapay Sulak Alanlar (L)
Yapay sulak alanlar, doğal sulak alanlarda gerçekleşen 
kirletici yok etme süreçlerini yeniden üreten su arıtma 
sistemleridir. Bu nedenle, inşa edilmiş sulak alan 
teknolojisi, çeşitli unsurlardan oluşan karmaşık bir 
ekosistem olarak çalışır (Vymazal, 2008; Kadlec ve 
diğerleri, 2009).

Figure 4.19 Outlet Control Structure   (Source: URL40) | Şekil 4.19 Çıkış 
Kontrol Yapısı Tasarımı (Kaynak: URL40)

Figure 20. Constructed Wetland (Source: URL42)  | Şekil 4.20 Yapay Sulak 
Alan (Kaynak: URL42)

Outlet water flow control structure design (E)
The design of floodable parks must allow to give back 
the stored water to the watercourse relatively fast 
after a flooding episode. The detention basin should 
be empty completely in a period of 24-48 hours after 
the flood event has occurred. In addition, installing 
no return flap valves to avoid downstream water 
returning to the detention basin must be considered 
(CIRIA 2007).

Constructed Wetlands (L)
Constructed wetlands are water purification systems 
that reproduce the processes of contaminant 
elimination that occur in natural wetlands. Therefore, 
constructed wetland technology operates as a complex 
ecosystem made of various elements (Vymazal, 2008; 
Kadlec et al., 2009). 

Hard drainage pavements (E)
Hard drainage pavements, also known as porous 
pavements, are nature-based infrastructure that 
provides opportunities for increased percolation of 
rain and surface water through a paved surface. They 
are constructed of smaller areas of the impermeable 
surface compared to more traditional paving, which 
is interspersed with greased or areas of sand to allow 
water to dissipate through the surface more quickly. 
Hard drainage pavements can also trap suspended 
solids and thus filter out pollutants associated 
with stormwater. The central goal of hard drainage 
pavements is to control stormwater, reduce runoff and 
surface water stagnation and improve water quality in 
substrate layers via additional filtration (Pratt, Mantle, 
and Schofield 1989).  They are suitable for pedestrian 
and cycling activity, as well as car parks and other areas 
of standing water. 
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Sert drenaj kaplamaları (E)
Gözenekli kaldırımlar olarak da bilinen sert drenaj 
kaplamaları, kaplamalı bir yüzeyden yağmur ve yüzey 
suyunun daha fazla süzülmesi için fırsatlar sağlayan 
doğaya dayalı altyapıdır. Suyun yüzeyden daha hızlı 
dağılmasını sağlamak için yağlanmış veya kumlu 
alanlar ile serpiştirilmiş daha geleneksel kaplamaya 
kıyasla geçirimsiz yüzeyin daha küçük alanlarından 
inşa edilirler. Sert drenaj kaplamaları ayrıca askıda katı 
maddeleri tutabilir ve böylece yağmur suyuyla ilişkili 
kirleticileri filtreleyebilir. Sert drenaj kaplamalarının 
temel amacı, yağmur suyunu kontrol etmek, yüzey 
akışını ve yüzey suyu durgunluğunu azaltmak ve 
ilave filtreleme yoluyla alt tabaka katmanlarındaki su 
kalitesini iyileştirmektir (Pratt, Mantle ve Schofield 
1989). Yaya ve bisiklet aktivitelerinin yanı sıra 
otoparklar ve diğer durgun su alanları için uygundurlar.
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Geçirgen yüzey (E)
Geçirgen yüzey, altında bir taş rezervuar bulunan 
kentsel bir yüzeydir. Bu yüzeyler gözenekli parke 
taşları, gözenekli beton veya gözenekli asfalttan 
oluşur. Geçirgen kaplama, yağışı ve yüzey akışını 
yakalar, rezervuarda depolarken, yavaşça alttaki 
zemine sızmasına veya bir drenaj karosu yoluyla 
boşalmasına izin verir. Ayrıca süreci yavaşlatarak 
kentsel yüzey akışının sıcaklığını da soğutur. Böylece 
stresi azaltarak akarsu veya göl ortamı üzerindeki etkiyi 
azaltır. Geçirgen kaplamanın en çok kullanıldığı alanlar 
otoparklar, trafiğin az olduğu yollar, kaldırımlar ve araç 
yollarıdır (Kaynak: URL51).

Doğal tozlayıcı modülleri (L)
Bu doğa esaslı çözümler, sokak koltukları, içme suyu 
çeşmesi gibi bazı kentsel mobilyaları veya ağaçlar ve 
bitkilerle gölge pergolaları gibi gölge alanlar oluşturmak 
için bazı unsurları içerebilir.Anahtar Unsurlar;

Bitkiler (ağaçlar, çalılar ve çiçekler). Bu doğa esaslı 
çözümler, anti-alerji türlerinin (Lavandula latifolia, 
Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Corylus 
avellana, Malus spp. Acer campestre, Viburnum tinus, 
Cistus spp. vb.) kurulmasına özel önem verir.

Su kaynağı. Su yönetimine katkıda bulunan bir 
yağmur bahçesi içerebilir; çünkü su akışını toplamak, 
depolamak, filtrelemek ve arıtmak için tasarlanmış 
biyolojik olarak tutulan sığ bir havzadır. Gerekirse 
ihtiyaçları karşılamak için bir sulama sistemi 
kurulabilir.

Biyoçeşitlilik için barınma (tozlayıcılar, kuşlar, diğer 
böcekler). Bu tozlayıcı yuvalama blokları (tozlayıcı 
evleri, arı evleri veya arı otelleri olarak da adlandırılır), 
yaban hayatı dostu noktalar veya alanlar oluşturarak 
biyolojik çeşitliliği destekleyecek ve kentsel 
alanlarda yerel biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve 
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Koruma elemanları. Dikenli çalı çitler gibi vandalizm 
karşıtı unsurlar doğa esaslı çözümlere dahil edilebilir. 
Kentsel Mobilyalar (Sokak oturma bankları, insanlar için 
su kaynakları, gölge yapıları veya ağaç, vb unsurları). Ek 
işlevsellik sunarlar. Yağmur suyu toplama elemanları 
Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerine entegre 
edilebilir ve bitki köklerine ilave nem sağlayacak 
şekilde bir kapalı depolama alanına yönlendirilebilir 
(Kaynak:URL33).

Pervious pavement (E)
Permeable pavement is an urban surface with a stone 
reservoir underneath. These surfaces consist of porous 
paving stones, porous concrete or porous asphalt. 
Permeable pavement catches precipitation and surface 
runoff, storing it in the reservoir while slowly allowing 
it to infiltrate into the soil below or discharge via a 
drain tile.  It also cools the temperature of the urban 
runoff by slowing the process; thereby reduces the 
impact on the stream or lake environment by reducing 
stress. The areas where permeable pavement is most 
used are parking lots, low-traffic roads, sidewalks and 
driveways (Source: URL51).

Natural pollinator´s modules (L)
This NBS could include some site furnishing as street 
seats, drinking water fountain, or some elements to 
create shadow areas as trees or shadow pergolas with 
plants.Key Elements; 

Plants (trees, bushes, and flowers). This NBS puts 
special attention to install anti-allergy species 
(Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia 
lavandulifolia, Corylus avellana, Malus spp. Acer 
campestre, Viburnum tinus, Cistus spp. etc.).

Water source. It could include a rain garden that 
contributes to the management of water; because it is 
a bioretention shallow basin designed to collect, store, 
filter, and treat water runoff. An irrigation system could 
be installed to supply needs if necessary.

Housing for biodiversity (pollinators, birds, other 
insects). These pollinator nesting blocks (also called 
pollinator houses, bee houses or bee hotels) support 
biodiversity by creating wildlife-friendly spots or areas 
and contribute to preserve and enhance the local 
biodiversity in urban areas.

Protection elements. Anti-vandalism elements like 
thorn bush fences could be included in the NBS. Site 
furnishing (Street seats, water sources for humans, 
shadow structures or elements (shadow tree), etc.). 
These provide additional functionality. Rainwater 
collection can be integrated throughout a SuD 
and addressed to an indoor storage area that will 
provide additional moisture to the plant substrate 
(Source:URL33).

Figure 4.22 Installations of the three test pavement types | Şekil 4.22 Üç 
kaplama tipinin kurulumları

Figure 4.23 Example for biodiversity (Source:URL33) | Şekil 4.23 
Biyoçeşitlilik örneği (Kaynak:URL33)
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Figure 4.21 Example of hard drainage pavements (Source: URL 51) | Şekil 
4.22 Sert drenaj kaplamalarına örnek (SKaynak: URL 51) 
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Zayıflatma Tankları (E)
Yeraltı zayıflatma tankları, uzun bir süre boyunca 
serbest bırakılmak üzere yüzey akışını depoladıkları 
(en azından su miktarı/kalitesi ile ilgili olarak) yer 
üstü tutma ve sızma havuzları ile aynı görevlerin 
çoğunu gerçekleştirmeyi amaçlar. Pik akışları ve bazı 
durumlarda, yeraltı sularının kirlenme riski yoksa, 
sızma yoluyla akış hacimlerinde bir miktar azalmaya 
izin verebilir. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra büyük 
boyutlu borular, prefabrike veya sahada dökülen beton 
yapılar ve cam takviyeli plastik tankların kullanımı dahil 
olmak üzere bir dizi farklı şekilde inşa edilebilir (Woods 
Ballard ve ark. 2015). Taşkın risklerini ele almak için 
tasarlanmış Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri 
bileşenidir.

Filtre Drenajı (E)
Filtre drenajı, bitkisel örtü ile kaplanmış ve içine 
akarsuyun doğrudan boşaltıldığı yüzey veya bir boru 
sistemi yoluyla yönlendirildiği çakılla doldurulmuş bir 
hendektir. Filtre drenaj sistemleri, karayolu yetkilileri 
tarafından yol drenajı için yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Kaynak: URL14).

Filtre Şeritleri (L)
Filtre şeritleri, bir mevkiden akan suyun geçebileceği ve 
bir kısmının veya tamamının atık kanalına iletilmesine 
izin veren zemin şeritleridir. Suyun geri kalanı genellikle 
bir hendeğe veya başka bir Sürdürülebilir Kentsel 
Drenaj Sistemleri (SuD) bileşenine girer. Bu zemin 
şeridi, akıştaki diğer parçacıkları filtrelemek için de 
kullanılabilir (Kaynak: URL16).

Hendekler (L)
Hendekler, kirleticileri uzaklaştırırken akışı depolamak 
ve iletmek için tasarlanmış sığ, geniş ve bitki içeren 
kanallardır. Düşük maliyetlidirler. Ayrıca, peyzaj 
tasarımına kolayca dahil edilebilir ve kentsel kirleticileri 
etkin bir şekilde ortadan kaldırabilirler (Kaynak: 
URL17).

Attenuation Tanks (E)

Subsurface attenuation tanks are intended to perform 
many of the same tasks (as far as water quantity/
quality are concerned at least) as above-ground 
detention and infiltration basins, in that they store 
runoff for release over an extended period of time 
(reducing peak flows) and in some cases can allow for 
some reduction in flow volumes through infiltration, 
if there is no risk of contamination of groundwaters. 
They can be constructed in a number of different 
ways, including through the use of oversize pipes, 
precast or poured-on-site concrete structures and 
glass-reinforced plastic tanks amongst others (Woods 
Ballard et al. 2015).  The SuDs component is designed 
to address flood risks.

Filter Drain (E)

A filter drain is a gravel-filled ditch lined with vegetative 
cover and into which the stream is diverted either 
directly to the surface from which it is discharged or 
through a pipe system. Filter drainage systems are 
widely used by road authorities for road drainage 
(Source: URL14).

Filter Strips (L)
Filter strips are strips of ground where water running 
off a site can pass, allowing some or all of it to soak 
away. The rest of water often enters a swale or 
another sustainable urban drainage systems (SuDs) 
component. This strip of ground can also be used to 
filter other particles from the run-off (Source: URL16)

Swales (L)
Swales are shallow, wide, vegetated channels 
designed to store and transmit runoff while removing 
pollutants. They have low capital costs. It can be easily 
incorporated into landscaping and effectively removes 
urban pollutants (Source: URL18).

Figure 4.24 Example of attenuation tank (Source: URL 52) | Şekil 4.24 
Zayıflatma tankı örneği (Kaynak: URL 52) 

Figure 4.25 Filter Drain  (Source: URL14) | Şekil 4.25 Filtre Drenajı 
(Kaynak: URL14)

Figure 26. Filter Strip (Source: URL16) | Şekil 26. Filtre Şeritleri
(Kaynak: URL16)

Figure 4.27 Swales (Source: URL18)  | Şekil 4.27 Hendekler
(Kaynak: URL18)
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Bekletme Havuzu (L)
Bekletme havuzları, yağış olayları sırasında yüzey akışını 
azaltmak için ek depolama kapasitesiyle tasarlanmış 
havuzlardır. Yağmur sırasında ek depolama kapasitesi 
sağlamak için nehir kıyısı peyzajı ve çevresi ile kalıcı bir 
gölet alanından oluşurlar. Mevcut bir doğal çöküntü 
kullanılması, yeni bir çöküntü kazılması veya bentler 
inşa edilmesi ile birkaç farklı şekilde tasarlanabilirler 
(Kaynak: URL20). 

Kuru Drenaj Çukuru (E)
Kuru drenaj çukurları, yüzey suyunu depolayan ve 
zeminin ıslanmasına izin veren gömülü haznelerdir. 
Bunlar tipik olarak ya molozla doldurulmuş ya da tuğla, 
önyapımlı beton ya da granüler dolgu ile çevrelenmiş 
polietilen depolama yapıları ile kaplanmış kare ya 
da dairesel haznelerdir. Kuru drenaj çukurları yeraltı 
suyunu beslemeye yardımcı olur. Tek bir yapıdan 
veya bir kentsel alandan gelen hızlı akışı depolarlar ve 
çevredeki zemine verimli bir şekilde sızmasını sağlarlar. 
Otoyollar da dahil olmak üzere daha geniş alanları 
boşaltmak için birbirlerine bağlanabilirler (Kaynak: 
URL21).

Bekletme Havzası (L)
Bekletme havzaları, yüzey depolama havzaları veya 
yağmur suyu akışının azaltılması yoluyla akış kontrolü 
sağlayan tesislerdir. Bekletme havzaları, yoğun 
yağış dönemleri dışında kuru olan ve başka işlevlere 
de hizmet edebilen peyzaj alanlarıdır. Oyun alanı, 
dinlenme alanı veya kamusal açık alan kullanımı için 
idealdir. Ayrıca, hem yaban hayatı için kalıcı olarak 
sulak alan hem de yüzey akışının arıtma alanı ve 
selin azaltılmasına yardımcı kuru olan bir alan olarak 
ilişkilendirilebilir (Kaynak: URL23).

Retention Ponds (L)
Retention ponds are pools or ponds designed with 
additional storage capacity to attenuate surface runoff 
during rainfall events.  They consist of a permanent 
pond area with landscaped banks and surroundings 
to provide additional storage capacity during rainfall 
events. They can be designed in a few different ways; 
using an existing natural depression, digging a new 
depression or building embankments (Source: URL20).

Soakaways (E)
Soakaways are buried chambers that store surface 
water and allow it to soak into the ground. They are 
typically square or circular excavations either filled 
with rubble or lined with brickwork, pre-cast concrete 
or polyethylene storage structures surrounded 
by granular backfill. Soakaways help to recharge 
groundwater.They store rapid runoff from a single 
house or from a development and allow its efficient 
infiltration into the surrounding soil. They can be linked 
together to drain larger areas including highways 
(Source: URL21).

Detention Basin (L)
Detention basins are surface storage basins or facilities 
that provide flow control through attenuation of 
stormwater runoff.  Detention basins are landscaped 
areas that are dry except in periods of heavy rainfall, 
and may serve other functions.They are ideal for use 
as playing fields, recreational areas or public open 
space. The basins can also be mixed, including both a 
permanently wet area for wildlife or treatment of the 
runoff and an area that is usually dry to cater for flood 
attenuation (Source: URL23).

Figure 4.28 Retention Ponds (Source: URL20) | Şekil 4.28 Bekletme 
Havuzları(Kaynak: URL20)

Figure 4.30 Detention basin | Şekil 30 Bekletme Havzası (Kaynak: URL23)

Figure 4.29 Soakways Source: (URL21)| Şekil 4.29 Kuru Drenaj Çukurları 
(Kaynak : URL21)
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Yeşil Çatılar (E)
Yeşil çatılar, bir drenaj tabakası üzerinde bitki örtüsü 
veya yeşil peyzaj ile bir binanın çatısını kaplayan çok 
katmanlı sistemlerdir. Yeşil çatı malzemelerinin altında 
su geçirmez bir membran ve yapı ile çatı arasında ek 
bir yalıtım katmanı bulunur. Yağmur suyunun bir kısmı 
drenaj tabakasında depolanır ve bitki örtüsü tarafından 
alınır, geri kalanı ise çatıdan normal şekilde (oluklar 
yoluyla) boşaltılır (Şekil 4.31).

Geniş yeşil çatılar (Extensive): Bunlar, ince bir alt 
tabakasına dayanır ve genellikle çok az bakım 
gerektiren, dayanıklı, yavaş büyüyen ve kuraklığa 
dayanıklı (alt tabaka kuruduğu için) bitki örtüsü ile 
dikilir. Bu tür sistemler oldukça hafiftir, bu özelliği 
onları mevcut binalara güçlendirme veya erişimin 
sınırlı olduğu çatılara kurulum için daha uygun hale 
getirir (Cascone 2019).

Yoğun yeşil çatılar (Intensive): Bunlar, oldukça derin 
bir alt tabaka katmanına sahiptir ve yapısal olarak çok 
daha değişken bir bitki örtüsü karışımını destekleyebilir 
(iki terim tamamen eşanlamlı olmasa da, bazen teras 
bahçeleri olarak da adlandırılırlar). Bununla birlikte, 
daha fazla bakım gerektirirler ve bu nedenle kolay 
erişimli çatılar için uygundurlar (Cascone 2019).

Biyolojik Tutma Alanları (L)
Biyolojik tutma alanları, tipik olarak drenajı altında 
olan, kirliliği gidermek ve aşağı yönde akışı azaltmak 
için tasarlanmış zeminlere, yetişkin bitki örtüsüne 
ve filtrelemeye dayanan sığ peyzajlı çöküntülerdir. 
Yavaşlatılan, temizlenen suyun yerel zeminlere 
sızmasına ya da yakındaki yağmur suyu kanallarına 
veya alıcı sulara yönlendirilmesine izin verilir (Şekil 
4.33)

Sızdırma Hendekleri (E)
Sızma hendekleri, yüzeyin altında yağmur suyu akışının 
geçici olarak depolanmasını sağlar. Böylece zeminin 
doğal su depolama ve tahliye kapasitesini arttırır. Sızma 
hendekleri, suyun hendeğin altından ve kenarlarından 
çevredeki zeminlere sızmasına izin verir. Peyzaj 
tasarımına kolayca dahil edilebilirler ve yol kenarına iyi 
uyum sağlarlar (Kaynak: URL24).

Retention Ponds (L)
Retention ponds are pools or ponds designed with 
additional storage capacity to attenuate surface runoff 
during rainfall events.  They consist of a permanent 
pond area with landscaped banks and surroundings 
to provide additional storage capacity during rainfall 
events. They can be designed in a few different ways; 
using an existing natural depression, digging a new 
depression or building embankments (Source: URL24).

Green Roof (E)

Green roofs are multi-layered systems that cover 
the roof of a building with vegetation and/or green 
landscaping over a drainage layer. The green roof 
materials are underlain by a waterproof membrane, 
with an additional layer of insulation between that and 
the roof itself. Some of the rainwater is stored in the 
drainage layer and taken up by the vegetation, with 
the remainder discharged from the roof in the normal 
way (via gutters) (Figure 4.31)

Extensive green roofs: These rely on a thin layer of 
substrate and are planted with hardy, slow-growing 
drought-resistant (for when the substrate dries) 
vegetation, which generally requires very little 
maintenance. Such systems are fairly lightweight, 
making them more suitable for retrofitting to existing 
buildings or for installation on roofs where access is 
limited (Cascone 2019).

Intensive green roofs: These have a considerably 
deeper substrate layer and can support a much more 
structurally variable mix of vegetation (they are 
sometimes referred to as roof gardens, although the 
two terms aren’t entirely synonymous). However, they 
also require greater maintenance and are therefore 
well suited to roofs with easy Access (Cascone 2019).

Bioretention Areas (L)
Bioretention areas are shallow landscaped depressions 
which are typically under drained and rely on 
engineered soils, enhanced vegetation and filtration 
to remove pollution and reduce runoff downstream. 
The slowed, cleaned water is allowed to infiltrate 
native soils or directed to nearby stormwater drains or 
receiving waters (Figure 4.33)

Figure 4.32 A green roof section, showing the layers of a green roof | Şekil 
4.32 Yeşil çatının katmanlarını gösteren bir yeşil çatı bölümü

Figure 4.31 Retention Ponds (Source:URL24) | Şekil 4.31 Sızdırma 
Hendekleri (Kaynak: URL24)
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Table 4.4 Urban Stormwater Flooding Cost - Maintenance/Repair explana-
tions  | Tablo 4.4 Nehir Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

Table 4.4 Urban Stormwater Flooding Cost - Maintenance/Repair explana-
tions  | Tablo 4.4 Nehir Taşkınları ve Erozyonları Maliyet - Bakım/Onarım 
açıklamaları

4.1.4 MEDITERRANEAN BASIN CASES

Water heritage
Water - related heritage preserves and transmits 
forgotten best practices and catastrophic events. 
It harbors the long history of water systems and 
safeguards cultural memory for generations to come. 
New investigations of water history and heritage can 
serve as a source of information, inspiration, and 
identity-building in water management, wetland 
recreation, and marine engineering; they are relevant 
to the redevelopment, redesign, and reuse of existing 
and ancient water systems as well as to the design 
of new systems. understanding and analyzing the 
relationship between water and heritage can also help 
us refine our understanding of tangible and intangible 
heritage more broadly.

The harvest, treatment and reuse of stormwater or 
floodwaters have been handled for civilizations from 
past to present. Today, we use both traditional and new 
technological solutions. For this reason, it is essential 
to learn the heritage sources. These sources are briefly 
mentioned in the next section.

4.1.4 AKDENİZ HAVZASI ÖRNEKLERİ

Su Mirası
Su mirası, su sistemlerinin geçmişte nasıl çalıştığını ve 
günümüze olan etkilerini anlamak için çok önemli bir 
bilgi kaynağıdır. Günümüzde küresel iklim değişikliği, 
kirlilik ve değişen siyasi ve sosyal kalıplar hem suyu 
hem de mirası çeşitli ölçeklerde etkilemektedir. Su 
mirası, içme suyu, sulama ve drenajın yanı sıra kıyı 
bölgelerinin ve liman şehirlerinin mirasını da içerir.
Suyla ilgili miras, unutulmuş en iyi uygulamaları ve 
felaket olaylarındaki bilgileri saklar ve iletir. Miras, su 
sistemlerinin uzun tarihini barındırır ve gelecek nesiller 
için kültürel belleğimizi korur. Su tarihi ve mirasına ilişkin 
yeni araştırmalar, su yönetimi, sulak alan rekreasyonu 
ve deniz mühendisliğinde bir bilgi, ilham ve kimlik 
oluşturma kaynağı olarak hizmet edebilir; mevcut ve 
eski su sistemlerinin yanı sıra yeni sistemlerin yeniden 
geliştirilmesi, yeniden tasarımı ve yeniden kullanımı ile 
ilgilidir. Su ve miras arasındaki ilişkiyi anlamak ve analiz 
etmek, soyut ve somut  miras anlayışımızı daha geniş 
bir şekilde geliştirmemize de yardımcı olabilir.

Yağmur sularının hasadı, arıtılması ve yeniden 
kullanılması geçmişten günümüze medeniyetler 
için önemli bir durum olmuştur. Günümüzde 
hem geleneksel hem de yeni teknolojik çözümleri 
kullanmaktayız. Bu nedenle miras kaynaklarının 
öğrenilmesi önem arzetmektedir. Bu kaynaklara bir 
sonraki bölümde kısaca değinilmiştir.
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4.1.5 GROUNDWATER HARVESTING

Wells
Water wells (artificial holes that reach the groundwater 
table) were probably the first structures that allowed 
the settlement on drylands beyond natural perennial 
surface water sources.  If the tapped groundwater 
aquifer is prone to strong seasonal variations, water 
wells were sometimes combined with techniques that 
artificially recharged the groundwater, by channeling 
water from mountain streams to shallow aquifers in 
the lowlands or by building groundwater dams. 

The most important contribution of Indus valley 
civilization is the complete knowledge of advanced 
hydraulic engineering technologies, rainwater/
floodwater harvesting systems. Dams at prehistoric 
times were of small-scale hydraulic works, mainly 
constructed by unconsolidated materials, and 
they were operated for regulation of water flow 
and rainwater harvesting.  Recent civilizations (e. 
g. Hellenic, Chinese, Mesoamericans, Romans, 
Byzantines, Venetians, and Ottomans), inherited the 
dam technologies and developed them further. They 
substantially increased the application scale and 
implemented dam projects not only for water supply 
and irrigation but also for navigation, flood production, 
and recreational purposes. In addition, during the 
historical times dams were implemented for diversion 
of the water flow (Baba A. et all 2018, 164). 

Qanat
One of the most subtle techniques for harvesting 
groundwater is the Qanat. Qanats are subsurface 
conduits or tunnels tapping an upslope aquifer whose 
gathering ground is naturally different from that of the 
area of usage (Figure 4.35). The tunnel usually channels 
the groundwater to a reservoir, frequently connected 
by a covered canal with the outlet of the tunnel. From 
the reservoir a system of canals distributes the water to 
fields or settlements. Qanats can often be found at the 
outlet of mountainous catchments, below the alluvial 
fans which bear reachable groundwater aquifers and 
workable sub-grounds (Beckers B. et all, 2013, 150).

4.1.5 YERALTISUYU HASADI

Kuyular
Su kuyuları (yeraltısuyu tablasına ulaşan yapay 
delikler) muhtemelen, doğal çok yıllık yüzey su 
kaynaklarının ötesinde kurak alanlarda yerleşime izin 
veren ilk yapılardı. Muslukla açılan yeraltı suyu akiferi 
güçlü mevsimsel değişikliklere eğilimliyse, su kuyuları 
bazen suyu dağ derelerinden ovalardaki sığ akiferlere 
kanalize ederek veya yeraltı suyu barajları inşa ederek 
yeraltı suyunu yapay olarak yeniden dolduran 
tekniklerle birleştirildi.

İndus Vadisi uygarlığının en önemli katkısı, gelişmiş 
hidrolik mühendislik teknolojileri, yağmur suyu/
sel suyu toplama sistemleri hakkında eksiksiz bilgi 
sahibi olmasıdır. Tarih öncesi zamanlarda barajlar, 
çoğunlukla konsolide edilmemiş malzemelerle inşa 
edilen küçük ölçekli hidrolik işlerden oluşuyordu ve 
su akışının düzenlenmesi ve yağmur suyu hasadı için 
işletiliyordu. Son uygarlıklar (örneğin Helen, Çin, 
Mezoamerika, Roma, Bizans, Venedik ve Osmanlı), 
baraj teknolojilerini miras alıp daha da geliştirdiler. 
Uygulama ölçeğini önemli ölçüde artırdılar ve sadece 
su temini ve sulama için değil aynı zamanda seyir, 
selden korunma ve rekreasyon amaçlı baraj projelerini 
hayata geçirdiler. Ayrıca, tarihsel zamanlarda su 
akışının yönünü değiştirmek için de barajlar yapılmıştır 
(Baba A. et all 2018, 164).

Kehriz/Kariz (Qanat)
Yeraltı suyu hasadı için en incelikli tekniklerden biri 
Kehriz/Kariz’dir. Kehriz’ler, toplanma alanı doğal olarak 
kullanım alanından farklı olan bir yokuş yukarı akifere 
bağlanan yeraltı kanalları veya tünellerdir (Şekil 4.35). 
Tünel genellikle yeraltı suyunu, çoğunlukla kapalı 
bir kanalla tünelin çıkışına bağlanan bir rezervuara 
yönlendirir. Rezervuardan bir kanal sistemi suyu 
tarlalara veya yerleşim yerlerine dağıtır. Kehriz’ler 
genellikle dağlık havzaların çıkışında, erişilebilir yeraltı 
suyu akiferlerini ve işlenebilir alt zeminleri taşıyan 
alüvyon yelpazelerinin altında bulunabilir (Beckers B. 
ve diğerleri, 2013, 150). 

Figure 4.34 Classification of the water harvesting systems | Şekil 4.34 Su 
toplama sistemlerinin sınıflandırılması 

Figure 4.34 Classification of the water harvesting systems | Şekil 4.34 Su 
toplama sistemlerinin sınıflandırılması 
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Figure 4.35 Sketches of a typical qanat | Şekil 4.35 Tipik bir kehriz(Qanat) 
çizimi

Kehriz tünelleri %1-2 eğime ve 30 kilometreye kadar bir 
uzunluğa sahiptir. Birçoğu hala korunmakta ve tarımsal 
üretim için tarlalara ve içme suyu temini için köylere 
düzenli olarak su sağlamaktadır (Prinz D., Singh A., 
2000, 3). Kehriz’lerin yaygın olduğu ülkelerden bazıları 
Fas, İran, Suriye ve İspanya’dır.

İspanya’da Kehriz (Qanat):
Yeraltı galerilerinin inşası için genel teknoloji, 
madencilik ile bağlantılı ve uzun ömürlüydü; akılda 
bir dizi farklı amaçlar olsa da yazılı belgelerde ve 
kılavuzlarda periyodik olarak yeniden ortaya çıktı. 
Örneğin Daroca’daki (Zaragoza) ‘maden’, 1555-1560 
yıllarında Fransız Pierre Vedel tarafından taşkın sularını 
güvenli bir şekilde şehirden uzaklaştırmak ve toplamak 
için inşa edildi (Şekil 4.36) (Gerrard C., Gutiérrez A., 
206).

Yüzey Akış (Yağmur Suyu) Hasadı
Yüzey akış (veya yağmur suyu) hasadı terimi, müdahale 
görmüş havzalarda yerel ve serbest yüzey akışın 
toplanmasını ve depolanmasını içerir. Yağmur suyu 
terimi genellikle yüzey akış ile birbirinin yerine kullanılır 
ve yağmurun doğrudan düştüğü yüzeylerden akan su 
(runoff) anlamına gelir. Toplanan yüzey akışı, sulama 
veya evsel ve hayvansal tüketim için kullanılabilir 
(Beckers B. ve diğerleri, 2013, 150). Genellikle iki tür 
yüzey akış hasadı (runoff harvesting), hasat edilen 
havzanın boyutuna göre ayırt edilir: Mikro ve makro 
havza yüzey akış hasadı (Şekil 4.37). Ayrıca, çatı hasatı 
da vardır. 

Qanat tunnels have an inclination of 1-2% and a length 
of up to 30 km. Many are still maintained and deliver 
steady water to fields for agricultural production and 
villages for drinking water supply (Prinz D., Singh A., 
2000, 3). Some of the countries where qanats are 
common include Morocco, Iran, Syria and Spain.

Qanat in Spain:
The general technology for the construction of 
underground galleries was linked to mineral mining 
and it was long-lived, re-appearing periodically in 
written documents and manuals, albeit with a range 
of different purposes in mind. The ‘mine’ at Daroca 
(Zaragoza), for example, was built in 1555–1560 by 
Frenchman Pierre Vedel to collect and drive floodwater 
safely away from the town (Figure 4.36) (Gerrard C., 
Gutiérrez A., 206).

Runoff (Rainwater) Harvesting
The term runoff (or rainwater) harvesting comprises 
the collection and storage of largely unconfined locally 
generated runoff from modified catchments. The term 
rainwater is often used interchangeably with runoff and 
signifies the water running off surfaces on which rain 
has directly fallen. The collected runoff may be used 
for irrigation or domestic and animal consumption 
(Beckers B. et all, 2013, 150).Commonly two types of 
runoff harvesting are distinguished by the size of the 
harvested catchment: Micro and macro catchment 
runoff harvesting (Figure 4.37).  Also, there is rooftop 
harvesting.

Figure 4.36 The ‘mine’ at Daroca (Zaragoza) built in 1555-1560 to collect 
and drive floodwater safely away from the town (Source: Gerrard C., 
Gutiérrez A.,207) | Şekil 4.36 Daroca’daki (Zaragoza) 1555-1560 yıllarında 
sel suyunu toplamak ve kasabadan güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için 
inşa edilen ‘maden’ (Kaynak: Gerrard C., Gutiérrez A.,207)

Figure 4.36 The ‘mine’ at Daroca (Zaragoza) built in 1555-1560 to collect 
and drive floodwater safely away from the town (Source: Gerrard C., 
Gutiérrez A.,207) | Şekil 4.36 Daroca’daki (Zaragoza) 1555-1560 yıllarında 
sel suyunu toplamak ve kasabadan güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için 
inşa edilen ‘maden’ (Kaynak: Gerrard C., Gutiérrez A.,207)

Figure 4.37 A: Microcatchment type, B: Macrocatchment type, C: Floodwa-
ter harvesting: Floodwater diversion system | Şekil 4.37 A: Mikrohavza tipi, 
B: Makrohavza tipi, C: Sel suyu toplama: Sel suyu yönlendirme sistemi
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Çatı (Avlu) Hasadı
Çatılar, sıvalı avlular ve meydanlar (bazen yollar), 
yüzeyleri genellikle nispeten temiz olduğundan 
veya tortu ve çöplerden kolayca temizlendiğinden, 
yağmursuyunun toplanması için özellikle uygundur. 
Toplanan yağmursuyu genellikle bir oluk sistemi ile 
sarnıçlara veya rezervuarlara taşınır ve hayvansal ve 
evsel tüketim ile bahçelerin küçük ölçekli sulanması 
için kullanılır. Çatıların ve avluların su toplama alanı 
oldukça sınırlı olduğundan, bu sistemler genellikle 
bireysel haneler veya idari ve dini binalar için su 
sağlamaktadır (Şekil 4.38).

Antik çağda çatıda hasat uygulamasının birçok örneği 
vardır. Suriye Resafa’da, evler ve kiliseler çatılara düşen 
yağmursuyunu toplayarak sarnıçlarda depolamaktadır 
(Beckers B. ve diğerleri, 2013, 150).

Rooftop (courtyard) harvesting
Roofs, plastered courtyards and squares (sometimes 
roads) are especially suitable for the collection of 
runoff as their surfaces are often relatively clean or 
easily cleaned of sediments and litter. The collected 
runoff is usually conveyed by a gutter system to 
cisterns or reservoirs and used for animal and domestic 
consumption and the small-scale irrigation of gardens. 
As the catchment area of roofs and courtyards are 
rather limited these systems usually provided water 
of high purity suitable for individual households or 
administrative and religious buildings (Figure 4.38). 

There are many examples of the application of rooftop 
harvesting in ancient times. In Resafa, Syria, individual 
houses and churches harvested the rain falling on the 
roofs and stored it in bottle-shaped cisterns (Beckers 
B. et all, 2013, 150). 

Figure 4.38 Examples of micro and macro runoff harvesting techniques| 
Şekil 4.38 Mikro ve makro yüzey akışı toplama teknikleri örnekleri

Mikro havza yüzey akışı toplama
Mikro havza yüzey akışı çiftçiliği, küçük ekili su 
havzalarından gelen akışın, onu bitişik tarlalara veya 
tek tek bitkilere kanalize etmek için toplanmasıdır. 
Havzaların yerini bir tür özel toprak işleme tekniği, 
setler veya yığma duvarlar almaktadır (Şekil 4.39). 
Yamaçlarda inşa edilmiş birçok tarım terasları vardır. 
Orta derecede dik ve düz alanlarda, sistemler ya 
kazılarak (hendek, çukur) ya da bentleri olan küçük 
akış havzaları oluşturularak inşa edilebilir. Akdeniz 
bölgesinde ve Batı Asya’da su toplamaya yönelik tarım 
terasları bol miktarda bulunmaktadır (Beckers B. ve 
diğerleri, 2013, 152).

Makro havza yüzey akışı toplama
Makro havza su hasadı aynı zamanda “uzun eğimlerden 
su hasadı” veya “dış toplama sistemlerinden hasat” 
olarak da adlandırılır (Pacey & Cullis 1988). Uzun 
eğimler gibi daha büyük havzalarda akışı toplayan 
sistemlere genel olarak Makro havza akışı veya 
uzun eğimli akış tarım sistemleri denir. Genellikle 
ayrıntılı yapıların inşasını gerektirirler ve bakım emek 
yoğundur. Bir nevi eğimli kanal sistemidir (Şekil 
4.39). Akışın ekili alanlara veya yerleşim alanlarına 
ulaşmadan önce buharlaşmasını önlemek için eğimin 
üst ve orta kısımlarına kanallar (hendekler veya setler) 
inşa edilerek akış kaybı büyük ölçüde azaltılabilir. 
Yamaç kanal sistemleri genellikle tarım alanlarına su 
sağlar. Hafir ve Tabias, genellikle dolgu yapılan arazi 
yanlarında inşa edilen büyük açık rezervuarlardır. 
Kazılarla, hayvan ve insan tüketimi için yarım daire 
biçimli açık su havzaları oluşturulur (Şekil 4.38). Doğal, 
yamaç tortullarını ve akıntılarını depolayan dikdörtgen 
setlerdir (Beckers B. ve diğerleri, 2013, 152). 

Micro catchment runoff harvesting

Microcatchment runoff farming is the collection of 
runoff from small cultivated watersheds to channel it 
into adjacent plantations or individual plants. Basins 
are either replaced by some kind of special tillage 
technique, embankments or masonry walls (Figure 
4.38). There are many other types of agricultural 
terraces built on the slopes. In moderately steep 
to flat areas, systems can be constructed either by 
digging (ditch, pit) or by constructing small flow basins 
with embankments. Agricultural terraces for water 
collection are plentiful in the Mediterranean region 
and Western Asia (Beckers B. et all, 2013, 152).

Macro catchment runoff harvesting

Macro catchment water harvesting is also called 
“water harvesting from long slopes” or “harvesting 
from external catchment systems” (Pacey & Cullis 
1988). Systems that collect runoff in larger basins, 
such as long sloping slopes, are commonly referred 
to as Macro catchment runoff or long-slope runoff 
farming systems. They often require the construction 
of elaborate structures and maintenance is labor  
intensive. It is a kind of slope channel system (Figure 
4.39). Flow loss can be greatly reduced by constructing 
channels (ditches or embankments) in the upper 
and middle parts of a slope to prevent runoff from 
evaporating before it reaches cultivated or residential 
areas. Hillside canal systems often supply water to 
agricultural fields. Excavations are semicircular open 
water basins for animal and human consumption 
(Figure 4.39). Natural, rectangular embankments that 
store slope sediments and flows (Beckers B. et all, 
2013, 152).
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Yamaç kanal sistemleri Negev’de bulunabilir, Hafirs 
Sudan’da, Tabias Mağrip’te ve İber Yarımadası’nda 
yaygın olarak uygulanmıştır. İspanya’da Aljibe sistemleri 
olarak adlandırılan sistemler, su akışını sarnıçları 
doldurmak için tepeden yamaca yönlendiriyordu. 

Ürdün, Petra’da yerliler, yeryüzündeki ana kayanın 
bolluğu nedeniyle, özellikle içme suyu amaçlı olarak 
akış hasadı için mükemmel koşullar buldular. Burada 
çok sayıda kayaya oyulmuş kanal sistemi akıntıyı 
toplamış ve sarnıçlara iletmiştir (Beckers B. ve diğerleri, 
2013, 152).Sarnıçlar, su depolamak için insan yapımı 
mağaralar veya yeraltı yapılarıdır. Sarnıçların duvarları 
genellikle sıvalıdır; derin sızma veya buharlaşma 
yoluyla su kayıpları minimum düzeyde olabilir. 
Sarnıçların inşası birkaç bin yıl önce uygulanıyordu; 
bunun için kireçli kayalar tercih edilmiştir. Geleneksel 
olarak, Akdeniz evlerinde bir kiler odası, yağmur 
suyunu depolamak için özel olarak tasarlanmıştır 
(Prinz D., Singh A., 2000, 4).

Sarnıçların görüldüğü bir toplum Mayalardır. Maya 
su yönetim sistemi temel olarak yağmur suyunun 
toplanması ve depolanmasına dayanıyordu. Antik 
Maya’nın evi olan Yucatan Yarımadası, üstünde ince 
bir zemin tabakası olan gözenekli kireçtaşından oluşur. 
Yağmur suyu zeminden ve kireçtaşından kolayca geçer 
ve bu nedenle yarımadada neredeyse tamamen yüzey 
suyu eksikliği vardır. Yağmur suları kireçtaşından 
geçerken bir kısmı yer altı mağaralarında birikme yapar. 
Yüzeydeki kireçtaşı kırılırsa, su dolu mağara ortaya 
çıkar ve “Cenote” denilen yapıyı oluşturur. Maya, bu 
Cenote’lerden mümkün olan her yerde bir su kaynağı 
olarak yararlandı. Doğal mağaraların olmadığı yerlerde 
Mayalar insan yapımı sarnıçlara yöneldiler. “Chultun” 
olarak bilinen bu sarnıçlar, suyun dışarı sızmaması için 
kireç sıva ile kaplanmıştır. (Alatalo E., 2017).

Türkiye’deki Sarnıçlar

İzmir
İzmir Kadifekale’de bulunun kale içi sarnıcı Antik 
Dönem su mühendisliği ve arkeolojisi açısından son 
derece değerlidir (Şekil 4.41). Sarnıç andezit ana kaya 
oyularak yüksek hacimli bir alanın oluşturulması ile 
oluşturulmuştur. Sarnıç hem tabanda hem de alanı 
sınırlayan duvarlarda su geçirgenliğinin ortadan 
kaldırılması için kireç harçla sıvanmıştır. Kadifekale’de 
inşa edilmiş olan bu önemli kamu yapısı 2656 m³’lük su 
depolama hacmine sahiptir. (Alatepeli, S., 2016).

Hillside conduit systems can be found in the Negev, 
Hafirs were widely applied in the Sudan, Tabias in the 
Maghreb and on the Iberian Peninsula. In Spain so 
called Aljibe systems channeled runoff from hillslope 
to fill cisterns. In Petra, Jordan, the inhabitants found 
excellent conditions for runoff harvesting especially 
for drinking water purposes due to the abundance of 
outcropping bedrock. Here a multitude of rock-carved 
conduit systems collected the runoff and channeled it 
to cisterns (Beckers B. et all, 2013, 152).

Cisterns are man-made caves or underground 
constructions to store water. Often the walls of these 
cisterns are plastered; their water losses by deep 
percolation or by evaporation can be minimal. The 
construction of cisterns was already practiced several 
thousand years ago; chalky rocks were preferred. 
Traditionally, in Mediterranean houses, one cellar 
room was specifically designed to store rainwater 
(Prinz D., Singh A., 2000, 4).

A society where cisterns are seen is the Mayas. The 
Maya water management system was mainly based on 
the collection and storage of rainwater. The Yucatan 
Peninsula, home of the ancient Maya, consists of 
porous limestone with a thin layer of soil on top. 
Rainwater easily passes through soil and limestone, 
and therefore there is an almost complete lack of 
surface water on the peninsula. As the rainwater passes 
through the limestone, some of it comes to rest in the 
underground caves. If the limestone at the surface is 
broken, the water-filled cave is exposed and forms 
what is called a cenote. The Maya took advantage of 
these cenotes as a source of water wherever possible. 
Where natural caves were absent, the Mayans turned 
to man-made cisterns. Known as Chultun, these 
cisterns were lined with lime plaster to prevent water 
from seeping out. (Alatalo E., 2017).

Cisterns in Turkey

İzmir
This cistern is valuable in terms of antique period 
hydraulic engineering and archaeology.The cistern was 
formed by carving the andesite bedrock and forming a 
high-volume area. The cistern was plastered with lime 
mortar to eliminate water permeability on both the 
floor and the walls bordering the area. This important 
public structure built in Kadifekale has a water storage 
volume of 2656 m³ (Alatepeli, S., 2016).

Figure 4.39 Cenote  | Şekil 4.39 Cenote 

Figure 4.40 The opening at the entrance of an underground cistern | Şekil 
4.40 Yeraltı sarnıcının girişindeki delik

Figure 4.41 Water harvesting pools on top of the Kadifekale cistern 
and Figure 4.42 Kadifekale (Izmir) Big Cistern General View | Şekil 4.41 
Kadifekale Büyük Sarnıç Genel Görünüş ve Şekil 4.42 Sarnıç Yapısı Üst 
Örtüsü Üstünde Su Toplama Havuzları
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Mardin
Mardin’deki Dara Antik Kenti’ndeki sarnıcın 6. yüzyıl 
Roma dönemine ait olduğu bilinmektedir. Kaynaklara 
göre, bu su kaynakları sayesinde kent, özellikle Sasani 
orduları tarafından çevrildiği ve dışarıyla temasın 
kesildiği, dönemlerde uzun süre direnebilmiştir. 
(Şekil 4.42). 

İtalya’daki Sarnıçlar
Antik sarnıçlara bir başka örnek de ‘Venedik İyi 
Filtreleyen Sarnıçlar’dır.(‘The Venetian Well-Filtered 
Cisterns’). Yeraltı sarnıcının duvarları ve tabanı kil 
tabakasıyla kaplanmıştır. Daha sonra kil, yağmur 
suyunu filtrelemek amacıyla farklı boyutlarda temiz 
kum katmanlarıyla kaplanmıştır. Filtrelenen su, sarnıç 
içindeki kuyuda toplanır. Sarnıcın tepesine de, yapının 
dışarıdaki tek parçası olan “vera da pozzo”yu (kuyu 
başı) yerleştirmişlerdir (Şekil 4.43). 

Mardin
The cistern in the ancient city of Dara in Mardin belongs 
to the 6th-century Roman period, and the sources say 
that it was able to resist for a long time thanks to these 
water resources, especially during the periods when 
the city was surrounded by the Sassanid armies and 
its contact with the outside was cut off (Figure 4.42).

Cistern in Italy
Another example of ancient cisterns are ‘The Venetian 
Well-Filtered Cisterns’. The walls and floor of the 
underground cistern were covered with a layer of 
clay. The clay was then covered with layers of clean 
sand of different sizes which had the aim to filter the 
rainwater. The filtered water is collected in the well 
inside the cistern. At the top of the barrel, they placed 
the “vera da pozzo” (wellhead), the only part of the 
structure outside of the pavement (Figure 4.43).

Canal System in the Mediterranean
The oldest irrigated agriculture was made in Egypt 
near the Nile River around 5000 BC which was using 
the peak of the flood (Angelakis, et al. 2020). A similar 
system was adopted in Mesopotamia near the Tigris 
and Euphrates Rivers which consists of connection of 
canal systems through the ancient Semitic city-state, 
Mari.

Floodwater harvesting
Flood water harvesting (or stream irrigation) is 
a technique that collects and stores water from 
short lived streams during flood events. Floodwater 
harvesting mostly requires the construction of 
elaborate hydraulic structures like large dams or dikes 
and distribution facilities. Commonly, the harvested 
streams are of small or medium size as the regular 
floods occurring are more predictable and manageable 
than in larger streams. Two techniques are usually 
distinguished: floodwater harvesting within stream 
(wadi) beds and off-wadi harvesting or floodwater 
diversion (Figure 4.44) (Beckers B. et all 2013, 153). 

Akdeniz’de Kanal Sistemi
En eski sulu tarım, Mısır’da, MÖ 5000 civarında, 
taşkının en yoğun noktasını kullanan Nil Nehri 
yakınında yapılmıştır (Angelakis, et al. 2020). Benzer 
bir sistem Mezopotamya’da Dicle ve Fırat Nehirleri 
yakınında, kanal sistemlerinin antik Sami şehir devleti 
Mari aracılığıyla bağlanmasıyla oluşturulmuştur.

Sel Suyu Hasadı (Floodwater harvesting)
Sel suyu hasadı (veya akarsu kaynaklı sulama), taşkın 
olayları sırasında kısa ömürlü akarsulardan su toplayan 
ve depolayan bir tekniktir. Sel suyu hasadı çoğunlukla 
büyük barajlar veya setler gibi ayrıntılı hidrolik yapıların 
ve dağıtım tesislerinin inşasını gerektirir. Düzenli 
olarak meydana gelen taşkınlar daha büyük akarsulara 
göre daha öngörülebilir ve yönetilebilir olduğundan, 
hasat edilen akarsular genellikle küçük veya orta 
büyüklüktedir. Genellikle iki teknik ayırt edilir: akarsu 
(vadi) yataklarında taşkın suyu hasadı ve vadi dışında 
hasat veya taşkın suyu saptırma yöntemleridir (Şekil 
4.44) (Beckers B. ve diğerleri 2013, 153).

Figure 4.43 Mardin , Dara cisterns | Şekil 4.43 Mardin , Dara Sarnıçları

Figure 4.44 The Venetian Well-Filtered Cisterns| Şekil 4.44 Venedik İyi 
Süzgeçli Sarnıçlar Örneği

Figure 4.45 Examples of floodwater harvesting techniques| Şekil 4.45
 Sel suyu toplama tekniklerine örnekler

Figure 4.45 Examples of floodwater harvesting techniques| Şekil 4.45      
Sel suyu toplama tekniklerine örnekler
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Vadi Bed Floodwater Harvesting
Structures are built along valley beds to partially or 
completely dam flood water and store it in surface 
reservoirs or channel deposits (Figure 4.46). A common 
type of this technique is called the terraced wadi 
system. These systems are usually built for agricultural 
purposes. Terraced valley systems consist of a series of 
small dams (control dams) that cut sections of a valley 
road. Control dams reduce the flow rate of floods. As a 
result, the transported sediments accumulate behind 
the dams and gradually form a terrace reservoir 
upstream. Excess water flows to the next component 
of the system, where the same process continues 
(Beckers B. et all 2013, 154).

Examples of ancient terraced Vadi systems can be found 
in the Negev in Israel, in the Petra region in Jordan, in 
the Matmata Mountain region in Tunisia where they 
are called Jessour, in Libya and in Andalucia in Spain 
where the system is locally called Cultivo de Cañada 
(Beckers B. et all 2013, 154).

Jessour is an ancient runoff water harvesting technique 
widely practiced in the (semi) arid highlands. Jessour 
technology is generally practiced in mountain dry 
regions with medium to high slopes. Jessour is the 
plural of jessr, which is a hydraulic unit made of three 
components: the impluvium, the terrace and the 
dyke. The impluvium of the catchment is the area 
that collects and conveys runoff water. The terrace or 
cropping zone is the area in which farming is practiced. 
It is formed progressively by the deposition of sediment 
(Water Harvesting Guidelines to Good Practice , 2013, 
37). 

Vadi Yatağı Taşkın Suyu Hasadı
Yapılar, taşkın sularını kısmen veya tamamen baraj 
yapmak ve yüzey rezervuarlarında veya kanal 
çökellerinde depolamak için vadi yatakları boyunca 
inşa edilir (Şekil 4.46). Bu tekniğin yaygın bir türü 
teraslı vadi sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemler 
genellikle tarımsal amaçlar için inşa edilir. Teraslı vadi 
sistemleri, bir vadi yolunun bölümlerini kesen bir dizi 
küçük barajdan (kontrol barajı) oluşur. Kontrol barajları 
taşkınların akış hızını azaltır. Sonuç olarak, taşınan 
tortular barajların arkasında birikir ve kademeli olarak 
yukarı akışta bir teras rezervuarı oluşturur. Fazla su, aynı 
sürecin devam ettiği sistemin bir sonraki bileşenine 
akar (Beckers B. ve diğerleri 2013, 154).

Eski teraslı Vadi sistemlerinin örnekleri İsrail’de 
Negev’de, Ürdün’de Petra bölgesinde, Tunus’ta 
“Jessour” olarak adlandırılan Matmata Dağı bölgesinde, 
Libya’da ve sistemin yerel olarak “Cultivo de Cañada” 
olarak adlandırıldığı İspanya’da Endülüs’te bulunabilir 
(Beckers B. ve diğerleri, 2013, 154).

Jessour, (yarı) kurak yaylalarda yaygın olarak uygulanan 
eski bir akış suyu toplama tekniğidir. Jessour teknolojisi 
genellikle orta ila yüksek eğimli dağların kuru 
bölgelerinde uygulanmaktadır. Jessour, üç bileşenden 
oluşan hidrolik bir birim olan jessr’nin çoğul halidir: 
impluvium, teras ve bent. Havzanın impluviumu, akış 
suyunu toplayan ve ileten alandır. Teras veya kırpma 
bölgesi, çiftçiliğin uygulandığı alandır. Sedimentin 
birikmesiyle aşamalı olarak oluşur (Water Harvesting 
Guidelines to Good Practice, 2013, 37).

Sel Suyu Yönlendirme Sistemleri
Sel suyu yönlendirme sistemleri, suyu bitişik depolama 
cihazlarına veya tarlalara iletmek için bir vadi kanalından 
taşan taşkınları yönlendirmek için inşa edilmiştir (Şekil 
4.47 ve Şekil 4.48). Bu, ya vadinin bazı kısımlarına set 
çekilerek ya da tüm kanalı bloke ederek gerçekleştirilir. 
İstinat yapılarına yönlendirme barajları denir. Bu 
sistemler tarlaları sulamak veya hayvan ve insan su 
tüketimi için kullanılmıştır. Böyle bir sistemin etkileyici 
bir örneği, Yemen’in Ma’rib kentindeki Büyük Barajdır. 
Sel suyu yönlendirme sistemlerinin diğer örnekleri, 
Suriye’deki Resafa’nın sel suyu toplamasistemi, 
Ürdün Jawa’daki baraj ve gölet sistemi, Umman’daki 
Negev’in akış çiftliklerindeki yönlendirme sistemleri 
ve güneydoğu İspanya’daki Boqueras ve Acequiade 
Cañon sistemleridir.

Figure 4.46 Floodwater harvesting within streambed, a cross-section of 
a jessour system(Source: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice, 
2013,10) | Şekil 4.46 Jessour sisteminin bir kesiti olan dere yatağı içinde 
taşkın suyu hasadı Figure 4.46 Floodwater harvesting within streambed, a cross-section of 

a jessour system(Source: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice, 
2013,10) | Şekil 4.46 Jessour sisteminin bir kesiti olan dere yatağı içinde 
taşkın suyu hasadı

Floodwater Diversion Systems
Floodwater diversion systems are built to deflect floods 
from a wadi channel to convey the water to adjacent 
storage devices or fields (Figure 4.46 and 4.47). This is 
either accomplished by damming parts of the wadi or 
blocking the entire channel. The retaining structures 
are called diversion dams. Those systems have been 
used to irrigate fields or for animal and human water 
consumption. An impressive example of such a system 
is the Great Dam in Ma’rib, Yemen. Other examples 
of floodwater diversion systems are the floodwater 
harvesting system of Resafa in Syria,  the dam and 
pond system in Jawa, Jordan, diversion systems in the 
runoff farms of the Negev, in Oman, and the Boqueras 
and Acequiade cañon systems in southeast Spain.
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Water scarcity is one of the most limiting factors for 
sustainable agriculture in large parts of southeastern 
Spain. The climate in this region is semi-arid. Part 
of the solution to this problem comes from the 
restoration of traditional catchment structures. Here 
we describe technology of small earth or stone dams 
that divert floodwater from intermittent streams to 
cultivated fields with almond orchards and/or cereals. 
The diverted water will temporarily flood the fields 
and provide water to the crops. On fields in this region 
with a slope of more than ~3%, terraces are required 
to reduce the slope and retain the floodwater for as 
long as possible. With these systems, water can be 
harvested up to 8 times a year, mostly during high-
intensity precipitation events in spring and autumn. 
A well-designed Boquera system can provide up to 
550 mm of additional water in areas with an average 
annual rainfall of 300mm. These structures reduce the 
volume of flow in intermittent streams, reducing the 
intensity of floods and increasing crop yields (Water 
Harvesting Guidelines to Good Practice, 2013, 53).

Su kıtlığı, güneydoğu İspanya’nın büyük bölümlerinde 
sürdürülebilir tarım için en sınırlayıcı faktörlerden 
biridir. Bu bölgenin iklimi yarı kuraktır. Bu sorunun 
çözümünün bir kısmı, geleneksel su toplama yapılarının 
restorasyonundan gelmektedir. Burada, taşkın suyunu 
aralıklı akarsulardan badem bahçeleri ve/veya 
tahılların bulunduğu ekili alanlara yönlendiren küçük 
zemin veya taş barajların teknolojisi açıklanmaktadır. 
Yönlendirilen su, tarlaları geçici olarak sular altında 
bırakacak ve ekinlere su sağlayacaktır. Bu bölgedeki 
eğimi ~%3’ten fazla olan tarlalarda, eğimi azaltmak ve 
sel suyunu mümkün olduğunca uzun süre tutmak için 
teraslar gereklidir. Bu sistemlerle, çoğunlukla ilkbahar 
ve sonbahardaki yüksek yoğunluklu yağış olayları 
sırasında yılda 8 defaya kadar su hasadı yapılabilir. 
İyi tasarlanmış bir Boquera sistemi, yıllık ortalama 
300 mm yağış alan bölgelerde 550 mm’ye kadar ek 
su sağlayabilir. Bu yapılar, aralıklı akarsulardaki akış 
hacmini azaltarak taşkınların yoğunluğunu azaltır ve 
mahsul verimini artırır (Water Harvesting Guidelines 
to Good Practice, 2013, 53)

Figure 4.47 Floodwater diversion system (off-streambed) | Şekil 4.47 Sel 
suyu yönlendirme sistemi (Akarsu yatağı dışında) Figure 4.47 Floodwater diversion system (off-streambed) | Şekil 4.47 Sel 

suyu yönlendirme sistemi (Akarsu yatağı dışında)

Figure 4.48 Water flowing through a traditional channel system (acequia) 
towards almond terraces | Şekil 4.48 Geleneksel bir kanal sisteminden 
(acequia) badem teraslarına doğru akan su (Kaynak:Water Harvesting, 
Guidelines to Good Practice,2013,36)
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4.2 KENTSEL SU ALANLARININ KENTSEL ARAZİ 
KULLANIMI İLE İLİŞKİSİNİN HARİTALANMASI

Bu çalışma kapsamında, İzmir’in “ani sağanak 
olaylarına” karşı afet sırasında hasar görebilirliğini 
haritalamak ve değerlendirmektir. Şiddeti düşük 
sağanaklar daha sık ve şiddeti yüksek sağanaklar 
daha da şiddetli hale geldikçe, şehirlerin yağmur suyu 
drenajını, birbirine bağlı sistemlerini, altyapı kararlarını 
ve politikalarını yönlendiren bilgi sistemlerini hızla 
dönüştürmesi gerekecektir.

Birçok şehirde, karar verme için bilgiyi üreten, 
değerlendiren, kullanan ve yayan kurumsallaşmış 
uygulamalar olarak tasarlanan, yeni veya eskilerinin 
değiştirilmesi ile bilgi sistemlerinin geliştirilmesi 
gerekecektir. Rosenzweig ve diğ., (2019)’a göre sağanak 
direncini desteklemek için üç temel bilgi kategorisi 
bulunmaktadır. 

1)Ani sağanak tehlikesini belirleyen günümüz hava 
durumu ve gelecekteki iklim koşulları hakkında bilgi,
2)Kentsel sosyo-ekolojik ve altyapı sistemlerinin afet 
sırasında hasar görebilirliği hakkında bilgi,
3)Ani sağanak yönetimi için potansiyel stratejiler 
hakkında bilgi.

Bu çalışma, ikinci ve üçüncü kategoriyle ilgilidir; özellikle, 
zeminin su izolasyonu, kanalizasyon ve değişikliğe 
uğramamış akarsu ağının kentsel başkalaşım nedeniyle 
yüzey suyu akış yollarındaki büyük değişiklikleri ilgili 
çalışmalarla birlikte sel tehlike haritaları aracılığıyla 
modellenen hidrolik kırılganlık ile ilgilidir. Bununla 
birlikte, bu araştırma, sistemin bilgisini, kentsel alanın 
var olan kırılganlığını azaltmayı amaçlayan yönetim 
stratejileri, planlar veya projelerin tanımına bağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Önerilen yaklaşımda, ani sağanak olaylarına karşı 
kırılganlık gösteren alanların tanımı, “birlikte 
evrimleşen dirençlilik” vizyonuna göre, sistemin 
bilişsel olarak yeniden düzenlenmesi süreci olarak 
tasarlanan “sistemin dirençliliğine” yönelik ilk adım 
olarak görülmektedir. Bu vizyon sayesinde, dirençli 
kentsel planlamanın koşullarını, sistemin yapısal 
çerçevesinin korunmasını, kısa ve uzun vadede farklı 
ancak iç içe geçmiş eylemler ve stratejiler yoluyla 
gelişme yeteneğini belirlemek mümkündür. Buna göre, 
dirençlilik, özellikle karar verme süreçlerinde ilginç bir 
deney alanı haline gelmiştir, çünkü sorunların yeniden 
tanımlanması (örneğin, kırılganlık analizi), kamu 
yönetimi, vatandaşlar ve paydaşlar arasındaki ortak 
yaklaşımların yeniden inşasını tanımlamaktadır.

Bu çalışma ile ele almak istediğimiz konu, sel olayına 
yatkın alanları ani sağanaklara maruz olabilecek bölge 
olarak eşleştirmek için kullanılabilecek, otomatik 
olarak üretilmiş bir yardımcı veri seti kullanarak İzmir 
şehrinin hidrolik kırılganlığını haritalamaktır. 

4.2 MAPPING THE RELATIONSHIP OF URBAN WATER 
AREAS WITH URBAN LAND USE

Within this premises, the focus of this work is to map 
and assess the vulnerability of the Province of Izmir 
to “cloudburst events”. As minor cloudburst events 
become more frequent and extreme events more 
severe, cities will need to rapidly transform their 
stormwater drainage and interdependent systems, and 
the knowledge systems that guide their infrastructure 
decisions and policy.For most cities, this will require 
developing new or modified knowledge systems 
here intended as the institutionalized practices that 
generate, evaluate, utilize, and disseminate knowledge 
for decision-making. According to (Rosenzweig et. all, 
2019) there are three basic categories of knowledge to 
support cloudburst resilience:
1)Knowledge of the contemporary weather and future 
climate conditions that determine cloudburst hazard 
2)Knowledge of the vulnerability of urban socio 
ecological and infrastructure systems and
3)Knowledge of potential strategies for cloudburst 
management.

This work deals with the second and the third category 
especially concerns the hydraulic vulnerability 
modelled through conventional flood hazard maps 
with associated studies on major changes to surface 
water flow paths due to soil sealing, canalization, 
and other urban alteration of the original stream 
network. Nevertheless, this research aims to bridge 
the knowledge of the system to the definition of 
management strategies, plans, or projects aimed at 
reducing the intrinsic vulnerability of the urban area.

In the proposed approach, the definition of the 
vulnerable areas to cloudburst events is seen as the 
first step towards the “resilience of the system”, 
intended as a process of cognitive reorganization of 
the system, according to the vision of “co-evolutionary 
resilience”. Through this vision, it is possible to 
identify the conditions for resilient urban planning: 
the preservation of the system’s constitutional 
framework and the ability to evolve through distinct 
but intertwined actions and strategies in the short 
and long term. In this view, resilience has become 
an interesting area of experimentation, especially 
to the decision-making processes because the re-
definition of problems (e.g. vulnerability analysis) 
defines the reconstruction of common approaches 
between the Public Administration, the citizens and 
the stakeholders. 

The issue that we want to address with this work is 
to map how the city of Izmir is subject to hydraulic 
vulnerability using an auto-produced ancillary dataset 
that can be employed to map the flooding-prone areas 
to cloudburst events. 
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4.2.1 METODOLOJİ

İzmir İli Arazi Kullanım Değişiklik Analizi
İzmir İli 1187869.08 hektarlık bir alana yayılmıştır 
ve Ege Denizi’nde Yunan Arcipelago’ya (Sakız Adası) 
doğru bir burun oluşturan Türkiye’nin batı kıyısını 
kapsar. İzmir, heterojen topoğrafyası, karakteristik 
flora ve faunası, kıyılar için şekillendirilmiş bir yapısı 
ve tarihi alanlar ve arkeolojik mirasa sahip devasa 
doğal kaynakları ile ayırt edici bir kimliğe sahiptir. 
Rakımı 0 ile 1.200 m arasında değişir ve yarımada 
yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı Akdeniz iklimi ile 
karakterizedir.İzmir, Türkiye’nin en hızlı kentleşme 
süreçlerinden birini yaşamaktadır. İzmir ilinde Corine 
Arazi Örtüsü veri seti üzerinde bir Arazi Kullanım 
Değişikliği analizi tarafından alınan 1990 ve 2018 yılları 
arasındaki son arazi kullanımı değişikliğine ilişkin ham 
veriler, Ege Dağlık Burnu’nun bu bölümünün ekolojik 
bütünlüğünde tahrik edici azalmaya neden olurken, 33 
bin hektardan fazla arazinin tarımsal veya doğal/yarı 
doğal alanlardan kentsel kullanıma dönüştürüldüğünü 
göstermektedir. Bir fikir edinmek için, mutlak kentleşme 
süreci, yapay arazi kullanımlarındaki %99.3’lük bir 
değişim oranına tekabül etmektedir. Bu, İzmir’deki 
kentsel alanların her yıl ikamet eden kişi başına 4,26 m² 
eşit bir kentleşme hızı ile 20 yıldan daha kısa bir sürede 
neredeyse iki katına çıktığı anlamına gelmektedir.

Özellikle kentleşme süreci, düzlük, verimli tarım 
alanlarında (26 bin hektar) gerçekleşmiştir, ancak 
aynı sürecin Türkiye’nin karakteristik doğal ve yarı 
doğal Akdeniz ortamını çevreleyen bölgelerinde de 
gerçekleştiği dikkat çekmektedir. Son 18 yılda 10 bin 
hektardan fazla yarı doğal arazi kullanımı ortadan 
kalkarken, biyoçeşitlilik azalmasına neden olmuştur. 
Çapraz tablolama matrisi, en büyük arazi kullanımı 
değişikliğinin, kesintili kentsel dokuya dönüşürken 8 
bin hektardan fazla azalan ve endüstriyel veya ticari 
birimler haline gelen 3 bin hektardan fazla karmaşık 
ekim modellerinde olduğunu göstermektedir. Ancak, 
kalıcı olarak kentsel, endüstriyel veya ticari alanlar 
haline gelen sulanan arazide başka önemli geçişler 
de olmuştur. Daha da kötüsü, önemli ölçüde azalan 
yüksek doğal alanlar, doğal otlaklar ve geçiş ormanlık-
çalılıkların varlığı ile tarımda büyük kayıplar yaşanmıştır.

Önemli kentleşme süreçleri, İzmir’in eko mozaiğinin 
önemli bir özelliğini temsil eden sklerofilöz bitki 
örtüsü ve seyrek bitki örtüsüne sahip alanlarda 
da gerçekleşmiştir. Diğer önemli geçişler, tarım 
arazilerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yol 
açan yapılaşmamış arazilerde gerçekleşmektedir: 34 
bin hektardan fazla sulanabilir olmayan arazi, kalıcı 
olarak sulanan arazi haline gelmiştir (bu, Bu geçişin 
niceliksel olarak yeni kentsel alanların kapladığı toplam 
arazi miktarına eşit olduğuna dikkat edilmelidir), 14 bin 
hektar sulanabilir olmayan arazi karmaşık ekim alanı 
haline gelmiştir ve iğne yapraklı ormanlardan ormanlık-
çalılıklarına güçlü bir dönüşüm süreci, ormancılığın 
evrimsel dinamikleri aracılığı ile yaşanmaktadır.

4.2.1 METHODOLOGY

Land Use Change Analysis in the Province İzmir
The Izmir Province spans 1187869.08 ha and it covers 
the western coast of Turkey that creates a promontory 
in the Aegean Sea toward the Greek Arcipelago (Chios).
Izmir has a distinctive identity with a heterogeneous 
topography, a characteristic flora and fauna, a 
shaped conformation for the coasts and huge natural 
resources with historical sites and archaeological 
heritage. The altitude ranges between 0 and 1200 m 
and the peninsula is characterized by a Mediterranean 
climate with hot and dry summer and rainy winter. 
The Izmir Province is experiencing one of the most 
rapid urbanization processes in Turkey. Raw data on 
the recent land-use change between 1990 and 2018 
taken by a Land Use Change analysis on Corine Land 
Cover dataset in the Province of Izmir demonstrate 
that more than 33 thousand hectares of land were 
converted from agricultural or natural/seminatural 
into urban uses while provoking a sensible reduction 
of the ecological integrity of this part of the Aegean 
Promontory. To get an idea, the absolute urbanization 
process corresponded to a rate of variation by the 
artificial land uses of 99.3%. This means that urban 
areas in the Izmir Province almost doubled in less than 
20 years with a speed of urbanization equal to 4.26 
square meters for each resident per year. 

Particularly, the urbanization process occurred at 
the expense of plain, fertile agricultural areas (26 
thousand hectares), but it is noticeable that the 
same process occurred even at the expenses of the 
characteristic natural and seminatural Mediterranean 
environment that surround this part of Turkey: more 
than 10 thousand hectares of seminatural land uses 
disappeared in the last 18 years while revealing a strong 
biodiversity reduction process.The cross-tabulation 
matrix indicates that the biggest land-use change 
has happened to the complex cultivation patterns, 
who decreased by more than 8 thousand hectares 
while becoming discontinuous urban fabric and more 
than 3 thousand hectares who became industrial or 
commercial units. But other considerable transitions 
also happened to the permanently irrigated land that 
became urban, industrial, or commercial areas. What 
is worse, big losses happened even to agriculture 
with the presence of high natural areas, the natural 
grassland and the transitional woodland-shrub which 
are decreasing dramatically.

Significant urbanization processes happened finally to 
sclerophyllous vegetation and the sparsely vegetated 
areas, which represent an important particularity 
of the eco mosaic of this Province.Other important 
“transitions” are even happening in the unbuilt land 
which is experiencing a certain kind of transformation 
which leads to a more “intensive” utilization of the 
agricultural land: more than 34 thousand hectares 
of non-irrigated arable land become permanently 
irrigated land (it should be pointed out that this 
transition is quantitatively equal to the total amount of 
land taken by new urban areas), 14 thousand hectares 
of non-irrigated arable land has become complex 
cultivation patterns and a strong process of conversion 
from coniferous forest to transitional woodland-shrub 
is happening, due to other agroforestry evolutionary 
dynamics.
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Figure 4.49 Spatial (buffered) distribution of the urbanization process happened to the plain 
agricultural land | Şekil 4.49 Ova tarım arazilerinde meydana gelen kentleşme sürecinin 
mekânsal (tamponlu) dağılımı

Figure 4.50 Spatial (buffered) distribution of the urbanization process happened to the 
natural or seminatural areas | Şekil 4.50 Doğal veya yarı doğal alanlarda gerçekleşen 
kentleşme sürecinin mekânsal (tamponlu) dağılımı

Şekil 4.49 Kentleşme sürecinin mekansal (tampon 
bölgelerde) dağılımı, doğal veya yarı doğal alanlarda 
gerçekleşmiştir

Belirtildiği gibi, kentsel büyüme süreci Akdeniz 
havzasının biyolojik ve çevre açısından zengin 
alanlarından bazılarını tüketirken, doğal sermayenin 
sağladığı düzenleyici, üretken ve kültürel ekosistem 
hizmetlerinin kaybı gibi birbiriyle bağlantılı birkaç 
etkiye neden olmaktadır.

Figure 4.51 Land Use Composition (1990 and 2018) | Şekil 4.51 Arazi Kullanım 
Kompozisyonu (1990 ve 2018)

Figure 4.52 Cross-tabulation matrix of land use change between 1990 and 2018 | Şekil 4.52 
1990 ve 2018 Yılları Arasındaki Arazi Kullanımı Değişiminin Çapraz Tablolama Matrisi

4.2.2 THE “INTRINSIC” VULNERABILITY OF THE CITY

Dealing with hydraulic vulnerability from a cloudburst 
in a city like Izmir (Turkey) means considering this city’s 
extraordinary condition, which is intrinsically sensitive 
to any rainy event. Izmir is a highly-sealed city with 
certain urban districts that reach the peak of 100% of 
sealed surfaces (e.g. the productive sites or the densely 
built-up residential areas). Each rainy phenomenon 
has a slightly higher intensity than normal conditions 
can provoke isolated flooding or other diseases.

It is well-known that the imperviousness, among 
compactness, salinization, desertification, or the loss 
of organic matter, is the worst kind of degradation that 
the soil can receive from a land-use alteration. The so-
called “land take” is defined as an unsustainable kind 
of land-use alteration that compromises the possibility 
of the soil returning to its original natural properties. 

Figure 4.49 The spatial distribution of the urbanization 
process (in buffer zones) took place in natural or semi 
natural areas.

As it has been pointed out, the process of urban 
growth is consuming some of the most biodiverse 
and environmentally rich areas of the Mediterranean 
basin, while causing several correlated impacts, such 
as the loss of biodiversity and the related regulative, 
productive and cultural ecosystem services that the 
Natural Capital provides.4.2.2 KENTİN “İÇSEL” KIRILGANLIĞI

İzmir (Türkiye) gibi bir şehirde bir ani sağanaktan 
kaynaklanan hidrolik kırılganlıkla uğraşmak, bu şehrin 
her türlü yağışlı olaya karşı hassas olan olağanüstü 
durumunu düşünmek anlamına gelir. İzmir, geçirimsiz 
yüzeylerin %100’ üne ulaşan kent bölgelerinin (örneğin, 
üretim alanları veya yoğun yapılaşmış yerleşim 
alanları) bulunduğu, oldukça geçirimsiz yüzeylerle 
kaplı bir şehirdir. Her yağışlı olay, normal koşullardan 
biraz daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir, sel ve diğer 
afetlere neden olabilir.

Yoğunluk, tuzlanma, çölleşme veya organik madde 
kaybı arasındaki geçirimsizliğin, arazi kullanımı 
değişikliğinden zeminin alabileceği en kötü bozulma 
türü olduğu iyi bilinmektedir. Tanımı yapılan “Arazi 
Bozumu” , zeminin orijinal doğal özelliklerine geri 
dönme olasılığını tehlikeye atan sürdürülemez bir tür 
arazi kullanımı değişikliği olarak tanımlanır. 



151

Bölüm IV | Chapter IV

Table 4.5 Average imperviousness value in the different land uses | Tablo 1 
Farklı arazi kullanımlarında ortalama geçirimsizlik değeri

Table 4.5 Average imperviousness value in the different land uses | Tablo 1 
Farklı arazi kullanımlarında ortalama geçirimsizlik değeri

Therefore, the urbanization happened during the 
last twenty years and the related sealing process is 
considered an irreversible dynamic since it does not 
allow to return to natural conditions while maintaining 
the initial stock of the (limited) soil resource.

The peculiarity of Izmir is that is developing a deep 
“compact” urban texture since the soil sealing rate 
for each land use demonstrates that the city has been 
subject to a concentrated anthropic transformation 
while creating a densely built-up core urban area, with 
a low rate of permeability. 

Bu nedenle, son yirmi yılda meydana gelen kentleşme 
ve ilgili geçirimsizlik süreci, (sınırlı) zemin kaynağının 
ilk stokunu korurken doğal koşullara geri dönmeye izin 
vermediğinden geri döndürülemez bir dinamik olarak 
kabul edilir.

İzmir’in özelliği, her arazi kullanımı için zemin 
geçirimsizlik oranı, şehrin yoğun antropik dönüşümüne 
maruz kaldığını gösterdiğinden yoğun bir “kompakt” 
şehir dokusu geliştirmekte ve aynı zamanda düşük 
geçirgenlik oranıyla yoğun bir şekilde inşa edilmiş bir 
şehir merkezi alanı yaratmaktadır.

Raster istatistikleri aracıyla yapılan mekansal analize 
göre, tüm İzmir’de arazi kullanım sınırı “Sürekli 
Kentsel Doku” olarak belirlenmiştir. Ortalama zemin 
geçirimsizlik oranı %75’tir. Aynı zamanda, İzmir’in 
bazı bölgelerinde zemin geçirimsizliğinin bazı ilçelerde 
%100’lik zirveye ulaştığını gösteren yüksek standart 
sapmaya sahiptir. Sürekli kentsel doku arazi kullanımı, 
bu su toplama havzasında kentsel gelişmenin türünü 
karakterize eden bir özellik olarak “Endüstriyel veya 
ticari birimlerden” ortalama olarak çok daha fazla 
geçirimsizdir (%44, yüksek standart sapma ile). “Sürekli 
olmayan kentsel doku” arazi kullanımları ortalama 
olarak %34 oranında geçirimsizdir, bu da görünüşe 
göre daha az etkiliyor gibi görünmektedir, ancak bu 
arazi kullanımlarının büyük ölçüde havzaya yayıldığı 
göz önünde bulundurulmalı ve yapılaşmamış çevre 
bu nedenle bölgenin ekolojik dengelenmesinde çok 
önemli bir rol oynamaktadır.

Kentsel çevrenin biyofiziksel performansını doğru 
bir şekilde kavrarken kentsel sistemi ölçme ve 
değerlendirme kapasitesi kesin ve güvenilir ise kentsel 
adaptasyon gerçekçi bir şekilde takip edilebildiği için 
bu ampirik önlemler çok önemlidir. 

According to a spatial analysis made with the raster 
statistics tool, the average soil sealing of the land-use 
class “Continuous urban fabric” in the entire Izmir 
Province is 75%, with a high standard deviation which 
implies that in the core areas of Izmir city the soil 
sealing reaches the peak of 100% in some districts. 
Continuous urban fabric land uses are averagely 
much more sealed than the “Industrial or commercial 
units” (44%, with a high standard deviation), which 
is a peculiarity that characterizes the kind of urban 
development growing in this catchment. Then, the 
“discontinuous urban fabric” land uses are averagely 
sealed of 34%, which apparently seems to be less 
impacting, but it should be considered that this land 
uses are largely sprawled and diffused in the catchment 
while defining the borders between the built and the 
unbuilt environment thus playing a crucial role in the 
ecological balancing of the area.
 
These empirical measures are crucial since urban 
adaptation can be realistically pursued if the capacity 
to measure and evaluate the urban system is precise 
and reliable while accurately comprehending the 
urban environment’s biophysical performance.
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Yukarıda bahsedilen çalışmalar, kentsel sistemin afet 
sırasında hasar görebilirliğini ölçmede kentsel ve 
çevresel analistlerin, istatistiksel, coğrafi bilgi sistemi 
ve dokümanter bilgileri içeren sahaya özgü bir veri seti 
elde etmek için hem kurumsal veriler hem büyük veriler 
hem de yardımcı ve el ile üretilmiş veriler kullanılarak 
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Son 
yıllarda tarihi merkezi sular altında bırakan yoğun 
yağış olayları geleneksel hidrolojik haritalarda dikkate 
alınmamış, bu nedenle iklim değişikliğinin belirli doğa 
olaylarının dağılımını ve yoğunluğunu ve dolayısıyla 
sel tehlikeleri haritalarını nasıl etkilediğinin farkına 
varılmamıştır.

Bu çalışma, tarihsel bir sel olasılığına dayalı geleneksel 
hidrolojik risk değerlendirmesinin, genişletilmiş 
bir hidrolik kırılganlığı değerlendirmesine kıyasla 
günümüzde nasıl geçersiz olduğunu göstermek için 
farklı veri kümelerini birleştirmek istemektedir.
Mekansal olarak taşkın afeti sırasında hasar 
görebilirliğini azaltma çalışmaları InVEST kullanarak 
modellenmiştir.

4.2.3 KENTSEL YÜZEY AKIŞININ MODELLENMESİ

Kentsel Taşkın Azaltma modeli, Doğal Sermaye Proje’si 
(Natural Capital Project) tarafından yayınlanan In-VEST 
yazılımına (sürüm 3.9.0) yakın zamanda eklenmiştir. 
Bu model, kentsel ekosistem hizmetlerini haritalamak 
için açıkça tasarlanmış ilk araçlardan birini temsil eder, 
çünkü bu araç takımı, şehrin yerleşik altyapılarının 
ekosistem hizmetlerini sağlanması üzerindeki etkisini 
dikkate almadan ekosistem hizmetlerini haritalamak 
için tasarlanmıştır. 

Model, ani sağanak ile potansiyel kentsel selden 
kaçınarak, yüzeysel akış sürecini sınırlamak için 
kentsel su tutma havzaların kapasitesini doğrulamayı 
amaçlamaktadır. Sel eğilimli alanların, yapay yüzeylerin 
(örneğin kentsel alanlar) geçirgen-geçirgen olmayan 
malzemesi türü ile zemin drenajı miktarı (su iletkenliğine 
bağlı olarak) arasındaki etkileşimin, biriken su miktarını 
oluşturduğu alanlar olduğunu varsayar. Model, 
geçirimsiz yüzeydeki suyun doğrudan yanındaki alana 
hareket ettiğini ve doğrudan bir yüzey akış birikimine 
katkıda bulunduğunu göz önünde bulundurarak akıntı 
deşarj sürecini sadeleştirir. Bununla birlikte, yoğun 
kentsel havzalarda, yağmur suyunu tutan bina çatıları, 
teraslar ve diğer yatay veya dikey yüzeyler zemin yüzey 
akışına doğrudan katkıda bulunmaz. Bunun yerine, 
su çeşitli yollarda (örneğin yağmur suyu kanalizasyon 
sisteminin su boruları) geçici olarak tutulur ve bir süre 
sonra toplam deşarja katkıda bulunur.  Bu dinamiğe 
ilişkin literatür, sağanak tehlikelerine maruz kalan 
yapılı çevredeki akışın biyofiziksel niceliğinin, binaların 
miktarı, kalitesi ve yüzeyi, kanalizasyon sistemleri, 
zemindeki parçacıkların varlığı nedeniyle tahmin 
edilmesinin nasıl önemli ölçüde zor olabileceğini 
göstermekte ve zeminin kuruluğu ani sağanak sırasında 
deşarj hacmini etkileyebileceğini söylemektedir.  

Bu nedenle, InVEST modelinin kentsel alanlardaki 
deşarj hacmini akış eğrisi sayısına dayalı düz bir iki 
boyutlu model kullanarak hesaplayarak ampirik bir 
sadeleştirme kullandığı göz önünde bulundurularak 
bu çalışmanın sonuçları değerlendirilmelidir. Akış 
eğrisi sayısı, oldukça geçirimsiz bir yüzeyin olduğu 
ve zeminin iletkenliğinin düşük olduğu durumlarda, 

The studies mentioned above outline that the 
vulnerability of urban systems needs to be evaluated 
using both institutional data, big data, ancillary and 
hand-made data that urban and environmental 
analysts have to build to define a site-specific 
Geographic Information System while obtaining a site 
specific dataset that includes statistical, geographical 
and documental information.The intense rainfall 
phenomena that flooded the historical centre during 
the last years were not considered in traditional 
hydrological maps, thus underestimating how climate 
change affected the distribution and intensity of 
certain natural events and, consequently, the maps of 
flooding hazards. 

We want to combine different datasets to demonstrate 
how the traditional hydrological risk assessment based 
on a historical probability of flooding is nowadays 
obsolete compared with an extended hydraulic 
vulnerability assessment. To do so, we modelled the 
spatial Flooding Vulnerability Mitigation by using 
InVEST.

4.2.3 MODELLING URBAN RUN-OFF

The Urban Flood Mitigation model has been recently 
added to the software In-VEST (version 3.9.0), 
released by the Natural Capital Project. This model 
represents one of the first tools designed explicitly 
for mapping urban ES, since this suite of tools was 
originally designed to map ES while not considering 
the influence of the built-up infrastructures of the city 
on ES provision.

The model aims to verify the capacity of urban 
catchments to limit the run-off process avoiding 
potential urban flooding by a cloudburst. It assumes 
that flood-prone areas are those where a coupled 
interaction between the kind of permeable 
impermeable material of artificial surfaces (e.g., urban 
areas) and the quantity of soil drainage (depending on 
water conductivity) generates the amount of water that 
accumulates by surface run-off during a cloudburst, 
resulting in temporary flooding. The model simplifies 
the process of run-off discharge by considering that 
the water on the impervious surface moves directly 
to the area next to it, contributing directly to a 
surface flow accumulation. Nevertheless, in dense 
urban catchments, the building roofs, terraces and 
other horizontal or vertical surfaces that capture the 
rainwater do not directly contribute to the soil run-off. 
Instead, the water is temporarily withheld in various 
paths (e.g. water pipes of the rainwater sewer system) 
and contributes to the total discharge sometime later. 
Specific literature on this dynamic demonstrates how 
the biophysical quantification of the run-off in the 
built environment exposed to torrential hazards can 
be significantly difficult to estimate since the quantity, 
quality and surface of buildings, the sewer systems, the 
presence of dust in the ground, the dryness of the soil 
can affect the discharge volume during a cloudburst. 

Therefore, the results of this study should be 
evaluated, bearing in mind that the InVEST model uses 
an empirical simplification by calculating the discharge 
volume in urban areas using a plain bidimensional 
model based on the run-off curve number. The run-
off curve number is a parameter that assumes where 
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yüzeysel akış işleminin en yüksek olacağını varsayan bir 
parametredir (örneğin, yüksek yüzeysel akış, tam yağış 
miktarının zemin tarafından tutulmadığı ve kentin 
başka bir bölümünde akmadığı anlamına gelir).

Öte yandan, daha az geçirimsiz yüzey ve iletkenliği 
yüksek zeminler olduğunda, potansiyel tutma 
daha yüksektir. Bu model, gözenekli yeşil alanların 
suyu emerek, yüzey akışlarını yavaşlatarak ve su 
toplama için alan yaratarak (taşkın yataklarında veya 
havzalarda) akış sürecini azaltma potansiyelini dikkate 
alır. Bu model, geçirgen yeşil alanların suyu emerek, 
yüzey akışlarını yavaşlatarak ve su toplama için alan 
yaratarak (taşkın yataklarında veya havzalarda) akış 
sürecini azaltma potansiyelini dikkate alır. Çıktı, 
yüzeysel akış azalmasını (yani, sağanak hacmine kıyasla 
piksel başına tutulan akış miktarını) hesaplar ve her bir 
havza için, taşkın kapsamının potansiyeli ve yapılaşmış 
altyapı hakkında bilgileri üst üste bindirerek ekonomik 
zararın potansiyel tahminini verir.  Bu durumda, modeli 
doğru çalıştırmak için gereken sınırlı veri ve bilgi 
nedeniyle model, ekonomik değerlendirme olmadan 
kullanılmıştır. Gerekli girdiler şunlardır:

•İlgi alanlarını betimleyen Boşaltma Havzası Vektörü;
•Mm cinsinden yağış derinliği (tek bir ani sağanak 
olayının);
•Arazi Kullanım Arazi Örtüsü Haritası (LULC);
•Zemin Hidrolojik Grup Rasterı;
•Arazi Örtüsü Haritasındaki arazi kullanım sınıflarının 
her birine karşılık gelen biyofiziksel değer. Yüzeysel 
akışın tutulması, zemin ve arazi örtüsü arasındaki 
etkileşime bağlı olduğundan, aşağıdaki iki veri 
tabanının dahil edilmesi çok önemlidir:
•LULC’deki veriler, akış eğrisi sayısını (RCN) ayarlamak 
için kullanılır. Akış eğrisi sayısı, hidrolojik zemin 
kapasitesini temsil eder ve akış potansiyelini gösterir, 
akış eğrisi sayısı ne kadar yüksekse, akış potansiyeli de 
o kadar yüksek olur.
•Hidrolik iletkenliğe ilişkin veriler, bir hidrolik eğime 
maruz kaldığında doymuş bir zeminin su iletme 
yeteneğinin nicel ölçümünü doğrulamak için zemin 
drenaj özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Veri Seti
Arazi Kullanım Arazi Örtüsü tamamen akış eğrisi sayısı 
sınıflandırması etrafında inşa edilmiştir. Akış eğrisi sayısı, 
A, B, C ve D içeren tablo, kentsel zeminin geçirgenliği ile 
ilgili sınıflarla (Tablo 4.6) ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, 
arazi kullanımı sınıflandırması tamamen, https://land.
copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/
imperviousness adresinde bulunan Geçirimsizlik 
Yüksek Çözünürlüklü Katman (HRL) veri tabanını 
kullanan USDA sınıfları etrafında oluşturulmuştur. Veri 
seti aşağıdaki özelliklere sahiptir: geçirimsizlik ürünleri, 
zemin geçirimsizliğinin yüzdesini ve değişimini yansıtır. 
Geçirimsiz/geçirgen olmayan alanlar, değişime 
uğraşamamış (yarı) doğal arazi örtüsünün veya su 
yüzeyinin yapay, genellikle geçirimsiz bir örtü ile 
değiştirilmesi ile karakterize edilir. Bu yapay yüzeyler 
genellikle uzun süreler boyunca korunur. Geçirimsizlik 
Yüksek Çözünürlüklü Katmanı, birim alan başına 
zeminin geçirimsizlik seviyesi de dahil olmak üzere, 
yapay olarak kapatılmış alanların mekansal dağılımını 
yansıtır. 

there is a highly sealed surface and soil has low 
conductivity, the run-off process will be the highest 
(e.g., high run-off means that the exact amount of 
rainfall is not retained by the soil and flow in another 
part of the city). On the other hand, when there are 
fewer sealed surfaces and soils with high conductivity, 
the potential retention is more elevated.

This model considers the potential of porous green 
areas to reduce the run-off process by absorbing 
water, slowing surface flows, and creating space for 
water collection (in floodplains or basins). The output 
calculates the run-off reduction (i.e., the amount of run-
off retained per pixel compared to the storm volume) 
and, for each watershed, gives a potential estimate of 
the economic damage by overlaying information on 
flood extent potential and built infrastructure. In this 
case, the model has been employed without economic 
evaluation due to the limited data and knowledge 
necessary for running the model correctly. The inputs 
required are:

•Watershed Vector delineating areas of interest;
•Depth of rainfall in mm (of a single cloudburst event);
•Land Use Land Cover Map (LULC);
• Soils Hydrological Group Raster;
• The biophysical value corresponding to each of the 
land use classes in the Land Cover Map. Since run-off 
retention depends on the interaction between soil 
and land cover, the incorporation of the following two 
databases is crucial:
• Data on LULC is used to set the run-off curve number 
(RCN). RCN represents the hydrologic soil capacity and 
indicates the run-off potential, the higher the RCN, the 
higher the run-off potential. 
•Data on hydraulic conductivity was used to establish 
soil drainage properties to verify the quantitative 
measure of a saturated soil’s ability to transmit water 
when subjected to a hydraulic gradient.

The Land Use Land Cover dataset
The Land Use Land Cover has been entirely built around 
the Run-off curve number classification. A Table with 
RCN A, B, C and D was associated with the classes 
(Table 4.6) on the permeability of urban soil. Therefore, 
the land use classification was entirely built around 
the USDA classes employing the Imperviousness High 
Resolution Layer (HRL) database available at https://
land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution 
layers/imperviousness.The dataset has the following 
characteristics: the imperviousness products capture 
the percentage and change of soil sealing. Sealed/
Impervious areas are characterized by the substitution 
of the original (semi-) natural land cover or water 
surface with an artificial, often impervious cover. These 
artificial surfaces are usually maintained over long 
periods of time. The imperviousness HRL captures the 
spatial distribution of artificially sealed areas, including 
the level of sealing of the soil per area unit. The level 
of sealed soil (imperviousness degree 1-100%) is 
produced using a semi-automated classification based 
on calibrated NDVI.
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Geçirimsiz zemin seviyesi (geçirimsizlik derecesi %1 
100), kalibre edilmiş Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü 
İndeksi (NDVI)’ne dayalı yarı otomatik bir sınıflandırma 
kullanılarak üretilir. Daha sonra, orman yoğunluğu veri 
seti, yapılaşmamış araziyi buna göre sınıflandırmak için 
kullanılmıştır. Ağaç Örtüsü Yoğunluğu sonuç ürünü, 
2012, 2015 ve 2018 referans yılları için mevcut olan 
%0-100 aralığında ağaç örtüsü yoğunluğu seviyesini 
gösteren durum katmanlarından ve 2012 yılında ağaç 
örtüsünde artış veya azalış gösteren bir değişim sonuç 
ürününden oluşmaktadır (Kaynak: URL 52).

İki veri seti (Geçirimsizlik ve Orman), yapılaşmış ve 
yapılaşmamış arazi üzerindeki akış eğrisi sayılarının 
bir Arazi Kullanım Sınıflandırmasını elde etmek için 
birleştirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri işlemesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından lisanslanan 
ESRI ArcGIS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Esri ArcGIS (ver.10.8 Redlands, California, ABD) 
kullanılarak bir yeniden sınıflandırma örneklemesi 
ve raster kombinasyonu kullanılmıştır. Prosedür üç 
adımda gerçekleştirilmiştir:

•Sürekli geçirimsizlik değerleri ile kentsel alanların ayrı 
kısımlarca sınıflandırması,
•Sürekli orman değerleri ile yoksun, uygun ve çok 
olarak üç sınıfta ayrı bir yeniden sınıflandırması,
•Raster birleştirme aracının kullanılarak son 
sınıflandırmanın yapılması.

Then the Forest density dataset has been used to 
classify the unbuilt land accordingly. Tree Cover 
Density product consists of the status layers showing 
the level of tree cover density in a range from 0-100%, 
available for the 2012, 2015 and 2018 reference years, 
and a change product showing increase or decrease of 
tree cover mask in 2012 - 2015 & 2015 - 2018 (Source: 
URL 52).

The two datasets (Imperviousness and Forest) were 
combined to obtain a Land Use Classification of the 
run-off curve numbers on built and unbuilt land. The 
Geographic Information System (GIS) data processing 
has been conducted by using the ESRI ArcGIS software 
licensed by the Izmir Institute of Technology. A 
reclassification sampling and raster combination has 
been employed by using Esri ArcGIS (ver.10.8 Redlands, 
California, US). Particularly the procedure has been 
made by three steps:

•From continuous imperviousness value to a discrete 
classification of urban areas;
•From continuous forest value to a discrete 
reclassification in 3 classes poor, fair and good;
•Utilization of raster combine tool and final 
classification.

The Soil Hydraulic Conductivity
The second database represents the saturated 
hydraulic conductivity (Ksat, mm/h, Table 4.7), defined 
as the soil’s ability to be vertically drained by liquids 
in a saturated condition. This means that soil with 
good conductivity allows a significant quantity of 
water absorption and movement in a short period 
(high conductivity). With a high conductivity, the 
water quickly reaches the aquifer while the surface 
flow processes result limited. Therefore, conductive 
soils are protective against surface erosion and ensure 
a better quality of surface water. On the contrary, 
permeable soils are not protective of groundwater 
because of their high conductivity. 

Table 4.6 Association between LULC classes and RCN (Cronshey, R. G., 
Roberts, R. T., and Miller, N., 1985) | Tablo 4.6 LULC sınıfları ve RCN 
arasındaki ilişki

Table 4.6 Association between LULC classes and RCN (Cronshey, R. G., 
Roberts, R. T., and Miller, N., 1985) | Tablo 4.6 LULC sınıfları ve RCN 
arasındaki ilişki

Zemin Hidrolik İletkenliği
İkinci veri tabanı, doymuş durumdaki sıvılar tarafından 
zeminin dikey olarak drene olma yeteneği olarak 
tanımlanan doymuş hidrolik iletkenliği (Ksat, mm/h, 
Tablo 4.7) temsil eder. Bu, iyi iletkenliğe sahip zeminin 
kısa sürede önemli miktarda su emmesine ve harekete 
izin verdiği (yüksek iletkenlik) anlamına gelir. İletkenliği 
yüksek olan su, akifere hızla ulaşırken yüzey akış süreci 
sınırlıdır. Bu nedenle iletken zeminler yüzey erozyonuna 
karşı koruyucudur ve daha kaliteli yüzey suyu sağlar. 
Bunun aksine geçirgen zeminler, yüksek iletkenlikleri 
nedeniyle yeraltı sularını koruyucu özellikte değildir. 
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The situation is the opposite in the presence of 
conductivity characterized by low infiltration and 
high processes of surface run-off. Lastly, hydraulic 
conductivity is a function of soil porosity: the water’s 
movement is facilitated when pores are large and 
continuous, while it is more difficult when the pores 
are small and disconnected. The soil’s porosity is 
connected with soil texture: clay soils generally have a 
lower saturated hydraulic conductivity than the sandy 
and gravel soils, where the pores, less numerous but 
larger, facilitate the passage of significant volumes of 
water.

An official (worldwide) Hydraulic conductibility 
dataset is the HYSOGs250m, representing a globally 
consistent, gridded dataset of hydrologic soil groups 
(HSGs) with a geographical resolution of 1/480 decimal 
degrees, corresponding to a projected resolution of 
approximately 250-m. These data were developed to 
support USDA-based curve-number run-off modelling 
at regional and continental scales. Classification of 
HSGs was derived from soil texture classes and depth 
to bedrock provided by the Food and Agriculture 
Organization soilGrids250m system. This dataset 
provides one data file of global hydrologic soil groups 
(HSGs) at 250-m resolution in GeoTIFF format. The R 
script used to generate the dataset is included as a 
companion file. Nevertheless, this dataset had several 
weaknesses due to the large scale of data acquisition 
and geometric precision. Therefore, we decided to 
create an ancillary dataset based on the more accurate 
Geological Unit definition designed in the Geological 
map of Izmir. The classification has been made while 
assigning a specific Hydrological Soil  classification (see 
Table 4.7).Results of the classification are reported in 
the following Figure 4.54.

Düşük sızma ve yüksek yüzey akışı süreçleri ile 
karakterize edilen iletkenliğin varlığında durum 
tam tersidir. Son olarak, hidrolik iletkenlik zemin 
gözenekliliğinin bir fonksiyonudur: gözenekler geniş 
ve sürekli olduğunda suyun hareketi kolaylaşırken, 
gözenekler küçük ve bağlantısız olduğunda daha 
zordur. Zeminin gözenekliliği zemin dokusu ile 
bağlantılıdır: killi zeminler genellikle kumlu ve çakıllı 
zeminlerden daha düşük doymuş hidrolik iletkenliğe 
sahiptir, burada gözeneklerin sayısı daha azdır ancak 
daha büyük olduğundan önemli hacimlerde suyun 
geçişini kolaylaştırır. 

Resmi (dünya çapında) bir Hidrolik İletkenlik veri seti olan 
HYSOGs250m, yaklaşık 250 m’lik tahmini çözünürlüğe 
karşılık gelen 1/480 ondalık derece coğrafi çözünürlüğe 
sahip hidrolojik zemin gruplarından (HSG’ler) oluşan 
küresel olarak tutarlı bir veri kümesidir. Bu veriler, 
bölgesel ve kıtasal ölçeklerde USDA tabanlı eğri sayısı 
akış modellemesini desteklemek için geliştirilmiştir. 
HSG’lerin sınıflandırılması, Gıda ve Tarım Örgütü 
soilGrids250m  sistemi tarafından sağlanan zemin doku 
sınıfları ve anakaya derinliğinden türetilmiştir. Bu veri 
seti, GeoTIFF formatında 250 m çözünürlükte küresel 
hidrolojik zemin gruplarının (HSG’ler) veri dosyasını 
sağlar. Veri kümesini oluşturmak için kullanılan R kodu, 
bir tamamlayıcı dosya olarak dahil edilmiştir. Bununla 
birlikte, bu veri kümesinin, büyük ölçekli veri toplama ve 
geometrik hassasiyeti nedeniyle bazı eksiklikleri vardır. 
Bu nedenle, İzmir Jeoloji haritasında tasarlanan daha 
doğru Jeolojik Birim tanımına dayalı bir yardımcı veri 
seti oluşturmaya karar verilmiştir (bu veri seti hakkında 
daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır). Belirli bir Hidrolojik 
zemin sınıflandırması tanımlanırken sınıflandırma 
yapılmıştır (bkz. Tablo 4.7). Sınıflandırmanın sonuçları 
Şekil 4.54’te rapor edilmiştir.

Table 4.7 Soil Hydraulic conductivity parameters. Source: InVES User’s 
(Source: URL 53) | Tablo 4.7 Zemin Hidrolik iletkenlik parametreleri 

Table 4.7 Soil Hydraulic conductivity parameters. Source: InVES User’s 
(Source: URL 53) | Tablo 4.7 Zemin Hidrolik iletkenlik parametreleri 

Figure 4.54 Classification of the Soil hydraulic conductivity |  Şekil 4.54 
Zemin hidrolik iletkenliğinin sınıflandırılması

Figure 4.53 InVEST Flood mitigation model input parameter table | Şekil 4.53 InVEST Flood 
azaltma modeli giriş parametre tablosu
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4.2.4 MODELLEMENİN ÇIKTILARI

Modelleme bölümü, varsayılan parametre olarak 70 
mm’lik tek bir yağmur olayı kullanılarak başlatılmıştır 
(bir saatte 100 mm’yi aşan son sağanak olayları göz 
önüne alındığında, uluslararası kaynakçaya göre ani 
sel veya sağanak, 50 mm’yi aşan tek yağmur olayları 
olarak kabul edilir).

InVEST modellemesinin çıktılarının sonuçları hakkında 
yorum yapılırken aşağıdaki tablo kullanılacaktır.

4.2.4 THE MODELLING OUTPUT

The modelling session has been launched using 
as default parameter a single rain event of 70mm 
(considering the recent cloudburst events which 
overcomes the 100mm in one hour, this parameter has 
been considered reasonable, even taking into account 
that according to international bibliography a flash 
floods or cloudburst are considered single rain events 
that overcomes 50 mm).

The output of the InVEST modelling will be presented 
hereafter while commenting on its results.

Table 4.8 Conversion table for Hydrological Soil classification | Tablo 4.8 
Hidrolojik Zemin sınıflandırması için Dönüşüm tablosu

Table 4.8 Conversion table for Hydrological Soil classification | Tablo 4.8 
Hidrolojik Zemin sınıflandırması için Dönüşüm tablosu

Figure 4.55 Run-off retention index | Şekil 4.55 Run-off bekletme indeksi
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Tablo 4.9’da verilen verilerden de görülebileceği gibi, 
İzmir Büyükşehir alanını oluşturan farklı belediyelerde 
çok büyük bir veri heterojenliği bulunmaktadır. Bu 
farklılıklar, su toplama havzasındaki hidrolik zemin 
performansının dağılımından kaynaklanmaktadır. Şekil 
7, tortul tabakanın bulunduğu verimli düzlüklerde akış 
tutmanın çok daha yüksek olduğunu ve suyun yeraltı 
tarafından daha verimli bir şekilde emilebileceğini 
açıkça göstermektedir. En büyük sorun, zayıf iletken 
zeminler üzerine yoğun yapılaşma gerçekleştiğinde 
ortaya çıkar. 

Belediye verilerine bakıldığında, akış tutma indeksi 
%46 ile en düşük performans Konak ilçesine aittir (bu, 
yağmur hacminin sadece %46’sının zemin tarafından 
tutulabileceği, geri kalanının ise bir yüzey akışı 
tutma sürecine tabi tutulmadığı anlamına gelir).  Bu 
simülasyona göre, 70 mm’lik bir yağmur olayında, 
ilçede 866 bin m3 fazla su yüzey akışı gerçekleşecek ve 
tehlikeli bir durum yaratacaktır. Düşük performanslar 
Bayraklı, Karşıyaka, Çeşme ve Kiraz’ı da etkilerken, 
yüzeysel akış tutma performansları %65’lik yağmur 
hacmini aşamaz. Bu da belirli bölgelerde, büyük 
miktarda yağmur suyunun sağanak olayı sırasında 
kentsel akarsu/derelerde enkaz oluşturması olasılığına 
işaret etmektedir.

4.2.5 SEL NEREYE GİDER? AFET SIRASINDA HASAR 
GÖREBİLİRLİK ANALİZİ

İzmir’in sağanak olayına karşı savunmasızlığını anlamak 
için, akışın analitik biyofiziksel sonuçları, akışın analizi ile 
bütünleştirilmiştir. Bu kavramın altında yatan varsayım, 
tepelik bölgelere doğru gelişen kıyı kentlerinde 
hidrolik riskin olduğu eğimli alanlara yerleşimin olduğu 
bölgelerde sorunun daha yüksek olduğudur. Ne yazık 
ki İzmir, yüksek yamaçlara yerleşmiş bir kenttir ve 
bu nedenle şiddetli yağmurlar sırasında kıyıya akan 
yüksek miktarda su sorun yaratmaktadır. 

As it can be seen from the data reported in table 4.9, 
there is a huge heterogeneity of data in the different 
Municipalities that compose the Metropolitan Izmir 
area. These differences are due to the distribution 
of the hydraulic soil performance in the catchment. 
Figure 4.58 clearly show that the run-off retention is 
much higher in the plain-fertile areas where sediments 
are present, and the water can be absorbed with more 
efficiency by the underground. The major problem 
arises when the dense settlement system is built on 
poorly conductible soils. Looking at the municipality 
data, the worst performance is by Konak district, which 
has a run-off retention index of 46% (it means that 
only the 46% of the rain volume can be retained by the 
soil, while the rest undergoes to a process of surface 
run-off). According to this modelling simulation, under 
a rain event of 70 mm, more than 866 thousand cube 
meters of water will run-off in the district while creating 
a dangerous situation. Bad performances also affect 
Bayrakli, Karşıyaka, Cesme and Kiraz, whereas their 
run-off retention performance does not overcome 
the 65% rain volume. In these specific districts, the 
probability that a huge amount of rainwater created 
urban streams of debris flows during a cloudburst 
event.

4.2.5 WHERE FLOOD GOES? THE ANALYSIS OF 
VULNERABILITY

To understand the vulnerability of the Izmir Province 
to cloudburst event, the analytical biophysical results 
of the run-off have been integrated by the analysis 
of the stream. The assumption below this concept is 
that the hydraulic risk in coastal cities developed in 
hilly areas is problematic and higher when settlements 
are distributed in slope areas. Unfortunately, Izmir 
is a typical city built on high slopes, thus creating a 
massive water flow problem that runs to the coast 
during flashing rains. 

Table 4.9 biophysical output table with the run-off and retention param-
eters | Tablo 4.9 Akış ve tutma parametreleriyle birlikte biyofiziksel çıktı 

Table 4.9 biophysical output table with the run-off and retention param-
eters | Tablo 4.9 Akış ve tutma parametreleriyle birlikte biyofiziksel çıktı 
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Bu nedenle, akıntının niceliği eğimli bir alanda ne kadar 
yoğunlaşırsa, bu akıntının birçok tehlikeli sonuç ile 
birlikte bir kentsel akıntıya dönüşmesi o kadar olasıdır. 

Akış analizi, ESRI ArcGIS’in hidrolojik işleme aracı 
tarafından, Dijital Yükseklik Modeli kullanılmış 
ve akış yönü ve akış birikimi değerlendirilerek 
gerçekleştirilmiştir.  Sonucu görselleştirmek için, su 
toplama havzasındaki akışları tanımlamak adına bir 
birikim eşiği parametresi (200’ün üzerinde - derelere 
akan piksel sayısı) tanımlanmıştır. Sonucu doğrulamak 
için, modelin dereleri doğru konuma yerleştirdiği 
varsayılır (böylece modelin gerçek fiziksel koşula uyup 
uymadığı görülebilir). Bu işlemi yaparken, sistemin 
yüksek derecede antropize olduğu yerlerde modelin 
Sayısal Yükseklik Modeli (DEM)’ini hesaba katmadan 
kullandığı, yoğun yerleşim alanlarında, modelde 
dereler artık antropik kanallar, borular, yeraltı rotaları 
ve antropizasyon sürecinin özgün hidrolik ağda yaptığı 
tüm tasfiyelerle uyum sağlamamaktadır. Ancak bu 
sorunu çözmek için yapay dereler ağı daha fazla analiz 
edilmiştir. 

4.2.6 SONUÇ BİLEŞİK HİDROLOJİK AFET SIRASINDA 
HASAR GÖRÜLEBİLİRLİK(KIRILGANLIK) ENDEKSİ

Hidrolojik kırılganlık, yüzeysel akış ve akış birikiminin 
(normalleştirilmiş 0-1) indekslerini toplayan bir 
bindirmeli bileşik raster indeksi ile hesaplanmıştır (bu 
nedenle, nihai indeks 0 ile 2 arasında değişecektir). 
Daha önce açıklandığı gibi, hesaplamanın ardındaki 
teori, yüzeysel akıntının çok fazla eğim ve akarsu 
varlığı kadar tehlikeli hale gelmesi, seller ve potansiyel 
tehlikeler oluşturmasıdır. Bileşik indeks, bölgenin 70 
mm’lik yağmur olayları sırasında riske maruz kalan 
kısmını belirleyebilen bir erken izleme sistemi olarak 
kabul edilebilir. 

Şekil 4.56’den izlenebileceği gibi, hidrolojik kırılganlık 
yalnızca İzmir’in merkezinde (Konak, Karabağlar, 
Karşıyaka, Bornova ve Buca) yoğunlaşmamaktadır, aynı 
zamanda Çeşme’nin batı burnunda, doğuda Kiraz ve 
Beydağ ve kuzeyde Aliağa ve Foça’da da yoğunlaştığı 
görülmektedir.İzmir’in potansiyel olarak hassas 
bölgelerini daha iyi görselleştirmek ve konumlandırmak 
için, hidrolojik kırılganlık haritası, EU Copernicus web 
sitesinde bulunan “Urban Atlas” (2018) veritabanıyla 
kesiştirilmiştir (Şekil 4.57). 

Therefore, the more the quantification of run-off is 
concentrated in a sloped area, the more probable this 
run-off will transform itself into an urban stream with 
several dangerous consequences.

The streams analysis has been performed by the 
hydrological processing toolbox of ESRI ArcGIS, 
while employing the Digital Elevation Model, and 
evaluating the direction of the stream and the flows 
accumulation. To visualize the result, a threshold 
accumulation parameter (above 200 – number of pixels 
that flows into the stream) has been set to identify 
the streams in the catchment. To validate the result, 
it must be assumed that if the model is correct, it 
locates the streams in the right position (thus, one can 
see if the model fit with the real physical condition). 
In doing this operation, it has to be considered that 
the model uses the DEM without accounting where 
the system is highly anthropized, thus in the dense 
built-up areas, the streams of the model does not 
correspond anymore with the anthropic canals, pipes, 
underground courses and all the rectification that 
the process of antropization has made to the original 
hydraulic network. But to solve this problem, the 
artificial stream network has been further analyzed.

4.2.6 A FINAL COMPOSITE HYDROLOGICAL 
VULNERABILITY INDEX

The hydrological vulnerability has been calculated 
with a raster overlay composite index which sums 
the (normalized 0-1) indexes of run-off and flow 
accumulation (therefore, the final index will range 
between 0 and 2). As previously explained, the theory 
behind the calculation is that the run-off became as 
dangerous as there is a huge presence of slopes and 
streams, creating torrents and potential dangers. 
The composite index can be assumed as an early 
monitoring system that is able to determine the part 
of the territory that undergoes by risk during rain 
events of 70mm.

Figure 4.56 Demonstrate that the distribution of 
Vulnerability is not only concentrated on the dense 
central part of Izmir (Konak, Karabaglar, Karsiyaka, 
Bornova and Buca), but also in the far eastern districts 
of Kiraz and Beydag, in the western promontory 
of Cesme and in the northern districts of Foca and 
Aliaga.  To better visualize and locate the potentially  
vulnerable districts of Izmir the vulnerability map 

Figure 4.57 Distribution of the Flood Vulnerability | Şekil 4.57 İzmir 
ilçelerindeki ortalama kırılganlık endeksi

Figure 4.56 Distribution of the steams (with threshold flow accumulation 
set at 200) | Şekil 4.56 Buharların dağılımı (200’de ayarlanmış eşik akış 
birikimi ile)
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Urban Atlas veri seti, kentsel bölgenin ayrıntılı bir 
sınıflandırmasına sahiptir, böylece kentsel havzadaki 
kırılganlık değerlerinin dağılımının daha iyi anlaşılmasını 
sağlar. Ne yazık ki, Urban Atlas kataloğu İzmir 
metropolitan alanının tamamını kapsamamaktadır; 
bu nedenle, analitik değerlendirme kısıtlı bir su tutma 
havzada gerçekleştirilecektir. 

Çıktılar İzmir’in her bir Kentsel Bölgesindeki piksellerin 
ortalama hidrolojik kırılganlığının hesaplanmasını 
temsil eder. Bu sınıflandırma, “sünger bölge” 
konseptinin daha yüksek hassasiyetle uygulanması 
gereken müdahale bölgelerinin tespit edilmesine 
yardımcı olur. Bu temel değerlendirme kapsamında, 
“hangi kentsel bölgelerin su tutma performansı daha 
iyi?” sorusuna cevap verilebilir. Bir sonraki analitik 
bölüm, şehrin farklı bölgelerinde zemin tipine göre 
bir hidrolik sürdürülebilirlik eşiği belirlemek için 
geliştirilmiştir. 

Bunun için, her bir Urban Atlas bölgesinin kırılganlık 
indeksi zemin türüyle kesiştirilmiş, ardından bir pivot 
tablo oluşturulmuş ve bir veri analizi gerçekleştirilmiştir 
(her zemin türü için eşiği anlamak adına ortalama 
değerlerin hesaplanmıştır). İlçeler için üç ana 
parametre (nüfus yoğunluğu, geçirimsizlik yoğunluğu 
ve orman yoğunluğu) hesaplanmış ve hidrolik 
kırılganlıkla ilişkisini gözlemlenmiştir. 

has been intersected with the “Urban Atlas” (2018) 
database available at EU Copernicus website (see 
Figure 4.57).  

The Urban Atlas dataset had a detailed classification 
of the urban district, thus allowing a  better 
comprehension of the distribution of the vulnerability 
values in the urban catchment. Unfortunately, 
the urban atlas catalogue doesn’t cover all the 
Izmir metropolitan area; therefore, the analytical 
assessment will be performed in a reduced 
catchment.

The output represents the calculation of the average 
vulnerability of the pixels in each Urban District of 
Izmir. This classification helps to detect the zones of 
intervention where the “sponge district” concept 
should be applied with higher precision. Within this 
baseline assessment, we can answer the question 
“which urban districts has good water retention 
performances?”. The next analytical part has 
been developed to define a threshold of hydraulic 
sustainability in the city’s different districts and 
according to the soil type.

To do so, we intersected the vulnerability index of each 
Urban Atlas district with the soil type, then we created 
a pivot table, and we performed a data analysis 
(calculation of the average values to understand the 
threshold for each soil type). We calculated three main 
parameters for the districts (the population density, 
the imperviousness density and the forest density) 
and observed its relationship with the hydraulic 
vulnerability.

Figure 4.58 The Urban Atlas 2018 coverage |  Şekil 4.58 Urban Atlas 2018 
kapsamı

Figure 4.59 The average vulnerability index in the Izmir districts | Şekil 4.59 
İzmir ilçelerindeki ortalama kırılganlık endeksi
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Table 4.10 Average vulnerability values of different land uses in soil class 
4 (worst hydraulic conductibility | Tablo 4.10 Zemin sınıfı 4’teki farklı arazi 
kullanımlarının ortalama hassasiyet değerleri (en kötü hidrolik iletkenlik)

Table 4.10 Average vulnerability values of different land uses in soil class 
4 (worst hydraulic conductibility | Tablo 4.10 Zemin sınıfı 4’teki farklı arazi 
kullanımlarının ortalama hassasiyet değerleri (en kötü hidrolik iletkenlik)

Bu tabloya göre, sürekli kent dokusunun ortalama 
özellikleri (her türlü zemin için) 4.244,60 metrekare 
büyüklüğünde, 0,78 hidrolik kırılganlık değerine ve 
parsel başına % 89,29 geçirimsizlik değerine sahip, 
%37’si ormanlık alan ve hektar başına nüfus yoğunluğu 
350,79 kişi/ha’dır(bütün bunlar ortalama rakamlardır). 

4.2.7 MODELİN ÇIKTILARINI YAPAY DERELER AĞI İLE 
KARŞILAŞTIRMA

Modelin çıktılarını daha iyi değerlendirebilmek için, 
metropoliten alanda detaylandırılan yüzeysel akış 
miktarı, şehrin yapay dereler ağının alt havzaları ile 
karşılaştırılmıştır. İZSU’nun 18 kentsel alt havzası 
uzun bir coğrafi referanslandırma ve her bir girdiyi 
ölçeklendirerek oluşturulan uzun bir coğrafi işlem 
aşamasından sonra CBS yüzeysel akış modeli 
ile birleştirilmiştir. Derelerin çoklu çizgileri de 
dahil olmak üzere tüm alt havzalar coğrafi olarak 
referanslandırılmıştır. Ham veriler coğrafi referanslı bir 
ortamda (dwg dosyaları) üretilmediğinden, nihai harita 
gerçek zemine tam olarak uymamıştır, bu nedenle 
alt havzaların sınırları ve derelerin doğru lokasyonu 
arasında bazı uyumsuzluklar vardır. Bununla birlikte, 
bu hata minimum düzeydedir ve alt havza yağmur 
suyunu toplama kapasitesinin genel değerlendirmesini 
etkilememiştir.

70 mm’lik tek bir yağmur olayı dikkate alınarak her bir 
alt havzadaki yüzeysel akış m³ hesaplanması aşağıda 
gösterilmiştir.

According to that table, the average characteristics 
(for all kinds of soils) of the continuous urban fabric 
is to have a hydraulic vulnerability value of 0.78, with 
a size of 4244.60 square meters, and impervious rate 
of 89.29 % of the plot surface, a 37% of forest cover 
area and a density of population per hectare of 350.79 
persons/ha (all this are average numbers). 

4.2.7 COMPARING THE MODELLING OUTPUT WITH 
THE ARTIFICIAL STREAM NETWORK

To better address the modelling output the run-off 
quantity, elaborated in the metropolitan area, has 
been compared with the artificial subdivision of the 
stream network of the city. The IZSU subdivision of 18 
urban water basins has been superimposed with the 
GIS run-off model after a long geoprocessing phase 
of georeferencing and scaling each input. All the sub-
basins were georeferenced, including the polylines of 
streams. Since the original data weren’t produced in a 
georeferenced environment (dwg files), the final map 
did not perfectly fit with the real ground situation, 
thus having some mismatches between the borders of 
the sub-basin division the accurate localization of the 
streams. Nevertheless, this error was minimum and 
did not affect the broad overall assessment of the sub-
watershed capacity to collect the stormwater. 

The calculation of the cube meters of run-off in each 
sub-watershed considering a single rain event of 70 
mm is hereafter represented.
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Figure 4.61 Run-off (mm) calculated in the artificial sub-basins | Şekil 4.61 
Yapay alt havzalarda hesaplanan akış (mm)

Figure 4.60 Georeferencing of the 18 sub-basins and the anthropic stream 
network | Şekil 4.60 18 alt havzanın ve antropik akış ağının coğrafi 
referanslandırılması

Her bir alt yapay havzada 70 mm’lik ani yağmurun 
oluşturduğu yüzey akışının değerlendirilmesi 
tasarlandıktan sonra, her bir yüzeysel akışın 
deşarj kapasitesini tahmin etmek ve sistemin 
sürdürülebilirliğini ölçmek için alt havzaların raporu 
incelenmiştir.

Yapay Havza 1
Yapay Havza 1’in raporu, yaklaşık 200 yıllık bir geri 
dönüş süresi olan 70 mm’lik bir su olayı olarak 
hesaplanır

Once the assessment of the run-off generated by a 
flash rain of 70mm in each sub- artificial basin has 
been designed, then the report of subbasins has 
been studied to estimate the discharge capacity of 
each stream and quantify the sustainability or not 
of the system. A geodatabase has been realized, 
transforming all data (run-off) and discharge capacity 
in cube meters/hour.

Artificial Basin 1
The report of the artificial basin 1 calculate as an event 
of 70 mm of water with a return time of 200 years 
circa.

Figure 4.63 Return time period of a rain event of 70 mm (IZSU Report) | 
Şekil 4.63 70 mm’lik bir yağmur olayının geri dönüş süresi (IZSU Raporu)

Figure 4.62 Artificial basin 1 | Şekil 4.62 Yapay havza 1

Bu dönüş süresine göre, her bir alt yapay havzanın 
maksimum deşarj kapasitesi rapor tarafından tespit 
edilmiş ve yapay havzalar için coğrafi veritabanımıza 
girilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ani sağanak 
sırasında boşaltma kapasitesinin miktarının yüzeysel 
akış miktarını iletmek için yeterli olup olmadığını 
değerlendirmektir.

Figure 4.64 Source of the peak flow with predicted return time | Şekil 4.64 Öngörülen 
geri dönüş süresine sahip tepe akışının kaynağı 

According to this return time, the maximum discharge 
capacity of each sub artificial basin has been extracted 
by the report and inputted in our geodatabase of the 
artificial basins. The purpose of this research was to 
consider if the quantity of the discharge capacity 
is enough to convey the run-off amount during a 
cloudburst event.
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Tabloya göre, 200 yıllık bir geri dönüş süreci dikkate 
alındığında, Q1’in tepe akış kapasitesinin yaklaşık 21 
m3/s olduğu görülmektedir.

Q1, 21m³/sn; Q2, 8m³/sn; Q3, 12 m³/sn; Q4, 8 m³/sn; 
Q5, 2.8 m³/sn; Q6, 3.7 m³/sn; Q7, 12 m³/sn; Q8, 14 m³/
sn; Q9, 13 m³/sn; Q10, 7.5 m³/sn; Q11, 16 m³/sn; Q12, 
20 m³/sn; Q13, 2.5 m³/sn; Q14, 5 m³/sn; Q15, 26 m³/sn; 
Q16, 25 m³/sn; Q17, 150 m³/sn; Q18, 65 m³/sn; Q19, 
4.5 m³/sn; Q 20, 80 m³/sn; Q21, 85 m³/sn; Q22, 100 
m³/sn; Q23, 140 m³/sn. Değerler coğrafi veritabanında 
girdi olarak kullanılmıştır.

Bu metodoloji dahilinde, sahaya ilişkin bilgi sağlamak 
için seçilen bir havza analiz edilmiştir. Alanın 
karmaşıklığı ve sorunlarına göre Bayraklı ilçesinde 
detaylı bir değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. 

Yapay Havza 2
Aşağıdaki sonuçlarla tüm alt yapay havzalarda aynı veri 
elde etme metodolojisi kullanılmıştır. 200 yıllık dönüş 
süresine göre (70 mm yağmur suyu olayı) alt havzanın 
maksimum deşarj kapasitesi.

According to this return time, the maximum discharge 
capacity of each sub artificial basin has been extracted 
by the report and inputted in our geodatabase of the 
artificial basins. The purpose of this research was to 
consider if the quantity of the discharge capacity 
is enough to convey the run-off amount during a 
cloudburst event.

From this table, seems that according to a return time 
of 200 years, the peak flow capacity of Q1 is of circa 
21 m³/s.

Q1, 21m³/sn; Q2, 8m³/sn; Q3, 12 m³/sn; Q4, 8 m³/sn; 
Q5, 2.8 m³/sn; Q6, 3.7 m³/sn; Q7, 12 m³/sn; Q8, 14 m³/
sn; Q9, 13 m³/sn; Q10, 7.5 m³/sn; Q11, 16 m³/sn; Q12, 
20 m³/sn; Q13, 2.5 m³/sn; Q14, 5 m³/sn; Q15, 26 m3/sn; 
Q16, 25 m3/sn; Q17, 150 m³/sn; Q18, 65 m³/sn; Q19, 
4.5 m³/sn; Q 20, 80 m³/sn; Q21, 85 m³/sn; Q22, 100 m³/
sn; Q23, 140 m³/sn.

The values have been inputted in the geodatabase.
Within this methodology, a selected basin was 
analyzed to deliver site-specific information. According 
with the complexity and the problematic of the site, it 
has been decided to perform a detailed evaluation in 
the Bayraklı district.

Artificial Basin 2
The same methodology of data extraction has been 
employed in all sub-artificial basins with the following 
results. Maximum discharge capacity of the sub-basin 
according to a 200 year return time (70 mm rainwater 
event):

Figure 4.65 Artificial basin 2 | Şekil 4.65 Yapay havza 2

Aşağıdaki sonuçlarla tüm alt yapay havzalarda aynı veri 
elde etme metodolojisi kullanılmıştır.200 yıllık dönüş 
süresine göre (70 mm yağmur suyu olayı) alt havzanın 
maksimum deşarj kapasitesi:

Q1, 11 m³/sn; Q2, 5 m³/sn s; Q3, 14 m³/sn; Q4, 14 m³/
sn; Q5, 9 m³/sn; Q6, 27 m³/sn; Q7, 50 m³/sn; Q8, 40 m³/
sn; Q9, 2 m³/sn; Q10, 42 m³/sn; Q11, 38 m³/sn; Q12, 1.2 
m³/sn; Q13, 40 m³/sn; Q14, 2.8 m³/sn; Q15, 44 m³/sn; 
Q16, 50 m³/sn; Q17, 48 m³/sn; Q18, 30 m³/sn; Q19, 60 
m³/sn; Q20, 60 m³/sn; Q21, 20 m³/sn; Q22, 6,5 m³/sn; 
Q23, 10 m³/sn; Q24, 4 m³/sn; Q25, 11 m³/s; Q26, 11 m³/
sn; Q27, 8 m³/sn; Q28, 3,5 m³/sn; Q29, 21 m³/sn; Q30, 
20 m³/sn; Q31, 10 m³/sn; Q32, 4,3 m³/sn; Q33, 6.5 m³/
sn; Q34, 13 m³/sn; Q35, 25 m³/sn.

Q1, 11 m³/sn; Q2, 5 m³/sn s; Q3, 14 m³/sn; Q4, 14 m³/
sn; Q5, 9 m³/sn; Q6, 27 m³/sn; Q7, 50 m³/sn; Q8, 40 m³/
sn; Q9, 2 m3/sn; Q10, 42 m³/sn; Q11, 38 m³/sn; Q12, 
1.2 m³/sn; Q13, 40 m³/sn; Q14, 2.8 m³/sn; Q15, 44 m³/
sn; Q16, 50 m³/sn; Q17, 48 m³/sn; Q18, 30 m³/sn; Q19, 
60 m³/sn; Q20, 60 m3/sn; Q21, 20 m³/sn; Q22, 6,5 m³/
sn; Q23, 10 m³/sn; Q24, 4 m3/sn; Q25, 11 m3/s; Q26, 
11 m3/sn; Q27, 8 m3/sn; Q28, 3,5 m³/sn; Q29, 21 m³/
sn; Q30, 20 m³/sn; Q31, 10 m3/sn; Q32, 4,3 m³/sn; 
Q33, 6.5 m³/sn; Q34, 13 m³/sn; Q35, 25 m³/sn.
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Yapay Havza 5
Q1, 70 m³/sn; Q2, 17 m³/sn; Q3, 4 m³/sn; Q4, 20 m³/sn; 
Q5, 6.5 m³/sn; Q6, 6 m³/s; Q7.6 m³/sn; Q8, 7 m³/sn; Q9, 
27 m³/sn; Q10, 34 m³/sn s; Q11, 6.5 m³/sn; Q12, 40 m³/
sn; Q13, 53 m³/sn; Q14, 23 m³/sn; Q15, 11 m³/sn; Q16, 
65 m³/sn; Q17, 96 m³/sn; Q18, 100 m³/sn; Q19, 32 m³/
sn; Q20, 20 m³/sn; Q21, 3 m³/sn; Q22, 25 m³/sn; Q23, 
30 m³/sn; Q24, 35 m³/sn; Q25, 20 m³/sn; Q26, 6 m³/s; 
Q27A, 34 m³/sn; Q27, 42 m³/sn; Q28A, 65 m³/sn; Q28, 
55 m³/sn; Q29, 190 m³/sn; Q30, 172 m³/sn.

Yapay Havza 3
Q1, 60 m³/sn; Q2, 70 m³/sn; Q3, 25 m³/sn; Q4, 22 m³/
sn; Q5, 10 m³/sn; Q6, 17 m³/sn; Q7, 92 m³/sn; Q8, 100 
m³/sn; Q9, 85 m³/sn; Q10, 7 m³/s; Q11, 7 m³/sn; Q12, 8 
m³/sn; Q13, 4.5 m³/sn; Q14, 12 m³/sn; Q15, 12 m³/sn; 
Q16, 110 m³/sn; Q17, 115 m³/sn; Q18, 8 m³/sn; Q19, 18 
m³/sn; Q20, 120 m³/sn; Q21, 130 m³/sn; Q22, 150 m³/s; 
Q23, 65 m³/sn; Q24, 24 m³/sn; Q25, 8 m³/sn; Q26, 70 
m³/sn; Q27, 80 m³/sn; Q28, 16 m³/sn; Q29, 40 m³/sn.

Tüm tepe deşarj akışları, m³/sa’yi m³/sn ‘ye dönüştürmek 
için 3.600 (saatte saniye) için çarpılmıştır. Daha sonra 
her bir alt yapay havzanın deşarj saat değerleri, akış 
değerleri (m³/h olarak) ile karşılaştırılmıştır.

Yapay Havza 4
200 yıllık dönüş süresine göre (70 mm yağmur suyu 
olayı) alt havzanın maksimum deşarj kapasitesi. Q1, 25 
m³/sn. 

Artificial Basin 3
Q1, 60 m³/sn; Q2, 70 m³/sn; Q3, 25 m³/sn; Q4, 22 m³/
sn; Q5, 10 m³/sn; Q6, 17 m³/sn; Q7, 92 m³/sn; Q8, 100 
m³/sn; Q9, 85 m³/sn; Q10, 7 m³/s; Q11, 7 m³/sn; Q12, 8 
m³/sn; Q13, 4.5 m³/sn; Q14, 12 m³/sn; Q15, 12 m³/sn; 
Q16, 110 m³/sn; Q17, 115 m³/sn; Q18, 8 m³/sn; Q19, 18 
m³/sn; Q20, 120 m³/sn; Q21, 130 m³/sn; Q22, 150 m³/s; 
Q23, 65 m³/sn; Q24, 24 m³/sn; Q25, 8 m³/sn; Q26, 70 
m³/sn; Q27, 80 m³/sn; Q28, 16 m³/sn; Q29, 40 m³/sn.

All the peak discharge flows were multiplied for 3,600 
(seconds per hour) to transform the m³/s to m³/h. Then 
the hour values of discharge of each sub-artificial basin 
were compared with the run-off values (still in m³/h).

Artificial Basin 4
Maximum discharge capacity of the sub-basin 
according to a 200 year return time (70 mm rainwater 
event). Q1, 25m³/s.

Artificial Basin 5 

Figure 4.66 Artificial basin 3 | Şekil 4.66 Yapay havza 3

Figure 4.67 Artificial basin 4 | Şekil 4.67 Yapay havza 4

Figure 4.68 Artificial basin 5 | Şekil 4.68 Yapay havza 5

Q1, 70 m³/sn; Q2, 17 m³/sn; Q3, 4 m³/sn; Q4, 20 m³/sn; 
Q5, 6.5 m³/sn; Q6, 6 m³/s; Q7.6 m³/sn; Q8, 7 m³/sn; Q9, 
27 m³/sn; Q10, 34 m³/sn s; Q11, 6.5 m³/sn; Q12, 40 m³/
sn; Q13, 53 m³/sn; Q14, 23 m³/sn; Q15, 11 m³/sn; Q16, 
65 m³/sn; Q17, 96 m³/sn; Q18, 100 m³/sn; Q19, 32 m³/
sn; Q20, 20 m³/sn; Q21, 3 m³/sn; Q22, 25 m³/sn; Q23, 
30 m³/sn; Q24, 35 m³/sn; Q25, 20 m³/sn; Q26, 6 m³/s; 
Q27A, 34 m³/sn; Q27, 42 m³/sn; Q28A, 65 m³/sn; Q28, 
55 m³/sn; Q29, 190 m³/sn; 
Q30, 172 m³/sn.
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Artificial Basin 6
Q1, 90 m³/sn; Q2, 23 m³/sn; Q3, 7 m³/sn; Q4, 30 m³/sn; 
Q5, 35 m³/s; Q6, 57 m³/s; Q7, 63 m³/sn; Q8, 120 m³/sn; 
Q9, 130 m³/sn; Q10, 8 m³/sn; Q11, 19 m³/sn; Q12, 16 
m³/sn; Q13, 58 m³/s; Q14, 165 m³/sn; Q15, 33 m³/sn; 
Q16, 22 m³/sn; Q17, 55 m³/sn; Q18, 30 m³/sn; Q19, 170 
m³/sn; Q20, 220 m³/sn; Q21, 240 m³/sn.

Artificial Basin 7
Q1, 39 m³/sn; Q2, 12 m³/sn; Q3, 42 m³/sn; Q4, 60 m³/
sn; Q5, 26 m³/sn; Q6, 18 m³/sn; Q7, 49 m³/sn; Q8, 49 
m³/sn; Q9, 83 m³/sn; Q10, 80 m³/sn; Q11, 9.5 m3/sn; 
Q12, 93 m3/sn; Q13, 100 m3/sn; Q14, 30 m³/sn; Q15, 
100 m³/sn; Q16, 110 m³/sn; Q17, 22 m³/sn; Q18, 105 
m³/sn; Q19, 108 m³/sn; Q20, 60 m³/sn; Q21, 115 m³/
sn; Q22, 120 m³/sn; Q23, 22 m³/sn; Q24, 5 m³/sn; Q25, 
14 m³/sn; Q26, 15 m³/sn; Q27, 4.5 m³/sn; Q28, 17 m³/
sn; Q29, 20 m³/sn; Q30, 22 m³/sn; Q31, 42 m³/sn; Q32, 
45 m³/sn; Q33, 190 m³/sn; Q34, 200 m³/sn; Q35, 25 m³/
sn; Q36, 20 m³/sn; Q37, 39 m³/sn; Q38, 45 m³/sn; Q39, 
210 m³/sn; Q40, 229 m³/sn; Q41, 16 m³/sn; Q42, 250 
m³/sn; Q43, 250 m³/sn; Q44, 15 m³/sn; Q45, 5,2 m³/sn; 
Q46, 20 m³/sn; Q47, 26 m³/sn; Q48, 270 m³/sn; Q49, 
270 m³/sn.

Artificial Basin 8
Q1, 17 m³/sn; Q2, 20 m³/sn; Q3, 4.2 m³/sn; Q4, 11 m³/
sn.

Yapay Havza 6
Q1, 90 mv/sn; Q2, 23 m³/sn; Q3, 7 m³/sn; Q4, 30 m³/
sn; Q5, 35 m³/s; Q6, 57 m³/s; Q7, 63 m³/sn; Q8, 120 m³/
sn; Q9, 130 m³/sn; Q10, 8 m³/sn; Q11, 19 m³/sn; Q12, 
16 m³/sn; Q13, 58 m³/s; Q14, 165 m³/sn; Q15, 33 m³/sn; 
Q16, 22 m³/sn; Q17, 55 m³/sn; Q18, 30 m³/sn; Q19, 170 
m³/sn; Q20, 220 m³/sn; Q21, 240 m³/sn.

Yapay Havza 7
Q1, 39 m³/sn; Q2, 12 m³/sn; Q3, 42 m³/sn; Q4, 60 m³/
sn; Q5, 26 m³/sn; Q6, 18 m³/sn; Q7, 49 m³/sn; Q8, 49 
m³/sn; Q9, 83 m³/sn; Q10, 80 m³/sn; Q11, 9.5 m³/sn; 
Q12, 93 m³/sn; Q13, 100 m³/sn; Q14, 30 m³/sn; Q15, 
100 m³/sn; Q16, 110 m³/sn; Q17, 22 m³/sn; Q18, 105 
m³/sn; Q19, 108 m³/sn; Q20, 60 m³/sn; Q21, 115 m³/
sn; Q22, 120 m³/sn; Q23, 22 m³/sn; Q24, 5 m³/sn; Q25, 
14 m³/sn; Q26, 15 m³/sn; Q27, 4.5 m³/sn; Q28, 17 m³/
sn; Q29, 20 m³/sn; Q30, 22 m³/sn; Q31, 42 m³/sn; Q32, 
45 m³/sn; Q33, 190 m³/sn; Q34, 200 m³/sn; Q35, 25 m³/
sn; Q36, 20 m³/sn; Q37, 39 m³/sn; Q38, 45 m³/sn; Q39, 
210 m³/sn; Q40, 229 m³/sn; Q41, 16 m³/sn; Q42, 250 
m³/sn; Q43, 250 m³/sn; Q44, 15 m³/sn; Q45, 5,2 m³/sn; 
Q46, 20 m³/sn; Q47, 26 m³/sn; Q48, 270 m³/sn; Q49, 
270 m³/sn.

Yapay Havza 8
Q1, 17 m³/sn; Q2, 20 m³/sn; Q3, 4.2 m³/sn; Q4, 11 m³/
sn.

Figure 4.69 Artifical basin 6 | Şekil 4.69 Yapay havza 6

Figure 4.70 Artifical basin 7 | Şekil 4.70 Yapay havza 7

Figure 4.71 Artificial basin 8 | Şekil 4.71 Yapay havza 8

Yapay Havza 9
Q1 m³/sn; Q2, 5 m³/sn; Q3, 4.2 m³/sn Q4 m³/sn; Q5, 7.5 
m³/sn; Q6, 11.5 m³/sn; Q7, 14 m³/sn; Q8, 2.8 m³/sn; Q9, 
0.6 m³/sn; Q10, 1 m³/sn; Q11, 1.25 m³/sn; Q12, 3.8 m³/
sn; Q13, 22 m³/sn; Q14, 22 m³/sn; Q15 m³/sn; Q16, 12 
m³/sn; Q17, 17 m³/sn; Q18, 14 m³/sn; Q19, 40 m³/sn; 
Q20, 57 m³/sn.

Artificial Basin 9
Q1, 90 m³/sn; Q2, 23 m³/sn; Q3, 7 m³/sn; Q4, 30 m³/sn; 
Q5, 35 m³/s; Q6, 57 m³/s; Q7, 63 m³/sn; Q8, 120 m³/sn; 
Q9, 130 m³/sn; Q10, 8 m³/sn; Q11, 19 m³/sn; Q12, 16 
m³/sn; Q13, 58 m³/s; Q14, 165 m³/sn; Q15, 33 m³/sn; 
Q16, 22 m³/sn; Q17, 55 m³/sn; Q18, 30 m³/sn; Q19, 170 
m³/sn; Q20, 220 m³/sn; Q21, 240 m³/sn.

Figure 4.72 Artificial basin 9 | Şekil 4.72 Yapay havza 9
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Artificial Basin 10
Q1, 110 m³/sn; Q2, 110 m³/sn; Q3, 4 m³/sn; Q4, 5 m³/
sn; Q5, 7.8 m³/sn; Q6, 8.5 m³/sn; Q7, 2.9 m³/sn; Q8, 
118 m³/sn; Q9, 125 m³/sn. Note: Unfortunately, for this 
basin we didn’t find enough input data

Artificial Basin 11
Q1, 56 m³/sn; Q2, 60 m³/sn; Q3, 0.86 m³/sn; Q4, 1.15 
m³/sn; Q5, 60 m³/sn; Q6, 2.8 m³/sn; Q7, 67 m³/sn; Q8, 
70 m³/sn; Q9, 78 m³/sn.

The final map of the central districts of Izmir represents 
in red colors all those sub-basins that, according to the 
run-off modelling quantification, seem not to discharge 
the predicted peak flow during a time return period of 
200 years. On the contrary, the green sub-basins seem 
to be able to discharge the run-off quantity.

The map shows the deficit area is mainly concentrated 
on the “upstream” part of the metropolitan system. 
In these areas, it seems that the expected peak flow 
of the artificial hydraulic network is not sufficient to 
discharge the amount of the run-off volume. This 
means that in these sub-watersheds, probably there 
is an underestimation of the flow dynamics induced 
by the sealed surfaces or, on the other hand, there 
is an underestimation of the natural soil hydraulic 
conductibility. At the same point, these areas are 
the ones that are undergoing a process of extreme 
anthropization by land-use change transformations 
with a huge expansion of the settlement system.

The point to claim here is that adding new urban areas 
in the peri-urban fringe without a clear capability to 
estimate which can be their effects on the cumulative 
run-off can be dangerous for the entire system, 
exposing more population to a potential problem 
of cloudburst flooding. The under-dimensioning 
of the stream discharge capacities can generate 
further problems in the plain areas that are already 
experiencing high exposure to floods.

Yapay Havza 10
Q1, 110 m³/sn; Q2, 110 m³/sn; Q3, 4 m³/sn; Q4, 5 m³/
sn; Q5, 7.8 m³/sn; Q6, 8.5 m³/sn; Q7, 2.9 m³/sn; Q8, 118 
m³/sn; Q9, 125 m³/sn. Not: Ne yazık ki bu havza için 
yeterli girdi verisi bulunamamıştır.

Yapay Havza 11
Q1, 56 m³/sn; Q2, 60 m³/sn; Q3, 0.86 m³/sn; Q4, 1.15 
m³/sn; Q5, 60 m³/sn; Q6, 2.8 m³/sn; Q7, 67 m³/sn; Q8, 
70 m³/sn; Q9, 78 m³/sn.

İzmir’in merkez ilçelerinin sonuç haritası yüzeysel 
akış modelleme nicelleştirmesine göre, 200 yıllık bir 
geri dönüş süresi boyunca tepe akışını boşaltmıyor 
gibi tahmin edilen tüm alt havzalar kırmızı renklerle 
gösterilmektedir. Bunun aksine, yeşil renkte gösterilen 
alt havzalar akıntı miktarını tahliye edebilecek gibi 
görünmektedir. 

Harita, farkın yüksek olduğu alanların büyük ölçüde 
metropol alanın yukarı yönünde yoğunlaştığını 
göstermektedir. Bu alanlarda, yapay hidrolik ağın 
beklenen tepe akışını, yüzeysel akış hacminin miktarını 
boşaltmak için yeterli olmadığı görülmektedir. Alt 
havzalarda, geçirimsiz yüzeyler tarafından tetiklenen 
akış dinamiklerinin muhtemelen olduğundan daha az 
tahmin edildiği ya da öte yandan doğal zemin hidrolik 
iletkenliği olduğundan daha az tahmin edildiği anlamına 
gelir. Aynı zamanda, bu alanlar, yerleşim alanlarının 
genişlemesi ile arazi kullanımı değişim/dönüşümleri 
ile antropensen süreçten geçmiştir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, kümülatif yüzeysel akış 
üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini tahmin etme 
konusunda net bir yetkinliği olmayan kentsel alanların 
çevresine yeni kentsel alanların eklenmesinin tüm 
sistem için tehlikeli olabileceği ve daha fazla nüfusu 
sağanak ile oluşabilecek potansiyel bir sel sorununa 
maruz bırakabileceğidir. Akarsu deşarj kapasitelerinin 
yetersiz ölçeklendirilmesi, halihazırda yüksek düzeyde 
taşkınlara maruz kalan düzlük alanlarda daha fazla 
sorun yaratabilir.  Ayrıca, fark analizi, Bayraklı ve 
Karşıyaka’nın, sünger bölge konseptinin uygulanması 
yoluyla doğa esaslı çözümler için potansiyel bir yer 
olarak doğru bir şekilde izlenmesi ve araştırılması 
gereken iki sorunlu ilçe olduğunu göstemektedir. Bu 
nedenle, iki ilçe Poligon ve Bostanlı derelerinin havzası 
olduğundan, bu dökümanın son bölümünde, iki 
ilçeden biri analiz edilmeye çalışılacak ve bu iki ilçeden 
bir tanesine, yüzeysel akışı azaltmak için doğa esaslı 
çözümler uygulayarak ekosistem temelli bir yaklaşım 
sergilenecektir.

Figure 4.73 Artificial basin 10 | Şekil 4.73 Yapay havza 10

Figure 4.74 Artificial basin 11 | Şekil 4.74 Yapay havza 11
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4.2.8 SONUÇLARIN SENTEZİ

1) Urban Atlas veri setine göre İzmir’in antropik alanları 
(makroclass 1) 57170 ha’dır. Bu bölgelerde 3818232 
vatandaş yaşamaktadır. Bu antropik alanların 5717 
hektarı (%10) son derece hassastır %99 güven aralığına 
sahip etkin nokta çıkarma özelliği ile- bu bölgelerin 
eğimleri nedeniyle yüksek akış oluşturduğu ve yukarı 
akış oluşturduğu anlamına gelir). Son derece hassas 
bölgelerde 1525727 vatandaş (antropik bölgelerde 
yaşayan toplam nüfusun %40’ı) ikamet etmektedir.
2) Kırılgan alanlar tehlike alanlarıyla (sel öngörülen 
alanlar) çakışmaz, ancak yalnızca herhangi bir yağmur 
olayı sırasında hasarlardan etkilenme için sisteme 
özgü durumu temsil eder. “Maruz Kalma” analizinde, 
kentsel nüfusun %40’ının son derece hassas bölgelerde 
yaşadığı belirlenmiştir. 
3) Alt havzadaki dere tepelerinin akış kapasitesinin 
analizi, özellikle yukarı eğimli alanlarda, yüzelsel 
akış hacminin nasıl olduğundan az tahmin edildiğini 
göstermiştir: tepeler ve şehir sınırları arasındaki 
diyafram, doğal ve antropik akış ağı arasında az tahmin 
edilen bir değişimdeki hassas bir entegrasyonu temsil 
eder. Bu alanlarda, muhtemelen yüksek tutulumlu yarı 
doğal havzalar, yoğun kentleşmiş sisteme girmeden 
önce akışları keserken, içeri akışları azaltır ve sağanak 
sırasında akışın etkisini azaltır.

Figure 4.75 Deficit analysis of the artificial basins | Şekil 4.75 Yapay 
havzaların açık analizi

Moreover, the deficit analysis seems to confirm that 
Bayraklı and Karsiyaka are two problematic districts 
that need to be accurately observed and studied 
as a potential location for nature-based solutions 
through the application of the sponge district concept. 
Therefore, as the two districts are the basin of the 
Polygon and Bostanli rivers, in the final part of this 
document we’ll try to analyze one of the two districts 
while employing an ecosystem-based approach to 
reduce the run-off while implementing some NBS.

4.2.8 SYNTHESIS OF RESULTS

1) According to with the Urban Atlas dataset, the 
anthropic areas of Izmir (macro class 1) span 57170 
ha. In these areas lives 3818232 citizens. Of these 
anthropic areas, 5717 ha (10%) are extremely 
vulnerable (Hotspot extraction with 99% confidence 
interval – means that these districts generate high 
run-off and create upstream flows due to their slopes). 
In these extremely vulnerable areas resides 1525727 
citizens (40% of the total population who lives in 
anthropic areas).
2) Vulnerable areas do not necessarily overlap with 
the hazard areas (areas of flooding prediction) but 
only represent the system’s “intrinsic” condition to 
be affected by damages during any rain event. The 
analysis of “exposure” revealed that 40% of the urban 
population lives in these extremely vulnerable sites.
3) The analysis of the riverine peaks flow capacity 
in the sub-watershed demonstrated how the run 
off volume is underestimated, especially in the 
areas of the upslope: the diaphragm between the 
top hills and the city borders where the exchange 
is underestimated between natural and anthropic 
stream network represents a delicate integration. 
In these areas, probably high retention seminatural 
basins should intercept the flows before they enter 
the dense urbanized system while reducing the inflows 
and mitigating the impact of run-off during cloudburst 
events. 

Figure 4.76 Visualization of the most vulnerable districts to cloudburst 
event of Izmir | Şekil 4.76 İzmir’in bulut patlaması olayına en savunmasız 
ilçelerinin görselleştirilmesi
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Şekil 4.77, İzmir Körfezi’ndeki akarsuların farklı 
karakterlerini basitleştirmektedir. Şehrin ana boşaltma 
havzası, yoğun kentsel alanlara akana kadar doğal 
bir karakterizasyon sunan birçok su havzasından 
oluşmaktadır. Bu “geçiş bölgesinde” (2. ve 3. noktalar 
arasında) dere yatağının tipik menderesli şekli 
düzeltilmiş ve insan müdahalesi ile yüksek oranda 
kanalize edilmiştir. Bu “geçiş” bölgeleri son derece 
hassastır (bkz. Şekil 30), çünkü akarsular doğal tampon 
alanını kaybederken, sokaklar, konut ve ticari alanlar/
tesislerle çevrili bitki örtüsü olmayan dere kıyıları açık 
bir kanal haline gelir. 

Bu geçiş alanları halen gelişme aşamasında olup, yeni 
dönüşüm alanlarında “sünger bölge” yaklaşımının 
benimsenmesi için yer bırakmaktadır. Burada, 
doğa esaslı çözümlerin sağlayabileceği rekreatif, 
biyoçeşitlilik ve kirlilik kontrol hizmetlerini de içeren 
“performansa dayalı” bir tasarım yaklaşımı, potansiyel 
su akışı düzenlemesi için çok işlevli yarı doğal bir alanı 
yeniden yaratırken, yeni geçirimsiz yüzeyler tarafından 
üretilen yüzeysel akışı azaltmaya, lineer dere kıyıları 
yaklaşımından uzaklaşma gibi sonuçlarına odaklanması 
son derece önemlidir

Yüzeysel akış modelleme sonuçlarına göre, şehrin 
düz alanlarındaki taşkın sorununu azaltmak için en 
iyi performans gösteren doğa esaslı çözüm, dereler 
yoğun yerleşim alanlarına akmadan önce Şekil 4.77’nin 
1. noktasına yerleştirilmelidir. Burada biyolojik tutma 
sistemleri ile büyük su rezervuarları, yarı doğal havzalar 
oluşturmak ve yoğun bir ağaçlandırma programı 
yapmak için alan bulunmaktadır. Kaynak alanlarının 
ağaçlandırılması, kentin yeşil çevre kuşağını artırırken 
kentsel yayılıma karşı doğal bir bariyer oluşturan İzmir 
Yaşam Parkı projesiyle de uyumludur. Ayrıca, dere yatağı 
yeniden doğallaştırılırsa, Kordon’u iç kısmında kalan 
karayı güzel peyzaja bağlarken, kentin saçakları ile İzmir 
Körfezi arasında doğal bir yaya ve yavaş hareketlilik 
bağlantısı oluşturur. Yoğun kentsel alanlarda, bu tür 
yarı doğal su rezervuarları oluşturmak için çok daha az 
kapasite vardır, ancak yağmur suyu toplama sistemleri, 
filtre şeritleri ve yeşil çatılar projelendirilirken dere 
boyunca geçirgen alanların yeniden yaratılması için 
birçok fırsat bulunmaktadır.

The figure 4.78 simplifies the different characters of 
the streams in the Izmir Bay. The city is composed 
by many watersheds, which presents a natural 
characterization until the mainstream flows into the 
compact, dense urban areas. In this “transition zone” 
(between points 2 and 3) the typical meandric shape of 
the riverbed has been rectified and highly channelized 
by human’s intervention. These “transition” zones are 
extremely delicate (see Figure 30), since the streams 
loses its natural buffers space while becoming an open 
channel with unvegetated banks bordered by streets, 
residential and commercial areas and facilities.

These transition areas are still under development, 
leaving room for adopting the “sponge district” 
approach in the new transformation sites. Here it is 
extremely important that a “performance-based” 
design approach fucuses its results in reducing the 
run-off generated by the new impermeable surfaces, 
breaking the barriers of the linear riverbanks while 
re-creating a multifunctional seminatural space for 
potential water flow regulation, which also includes 
the recreational, biodiversity and pollution control 
services that nature-based solutions can provide.

According to the run-off modelling results, the most 
performing NBS to reduce the problem of overflows 
in the flat areas of the city should be placed at point 1 
of figure 4.76, before the streams inflows to the dense 
settlement. Here, there is the space to create big water 
reservoirs and seminatural basins with bioretention 
systems and make a dense afforestation program. The 
afforestation of “upstream” areas is also coherent with 
the Izmir Living Park project, which increases the green 
peri-urban belt of the city while forming a natural 
barrier against urban sprawl. Moreover, if re 
naturalized, the riverbed constitutes a natural 
pedestrian and slow-mobility connection between the 
urban fringe and the Izmir Bay while connecting the 
Kordon with the beautiful landscape of the inner land.  
On dense urban areas, there is much less capacity to 
create such seminatural water reservoirs, but there are 
many occasions of recreating pervious areas along the 
stream while projecting rainwater harvesting systems, 
filter strips and green roofs.

Figure 4.77 Schematic representation of the Izmir stream network | Şekil 
4.77 İzmir dere ağının şematik gösterimi

Figure 4.78 Some pictures of the “transition zones” | Şekil 4.78 “Geçiş 
bölgelerinin” bazı resimleri
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Ayrıca, fark analizi, Bayraklı ve Karşıyaka’nın, sünger 
bölge konseptinin uygulanması yoluyla doğa esaslı 
çözümler için potansiyel bir yer olarak doğru bir 
şekilde izlenmesi ve araştırılması gereken iki sorunlu 
ilçe olduğunu göstemektedir. Bu nedenle, iki ilçe 
Poligon ve Bostanlı derelerinin havzası olduğundan, 
bu dökümanın son bölümünde, iki ilçeden biri 
analiz edilmeye çalışılacak ve bu iki ilçeden bir 
tanesine, yüzeysel akışı azaltmak için doğa esaslı 
çözümler uygulayarak ekosistem temelli bir yaklaşım 
sergilenecektir.

4.2.9 ÖNERİ

Çalışmanın bu bölümü, İzmir şehrinde “sünger bölge” 
kavramını pratikte uygulamak için bazı yönergeleri 
özetliyor.  Bunu yapmak için, hidrolik kırılganlık 
sorununu azaltmak amacıyla hangi performansa dayalı 
kentsel planlama parametrelerinin benimsenmesi 
gerektiğini belirlemek için kırılganlık kümülatif indeksini 
kullanarak en yüksek performans gösteren ilçenin 
özellikleri analiz edilmiştir. Bunu yaparken, farklı arazi 
kullanım sınıfları için mevcut kırılganlığın analizine 
uygulanan “sünger-bölge”nin kentsel parametrelerinin 
ne olması gerektiğine dair bir ön değerlendirme yapıldı. 
En kötü zemin iletkenlik sınıfındaki (fk parametresi 4’e 
eşit) kırılganlığa bakılarak en iyi performans gösteren 
bölge seçilmiştir. Bu seçimi kullanarak, zemin daha 
iletken ise sürdürülebilir kentsel drenaj önlemlerinin 
uygulanmasının daha iyi performans göstereceğinden, 
yeni ilçelerin etkilerini azaltacaktır.

“Sünger Bölgesi” Kentsel Parametrelerinin Ön 
Değerlendirilmesi

Örnek 1
Düşük hidrolik iletkenliğe sahip zeminlerde yapılaşmış 
sürekli olmayan yoğun kentsel doku bölgeleri (ortalama 
0,79 kırılganlık)
Yer: Buca
FID 43997
Kırılganlık 0.65
17760 m2
232 ikamet eden kişi / hektar başına 131 ikamet eden 
kişi
Geçirimsizlik %15.17
Orman Yoğunluğu %1.63

Moreover, the deficit analysis seems to confirm that 
Bayraklı and Karsiyaka are two problematic districts 
that need to be accurately observed and studied 
as a potential location for nature-based solutions 
through the application of the sponge district concept. 
Therefore, as the two districts are the basin of the 
Polygon and Bostanli rivers, in the final part of this 
document we’ll try to analyze one of the two districts 
while employing an ecosystem-based approach to 
reduce the run-off while implementing some NBS.

4.2.9 PROPOSAL

This part of the document wants to sum-up some 
guidelines to practically apply the “sponge district” 
concept in the city of Izmir. To do so, we analyzed 
the characteristics of the most performing district 
using the vulnerability cumulative index to determine 
which performance-based urban planning parameters 
should be adopted to reduce the problem of hydraulic 
vulnerability. While doing so, we performed a 
preliminary assessment of what should be the urban 
parameters of the “sponge-district” applied to an 
analysis of the present vulnerability for different land 
use classes. The best performing district has been 
selected while looking at the vulnerability in the worst 
soil conductibility class (fk parameter equal to 4). 
Using this selection, we are sure that the application 
of sustainable urban drainage measures will better 
perform if the soil is more conductible, thus reducing 
the impacts of the new districts.

A Preliminary Assessment of the Urban Parameters 
of the “Sponge District” 

Example 1
Discontinuous dense urban fabric districts built in low 
hydraulic conductible soils (average vulnerability of 
0.79)
Location: Buca
FID 43997
Vulnerability 0.65
17.760 mq
232 residents / 131 residents per hectare
Imperviousness 15.17%
Forest Density 1.63%

Figure 4.79 Localization in Google Earth of the dense urban fabric district 
with low vulnerability | Şekil 4.79 Düşük güvenlik açığı olan yoğun kentsel 
doku bölgesinin Google Earth’te yerelleştirilmesi
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Yerleşim Yeri Parametreleri
Parsel büyüklüğü 17.760 mq
Bina sayısı: 10
Her binanın yerleşik ayak izi: 3.24 mq
Yerleşik ayak izi kümülatif 3.240 mq
Brüt zemin yüzeyi: 16.200 mq
Kat sayısı: 5
Diğer geçirimsiz alanlar: 1.500 mq
Binalar arası mesafe: Cephe duvarları arası 20 m 
(pencereli), açılı köşeler arası 10 m
Ağaç sayısı: 100 ağaç

Örnek 2
Endüstriyel, ticari, kamu, askeri ve özel birimler 
(ortalama 0.74 kırılganlık)
Yer: Alsancak
FID 30278
Kırılganlık 0.56
71.378 mq
373 ikamet eden kişi / hektar başına 52 ikamet eden 
kişi
Geçirimsizlik %75.73
Orman Yoğunluğu %1.63

Site Parameters
Plot size 17.760 mq
Number of buildings: 10
Built-up footprint of each building: 324 mq
Built-up footprint cumulative 3.240 mq
Gross floor surface: 16.200 mq
Number of floors: 5
Other impervious areas: 1.500 mq
Distance between buildings: 20 meters between 
frontal walls (with windows), 10 meters between 
angular vertices
Number of trees: 100 trees

Example 2
Industrial, commercial, public, military, and private 
units (average vulnerability of 0.74)
Location: Alsancak
FID 30278
Vulnerability 0.56
71.378 mq
373 residents / 52 residents per hectare
Imperviousness 75.73%
Forest Density 1.63%

Figure 4.80 GIS visualization of the district | Şekil 4.80 Bölgenin CBS 
görselleştirmesi Figure 4.81 Street view visualization of the district | Şekil 4.81 Mahallenin 

sokak görünümü görselleştirmesi

Figure 4.82 Localization in Google Earth of the industrial district with low 
vulnerability | Şekil 4.82 Düşük güvenlik açığı olan sanayi bölgesinin Google 
Earth’teki yerelleştirmesi

Figure 4.83 GIS visualization of the district | Şekil 4.83 Bölgenin CBS 
görselleştirmesi

Figure 4.84 Street view visualization of the district | Şekil 4.84 Mahallenin 
sokak görünümü görselleştirmesi
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Yerleşim Yeri Parametreleri
Parsel büyüklüğü 71.387 mq
Bina sayısı: 11
Yapının kümülatif kapladığı alan 18.775 mq
Brüt zemin yüzeyi: 51.375 mq
Kat sayısı: 1 ila 6
Diğer geçirimsiz alanlar: 60.837 mq

Örnek 3
Sürekli olmayan orta yoğunluklu kentsel doku 
(ortalama 0.69 kırılganlık)
Yer: Bornova
FID 16957
Kırılganlık 0.55
4.866 mq
42 ikamet eden kişi / hektar başına 20 ikamet eden kişi
Geçirimsizlik %18.04
Orman Yoğunluğu %24.73

Yerleşim Yeri Parametreleri
Parsel büyüklüğü 4.866 mq
Bina sayısı: 7
Her binanın yerleşik ayak izi: 200 mq
Yapının kümülatif kapladığı alan 1.400 mq
Brüt zemin yüzeyi: 5.000 mq
Kat sayısı: 3.5
Diğer geçirimsiz alanlar: 700 mq
Binalar arası mesafe: Yan duvarlar arası 8 m 
(penceresiz)
Ağaç sayısı: 32 ağaç

Site Parameters
Plot size 71.387 mq
Number of buildings: 11
Built-up footprint cumulative 18.775 mq
Gross floor surface: 51.375 mq
Number of floors: 1 to 6
Other impervious areas: 60.837 mq

Example 3
Discontinuous medium density urban fabric (average 
vulnerability of 0.69)
Location: Bornova
FID 16957
Vulnerability 0.55
4.866 mq
42 residents / 20 residents per hectare
Imperviousness 18.04%
Forest Density 24.73%

Site Parameters
Plot size 4.866 mq
Number of buildings: 7
Built-up footprint of each building: 200 mq
Built-up footprint cumulative 1.400 mq
Gross floor surface: 5.000 mq
Number of floors: 3.5
Other impervious areas: 700 mq
Distance between buildings: 8 meters between lateral 
walls (without windows) 
Number of trees: 32 trees

Figure 4.85 Localization in Google Earth of the medium dense urban fabric 
district with low vulnerability | Şekil 4.85 Düşük kırılganlığa sahip orta 
yoğunluklu kentsel doku bölgesinin Google Earth’te yerinin gösterilmesi

Figure 4.86 GIS visualization of the district | Şekil 4.86 Bölgenin CBS 
görselleştirmesi

Figure 4.87 Street view visualization of the district | Şekil 4.87 Mahallenin 
sokak görünümü görselleştirmesi
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“Sünger Bölgesi” Parametrelerinin Belirlenmesi
Buradan sonra, geçirgenliği en üst düzeye çıkarmak 
ve iyi bir drenaj kapasitesi elde ederken aynı zamanda 
azaltılmış bir kırılganlık elde etmek için yeni kentsel 
bölgeler planlanırken benimsenmesi gereken en ilgili 
parametreleri sentezlenecektir.

Konut, yüksek yoğunluklu (sünger bölgesi)
Parsel kullanım oranı (brüt taban alanı/parsel alanı): 
0.90 mq/mq (2.73cm/mq)
Yapının kümülatif kapladığı alanı: 0.18
Maksimum Bina yüksekliği: 5 kat (15 m)
Geçirgenlik oranı: 0.73
Ağaç yoğunluğu: 56 ağaç/ha
Binalar arası mesafe: Cephe duvarları arası 20 m 
(pencereli), köşeler arası 10 m

Konut, orta yoğunluklu (sünger bölgesi)
Parsel kullanım oranı (brüt taban alanı/parsel alanı): 1 
mq/mq (3 cm/mq)
Yapının kümülatif kapladığı alanı: 0.28
Maksimum Bina yüksekliği: 4 kat (16 m)
Geçirgenlik oranı: 0.43
Ağaç yoğunluğu: 66 ağaç/ha
Binalar arası mesafe: Yan duvarlar arası 8 m 
(penceresiz)

Endüstriyel/Ticari (sünger bölgesi)
Parsel kullanım oranı (brüt taban alanı/parsel alanı): 
0.71 mq/mq (2.15 cm/mq)
Yapının kümülatif kapladığı alanı: 0.26
Maksimum Bina yüksekliği: 6 kat (18 m)
Geçirgenlik oranı: 0.14

4.2.10 MÜDAHALE ATLASI

Yukarıda tartışılan parametreleri bina 
yönetmeliklerine, imar yönetmeliklerine ve kentsel 
tasarım yönergelerine entegre etmek, mevcut çalışma 
çerçevesinde tamamlanması zor olan daha titiz bir 
çalışmaya ihtiyaç duyar. Yine de burada yapılabilecek 
olan, yağmursuyu taşkınlarına dikkat edilerek yeni 
bölgeler planlanırken dikkate alınması gereken bazı 
tasarım kurallarını kısaca özetlemektir.

Defining the Parameters of the “Sponge District”
Hereafter we synthesize the most relevant parameters 
that should be adopted while planning new urban 
districts to maximize the permeability and obtain a 
good drainage capacity while obtaining a reduced 
vulnerability.

Residential, high density (sponge district)
Plot utilization ratio (gross floor surface/plot area): 
0.90 mq/mq (2.73cm/mq)
Built-up footprint ratio: 0,18
Max Building height: 5 floors (15 meters)
Permeability ratio: 0.73
Tree density: 56 trees/ha
Distance between buildings: 20 meters between 
frontal walls (with windows), 10 meters between 
angular vertices

Residential, medium density (sponge district)
Plot utilization ratio (gross floor surface/plot area): 1 
mq/mq (3 cm/mq)
Built-up footprint ratio: 0.28
Max Building height: 4 floors (16 meters)
Permeability ratio: 0.43
Tree density: 66 trees/ha
Distance between buildings: 8 meters between lateral 
walls (without windows) 

Industrial/Commercial (sponge district)
Plot utilization ratio (gross floor surface/plot area): 
0.71 mq/mq (2.15 cm/mq)
Built-up footprint ratio: 0.26
Max Building height: 6 floors (18 meters)
Permeability ratio: 0.14

4.2.10 AN ATLAS OF INTERVENTIONS

Integrating the above-discussed parameters into 
building codes, zoning regulations and urban design 
guidelines need a more rigorous study that means can 
hard to be finished within the frame of the current 
study. Nevertheless, what can be done here is to 
briefly summarize some design rules that should be 
considered while planning new districts while paying 
attention to stormwater flooding.

Figure 4.88 The sponge district concept (Nguyen T. et. all.,2019). | Şekil 
4.88 Sünger bölgesi konsepti
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Hangi Doğa Esaslı Çözüm (NBS) Ani Sağanak Olaylarına 
Karşı En Yüksek Performanslıdır?

Bazı doğa esaslı çözümler (NBS), takip eden bölümde 
geniş nehir yatağı ve biyoçeşitlilik faydalarını en üst 
düzeye çıkarmak ve kentsel alanlarda sel riskini ve 
su kalitesini yönetmek için temel hedefleri sunmak 
adına seçilmiştir. Malzemeler, peyzaj tasarımı, bakım, 
topluluk katılımı, maliyetler ve faydalar gibi konuları 
kapsayan destekleyici bilgileri bulmak için genişletilmiş 
bir katalog, bu alandaki tüm konuları kapsayan 
Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemi kılavuzudur. 
Bundan sonra, geniş şehir ölçeğinde benimsenen 
önlem türünü ayrıntılı ilçe ölçeğinde tasarlanan 
ve sunulan çözüm türlerine bölerek, yalnızca akış 
kontrolüne fayda sağlayan çözüm ve yaklaşım türlerini 
seçerek alınmıştır.

Saha için planlanan dış peyzaj gereksinimleri 
(örneğin, otoparklar ve kentsel meydanlar), eğlence 
ve rekreasyon alanları (örneğin spor alanları ve 
oyun alanları) ve diğer halka açık alanlar, mümkün 
olduğunda çok işlevli açık alan ve yüksek konfor ve 
biyolojik çeşitlilik değeri sağlamak için yüzey suyu 
yönetim sistemleri ile entegre edilebilmesi için 
değerlendirilmelidir. Doğal akış yolları ve yapay bağlantı 
yolları (örn. yollar, bisiklet yolları ve yeşil koridorlar), 
bölge boyunca akış iletimi ve depolama için potansiyel 
bir şebekenin yapılandırılmasında özellikle önemli 
olacaktır. Çok işlevli arazi için uygun mülkiyet ve bakım 
stratejilerinin oluşturulması için paydaşlarla istişare 
yapılması gerekecektir.

Bu strateji, bir topluluğun varlıkları üzerindeki taşkın 
etkilerini azaltmak veya önlemek için gelişmemiş 
arazilerin korunmasına odaklanır. Genel olarak, strateji 
aşağıdaki adımları gerektirir: (1) mevcut açık alanların 
belirlenmesi veya haritalanması, (2) parsellerin 
önceliklendirilmesi ve (3) düzenleme yoluyla bu 
alanların korunması.

Su kenarı parkları, fırtına veya sel olayları sırasında 
minimum hasarla su basması için kasıtlı olarak 
tasarlanmış ortak eğlence alanlarıdır. Su kenarı parkları, 
zaman içinde tekrarlanan sel hasarına uğrayan ve 
özgün kullanımını artık yerine getirmeyen endüstriyel, 
ticari veya konut amaçlı olsun, genellikle önceden 
geliştirilmiş alanlardır. En yaygın olarak kamu kurumları 
tarafından oluşturulsa da, özel bir geliştirmenin daha 
büyük bir mekan tasarımının bir parçası olarak bir 
su kenarı parkları oluşturulması olağandır. En yaygın 
olanı nehiryatakları boyunca olmakla birlikte, kıyı 
bölgelerinde de su kenarı parkları kullanılabilir

Which NBS Are the Most Performing Against 
Cloudburst Events?
Some NBS are selected to maximize amenity and 
biodiversity benefits in the following chapter and 
deliver the key objectives of managing flood risk and 
water quality in urban areas. (Source: URL 54). To 
find supporting information’s covering topics such as 
materials, landscape design, maintenance, community 
engagement and costs and benefits, an extended 
Catalogue is the Sustainable Urban Drainage System 
manual (Source: URL 54). which covers all topic in this 
field. Hereafter, we only extracted the kind of solutions 
and approaches that benefit run-off control, dividing 
the kind of measure adopted at the broad city scale 
to the type of solutions designed and delivered at the 
detailed district scale.

External landscape requirements (e.g. car parks and 
urban squares), amenity and recreation areas (e.g. 
sports fields and playgrounds) and other public open 
space planned for the site should be evaluated so 
that, where possible, it can be integrated with surface 
water management systems to deliver multifunctional 
open space and of high amenity and biodiversity 
value. Natural flow paths and artificial connection 
routes (e.g. roads, cycle paths and green corridors) are 
likely to be of particular importance in structuring a 
potential network for run-off conveyance and storage 
through the site. Consultation with stakeholders will 
be required to establish appropriate ownership and 
maintenance strategies for multifunctional land.

Bölüm IV | Chapter IV



173

Bekletme havzası, yağmur veya sel olayları sırasında 
sel sularının geçici veya kalıcı olarak tutulması için 
tasarlanmış ve belirlenmiş bir alandır. Bekletme 
havzaları genellikle kuru ve sulak havza olmak üzere iki 
şekilde tasarlanır. Kuru havzalar suyu yalnızca fırtına 
olayları sırasında tutar, daha sonra havza boşalana 
kadar suyu kontrollü bir oranda serbest bırakır. Bu 
nedenle havza yağmur olayları arasında kuru kalır. Öte 
yandan, sulak havzalar, fırtına olaylarından bağımsız 
olarak bir gölete benzer, kalıcı bir su havzası korur ve 
bu nedenle yıl boyunca ıslaktır. Kalıcı su havzasının 
derinliği genellikle su kalitesi hacimleri dikkate alınarak 
tasarlanır ve bu nedenle sulak bekletme havzaları da 
su arıtma cihazları olarak işlev görür. Geçici depolama 
için kalıcı havuzun üzerinde ek depolama kapasitesi 
sağlanır.

Kent ormanı, ağaçların kentsel bir ortamda, genellikle 
kamu geçiş hakkı, parklar ve diğer kamu arazileri 
içinde planlı kurulumu ve yönetimidir - ABD Orman 
Servisi’nin “insanlar için ağaçlar” olarak adlandırdığı 
şey. Bunlar, halka açık ağaçları (parklarda ve orman 
koruma alanlarında) ve özel ağaçları (arka bahçelerde 
ve kurumsal kampüslerde) içerir. Belediyeler 
genellikle yalnızca kamu mülkü üzerindeki ağaçların 
bakımıyla görevli olsalar da, yerel politikalar, kurallar 
ve programlar aracılığıyla özel sektöre ait ağaçların 
bakımını ve yönetimini etkileyebilirler. Kentsel 
alanlarda, ağaç örtüsü tipik olarak Kuzeydoğu ve 
Güneydoğu gibi doğal ormanlık alanlarda en yüksektir. 
Bununla birlikte, kentsel ormancılığın faydaları tüm 
iklimlerde ve bölgelerde değerlidir ve yerli türlerin 
ve kuru alanlarda, akasya ve mesquite gibi kuraklığa 
dayanıklı ve az su kullanan ağaçların kullanılmasıyla 
elde edilebilir.

Yağmur bahçeleri, yüzey akışının zemine sızmasını 
artırmak, akıştan kirleticileri çıkararak su kalitesini 
iyileştirmek ve nihayetinde yağmur suyu yönetim 
sistemine giren yağmur suyu akışının hacmini azaltmak 
dahil olmak üzere birkaç temel amacı olan bitkili 
havzalardır. Yağmur bahçeleri “normal” bir bahçeye 
benzer görünür, ancak şekil olarak benzersizdir. Yağmur 
bahçeleri tipik olarak kase veya daire şeklindedir ve 
su çevreleyen zemine sızarken, akıntıları toplamak 
ve bir veya iki güne kadar tutmak için özel olarak 
tasarlanmıştır.
Yağmur bahçeleri, uzun ömürlü bitkiler, çalılar, kır 
çiçekleri ve/veya otlar içeren doğaldan son derece 
bakımlı stillere kadar tasarlanabilir. Yağmur bahçeleri, 
kısa süreli su depolama ve su filtreleme faydaları 
sağlamak için yıl boyunca çalışır.

Yeşil sokaklar, tipik olarak yol kaplaması ve kaldırım 
arasında yer alan bastırılmış bitki alanlarını sokağın 
genel tasarımına dahil eder. Ekilen alanlar estetik 
açıdan hoştur ve bir yolun içinde veya bitişiğindeki bir 
ekici kutusuna görsel olarak benzerdir. Yeşil sokaklar 
yeni yol inşaatı ve güçlendirme uygulamalarına dahil 
edilebilir ve yarı kırsaldan kentsel merkezi iş bölgesine 
kadar çok çeşitli sokak manzarası görünümlerini 
tamamlamak üzere tasarlanabilir. Genellikle ağaçlar, 
bitki yağmur hendeği ve yağmur bahçeleri gibi 
tamamlayıcı doğal altyapı çözümlerini birleştirirler.

Bölüm IV | Chapter IV
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4.11 WHICH ARE THE “STEPS” IN PROJECTING THE 
SPONGE DISTRICT?

In the previous section of this work, some performance 
based NBS were reported to indicate which solutions, 
at different scales, should be adopted to cope with the 
problem of flood risk management. (Woods-Ballard, 
B. et. all., 2015). Nevertheless, besides the application 
of NBS in the already developed city, some rules/
guidelines or approaches should be considered while 
considering developing new areas of whatever kind 
(residential, mixed use, commercial, tertiary and even 
productive/industrial).

These rules should be taken seriously while projecting 
new urban transformations since they can significantly 
reduce the impact of land-use changes on the 
environment. Any urbanization process produces 
substantive changes to the topography, thus requiring 
a sound assessment,

4.11 SÜNGER BÖLGESİ’NİN 
PROJELENDİRİLMESİNDEKİ “ADIMLAR” NELERDİR?

Bu çalışmanın önceki bölümünde, sel riski yönetimi 
sorunuyla başa çıkmak için farklı ölçeklerde hangi 
çözümlerin benimsenmesi gerektiğini gösteren 
performansa dayalı bazı doğa esaslı çözümler rapor 
edilmiştir. Bununla birlikte, doğa esaslı çözümlerin hali 
hazırda gelişmiş kentte uygulanmasının yanı sıra, her 
türden (konut, karma kullanım, ticari, üçüncül üretim/
endüstriyel) yeni alanlar geliştirmeyi düşünürken 
bazı kurallar/yönergeler veya yaklaşımlar dikkate 
alınmalıdır.

Bu kurallar, arazi kullanım değişikliklerinin çevre 
üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabileceğinden, 
yeni kentsel dönüşümler planlanırken dikkate 
alınmalıdır. Herhangi bir kentleşme süreci, 
topoğrafyada önemli değişikliklere neden olur ve 
bu nedenle, sel riski yönetimi veya kirlenmiş arazi 
iyileştirme amaçları için 
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Yeşil çatı, bir yapının üzerine inşa edilmiş, bitki 
örtüsüyle kaplı bir alandır. Bunlar tipik olarak su 
geçirmez bir zar, drenaj ve filtreleme katmanları, 
yetiştirme ortamı (zemin), sulama ve bitki 
materyallerini içerir. Yeşil çatılar kesinlikle yağmur 
suyu yönetimi ve enerji tasarrufu için kurulabilir 
veya çatı bahçeleri, eğitim alanları veya kentsel gıda 
üretimi şeklinde bir kolaylık olabilir. Büyük ticari veya 
kamu binalarının neredeyse her tür bitki malzemesini 
destekleyebilen yüksek yoğunluklu (ve daha yüksek 
maliyetli) yeşil çatılara sahip olma olasılığı daha 
yüksekken, daha küçük binalar veya konutların daha 
basit, az bakım gerektiren yeşil çatı türlerine sahip 
olma olasılığı daha yüksektir.

Yeşil otoparklar, yağmur suyu akışını azaltmak için 
geçirgen veya yarı geçirgen döşeme ve gözenekli 
tasarım tekniklerini içerirler. Geçirgen kaplamaya 
ek olarak, genellikle bordürleri azaltır veya ortadan 
kaldırırlar ve akıntıyı tedavi eden ve park yerinin 
görünümünü iyileştiren ve ayrıca kirleticileri yağmur 
suyundan filtreleyerek ve çıkararak su kalitesini 
iyileştiren kapsamlı çevre düzenlemesini içerirler.
Tasarlanmış tasarım çözümlerine ek olarak, yeşil 
otoparklar, otoparka ayrılan arazi alanını en aza 
indirecek şekilde tasarlanmış yerel kodları da içerebilir. 
Bu, park yeri boyutlarının azaltılmasını, ortak park 
düzenlemelerini ve/veya gereken minimum park yeri 
sayısında azalmaları içerebilir.

Bitki yağmur hendekleri, yağmur suyu akışını işlemek, 
emmek ve iletmek için bitki materyalleri ve özel zemin 
karışımları kullanan, bitkili alçak alanlar veya oluklarla 
çalışan beton oluklar ve fırtına kanalizasyonlarına 
estetik açıdan hoş bir alternatiftir. Bir karayolundan 
veya park yerinden gelen yağmur suyunu yağmur 
kanalizasyon sistemine veya diğer tutma alanlarına 
iletirler. Bitki yağmur hendekleri, seçilen bitki türlerine 
bağlı olarak kuşlar, kelebekler ve yerel vahşi yaşam için 
yaşam alanı oluşturabilecek çevre düzenlemesi sağlar.
Hendekler, yerel bitkileri dahil ederek belirli kurulum 
konumuna göre ayarlanabildiklerinden herhangi bir 
bölgede etkili olabilir. Herhangi bir boyuttaki fırtınayı 
iletmek için tasarlanabilirler, ancak en çok sık, küçük 
yağmur olaylarıyla baş etmede etkilidirler.
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including any land raising required for flood risk 
management or contaminated land remediation 
purposes. In Izmir city, the topography and the 
impervious characterization is likely to provide 
challenges for the implementation of a surface water 
management system, since the infiltration of soil and 
their slope, as demonstrated, poses a real vulnerable 
condition in large areas; therefore, consideration 
should be given to whether any beneficial changes 
could be made.

The extent of the development, likely building density, 
proposed land uses across the site, and the proposed 
landscape strategy will influence the overall surface 
water management philosophy. They will define the 
mix of impermeable and permeable surfaces to be 
drained or used for drainage, define the likely pollution 
hazard posed, and strongly influence the suitability of 
different designed solutions. Any pollution prevention 
strategies proposed for the site should be considered 
in terms of any potential impact on water-quality risk 
management for the site.The site’s characteristics of 
likely vehicle usage (including types of vehicles and 
likely speeds) will be important. This can influence the 
type of surfacing and sub-base that might be suitable, 
the extent and location of parking requirements at 
roadsides (this may influence options for managing 
road run-off), the likely requirements for traffic 
calming measures and roundabouts (and the potential 
for integrating these with SuDS), and the potential 
for using roads as surface water run-off exceedance 
routes. Any special accessibility requirements, such 
as dropped kerbs, disabled parking, or access for 
sweeping and winter gritting machines, may also 
impact SuDS design and detailing.

An understanding should be developed of how the 
aesthetic appeal and tranquility of diverse vegetated 
green spaces and open water features could add 
character and help create a sense of place, give the 
community a healthy outdoor environment that 
encourages outdoor activity and enjoyment and 
provide space where children can play and learn about 
water and the water environment.

Community engagement can provide valuable 
information regarding the community’s aspirations for 
future use and the opportunities and constraints for 
SuDS, such as potential traffic calming measures and 
car parking requirements.

Characterising/visualizing flow routes and discharge 
points

The first step in designing a sponge district is to make 
a preliminary analysis of the natural drainage pattern 
for the site of intervention while characterizing the 
existing flow paths and the discharge points. This kind 
of analysis can be performed using some basic GIS 
tools that use the catchment area’s Digital Elevation 
Model. Particularly, the visualization of the streams 
can be made by using the flow direction and the 
flow accumulation tools (ESRI ArcGIS). Once the flow 
accumulation tool generated its results, a threshold 
of accumulation can be set (according to the user 
preference but keeping in mind that up flow streams 
should be visualized – e.g. with a DEM resolution of 
30m the threshold has been set at 50 – meaning that 

gerekli olan herhangi bir arazi toplama da dahil 
olmak üzere, sağlam bir değerlendirme gerektirir. 
İzmir şehrinde, zeminin ve eğiminin geçirgenliği geniş 
alanda kırılgan durum teşkil ettiğinden, topoğrafya 
ve geçirimsiz karakterizasyon yüzey suyu yönetim 
sisteminin uygulanması için zorluklar yaratacaktır; 
bu nedenle, herhangi bir faydalı değişikliğin yapılıp 
yapılmayacağına dikkat edilmelidir.Geliştirmenin 
kapsamı, muhtemel bina yoğunluğu, site genelinde 
önerilen arazi kullanımları ve önerilen peyzaj 
stratejisi, genel yüzey suyu yönetimi felsefesini 
etkileyecektir. Drenaj için kullanılacak geçirimsiz 
ve geçirgen yüzeylerin karışımını tanımlayacak, 
olası kirlilik tehlikesini tanımlayacak ve farklı 
tasarlanmış çözümlerin uygunluğunu güçlü bir şekilde 
etkileyecektir. Yerleşim alanı için önerilen herhangi 
bir kirlilik önleme stratejisi, yerleşim için su kalitesi 
risk yönetimi üzerindeki herhangi bir potansiyel etki 
açısından değerlendirilmelidir.

Yerleşimin olası araç kullanımına ilişkin özellikleri (araç 
türleri ve olası hızlar dahil) önemli olacaktır. Bu, uygun 
olabilecek yüzey kaplamanın ve alt temelin türünü, 
yol kenarlarındaki park gereksinimlerinin kapsamını 
ve konumunu (bu, yol akışını yönetme seçeneklerini 
etkileyebilir), trafik sakinleştirme önlemleri ve 
dönel kavşaklar için olası gereksinimleri (ve bunları 
sürdürülebilir kentsel drenaj sistemi ile entegre etme 
potansiyeli) ve yolların yüzey suyu akış aşım yolları 
olarak kullanılma potansiyelini etkiler. Düşen bordürler, 
engelli park yeri veya süpürme makinelerine erişim 
gibi özel erişilebilirlik gereksinimleri de sürdürülebilir 
kentsel drenaj sistemi tasarımını ve detaylandırmasını 
etkileyebilir. Çeşitli bitki örtüsüne sahip yeşil alanların ve 
açık su özelliklerinin estetik çekiciliğinin ve huzurunun 
nasıl karakter ekleyebileceği ve bir yer duygusu 
yaratmaya nasıl yardımcı olabileceği, topluluğa açık 
hava aktivitelerini ve eğlenceyi teşvik eden sağlıklı bir 
açık hava ortamı ve çocukların oyun oynayabilecekleri 
ve su hakkında bilgi edinebilecekleri bir alan sağlama 
konusunda anlayış geliştirilmelidir. Topluluk katılımı, 
topluluğun gelecekteki kullanım istekleri ve olası trafik 
sakinleştirme önlemleri ve otopark gereksinimleri gibi 
sürdürülebilir kentsel drenaj sistemi için fırsatlar ve 
kısıtlamalar hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Akış rotalarını ve deşarj noktalarını karakterize etme/
görselleştirme

Figure 4.89 Flow routes (streams) | Şekil 4.89 Akış yolları (akarsular)
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Bir sünger bölgesi tasarlamanın ilk adımı, mevcut akış 
yollarını ve deşarj noktalarını karakterize ederken 
müdahale sahası için doğal drenaj modelinin bir ön 
analizini yapmaktır. Bu tür bir analiz, havza alanının 
Sayısal Yükseklik Modelini kullanan bazı temel CBS 
araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Özellikle 
akışların görselleştirilmesi, akış yönü ve akış toplama 
araçları (ESRI ArcGIS) kullanılarak yapılabilir. Akış 
biriktirme aracı sonuçlarını oluşturduğunda, bir birikim 
eşiği ayarlanabilir (kullanıcı tercihine göre ancak yukarı 
akışların görselleştirilmesi gerektiği akılda tutularak 
- örneğin 30m’lik bir DEM çözünürlüğü ile eşik 50’ye 
ayarlanmıştır - yani 50 pikselden aşağı akış alan pikseli 
bir “akım” olarak kabul edilmiştir).

Akarsular büyük ölçüde topoğrafya ve zemin koşulları 
tarafından belirlenir. Yine de, genellikle yüksek düzeyde 
antropize edilmiş sistemlerde, arazi drenajı, menfezler 
ve kanalizasyon ağları dahil olmak üzere orijinal drenaj 
modelini değiştiren tarihsel drenaj önlemlerinin 
gözden geçirilmesi yararlıdır. Mevcut deşarj noktaları 
(yeraltı suyu, yüzey suları veya kanalizasyon sistemleri) 
oluşturulmalı ve karakterize edilmelidir. Yerleşim 
alanı ayrıca sızma potansiyeli açısından da karakterize 
edilmelidir (örn. iyi/zayıf/mümkün değil). Bu, yerleşim 
alanı içindeki sızmanın potansiyel olarak yüzey suyu 
akışını bertaraf etme yöntemi olarak kullanılabileceği 
alanları, durdurma sağlamak için sızmanın 
kullanılabileceği alanları (düşük sızma kapasiteleri 
kullanarak) ve sızmanın gerçekleşemeyeceği veya 
olmaması gereken alanları belirleyecektir.

Yüzey suyu alt havzalarının tanımlanması

Sünger mahalle konseptini ana akımlaştıran kentsel 
dönüşümleri tasarlamanın ikinci adımı, müdahale 
parsel alanını alt havzalarda 1. aşamada karakterize 
edilen hidrolik güzergahlara göre bölmektir. Özellikle 
daha büyük sahalarda, yüzey suyu alt havzalarını 
tanımlamak için akış yolları ve geliştirme kümeleri 
kullanılmalıdır. Bunlar daha sonra, her biri kendi drenaj 
özelliklerine sahip ayrı drenaj alanları oluşturacak ve 
bunlardan gelen akıntılar daha sonra drenaj çıkışına 
aktarılacaktır. Alt havzaların ve akış yollarının tanımı bu 
nedenle bağlantılı bir süreçtir. Alt havzalar, hidrolojik 
dengenin aslı gibi doğal kalması için gerekli olan 
önemli birimlerdir. Bu örnekte, iki orijinal “akarsu”, 
yüzey suyu sisteminin eklemlenmesiyle (sızıntılı veya 
sızıntısız) farklılaşan dört ana alt havza ve akarsuları 
ana akarsuya bağlamak için deşarj noktalarından önce 
bir tutma alanı olarak kabul edilen kalıcı su havzaları 
oluşturdu. Arıtma açısından farklı gereksinimlere 
sahip olma eğiliminde olacağından, arazi kullanım 
türlerini kümelemek genellikle mantıklıdır. Her bir alt 
havza, geçirimsiz alanlar için durdurma sağlamalı ve 
mümkünse, akıntıyı tedavi etmeli ve bir dereceye kadar 
akış ve hacim kontrolü sağlamalıdır (uygun olduğunda 
sızma kullanarak).

Büyük olaylar için, akış yönünde daha büyük depolama 
yapılarına ulaşmak için alt-havza kontrollerini baypas 
etmek için akıntıya izin vermek uygun olabilir. Uygun 
olduğunda, daha büyük ölçekli, yüzey suyu azaltma 
ve kontroller için alan sağlamak için planlı parklar 
ve açık alanlar alt havzaların akış aşağı ucunda yer 
almalıdır. Akış yolları genellikle açık alan koridorlarının 
bir parçasını oluşturabilir ve mevcut yaşam alanlarını 
biyolojik çeşitlilik yollarıyla bağlamaya yardımcı olabilir. 

Figure 4.90 The sub-catchment definition | Şekil 4.90 Alt havza tanımı

30m the threshold has been set at 50 – meaning that 
you consider a “stream” the pixel who receives a 
downflow from 50 pixels).

Streams are determined largely by topography and 
ground conditions. Still, often in highly anthropized 
systems, it is useful to review historical drainage 
measures that have modified the original drainage 
pattern, including land drainage, culverts, and sewer 
networks. Current discharge points (whether to 
groundwater, surface waters or sewerage systems) 
should be established and characterized.

The site area should also be characterized in terms 
of the potential for infiltration (e.g. good/poor/not 
possible). This will identify areas where infiltration 
within site can potentially be used as a method 
of disposing of surface water run-off, areas where 
infiltration can be used to deliver Interception (using 
low infiltration capacities), and areas where infiltration 
cannot or should not occur.

Defining surface water sub-catchments

The second step in designing urban transformations 
mainstreaming the sponge district concept is to 
divide the plot area of intervention in sub-catchments 
according to the hydraulic routes characterized in 
phase 1. Flow routes and development clusters should 
be used to define surface water sub-catchments, 
particularly on larger sites. These will then form 
discrete drainage areas, each with their own drainage 
characteristics with the run-off from them then 
conveyed downstream to the drainage outfall. The 
definition of sub-catchments and flow routes is, 
therefore, a linked process. Sub-catchments are 
important units required to keep the hydrological 
balance as natural as it is in its original condition. In 
this example, the two original “streams” generated 
four main sub-basins, which are differentiated by 
the articulation of the surface water system (with 
infiltration or without infiltration) and the permanent 
water basins, which are considered as a retention area 
before the discharge points for connecting the streams 
with the main watercourse. 

It is often sensible to cluster land-use types, as these 
will tend to have different requirements with respect 
to treatment. 
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Yüzey suyu nakil yolları, mümkün olan her yerde 
entegre depolama ve arıtma sağlarken, yüzey 
suyunu istenen yerlere güvenli ve etkili bir şekilde 
yönlendirmek için topoğrafya ile çalışılmalıdır. Su, 
yüzeyde veya yüzeyin yakınında tutulmalıdır (yani, 
mümkünse borularda değil), derin kazı ihtiyacını 
azaltarak ve yüzey sistemleriyle ilgili tüm faydaları 
sağlamaya yardımcı olmalıdır.

Parkların, açık alanların ve koridorların tanımlanması
Üçüncü adım çok önemlidir, çünkü şehir plancıları ve 
mimarlar, tasarım sürecinde yerleşik alanı tasarlarken 
ve düşünürken tasarım sürecini tersine çevirme 
eğilimindeyken yeşil alanlar, binalar ve sokaklar 
arasındaki “boşluklar” sonucu oluşur. Burada konsept 
tam tersidir: yeşil alanlar ve çok işlevli alanlar sünger 
konseptine göre, su yollarını takip ederek ve su 
havzalarını tanımlayarak tasarlanmalıdır. Ağaçların ve 
bitki örtüsünün yerleşimi bile, geçirgen yüzeyin ve bitki 
örtüsünün hidrolik dinamik üzerindeki önemli işlevi 
göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Yol ağının tanımlanması
Ağaçların ve bitki örtüsünün yerleşimi bile, geçirgen 
yüzeyin ve bitki örtüsünün hidrolik dinamik 
üzerindeki önemli işlevi göz önünde bulundurularak 
tasarlanmalıdır. Uygun ve uygulanabilir olması halinde, 
ana yol ağı konfigürasyonu ve geliştirme blokları da 
saha içindeki alt havza sınırları ile tanımlanmalıdır. 
Sokak ağı, akış yollarını tamamlayacak ve yönetecek 
şekilde yapılandırılmalıdır. Bu nedenle, ana yeşil ağ 
tasarlandıktan sonra, parseller arasındaki dağıtım, 
ana yollar ve yayalar arasındaki bağlantıyı içeren 
hiyerarşik bir ağ ile düzenlenebilir. Güvenli aşım yolları 
ve depolama alanları dikkate alınmalı ve geliştirme 
tasarımına entegre edilmelidir. Aşım rotaları, sahadaki 
yolları içerebilir ve aşım depolama alanları, otoparkları, 
rekreasyon alanlarını ve diğer kamuya açık alan 
alanlarını içerebilir. Ancak bu amaçla  kullanılmaları, 
normal işlevlerini insanları veya araçları riske atacak 
ölçüde engellemediği ve uzun vadede bakımlarının 
yapılabildiği sürece geçerlidir.

Each sub-catchment should deliver Interception for 
the impervious areas and should, where possible, 
treat the run-off and provide a degree of flow and 
volume control (using infiltration where practical). For 
large events, it may be appropriate to allow run-off to 
bypass sub- catchment controls to reach larger storage 
structures further downstream. Where appropriate, 
planned parks and open spaces should be located at 
the downstream end of sub-catchments to provide 
space for larger-scale, surface water attenuation and 
controls.

Flow routes can often form part of open space 
corridors and help link existing habitat zones with 
biodiverse pathways. Surface water conveyance 
paths should work with the topography to safely and 
effectively direct surface water to the desired locations 
while simultaneously delivering integrated storage 
and treatment wherever possible. Water should be 
kept at or near the surface (e.g. not, where possible, 
in pipes), reducing the need for deep excavations and 
helping deliver all the benefits associated with surface 
systems.

Defining parks, open spaces and corridors

The third step is crucial since urban planners 
and architects tend to invert the design process 
while designing and thinking the built-up space as 
“dominant” in the design process, while green areas 
result from the “voids” between the buildings and 
the streets. Here the concept is the opposite: green 
areas and multifunctional spaces should be designed 
according to the sponge concept, following water 
courses, and defining the water catchments. Even the 
disposition of trees and vegetation should be designed 
considering the crucial function of the permeable 
surface and vegetation on the hydraulic dynamic.

Figure 4.91 Design open spaces | Şekil 4.91 Tasarım açık alanları

Figure 4.92 Design streets and pedestrians | Şekil 4.92 Tasarım sokakları ve 
yayalar

Defining the road network
If appropriate and practicable, the major road network 
configuration and development blocks should also be 
defined by sub-catchment boundaries within site. The 
street network should be structured to complement 
and manage flow pathways. Therefore, once the main 
green network is designed, the internal distribution 
between the plots can be arranged with a hierarchical 
network that includes the connection between main 
roads and pedestrians. Safe exceedance routes and 
storage areas should be considered and integrated 
within the development design. 
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Exceedance routes can include roads on the site, 
and exceedance storage areas can include car parks, 
recreation areas and other areas of public open space, 
as long as their use for this purpose will not impede 
their normal function to the extent of putting people 
or vehicles at risk and that they can be maintained in 
the long term. Design plots and buildings in the private 
or public spaces Finally, the fifth step concerns building 
design and technological solutions to the buildings to 
limit their impacts (green roof, permeable surfaces, 
vertical green, etc).

An Application the Sponge Concept  to Karşıyaka 
District - Bostanlı River
The Karsiyaka district spans 5110.51 ha and is located 
in the central part of the metropolitan area while 
bordering the İzmir gulf and developing its inner areas 
far into the Mount Yamanlar. 

According to the 2020-2021 TURKSTAT data, the 
Karsiyaka district of İzmir province has a population 
of 350100 and has been developing rapidly in recent 
years. Considering the changes in 2012 and 2018 data 
analyzed by the Urban Atlas Land Use Land Cover 
dataset, no significant Land Use transition happened 
in this district during the last years (2012-2018). Some 
herbaceous vegetation associations (natural grass and, 
moors...) areas have turned into Complex and mixed 
cultivation patterns (5.04 ha), Discontinuous medium 
density urban fabric (17.60 ha), Fast transit roads and 
associated land (0.51 ha) and Industrial, commercial, 
public, military, and private units (14.11 ha). The 
district is composed by 27 sub-administrative units 
which ranges from 17 to 1702 ha. 

Son olarak, beşinci adım, etkilerini (yeşil çatı, geçirgen 
yüzeyler, dikey yeşil, vb.) sınırlamak için bina tasarımı 
ve binalara yönelik teknolojik çözümlerle ilgilidir.

Sünger Kavramının Karşıyaka İlçesi – Bostanlı Deresi 
İçin Uygulaması
Karşıyaka ilçesi 5.110.51 ha’lık bir alana yayılmıştır ve 
metropolitan alanın orta kesiminde yer almaktadır, 
sınırı İzmir Körfezi’ne dayanır ve iç bölgeleri Yamanlar 
Dağı’na kadar uzanmaktadır. 

Son yıllarda hızla gelişen İzmir ili Karşıyaka ilçesi, 2020-
2021 TÜİK verilerine 350100 nüfusa sahiptir. Urban 
Atlas Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü veri seti ile analiz 
edilen 2012 ve 2018 verilerindeki değişimler dikkate 
alındığında, bu ilçede son yıllarda (2012-2018) önemli 
bir Arazi Kullanım geçişi yaşanmamıştır. Bazı otsu 
bitki toplulukları (doğal otlaklar, bozkırlar...) alanları 
karma ekim alanlarına (5.04 ha), sürekli olmayan orta 
yoğunluklu kentsel dokuya (17.60 ha), çevre yollarına 
ve ilişkili yerlerine (0.51 ha) ve Endüstriyel, ticari, kamu, 
askeri ve özel birimlerine (14.11 ha) dönüşmüştür. 
İlçe, 17 ila 1702 hektar arasında değişen 27 alt idari 
birimden oluşmaktadır. 

Bölge, orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği 
amaçlayan yenilikçi metropoller için aday olacaktır. 
Birçok girişim arasında, sünger bölge uygulaması bu 
sürdürülebilir stratejilerin temellerinden biri olacaktır, 
bu nedenle mevcut çalışma, Doğa Esaslı Çözümler’in 
(NBS) son derece hassas alanlarda kapsamlı bir 
uygulamasının bölgenin biyofiziksel performansı 
üzerindeki (yüzeysel akış) olumsuz etki yaratıp 
yaratmayacağını ve bu tür bir kırılganlık azalmasının 
ekonomik olarak nasıl ölçülebileceği kontrol etmek 
için kantitatif InVEST yüzeysel akış modellemesini 
kullanılması uygun görülmüştür. Bu amaçla, havzadaki 
akışın biyofiziksel değerlendirmesi için idari birimler 
girdinin sınırları olarak kullanılmıştır. Sel Riski Azaltma 
modelinde, bölgenin biyofiziksel özelliklerinin bir 
ön değerlendirmesi yapılırken, 3.3 Kentsel Yüzeysel 
Akışın Modellenmesi bölümünde kullanılan girdi ile 
aynı girdi ile kullanılmıştır. Modelin girdisindeki tek 
fark, kullanıcının sağanak ile binalarda potansiyel 
olarak üretilebilecek m2 başına potansiyel hasarın m2 
başına bazı parametrik ekonomik değerlerini girmesini 
gerektiren hizmetin ekonomik nicelleştirilmesi 
uygulamasıdır.  

Figure 4.93 Design the buildings and the private plots | Şekil 4.93 Binaları 
ve özel arsaları tasarlar

Figure 4.94 The Karşıyaka district | Şekil 4.94 Karşıyaka semti
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The district is going to be candidate for some 
innovative metropolitan policies aimed at archive, 
in the medium-long term, the sustainability of the 
system. Among many initiatives, the sponge district 
application will be one of the main pillar of these 
sustainable strategies thus the presents study wants 
to use the quantitative İnVEST modelling of run-off 
to check whether an extensive application of the NBS 
in extremely vulnerable areas can have a significant 
impact on the biophysical performance of the district 
(run-off) and how this kind of reduction of vulnerability 
can be economically quantified. For this purpose, 
the administrative units were used as input borders 
for the biophysical evaluation of the run-off ın the 
catchment. The Flood Risk Mitigation model has been 
used with the same İnput explained in the chapter 3.3 
Modelling Urban Run-off, while obtaining a preliminary 
assessment of the biophysical characteristics of the 
district. The only difference in the model input has 
been the application of the economic quantification of 
the service which require that the user inputs some 
parametric economic values of the potential damage 
per square meter that can be potentially produced on 
buildings by cloudburst.

Then, according with the vulnerability values, a 
selection of the most vulnerable areas in the district 
has been applied. Once selected, these areas where 
re-designed simulating a sponge district scenario 
application and used as alternative in the model input.
The final result has been the comparative evaluation 
of the two biophysical and economic outputs to 
test whether the sponge district application can be 
considered reliable in terms of tangible benefits that 
can be realistically achieved.

According to the model outputs, the total flood volume 
in Karşıyaka during a 70 mm cloudburst event can be 
of 1344755.31 cube meters, while the retention can 
be higher: 2172968.80 cube meters. 

Daha sonra, hassasiyet değerlerine göre (bkz. Bölüm 
3.6 Sonuç Bileşik Hidrolojik Afet Sırasında Hasar 
Görebilirlik İndeksi), bölgedeki en hassas alanlar 
seçilmiştir. Bu alanlar seçildikten sonra sünger bölge 
senaryosu simüle edilerek yeniden tasarlanmış ve 
model girdisinde alternatif olarak kullanılmıştır.
Sonuç olarak, sünger bölgesi uygulamasının elde 
edilebileceği somut faydalar açısından güvenilir kabul 
edilip edilemeyeceğini test etmek için biyofiziksel 
ve ekonomik çıktının karşılaştırmalı değerlendirmesi 
yapılmıştır.

Modelin çıktılarına göre, 70 mm’lik bir ani sağanak olayı 
sırasında Karşıyaka’daki su tutma hacmi 2172968.80 
m³ iken, toplam taşkın hacmi 1344755.31 m³.

Figure 4.95 The sub-administrative units of Karşıyaka district | Şekil 9.95 
Karşıyaka ilçesine bağlı alt idari birimler

Table 4.11 biophysical table of Karşıyaka run-off in the sub-districts | Tablo 
4.11 Karşıyaka ikinci nahiyelerinin biyofiziksel tablosu

Table 4.11 biophysical table of Karşıyaka run-off in the sub-districts | Tablo 
4.11 Karşıyaka ikinci nahiyelerinin biyofiziksel tablosu
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Selection of Study Area and modelling the scenario
Two inputs were used to define the study area borders. 
The first input was the urban texture (Figure 4.97). This 
input consisted of contours, transportation networks, 
streams, buildings, and municipality borders. Also, 
this input included the analysis which created in the 
light of the information obtained during the survey. 
During the survey, general condition of the stream and 
the stream bed, condition of the buildings and streets 
were detected. As a result of these process, potential 
intervention areas were determined.

The second input was the flood vulnerability analysis 
of the city (Figure 4.96). The analysis data were divided 
into ten categories. The five most vulnerable categories 
were used in selection of the border. Contours were 
used to select which vulnerable areas must be within 
the border of the study. They were selected by flow 
direction.

These two inputs were combined to produce the main 
input of study area border selection (Figure 4.98). 
Urban spaces, open and green areas were included 
to the study area to increase the design capacity. The 
selected border of the study area was 225 hectares 
(Figure 4.98).

Figure 4.96 The sub-administrative units of Karşıyaka district | Şekil 4.96 
Karşıyaka ilçesine bağlı alt idari birimler

Çalışma Alanının Seçimi ve Senaryonun 
Modellenmesi

Çalışma alanının sınırlarını seçmede ana girdiyi 
oluşturmak için iki girdi kullanılmıştır. İlk girdi kentsel 
doku olmuştur (Şekil 4.97). Bu girdi, konturlar, ulaşım 
ağları, dereler, binalar ve belediye sınırlarından 
oluşmaktadır. Ayrıca bu girdi, anket sırasında elde 
edilen bilgiler ile oluşturulan analizleri de içermektedir. 
Araştırma sırasında dere ve dere yatağının genel 
durumu, bina ve sokakların durumu tespit edilmiştir. 
Bu süreçlerin sonucunda potansiyel müdahale alanları 
belirlenmiştir.

Figure 4.97 The first input of study border selection | Şekil 4.97 Çalışma 
sınırı seçiminin ilk girişi

Figure 4.98 The second input of study border selection | Şekil 4.98 Çalışma 
sınırı seçiminin ikinci girişi
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İkinci girdi ise şehrin taşkın hassasiyeti analizidir (Şekil 
4.96). Analiz verileri on kategoriye ayrılmıştır. Sınırın 
seçiminde en kırılgan beş kategori kullanılmıştır. Hangi 
hassas alanların çalışmanın sınırları içinde olması 
gerektiğini seçmek için konturlar kullanılmış, akış 
yönüne göre seçilmişlerdir.

Bu iki girdi, çalışma alanı sınır seçiminin ana girdisini 
üretmek için birleştirilmiştir (Şekil 4.98). Tasarım 
kapasitesini artırmak için çalışma alanına kentsel 
alanlar, açık ve yeşil alanlar dahil edilmiştir. Çalışma 
alanının seçilen sınırı 225 ha (Şekil 4.98).

InVEST modelinde, çalışma alanı sınırı girildikten sonra 
yaygın bir Doğa Esaslı Çözüm (NBS) uygulama senaryosu 
simüle edilimiştir. Özellikle simüle edilen senaryo, 
seçilen ilçelerde farklı türde Doğa Esaslı Çözüm’n 
(NBS) yaygın bir şekilde uygulandığı varsayılırken (Şekil 
52) her arazi kullanım sınıfı türünde geçirimsizliği %10 
azaltmıştır.

Yüzeysel akış tutmanın ekonomik değerini tanımlamak 
için model algoritmasını kullanmak yerine, yüzeysel 
akış tutma biyofiziksel karakterin ne kadarının yeniden 
üretileceğine ve maliyetten kaçınma yöntemine karar 
verilmiştir. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara 
göre (Kaynak: URL 55), yüzeysel akıntının tutulması 
için yapay havzalar yaratmanın maliyetleri değişken 
olabilmektedir. Arazi genellikle satın alınmakta ve 
hafriyata gerek olmaktadır. Bu nedenle, halihazırda 
yapılaşmış alanlarda bekletme alanları oluşturmak zor 
olabilmektedir. 

Figure 4.100 The main input of study border selection | Şekil 4.100 Çalışma 
sınırı seçiminin ana girdisi

Figure 4.99 The study area border (zoomed) | Şekil 4.99 Çalışma alanı sınırı 
(yakınlaştırılmış)

Figure 4.101 The study area border | Şekil 4.101 Çalışma alanı sınırı
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The study area border was inputted in the InVEST model 
while simulating a diffuse NBS scenario application. 
Particularly the simulated scenario has decreased the 
imperviousness of 10% in every land use class type; 
while assuming a diffused application of different kind 
of NBS in the selected districts (Figure 4.98). According 
to the new model outputs, the total flood volume in 
Karşıyaka during a 70 mm cloudburst event can be of 
1326628.95 cube meters, while the retention can be 
higher: 219109515 cube meters.

The registered net benefit in terms of the reduction 
of the run-off value in the entire district is of 1.35% 
(meaning that a diffuse application of the sponge 
district in the study area can reduce the flood of 
18126 m³) ranging from some areas which can obtain 
a reduction of the flood volume of the 22% and others 
which does not obtain any kind of benefit.

İnstead of using the model algorithm to define the 
economic value of the run-off retention it has been 
decided to reproduce and avoided cost method to 
estimate how much the run-off retention biophysical 
characteristics.

According to some recent studies, the costs for 
create artificial basins for run-off retention can 
be variable. (Source: URL 55). Land often must be 
purchased and some earthworks is often needed. 
Therefore, constructing detention areas in areas 
already developed can be challenging. However, if 
the detention areas are developed as part of a new 
development project, land costs may not be significant 
and the earthworks can be undertaken in conjunction 
with the road works and other earthworks required to 
develop the property.

According to the EPA, typical costs for wet detention 
ponds range from $17.50-$35.00 per cubic meter 
($0.50-$1.00 per cubic foot) of storage area. Dry 
detention basins typically cost around $10 per square 
meter ($0.30 per cubic foot) for smaller basins and 
$5 per square meter ($0.15 per cubic foot) for larger 
basins. However, the total cost for a pond or detention 
basin needs to include allowances for permitting, 
design and construction, and maintenance costs. 
Permitting costs may vary depending on state and 
local regulations.  

Taking as reference the cost of 1 cubic foot of retention 
for a dry detention basin we can obtain the parametric 
cos of detention per cube meters (1 cube meter 
correspond to 35.31 cubic foot, therefore the basic 
price of $0.30 per cubic foot has been multiplied for 
35.31 while obtaining a cost of 10.59$ per cube meter 
= 9.15 Euro/m³ or 103.31 TL/m³). According with these 
data, the value of the service shift from 19882664.54 
Euro to 20048520.60 Euro having a net increment of 
165856.06 Euro, or 1872715.41 TL.

Ancak, bekletme alanları yeni geliştirilecek projelerin 
parçası haline gelirse, arazi maliyetlerinin önemi 
olmayabilir, aynı zamanda gelişim için gerekecek yol ağı 
ve oluşacak hafriyat aynı anda gerçekleşebilir. EPA’ya 
göre, sulak bekletme havzaları için tipik maliyetler, 
depolama alanının m³ başına 17.50-3500 dolar (ft³ 
başına 0.50- 1.00 dolar) arasında değişmektedir. Kuru 
bekletme havzaları tipik olarak daha küçük havzalar 
için m² başına yaklaşık 10 $ (ft³ başına 0.30 $) ve daha 
büyük havzalar için m² başına 5 $ (ft³ başına 0.15 $) 
civarındadır. Ancak, bir gölet veya bekletme havzasının 
toplam maliyeti, izin, tasarım ve inşaat ve bakım 
masrafları için ödenekleri içermelidir.  İzin maliyetleri 
bölgesel ve yerel idareye bağlı olarak değişebilir. Kuru 
bir bekletme havzası için 1 ft³ tutma maliyetini referans 
alarak, m³ başına parametrik tutma maliyeti elde 
edilebilir (1 m³, 35.31 ft³’e karşılık gelir, bu nedenle ft³ 
başına 0.30 $’ lık temel fiyat üzerinden hesaplanmıştır. 
35.31 m³ başına 10.59$ maliyet, 9.15 Euro/m³ veya 
103.31 TL/m³ eşittir). Bu verilere göre hizmet bedeli 
19882664.54 Euro’dan 2048520.60 Euro’ya yani net 
artışla 165856.06 Euro ya da 1872715.41 TL’dir.
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4.3 KENTSEL SULARIN ENTEGRASYONUNA YÖNELİK 
PROJE/PROGRAM VE STRATEJİLERİN HİZALANMASI 

İzmir, stratejiler, projeler, bölgesel ve fizki planları 
ile yeşil ve mavi ekonomik, ekolojik yolculuğunu 
tanımlamış, kavramların gerekliliklerini ve aşamalarını 
ortaya koymuştur. Mavi gelişme ile ilgili öncelikli olarak 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZKA kurumsal ve 
fiziki stratejilerini ortaya koymuştur. STK’ler ve gönüllü 
kuruluşların katkısıyla şekilenen stratejik raporlar 
İzmir’in mavi stratejilerini oluşturmada büyük katkı 
sağlamışlardır. İzmir’in suya yaklaşımı stratejilerin 
hizalanması ile özetlenecektir.

Bu kapsamda, 35 belge incelenmiştir. Projeler 
hedeflerine göre, planlar kurumların stratejilerine göre 
bakılmıştır. Hizalama çalışmasında ölçek, hedeflenen 
yıl ve hedeflerine göre özetlenmiştir.

4.3.1 KURUMSAL STRATEJİLER

Bölge Planı - İzmir Kalkınma Ajansı

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın vizyonu “Bilgi, Tasarım 
ve Yenilik Üreten, Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir” 
olarak belirlenmiştir. Raporun ana başlıkları Güçlü 
Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum 
olarak belirlenmiştir. 

İzmir’in su yönetişimine ilişkin stratejiler ilgili raporun 
Yüksek Yaşam Kalitesi ana başlığında stratejik 
öncelik olarak Sürdürülebilir Çevre ekseninde 
değerlendirilmiştir. Ulusal yaklaşıma paralel olarak 
“Sürdürülebilir Çevre” önceliğinin temel amacı; 
İzmir’de kentsel alan ve havza alanlarında çevrenin 
sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasıdır. 

Ana hedefler;

• Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu 
yönetimi sağlanacaktır. 

• Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve 
bertaraf kapasiteleri artırılacaktır.  

• Başta Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı olmak üzere sanayi 
yoğun alanlarda hava kirliliği kontrolü sağlanacaktır. 

• Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak 
yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır. 

• Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere 3 
havzada entegre havza yönetimi kurumsal bazda 
sağlanarak endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik 
önleme ve kontrolü gerçekleştirilecektir. İzmir’de 
hassas ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik korunacaktır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında 2011 yılında 
imzalanan protokol çerçevesinde “Havza Koruma 
Eylem Planlarının Hazırlanması” projesi kapsamında 
Gediz ve Küçük Menderes havzaları için güncel eylem 
planları hazırlanması öngörülmüştür. Havza Koruma 
Eylem Planları 2015 ve 2016 yıllarında tamamlanmıştır. 

4.3 ALIGNMENT OF STRATEGIES

With its strategies, projects, regional and physical 
plans, Izmir has defined its green and blue economic 
and ecological voyage and has revealed the 
requirements and stages of the concepts. Regarding 
the blue development as a priority Izmir Metropolitan 
Municipality, Izmir Water and Sewage Administration 
(IZSU) and Izmir Development Agency (IZKA) have 
revealed their corporate and physical strategies. 
Strategic reports developed out of the contribution of 
NGOs and voluntary organizations have made a great 
contribution to the creation of Izmir’s blue strategies. 
Izmir’s approach to water will be summarized with the 
configuration of strategies. 

In this context, 35 documents are examined. The 
projects were looked at according to their goals, the 
plans were looked at according to the strategies of 
the institutions. In the alignment study, the scale 
was summarized according to the targeted year and 
targets.

4.3.1 SECTORAL PLANS

Regional Plan – Izmir Development Agency

The vision of the 2014-2023 Izmir Regional Plan has 
been determined as “Izmir, the Center of Attraction 
of the Mediterranean, Information, Design and 
Innovation”. The main headings of the report were 
determined as Strong Economy, High Quality of Life 
and Strong Society.

Strategies regarding the water governance of Izmir 
have been evaluated in the axis of Sustainable 
Environment as a strategic priority in the High Quality 
of Life main heading of the related report. In parallel 
with the national approach, the main objective of the 
“Sustainable Environment” priority is; Ensuring the 
sustainable management of the environment in urban 
areas and basin areas in Izmir.

Main targets;

• Sustainable wastewater, potable and utility water 
management will be provided.  

• Solid waste and hazardous waste recycle, storage 
and disposal plants capacities will be increased.  

• Air pollution control will be provided in 
industry-intensive areas, especially in Aliağa, 
Kemalpaşa and Torbalı.

• Energy efficiency will be achieved in domestic 
heating, and the use of renewable and clean energy 
will be expanded.

• Industrial, agricultural and urban pollution prevention 
and control will be carried out by providing integrated 
watershed management on a corporate basis in three 
watersheds, especially in Gediz and Küçük Menderes. 
Biodiversity in sensitive ecosystems will be protected 
in Izmir.

In the report, it is foreseen to prepare up-to-date 
action plans for the Gediz and Küçük Menderes 
basins within the scope of the “Preparation of Basin 
Protection Action Plans” project within the framework 
of the protocol signed in 2011 between the Ministry 
of Forestry Water Affairs - General Directorate of 
Water Management and TUBITAK MAM. Watershed 
Protection Action Plans were completed in 2015 and 
2016.
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4.3.2 FİZİKİ PLANLAR

İzmir İli Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu Ve Dereler 
Master Plan Hazırlanması – Nihai Raporu – Cilt 2 – 
Yağmursuyu (Mart 2020)

Raporun amacı, İzmir ilinde şiddetli yağışların 
görüldüğü dönemlerde, sistem kapasitesini aşan 
suların kanallardan taşarak derelere ve İzmir Körfezi’ne 
ulaşmasının önlenmesi.

İzmir İli Metropol Alanı Atıksu Yağmursuyu Master 
Plan kapsamında; mevcut yüzeysel yağmursuyu 
sistemi irdelenmiş hidrolik kapasite hesapları yapılmış, 
yağmursuyuna bağlı tüm sorunların metropol genelinde 
ele alınıp hiçbir yağmursuyunun yerleşim alanları 
içinde sel akışına veya düzlüklerde göllenmelere neden 
olmayacak şekilde çözümleri üretilmeye çalışılmıştır.

Mevcut durumu da dikkate alan ön projeler mevcut 
tesislerden maksimum derecede faydalanılarak 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan gerek şebeke 
niteliğindeki kapalı yüzeysel yağmursuyu drenaj 
projeleri gerekse açık kanal niteliğindeki yüzeysel 
yağmursuyu drenaj projeleri hazırlanmış ve hesapları 
ile birlikte detay şebeke çizimleri sunulmuştur.

İzmir İli Metropol Alanı Dereler Master Plan çalışmaları 
kapsamında; dere öneri projelerinde arazi yapısı, 
imar planı ve şehirleşme dikkate alınarak projeler 
için önerilerde bulunulmuştur. Hazırlanan veriler 
doğrultusunda elde edilen taşkın modellerinden ve arazi 
gezilerinden yola çıkılarak ön projeleri hazırlanmasında 
kılavuz olacak olan her bir sistem içerisinde yer alan 
dere aksları için ön raporlar hazırlanmıştır. Taşkın dere 
haritaları ve taşkın risk haritaları oluşturulmuştur. 

Yapılan bu haritalamalar neticesinde elde edilen 
çözüm önerileri çerçevesinde yağmursuyu drenaj 
şebekeleri tamamlanan bölgelerdeki tüm yağmur 
sularını toplayarak denize ulaştırmaları amacıyla dere 
ön projeleri hazırlanmıştır.

İzmir İçme Suyu Projesi Sonuç Master Plan Raporu

Çalışmanın amacı İzmir ilinin; nüfus projeksiyonunun 
yapılması, su ihtiyaçlarının belirlenmesi, su 
ihtiyaçlarının hangi kaynaktan karşılanacağının 
tesbiti, ihtiyaç duyulan yeni kaynakların geliştirilmesi, 
içme suyu sisteminin gerekliliklerini sağlayan proje 
formülasyonları, proje formülasyonlarının hayata 
geçirilebilmesi için gerekli olan yatırım planlaması, su 
ihtiyacının gelişimine bağlı olarak tesislerin uygulama 
programlarının belirlenmesi ve bölgelere göre 
optimum su dağıtımının yapılarak, rasyonel bir su 
yönetim planının hazırlanması yer almaktadır.

Tüm meslek disiplinlerinin çalışmaları ile elde 
edilen bilgi, belge ve dökümanlara göre verilen plan 
kararları ile oluşturulan içme suyu sistemine ait proje 
formülasyonu ve yatırım gereksinimleri bu raporda 
sunulmaktadır.

İzmir İçme Suyu Master Plan kapsamında; 
önerilen ve mevcut tesisler için yapılan hidroloji 
çalışmaları birleştirilerek uzun dönem yağış/akım 
serileri oluşturulmuştur. Bu kapsamda gelecekte 
güncellenmesi mümkün bir yazılım oluşturularak 
tesislerin işletme ömürleri boyunca çeşitli şartlarda 
oluşacak kapasiteleri değerlendirilmiştir. Bu tesislerin 
kapasitelerini esas alan bir veri tabanı oluşturulmuş ve 
tesislerin genel kapasiteleri belirli bir düzen içerisinde 

4.3.2 PHYSICAL PLANS

Izmir Province Metropolitan Area - Preparation of 
Wastewater-Stormwater and Streams Master Plan – 
Final Report – Volume 2 – Stormwater (March 2020)

The aim of the report is to prevent water exceeding 
the system capacity from reaching the streams and 
the Gulf of Izmir by overflowing through the channels 
during periods of heavy rainfall in Izmir.

Within the scope of Izmir Metropolitan Area 
Wastewater Stormwater Master Plan; The existing 
surface stormwater system has been examined, 
hydraulic capacity calculations have been made, all 
problems related to stormwater have been handled 
throughout the metropolis and solutions have been 
tried to be produced in such a way that no storm water 
will cause flood flow in residential areas or water 
accumulation in plain. 

Preliminary projects, which also take into account the 
current situation, have been developed by making 
maximum use of existing facilities. In this context, 
both closed surface stormwater drainage projects 
of network nature and surface stormwater drainage 
projects of open channel nature were prepared, and 
detailed network drawings were presented together 
with their calculations.

Within the scope of Izmir Province Metropolitan Area 
Streams Master Plan studies; In the river proposal 
projects, suggestions were made for the projects 
by considering the land structure, zoning plan 
and urbanization. Based on the flood models and 
field trips obtained in line with the prepared data, 
preliminary reports were prepared for the stream axes 
in each system, which will guide the preparation of 
the preliminary projects. Flood stream maps and flood 
risk maps were created. Within the framework of the 
solution proposals obtained with these mappings, the 
preliminary projects of the stream were prepared in 
order to collect all the rain water in the regions where 
the stormwater drainage networks were completed 
and deliver it to the sea.

Izmir Potable Water Project Final Master Plan Report
The aim of the study, the province of Izmir; making 
the population projection, determining the source 
of the water needs, determining from which source 
the water needs will be met, developing the new 
resources needed, project formulations that meet the 
requirements of the potable water system,  investment 
planning necessary for the implementation of the 
project formulations, determining the application 
programs of the facilities,depending on the 
development of the water needs and determining the 
optimum water distribution according to the region and 
the preparation of a rational water management plan. 
The project formulation and investment requirements 
of the potable water system, which is created with 
the plan decisions made according to the information 
and documents obtained through multidisciplinary 
studies, are presented in this report.

Within the scope of Izmir Potable Water Master Plan; 
Long-term precipitation/flow series were created by 
combining the hydrology studies for the proposed and 
existing facilities. In this context, a software that can 
be updated in the future has been created and the 
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genel kapasiteleri belirli bir düzen içerisinde 
sunulmuştur.2050 hedef yılında kent nüfusunun 
8.177.565 kişiye ulaşacağı, bu nüfusun içme suyu 
ihtiyacının 856,58 hm³/yıl olacağı belirlenmiş olup, 
bu ihtiyacın hangi kaynaktan ekonomik olarak temin 
edileceği sistem analizi çalışmaları ile optimum işletme 
şartları sağlamak için yapılabilir proje formülasyonları 
önerilmiştir.

4.3.3 TEMATİK STRATEJİK PLANLAR

İzmir Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisi 2021-2030
Stratejinin amacı; İzmir doğasının özelliklerini, İzmir 
ekonomisini, kentin körfezden kırsal alana kadar uzanan 
dört fiziki katmanını (Şekil 4.102), İzmir’in doğayla 
uyumu için bugüne kadar hazırlanan çalışmaların 
özetini, şehrin doğayla ilgili stratejisinin özünü ortaya 
koymaktadır. İzmir’in doğayla uyumlu yaşama geçiş 
adımlarını tarifleyecek projeleri de özetlemektedir.

İzmir’in iklim kriziyle mücadele etmek ve doğayla 
uyumlu bir şehir olmak için temel stratejisi “kentsel 
ve kırsal alanın yönetimine dair fiziki, ekonomik ve 
kültürel planları ortaklaştırmak” şeklinde tarif 
edilmiştir.

İzmir’in “doğa ve iklim eyleminin” dört temel hedefi; 
doğanın şehre nüfuzunu sağlamak, insanların kırsal 
alana nüfuzunun doğayla uyumunu sağlamak, 
döngüsel ekonomiyi teşvik etmek ve kentle kır kültürleri 
arasındaki bağları güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı
Planın amacı; çevresel zorlukları belirleyip, bunların 
içinden en acil ele alınması gerekenleri tespit ederek 
İzmir için daha yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir 
vizyon oluşturmak ve projeler geliştirmek. Bu plan 
kapsamında; İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamındaki 
eylemler 6 kategoriye ayrılmaktadır:

1. Yatırım projeleri
2. Politika tedbirleri 
3. Planlar ve stratejiler 
4. Davranışsal tedbirler 
5. Eğitim 
6. Yaptırımlar

Bu plan kapsamında;Yeşil Şehirler Programının bir 
parçasını oluşturan ve aralarında su, biyolojik çeşitlilik, 
hava, toprak ve iklim değişikliği konularının da yer 
aldığı bir dizi kentsel çevre sorununu kapsayıcı nitelikte 
ele alarak çözümlere yönelik 21  farklı grupta toplam 
47 eylem tespit edilmiştir. “Yeşil İzmir” için üretilen her 
bir grup için mevcut çalışmalar ve yurt dışı örnekleri 
listelenmiştir.

Figure 4.102 Four Main Layers Surrounding the Center of Izmir City| Şekil 
4.102 İzmir Şehrinin Merkezini Çevreleyen Dört Ana Katman

the capacities of the facilities to be formed under 
various conditions throughout their operational 
life have been evaluated. A database based on the 
capacities of these facilities has been created and the 
general capacities of the facilities have been 
presented in a certain order.

It has been determined that the urban population will 
reach 8,177,565 people in the target year of 2050, the 
drinking water requirement of this population will be 
856,58 hm³/year, from which source this need will be 
provided economically, system analysis studies and 
feasible project formulations have been proposed to 
provide optimum operating conditions.

4.3.3 THEMATIC STRATEGIC PLANS

Izmir Strategy for Living in Harmony with Nature
The purpose of the strategy; It reveals the characteristics 
of Izmir’s nature, Izmir’s economy, the four physical 
layers of the city from the gulf to the rural area (Figure 
4.102), the summary of the studies prepared so far for 
Izmir’s harmony with nature, and the essence of the 
city’s strategy regarding nature. It also summarizes the 
projects that will describe the steps of Izmir’s transition 
to a life in harmony with nature.

The basic strategy of Izmir to struggle the climate 
crisis and to be a city in harmony with nature has 
been described as “combining physical, economic and 
cultural plans for the management of urban and rural 
areas”.

The four main objectives of Izmir’s “nature and climate 
action” are; to ensure the penetration of nature into 
the city, to ensure the harmony of people’s penetration 
of rural areas with nature, to encourage a circular 
economy and to strengthen the collaboration between 
urban and rural cultures.

Izmir Green City Action Plan
The purpose of the plan; identifying environmental 
challenges and to identify the most urgent ones among 
them, to create a vision and develop projects that will 
make a greener future possible for Izmir. Within the 
scope of this plan; actions within the scope of Izmir 
Green City Action Plan are divided into 6 categories: 

1. Investment Projects
2. Policy Precaution
3. Plans and Strategies 
4. Behavioral Measures
5. Educaton
6. Sanctions

Within the framework of these actions, 47 actions 
are proposed, divided into 21 different groups, all 
designed to help realize a green Izmir vision. For each 
group produced for “Green Izmir”, the current works 
and examples from abroad are listed. Suggestions for 
water resources from these actions are given below:
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•Grup 9: Şebeke/altyapı düzeyinde su yönetimine 
yönelmek 

•Grup 10: Bina düzeyinde su yönetiminin desteklenmesi
 
•Grup 11: Yerel düzeydeki mevcut politika, yönetmelik 
ve kılavuzların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı
Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi 
(GCoM), iklim ve enerji hedeflerini yerine getirmeyi 
gönüllü olarak taahhüt eden binlerce yerel yönetimi 
bir araya getirmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Belediye Başkanları Sözleşmesine katılarak tüm İzmir 
ilini kapsayacak şekilde aşağıda sıralanan 
taahhütlerde bulunmuştur:

•Kişi başına düşen CO2 salınımının 2018 temel yılına 
göre 2030 yılına kadar en az %40 azaltılması,
•İklim eylem planı hazırlanması ve
•Azaltım ve uyum planlarını entegre ederek, 
sürdürülebilir ve düşük maliyetli güvenilir enerjiye 
erişim sağlanması. 

Belediye Başkanları Sözleşmesine katılmanın getirdiği 
yükümlülükler arasında bir Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Eylem Planının (SECAP) hazırlanması, sunulması 
ve yürütülmesi yer almaktadır. 

•Group 9: Head towards water management at the 
grid/infrastructure level

•Group 10: Supporting building level water 
management

•Group 11: Reviewing and updating existing policies, 
regulations and guidelines at local level

Izmir Metropolitan Municipality Sustainable Energy 
and Climate Action Plan
The Global Covenant of Mayors on Climate and 
Energy (GCoM) brings together thousands of local 
governments who are voluntarily committed to meeting 
their climate and energy goals. Izmir Metropolitan 
Municipality has made the following commitments 
to cover the entire city of Izmir by participating in the 
Agreement of Mayors:

•Reduction of per capita CO₂ emissions by at least 40% 
by 2030 compared to the base year of 2018,
•Preparing a climate action plan and
•Providing access to sustainable and low-cost reliable 
energy by integrating mitigation and adaptation plans.

The obligations of joining the Covenant of Mayors 
include the preparation, submission and execution of 
a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).

Table 4.12 Actions on Water Resources| Tablo 4.12 Su Kaynaklarına Yönelik 
Eylemler

Table 4.12 Actions on Water Resources| Tablo 4.12 Su Kaynaklarına Yönelik 
Eylemler

Table 4.13 Actions on Water Resources at Building Level| Tablo 4.13 Bina 
düzeyinde Su Kaynaklarına Yönelik Eylemler

Table 4.13 Actions on Water Resources at Building Level| Tablo 4.13 Bina 
düzeyinde Su Kaynaklarına Yönelik Eylemler
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İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı
Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi 
(GCoM), iklim ve enerji hedeflerini yerine getirmeyi 
gönüllü olarak taahhüt eden binlerce yerel yönetimi 
bir araya getirmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Belediye Başkanları Sözleşmesine katılarak tüm İzmir 
ilini kapsayacak şekilde aşağıda sıralanan taahhütlerde 
bulunmuştur:

• Kişi başına düşen CO2 salınımının 2018 temel yılına 
göre 2030 yılına kadar en az %40 azaltılması,
• İklim eylem planı hazırlanması 
•Azaltım ve uyum planlarını entegre ederek, 
sürdürülebilir ve düşük maliyetli güvenilir enerjiye 
erişim sağlanması. 

Belediye Başkanları Sözleşmesine katılmanın getirdiği 
yükümlülükler arasında bir Sürdürülebilir Enerji ve 
İklim Eylem Planının (SECAP) hazırlanması, sunulması 
ve yürütülmesi yer almaktadır. 

İzmir kentindeki SECAP süreci; Avrupa Komisyonu ve 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında varılan 
anlaşma neticesinde Avrupa Birliği tarafından Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen 1 (Geçiş Dönemi 
Desteği ve Kurumsal Yapılanma) vasıtasıyla finanse 
edilmekte ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
tarafından desteklenmektedir.

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 
amacı; kentsel paydaşların katılımıyla belirlenen 
farklı sektörlerde, enerji tüketiminden kaynaklanan 
salımların azaltılması için bir yol haritası oluşturmak.

Plan kapsamında; mevcut salım envanterinin 
hazırlanması ile bir risk ve kırılganlık değerlendirmesi 
yapılmasını içeren mevcut durum incelemesi 
yapılmıştır. Salımlar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek, salımları azaltmak ve iklim değişikliğine karşı 
dayanıklılığı artırmak için pratik eylemler oluşturulması 
planlanmıştır. Su kaynakları için eylemler önerilmiştir. 
Bu eylemlerden bazıları İzmir Yeşil Şehir Eylem 
Planında da verilmiştir. Bu sebepler aşağıda verilen 
tabloda sadece Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı özelinde önerilen eylemler listelenmiştir.

Izmir Metropolitan Municipality Sustainable Energy 
and Climate Action Plan
The Global Covenant of Mayors on Climate and 
Energy (GCoM) brings together thousands of local 
governments who are voluntarily committed to meeting 
their climate and energy goals. Izmir Metropolitan 
Municipality has made the following commitments 
to cover the entire city of Izmir by participating in the 
Agreement of Mayors:

•Reduction of per capita CO₂ emissions by at least 40% 
by 2030 compared to the base year of 2018,
•Preparing a climate action plan and
•Providing access to sustainable and low-cost reliable 
energy by integrating mitigation and adaptation plans.

The obligations of joining the Covenant of Mayors 
include the preparation, submission and execution of 
a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).

The SECAP process in the city of Izmir; It was completed 
between the European Commission and the Ministry 
of Energy and Natural Resources. As a result of the 
agreement, it is financed by the European Union 
through the Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA) Component 1 (Transitional Support and 
Institution Building) and supported by the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

The aim of Izmir Sustainable Energy and Climate Action 
Plan; To create a roadmap to reduce emissions from 
energy consumption in different sectors determined 
with the participation of urban stakeholders.

Within the scope of the plan; A baseline review was 
carried out, which included the preparation of the 
current emissions inventory and conducting a risk and 
vulnerability assessment.  Practical actions are planned 
to learn more about emissions, reduce emissions and 
increase resilience to climate change. Actions for water 
resources have been proposed. Some of these actions 
are also given in the Izmir Green City Action Plan. For 
these reasons, only the actions recommended for the 
Sustainable Energy and Climate Action Plan are listed 
in the table below. 

Table 4.14 Actions on Water Resources at Local Level| Tablo 4.14 Yerel 
Düzeyde Su Kaynaklarına Yönelik Eylemler

Table 4.14 Actions on Water Resources at Local Level| Tablo 4.14 Yerel 
Düzeyde Su Kaynaklarına Yönelik Eylemler

Table 4.15 Sustainable Energy and Climate Action Plan Actions on Water 
Resources| Tablo 4.15 Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Su 
Kaynaklarına Yönelik EylemlerTable 4.15 Sustainable Energy and Climate Action Plan Actions on Water 

Resources| Tablo 4.15 Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Su 
Kaynaklarına Yönelik Eylemler
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İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu
Raporun amacı; kentin sürdürülebilirlik bağlamında 
mevcut durumunu ortaya koymak, kentin 
sürdürülebilirlik gündemindeki küresel konumunu ve 
vizyonunu yansıtmak olarak belirtilmiştir. İzmir VLR 
raporunun üç boyutu olarak; “Kültür”, “İnsan Hakları” 
ve “Dijital Demokrasi” üst başlıkları belirlenmiştir. 

İzmir’in Sürdürülebilirlik Gündemini yansıtan bu 
çalışma gerek ilk olması gerekse de kurduğu ilişkiler ağı 
ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının İzmir özelinde 
yerelleştirilmesi ve daha da önemlisi pratik çözüm 
ve gösterge takibi ile mevcut sorunların çözümü için 
önemli bir potansiyel taşımaktadır.İzmir VLR raporu, 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmiş 
ve 169 küresel alt amacı grup tartışmalarıyla 
yeniden yorumlamıştır. Böylece toplamda İzmir kent 
geneli için 96 alt hedef ve 169 yerel gösterge seti 
belirlenmiştir. Raporda, küresel amaçlar ve alt hedefler 
yerelleştirilerek İzmir’e uyarlanmıştır. Yerel alt hedefler 
ve göstergeler oluşturulurken; uluslararası metodoloji 
kılavuzları ve Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen 
çalışmalardan faydalanılmıştır. İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin hazırlamış olduğu 2020-2024 stratejik 
planı, çeşitli kurum ve kuruluşların elinde bulunan 
veri ve göstergeler derlenerek İzmir’in ihtiyaç ve 
öncelikleri ile uyumlu yerel göstergeler belirlenmiştir. 
Yerelleştirme gerçekleştirilirken; Kent Geneli ve Kent 
Çeperini kapsayan bölgeler kendi planlama pratiklerine 
göre ayrıştığından, farklı şekillerde ele alınmış ve 
sonrasında bütüncül bir yaklaşımla birleştirilmiştir. Bu 
kapsamda kent geneli yanında havza yaklaşımı raporda; 
kenti idari sınırların dışarısında ekolojik sınır ayrımıyla 
ele alınmaktadır. Havza kapsamında değerlendirmesi 
su kaynaklarını önemsemesi açısından izmir’e özgü bir 
nitelik olarak öne çıkmıştır.

Izmir Voluntary Local Review Report
The purpose of the report; revealing the current 
situation of the city in the context of sustainability and 
reflecting the global position and vision of the city in the 
sustainability agenda. As the three dimensions of the 
Izmir VLR report; The headings of “Culture”, “Human 
Rights” and “Digital Democracy” were determined. 
This study, which reflects the Sustainability Agenda of 
Izmir, has an important potential for the localization of 
the Sustainable Development Goals specific to Izmir, 
and more importantly, for the solution of existing 
problems with practical solutions and indicator follow 
up, both because it is the first and with the network of 
relations it has established. The Izmir VLR report 
localized the sustainable development goals and 
reinterpreted 169 global sub-objectives with group 
discussions. Thus, in total, 96 sub-targets and 169 local 
indicator sets were determined for the overall city of 
Izmir.

In the report, global objectives and sub-targets were 
localized and adapted to Izmir. While creating local 
sub-targets and indicators; international methodology 
guides and studies carried out at the Turkish level 
were used. The 2020-2024 strategic plan prepared 
by the Izmir Metropolitan Municipality, the data and 
indicators held by various institutions and organizations 
were compiled and local indicators compatible with the 
needs and priorities of Izmir were determined. While 
performing localization; Since the regions covering the 
City General and the City Periphery are differentiated 
according to their own planning practices, they are 
handled in different ways and then combined with an 
integrated approach. In this context, besides the city 
in general, the basin approach is in the report; The 
city is handled with an ecological border distinction 
outside the administrative borders. Its evaluation 
within the scope of the basin has come to the fore as 
a characteristic unique to Izmir in terms of caring for 
water resources. 

4.4 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

We learn from several contemporary and historical 
case studies that we need to re-naturalize the city 
by decreasing the amount of impermeable surfaces 
and utilizing green infrastructure facilities towards 
becoming a sponge city and being resilient against 
climate change. The flood events on the plains are to 
be prevented by measures taken across scales starting 
with upstream where there is plenty of space for water 
reservoirs and seminatural basins with bioretention 
systems and afforestation, as well as realizations of 
green infrastructure facilities in urbanized areas at site, 
neighborhood, and city scale to slow down and reduce 
the runoff within a watershed. For this, construction 
on the uphills that seals off Izmir’s highlands and 
increases the flood risk should not be allowed. 
Opportunities for renaturalizing streams should be 
created through changes in the master plans and areas 
to be redeveloped. 

To do that, lands along the stream beds should be 
declared risk areas and existing buildings should be 
removed by property acquisitions or swap as well 
as adopting strict rules for no new construction. 
Moreover, if re-naturalized, the stream bed constitutes 
a natural pedestrian and slow-mobility connection 
between the urban fringe and the Izmir bay. 

4.4 SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim değişikliğine dirençli olabilmek için geçirimsiz 
yüzeyleri azaltarak ve yeşil altyapı tekniklerini 
uygulayarak şehri yeniden doğallaştırmak 
gerekmektedir. Düzlüklerdeki seller, dere havzası 
içerisinde su rezervuarları, biyolojik tutma sistemlerini 
içeren yarı doğal havzalar ve ağaçlandırma için bol 
miktarda alanın olduğu yukarı havzadan başlanarak, 
kentleşmiş alanlar içerisinde ise yüzeysel akışın 
yavaşlatılması ve azaltılması için yeşil altyapı tesislerinin 
parsel, mahalle, ve şehir ölçeğinde gerçekleştirilmesi 
ile önlenebilecektir. Bunun için İzmir’in yüksek rakımlı 
alanlarını geçirimsiz hale getiren ve sel riskini artıran 
yapılaşmalara izin verilmemesi çok önemlidir. İmar 
planlarında ve yeniden geliştirilecek kentsel dönüşüm 
alanlarında değişiklikler yapılması yoluyla dere 
yataklarının yeniden doğallaştırılması için fırsatlar 
yaratılmalıdır. 

Bunun için dere yatakları boyunca riskli alanlar ilan 
edilerek mevcutta var olan binalar kamulaştırma veya 
takas yoluyla kaldırılmalı ve yeni yapılaşmaya izin 
verilmemelidir. Üstelik yeniden doğallaştırıldığında 
dere yatakları boyunca yeşil koridorlar kıyı şeridi ile iç 
kesimlerin bağlantısını sağlayacağı gibi, bu durum yaya 
ve bisiklet yolları ile güçlendirilecektir.  
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Location and design of parks are essential as they are 
permeable open spaces and provide potential areas 
as temporary stormwater runoff reservoirs. Water 
harvesting and storage is also essential for Izmir as 
it also experiences long term droughts and would 
provide a new water resource for reuse opportunities.

To realize all these, an innovative adaptive approach 
in city planning that integrates use of GI techniques 
and regulatory requirements such as building codes 
and guidelines needs to be adopted for both new 
development and retrofit projects within the existing 
city. This is in parallel with Izmir’s Living in Harmony 
with Nature policy and Green City strategy, and more 
importantly, these plans that define natural permeable 
surfaces for drainage reduce the likely pollution hazard 
posed in streams and bay. 

Ayrıca parklar geçirimli yüzeyler oldukları ve potansiyel 
geçici yağmursuyu rezerv alanlarını barındırabilecekleri 
için yerlerinin belirlenmesi ve tasarımı büyük önem 
taşımaktadır. Izmir bir yandan da uzun süreli yağışsız 
dönemler ve kuraklıklar yaşamakta olduğu için 
yağmursuyunun hasat edilip depolanması şeklinde 
yeniden kullanılabilecek yeni bir su kaynağı yaratılması 
açısından da çok önemlidir.

Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için İzmir’in şehir 
planlama yaklaşımında, hem yeni gelişme alanlarında 
hem de mevcut yapılaşmış alanlardaki yenilenmesinde 
yeşil altyapı tekniklerinin kullanımını entegre eden 
yapılaşma koşulları ve düzenleyici yönetmelikler ile 
yenilikçi adaptif planlama yaklaşımının benimsenmesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşım İzmir’in Doğayla Uyumlu 
Yaşam politikası ve Yeşil Şehir stratejisi ile uyumlu 
olduğu gibi ayrıca doğal drenaj için geçirimli yüzeyleri 
tanımlayan bu planlar ile derelerde veya körfezde olası 
kirlilik tehlikesi de önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.

Table 4.16 EU and Implementation Projects for Water Resources| Tablo 
4.16 Su Kaynaklarına Yönelik AB ve Uygulama Projeleri

Table 4.16 EU and Implementation Projects for Water Resources| Tablo 
4.16 Su Kaynaklarına Yönelik AB ve Uygulama Projeleri
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The results of this study revealed that the increasing 
flood risks of the fully urbanized downstream regions 
with dense population in İzmir can be reduced by 
implementing the measures of sponge city based 
approaches in the upstream parts of the basins. 
However, the primary condition for this is to ensure 
that the creek sections and culverts in the existing 
built up areas have sufficient capacity under today’s 
conditions. The “Izmir Province Metropolitan Area 
Wastewater-Stormwater and Streams Master Plan’’ 
proposes improvements and new infrastructure 
designs for all urban streams that drain into the 
inner gulf. With this plan the city should experience 
a significant increase in resilience against stormwater-
induced flooding. In addition, the effects of the 
proposed upstream region flood preventive measures 
on the downstream sections should be shown clearly 
in a quantitative manner. Examination of possible 
new storage facilities and diversion systems should be 
investigated together with flood models, and the relief 
that will be created in the downstream sections should 
be revealed analytically. The implementation of these 
measures is of great importance in terms of increasing 
the resilience of the city to floods.

In this study generation mechanisms of the coastal 
flood hazard in Izmir Bay were investigated, including 
wind climate, water level fluctuations, storm waves, 
and wave overtopping. It was concluded that the 
existing vertical wall protection structures were critical 
against wave overtopping and coastal flooding, and 
remedies should be taken to prevent the coastal 
flood disaster in those critical areas. It was observed 
that long-term in-situ data is vital for understanding 
which are the right measures to take against coastal 
hazards and also for all maritime activities happening 
in Izmir Bay. Therefore, a maritime innovation and 
development platform and test site for all blue 
economy research, development, and innovation 
projects is essential. Such an offshore platform will 
allow the Izmir Municipality, other organizations, and 
knowledge institutions like universities to organize a 
broad range of tests in real-life sea conditions and will 
collect the necessary long-term in situ data.

The northern coastal plains around İzmir Bay are 
mainly related to the Gediz Delta and the alluvial 
cones of the rivers that discharge to the bay. A 
significant part of the urbanization is in these units, 
which are rich in groundwater, and the groundwater 
level is high in these areas. However, due to unplanned 
urbanization, the feeding of these soils has decreased. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, İzmir’de mevcut 
yapılaşması tamamlanmış ve yoğun nüfus içeren 
mansap bölgelerinin artan taşkın riskleri, sünger şehir 
yaklaşımına dayanan tedbirlerin üst havza kesimlerinde 
uygulanması ile azaltılabilir görülmektedir. Ancak 
bunun öncelikli koşulu, mevcut yapılaşmış bölgelerdeki 
dere kesitlerinin ve menfezlerin, bugünün şartlarında 
yeterli kapasiteye sahip olmasının sağlanmasıdır. 
“İzmir İli Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler 
Master Planı” iç körfeze drene olan tüm kent içi 
dereler için iyileştirmeler ve yeni altyapı tasarımları 
önermektedir. Bu sayede kentin yağmursuyu kaynaklı 
taşkın direncinin artırılması hususunda önemli bir 
kapasite artışı sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca, 
derelerin memba kesimlerinde alınabilecek üst havza 
tedbirlerinin, mansap kesimler üzerindeki olumlu 
etkilerinin somut bir biçimde değerlendirilmesi; olası 
biriktirme tesisleri ile derivasyon sistemlerinin taşkın 
modelleri ile beraber irdelenip mansap kesimlerde 
yaratacağı rahatlamanın analitik şekilde ortaya 
konması kentin taşkınlara dayanıklılığın artırılması 
açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; İzmir Körfezi’ndeki kıyı sel tehlikesinin, 
rüzgar iklimi, su seviyesi dalgalanmaları, fırtına 
dalgaları ve dalga taşması gibi oluşum mekanizmaları 
araştırılmıştır. Mevcut dikey duvar koruma yapılarının 
dalga taşması ve kıyı taşkınlarına karşı kritik olduğu 
ve bu kritik alanlarda kıyı sel felaketini önlemek için 
önlemler alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Uzun dönemli yerinde verilerin, kıyı tehlikelerine 
karşı alınması gereken doğru önlemlerin anlaşılması 
ve ayrıca İzmir Körfezi’nde gerçekleşen tüm denizcilik 
faaliyetleri için hayati önem taşıdığı görülmüştür. Bu 
nedenle, tüm mavi ekonomi araştırma, geliştirme 
ve inovasyon projeleri için bir deniz inovasyon ve 
geliştirme platformu ve test sitesi esastır. Böyle bir 
açık deniz platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
üniversiteler gibi bilgi kuruluşlarının ve diğer 
kuruluşların  gerçek deniz koşullarında geniş bir 
yelpazede testler düzenlemesine olanak tanıyacak ve 
gerekli uzun vadeli yerinde verileri toplayacaktır.

İzmir Körfezi çevresindeki kuzey kıyı ovaları daha çok 
Gediz Deltası ve körfeze dökülen nehirlerin alüvyon 
konileri ile ilişkilidir. Kentleşmenin önemli bir kısmı 
yeraltısuyu bakımından zengin olan bu birimlerde 
gerçekleşmektedir ve bu alanlarda yeraltı suyu 
seviyesi yüksektir. Ancak çarpık kentleşme nedeniyle 
bu zeminlerin beslenmesi azalmıştır. Bu akiferlerin 
etkin ve doğru kullanımı, özellikle körfeze yakın 
yerlerde kontrolsüz kullanım nedeniyle deniz suyunun 
yeraltısuyuna karışması, şehrin bazı bölgelerinde 
aşırı  yeraltısuyu çekilmesi ve plansız kentleşme 
yeraltısu  kaynaklarının miktarını ve kalitesini olumsuz 
etkilemektedir. 
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Yeşil ve sürdürülebilir bir kent için yeraltısu  kaynaklarının 
doğru ve etkin bir şekilde planlanması önemlidir. Bu 
nedenle merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan yüzey 
ve yeraltı su kaynaklarının bütüncül, doğru ve etkin 
kullanımına yönelik stratejiler kaçınılmazdır. Bu çalışma 
ile elde edilen veriler, yeraltısuyu kaynağının kentsel 
yeşil alanlar için etkin bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermektedir.

İklim değişikliğine dirençli olabilmek için geçirimsiz 
yüzeyleri azaltarak ve yeşil altyapı tekniklerini 
uygulayarak İzmir şehrini yeniden doğallaştırmak 
gerekmektedir. Bunun için dere havzası ölçeğinde 
çalışmak anahtar rol oynamaktadır. Kıyıyı çevreleyen 
düzlüklerde meydana gelen seller, yukarı havzada su 
tutma ve ağaçlandırma önlemleri ile azaltılabilir. Bu 
nedenle İzmir’in yüksek rakımlı alanlarını geçirimsiz 
hale getirerek sel riskini artıran yapılaşmalara izin 
verilmemelidir. Kentleşmiş alanlar içerisinde ve yeni 
gelişme alanlarında yüzeysel akışın yavaşlatılması ve 
azaltılması için ise geçirimsiz yüzeylerin azaltılması, 
dere yataklarının yeniden doğallaştırılması, 
yağmursuyu rezerv alanları yaratacak şekilde su basar 
parkların tasarlanması, ve yağmursuyunun hasat edilip 
depolanması gibi yeşil altyapı tesisleri uygulanmalıdır. 
Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için İzmir’in şehir 
planlama yaklaşımında, hem yeni gelişme alanlarında 
hem de mevcut yapılaşmış alanların yenilenmesinde 
yeşil altyapı tekniklerinin kullanımını planlara entegre 
eden yapılaşma koşulları ve düzenleyici yönetmelikler 
ile yenilikçi adaptif planlama yaklaşımının 
benimsenmesi gerekmektedir. Bunun getireceği 
ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesinin yanısıra, 
İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam ve Yeşil Şehir stratejisi 
ile uyumlu olarak, doğallaştırılan planlar,  aynı zamanda 
derelerde veya körfezde olası kirlilik tehlikesini önemli 
ölçüde azaltacak, doğallaştırılmış dere yatakları 
boyunca yaya ve bisiklet yolları ile kıyı şeridi ve iç 
kesimlerin bağlantısını güçlendirecek, sıcaklıklarda 
azalmalara neden olacak; ve sonuç olarak kentteki 
yaşam kalitesini arttıracaktır. Bostanlı ve Poligon 
nehir alt havzaları sonuçları, İzmir şehrinde kalan su 
havzalarında sel baskınlarını azaltmak için Sünger Şehir 
ve Doğa Esaslı Çözümler tekniklerinin kullanımı için çok 
fazla potansiyel olduğunu göstermektedir.
Doğa Esaslı Çözümler ve Sünger Şehir tekniklerinin 
uygulanması kritik, etkili ve ekonomik Doğa Esaslı 
Çözümler için stratejiler geliştirmek önemlidir. Aynı 
zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başta Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Planlama, Kentsel Tasarım, 
ve Parklar Daire Başkanlıkları olmak üzere çeşitli 
birimleri ve ilçe belediyeleri arasındaki işbirliklerinin 
artırılması çok büyük önem taşımaktadır. Yağmur 
suyunu bir sorun ya da atık su olarak ele almak yerine, 
bir değer ve fırsat olabileceği konusunda farkındalık 
yaratmak önemlidir. Tanıtım (demonstration) projeleri 
hayat geçirilerek toplumun farkındalığı arttırılabilir. 
Bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin yerel okullar 
(ilkokuldan üniversiteye) ve toplum merkezleri dahil 
olmak üzere halka yayılması için bir bilgilendirme 
kampanyası geliştirilebilir. Bu çalışmadan elde edilen 
sonuçlar ayrıca medyada paylaşılmalı ve hakemli 
dergilerde yayınlanmalıdır.

has decreased. The effective and correct use of these 
aquifers, the mixing of seawater with groundwater 
due to uncontrolled use, especially close to the bay, 
excessive groundwater withdrawal in some areas of 
the city, and wrong urbanization all negatively affect 
the quantity and quality of groundwater resources. It is 
important to plan the groundwater resources correctly 
and effectively for a green and sustainable city. For this 
reason, strategies for the holistic correct and effective 
use of surface and groundwater resources within the 
borders of the central district are inevitable. The data 
obtained by this study show that the groundwater 
resource can be used effectively for urban green areas.

Towards becoming a sponge city and being resilient 
against climate change, İzmir needs to be re-
naturalized by decreasing the amount of impermeable 
surfaces and utilizing green infrastructure facilities. To 
do this, acting at watershed scale is the key. The flood 
events on the plains can be prevented by measures 
taken upstream for water retention systems and 
afforestation. Thus, construction on the uphills that 
seals off Izmir’s highlands and increases the flood risk 
should not be allowed. Additionally, to slow down and 
reduce the runoff, green infrastructure facilities such as 
renaturalizing stream beds, designing floodable parks 
as temporary stormwater runoff reservoirs, and water 
harvesting and storage in existing urbanized areas 
and new developments need to be realized. To do all 
these, an innovative adaptive approach in İzmir’s city 
planning that integrates use of green infrastructure 
techniques, and requirements such as building codes 
and regulations need to be adopted for both new 
development areas and retrofit projects within the 
existing city. In addition to the improved ecosystem 
services benefits this will cause, and in parallel with 
Izmir’s Living in Harmony with Nature policy and 
Green City strategies, these naturalized plans will also 
reduce the likely pollution hazard posed in streams and 
bay, provide new water resource for reuse, provide 
pedestrian and slow-mobility connection along 
natural stream corridors between the bay and the 
urban fringe, decrease high temperatures, and overall 
lead to improvement of the quality of the city’s living 
environment. Based on the results of the case studies 
of Bostanlı and Poligon it is possible to understand 
that there is much potential for use of Sponge City 
and Nature Based Solutions techniques to mitigate 
flooding in the remaining watersheds in Izmir city. 

It is important to develop strategies for implementation 
of the most critical, effective, and economical NBS and 
Sponge City techniques. An information campaign 
can be developed for dissemination of the knowledge 
gained from these studies to the public, including 
in local schools (primary school to university) and 
community centers. It is also important to increase 
collaboration among the different departments of 
the Izmir Metropolitan Municipality, such as the 
Water Agency (IZSU) and its sub-departments, the 
departments of Planning and Parks, and with district 
municipalities. It is important to raise awareness in 
the community that stormwater can be an asset and 
an amenity, rather than viewing it as a problem or as 
waste water. The results from this study should also 
be shared in media and published in peer-reviewed 
journals.
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INTRODUCTION
GİRİŞ

ENTEGRE SU VİZYONUNUN 
KEŞFİ
• Şehrin su sorunlarına ilişkin kapsamlı vizyon 

geliştirme ve gösterme
• Mümkün olan çözümler (doğa temelli) için 

ilham karşılama 
• Mevcut bütünleştirici nehir havzası yaklaşımı 

çalışmaları

Hızlı tarama seviyesi
İki su toplama alanındaki çözümleri Keşfetme
• Bostanlı Su toplama alanı
• Poligon Su toplama alanı

Son önerileri sağlama
• Mevcut modellemeye dayalı mümkün 

müdahalelerin duyarlılık analizi

EXPLORATION OF AN INTEGRATED 
WATER VISION

• Integrated Study Of İzmir Water Management
• Develop and illustrate comprehensive vision on 

the city’s water challenges
• Provide inspiration for the possible (Nature 

Based) solutions
• River basin approach, integrating existing studies

Quickscan level
Explore Solutions in Two Examplary Sub-catchment 
Area’s:
• Bostanlı Sub-catchment
• Poligon Sub-catchment

Conclusion and Recommendations 
• Based on sensitivity analysis of possible 

interventions, based on existing modeling

RECOMMENDATIONS

EXPLORATION SPATIAL 
OPPORTUNITIES

DETERMINING 
THE WATERASSIGNMENT

Poligon catchment Poligon catchmentBostanli catchment Bostanli catchment

Giriş | Introduction

MEKANSAL FIRSATLARIN KEŞİFİ

Poligon Havzası Poligon HavzasıBostanlı Havzası Bostanlı Havzası

SU TAHSİSİNİN BELİRLENMESİ

DUYARLILIK ANALİZİ: 
ZITLAŞAN FIRSATLAR 

İLE

SENSITIVITY ANALYSIS:
CONFRONTING 

OPPORTUNITIES 

ÖNERİLER
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LOCATION
KONUM

IZMIR

• İzmir, Anadolu’nun batı kıyısında, İzmir Körfezi’nde 
muhteşem bir konuma sahip olan Türk şehridir. 
Şehir 3 milyonu kalabalık metropol bölgesinde 
yaşayan kabaca 4.4 milyon nüfusa sahiptir 
(Hollanda’nın %25’i). Alanı yaklaşık 11.9 km²’dir 
(Hollanda’nın %29’u).

IZMIR

• Izmir is a city, spectacularly located on the Gulf 
of Izmir, Turkey at the west coast of Anatolia. The 
city has roughly 4.4 million inhabitants (25% of 
Netherlands), 3 million of which live in the dense 
metropolitan area and its area covers about 11.9 
km² (29% of the Netherlands).

TURKEY,  TÜRKİYE 
IZMIR PROVINCE İZMİR İLİ

Giriş | Introduction



208

CREATING A LIVEABLE CITY
YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK

KÜRESEL MÜCADELELER

• İzmir, AB tarafından finanse edilen URBAN GreenUP 
projesinin önde gelen şehirlerinden biridir. Şehir, 
yeşil bir altyapı programı üzerinde aktif olarak 
çalışmaktadır.

• Bu çalışma, kapsamlı bir su yönetimi stratejisinin 
ve potansiyel entegre projelerinin, su yönetimi ve 
kentsel iyileştirmeler ile birlikte yeşil şehir vizyonun 
anahatlarıyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

• Yeşil ve yaşanabilir bir şehir için çalışmak, BM Küresel 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak 
görülmektedir. İnsanlık giderek daha fazla karmaşık 
bir yaşam sisteminin parçası olduğumuz gerçeğinin 
farkına varmaktadır; Anno 2021, biyosfer üzerindeki 
etkimizin, gezegenimizdeki, yaşam ortamına özen 
gösterme ve tüm canlılar için yaşam alanı sağlama 
sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. 

GLOBAL CHALLENGES

• Izmir is one of the front-runner cities of the EU-funded 
URBAN GreenUP project. The city works actively on a 
green infrastructure program.

• This quick-scan aims to contribute to the vision 
of a green city by presenting the outline for a 
comprehensive water management strategy and 
potential integrated projects to work on water 
management and urban improvements at the same 
time.

• Work on a green and liveable city can be seen as part 
of the UN Global sustainable development goals. 
More and more, mankind is becoming aware of the 
fact that we are part of a complex living system: the 
web of life. Anno 2021 the impact we have on the 
biosphere comes with a responsibility to take care 
of the living environment of our planet and provide 
habitat for all life.

Local example: Peynircioğlu River functions as an ecological corridor and shows the potential of a re-natured 
river

Giriş | Introduction

Yerel örnek: Peynircioğlu Nehri ekolojik bir koridor işlevi görüyor ve yeniden doğaya dönüşen bir nehrin 
potansiyelini gösteriyor
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BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Temel olarak sağlam bir ekosistem ve Urban GreenUP hedefleri
UN Sustainable development goals: a sound ecosystem as a basis, and the Urban GreenUP goals

Giriş | Introduction

Yeniden doğal kentleşme Tekil yeşil altyapı Su müdahaleleri Teknik olmayan 
müdahaleler
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2. IZMIR CITY
ANALYSIS & VISION
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IZMIR’S HISTORY
İZMİR’İN TARİHİ

DOĞAL LİMANI OLAN SU 
KAYNAKLARI ŞEHRİ 

• Kent, doğal su kaynaklarının yakınında 
kurulmuştur ve birden fazla derenin bulunduğu 
deniz kıyısında olması, yerleşim alanı için cazip 
bir hal sağlamıştır.

• İzmir’de içme suyu kaynağı olarak Halkapınar 
(Diana hamamları) pınarları kullanılmıştır. Su 
kaynaklarının etrafında kurulan fabrikalar, 
burayı bir mesire yerinden sanayi bölgesine 
dönüştürmüştür.

CITY OF SPRINGS WITH A NATURAL 
HABOUR

• The city was founded near natural springs and 
its location on the waterfront with multiple 
streams provided an attractive place for 
settlement.

• The springs of Halkapınar (Diana baths) were 
used as a drinking water source in İzmir. 
Factories established around the spring have 
transformed the place from a promenade into 
an industrial zone.

Source: http://www.levantineheritage.com/lost.htm

Diana’s baths (Halkapinar) northeast of Punta  in Smyrna (Izmir) 
shown here as a green and waterrich park.
Smyrna’da (İzmir) yer alan Punta’nın kuzeydoğusundaki Diana 
hamamları (Halkapınar) burada yeşil ve su zengini bir park olarak 
gösterilmektedir.

Picture of the Inciralti public beach, Izmir South.
İnciraltı halk plajı fotoğrafı, İzmir’in güneyi.

Former recreational activities along the Kağıthane stream. 
Kağıthane deresi boyunca eski rekreasyon faaliyetleri.

Historical brook creating the right scenery for picnic 
activities and cricket matches.
Tarihi dere, piknik etkinlikleri ve kriket maçları için doğru 
ortamı olşturmaktadır.

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision
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IZMIR TODAY
BUGÜN İZMİR

GEÇİRİMSİZ YÜZEYLİ BİR ŞEHİR

• İzmir çok yoğun kentleşmenin olduğu bir 
şehirdir. Yıllar geçtikçe şehir neredeyse 
tamamen asfalt hale gelmiştir. Suyla başa 
çıkmak için su yolları kapatılmış ve nehirler 
kanalize edilmiştir.

A PAVED CITY

• İzmir is a very densely urbanized 
environment. Over the years the city has 
almost become fully paved. Waterways 
have been covered and rivers channelized 
in order to deal with the water.

Most of the streams have been channelized or even build over. 
Channels walls were raised over time
Derelerin çoğu kanalize edilmiş ve hatta üzerine kanal inşa 
edilmiştir. Zamanla kanal duvarları yükseltilmiştir.

Sloping streets and stormwater drainage
Eğimli sokaklar ve yağmur suyu drenajı
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ANALYSIS
ANALİZLER

KATMAN YAKLAŞIMI

• Şehrin zorlukları katmanlı bir yaklaşımla 
incelenmiştir.

• İdeal olarak, arazi kullanımı için zemin ve su 
koşulları belirleyicidir. Şu anda, bu bağlantı 
genellikle bozulmaktadır.  

LAYER APPROACH

• The city’s challenges were examined using a 
layered approach.

• Ideally, the soil and water conditions are 
determined for landuse. Currently, this 
connection is often disturbed.

1 Soil conditions
1 Zemin koşulları

2 Watersystem
2 Su sistemi

3 Land-use
3 Arazi Kullanım
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CHALLENGES
PROBLEMLER

ARAZİ KULLANIMI

• Tamamen gelişmiş bir şehir, yeşil alan eksikliği
• Resmi ve gayri resmi bir şekilde hızlı ve sınırlı 

kontrolle gelişen şehir yerleşimi
• Tepelerde artan gelişme
• Ulaşım zorlukları
• Deprem riski

LAND-USE

• A fully developed city, lack of green space
• Fast and limited control developing city formal 

and informal settlement
• Increasing development on the hills
• Transportation challenges
• Earthquake risk

Urban and industrial footprint Izmir in 2018
2018 yılında İzmir kentsel ve endüstriyel ayak izi
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Urban and industrial footprint Izmir in 1990
2018 yılında İzmir kentsel ve endüstriyel ayak izi

Urban masterplan of Izmir
İzmir şehir planı

Urban transportation plan Izmir
İzmir ulaşım planı
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CHALLENGES
PROBLEMLER

 ZEMİN YAPISI

• Izmir’in zemin yapısı, genellikle sert dolguludur ve 
infiltrasyon oranı düşüktür. Bu durum hızlı yüzey 
akışı yaratmaktadır.

SOIL CONDITIONS

• Izmir soils are generally hard packed and offer poor 
infiltration. This creates fast runoff.

Geological map of Izmir 
İzmir’in jeolojik haritası
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Geohydrology map of Izmir 
İzmir’in hidrojeolojik haritası

Groundwaterlevels of Izmir
İzmir yeraltısuyu seviyeleri haritası
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CHALLENGES
PROBLEMLER

SU SİSTEMİ
Şehrin dağlık alanı
Yoğun bir şekilde kaplanmış geçirimsiz şehir yüzeyi 
ve belirgin bir topografya, İzmir’de birden taşkın riski 
ortaya çıkarabilmektedir.
 
Yüksek yoğunluklu yağışlarda sel meydana 
gelmektedir:
• Memba yönünde geçirimsiz tepelik alan
• Tepelik alandan şehre doğru hızlı akış
• Şehirde hızlı yüzeyakışına da yol açan büyük 

ölçekli geçirimsiz alanlar
• Membada ve şehirde yeterli drenaj ve depolama 

kapasitesinin olmaması
• Tepelerden yüksek yüzey akış hızlarının 

birikintilere ve tortu erozyonuna yol açması, 
bunun da şehirdeki drenaj alanlarının tıkaması, bu 
durumunda sellenme ortaya çıkarması

Yüksek oranda akış hacimleri, yüksek basınçla birlikte 
meydana gelip, kanal duvarlarını riske sokmaktadır. 
Duvarlar zamanla genişlemiş ve her yerde iyi durumda 
ve/veya yükseklikte değildir.

WATER SYSTEM

City on hills
The strongly pronounced topography in combination 
with a highly densely paved city surface means Izmir 
is at risk of flash floods.

Flooding occurs with high intensity rainfall due to:
• Hilly unpermeable area upstream
• Fast runoff from the hilly area into the city
• Large scale paved areas in the city leading to fast 

runoff also
• Not enough drain and storage capacity upstream 

and in the city
• High flow velocities on the hills and terrace edge 

leading to debris and erosion of sediment, leading 
to less storage (upstream)and drainage capacity 
(downstream) and clogging/blocking of structures  

High discharge volumes come with high pressure and 
put channel walls at risk. The walls were enlarged over 
time and are not everywhere in a good condition and/
or height.

Metal grains for stormwater drainage in 
the streets
Sokaklarda yağmur suyu drenajı için metal 
mazgallar

Floodings in Izmir
İzmir’de sel

Narrow and sometimes blocked culverts
Dar ve bazen tıkanmış menfezler
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Map of the watersystem of Izmir, surrounded by hills with fast runoff and situated at the bay
Tepelerden dolaşıp hızlıca Körfeze akan İzmir su sisteminin haritası

Overview of sub-basins of Izmir
İzmir alt havzalarına genel bakış
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LIVING WITH WATER
SU İLE YAŞAM

SU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ = 
ŞEHRİN İYİLEŞTİRİLMESİ

İzmir’in birçok zorluğa sahip olup, bunlardan biri suyla 
yaşamaktır.

Su hassas bir maddedir, bazen bazı yerlerde çok fazla, 
bazen de çok az bulunmaktadır. Suya ihtiyacımız her 
zaman vardır, ancak suyun varlığı da sorunlara neden 
olabilmektedir. Değişen iklimin bir parçası olarak su ile 
yaşamayı öğrenmeliyiz. 

İzmir ve çevresindeki su, şehir kimliğinin bir parçasıdır. 
Akıllı yatırımlar ve su sistemi aynı zamanda şehirde 
yaşam kalitesini iyileştirmeye de hizmet edebilir.

IMPROVING THE WATER SYSTEM = 
IMPROVING THE CITY

Izmir has many challenges, one of them is living with 
water.

Water is a delicate substance, sometimes there we have 
too much, and often too little of it. We need water, but 
the water can also cause problems. We need to learn to 
live with water as part of a changing climate.

The water in and around Izmir is part of the city’s 
identity. Smart investments the water system can 
also serve to improve the quality of the city’s living 
environment.

Kids enjoying sailing lessons in the inner bay of Izmir
İzmir iç körfezinde çocuklar yelken dersi keyfi

Fisherman in Konak district, the inner bay has water quality 
issues and shows high heavy metal concentrations also 
measured in fish stock
Konak ilçesindeki balıkçı, iç koyda su kalitesi sorunları 
mevcuttur ve balık halinde yüksek ağır metal 
konsantrasyonları ölçülmüştür.

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision



223

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Last flooding event in Izmir, 13 January 2021

Waterstress - Plants in the public parks 
have to be irrigated in summer 
Su stresi - Halka açık parklardaki bitkiler 
yaz aylarında sulanmalıdır

Flash Floodings in the city of Izmir
İzmir’de Ani Sel

Fountains bring relief in public parks
Çeşmeler halka açık parklarda ferahlama 
sağlamaktadır
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TOO MUCH & TOO LITTLE
ÇOK FAZLA & ÇOK AZ

Akdeniz Iklimi

Akdeniz iklimine sahip ve oldukça kalabalık şehirde, 
aşırı yağışlar sırasında hızlı akış ve ani sel baskınları 
ortaya çıkar. Şehir uzun kuraklık dönemleri ve sıcak 
hava dalgaları ile baş etmek
zorundadır

Problem: Aşırı yağışlar sırasında ani sellenme + yaz 
aylarında aşırı sıcak dalgaları ve kuraklık

Mediterranean Climate

The Mediterranean climate and highly densified city 
equal fast run-off and flash flooding during cloud 
burst events. At the city has to cope with long drought 
periods and heat waves.

The challenge: Flash floods during cloudburst events 
and regular summer heat + droughts

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision
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Source: Strategic plan Izmir
Kaynak: Stratejik plan İzmir
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VISION
VİZYON

SİSTEMİN YENİDEN DENGELENMESİ

İzmir’in güçlü topografyası ve sert zeminleri, 
ani sel riskinin arttığı anlamına gelir. Kaldırımlı 
yüzeylerin miktarını azaltarak kenti yumuşatmak 
ve doğal süreçlerden yararlanmak, tarihi ve doğal 
durumdan ilham alınarak uzun vadeli bir planın 
parçası olarak öncelik haline getirilmelidir.

REBALANCING THE SYSTEM

Izmir’s strong topography and hard soils 
mean there is an increasing risk of flash floods. 
Softening the city by reducing the amount of 
paved surfaces and utilising the natural processes 
should become a priority as part of a long term 
plan, taking inspiration from the historical and 
natural situation.  

The goal: slowing the run-off 
by greening the city

Amaç: akışı yavaşlatmak
şehri yeşillendirerek

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision
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gecikmeli ve azaltılmış 
deşarj tepe noktası
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Green qualities were previously present and give 
inspiration for the future
Yeşil nitelikler önceden mevcuttu ve gelecek için 
ilham veriyor

Today, the highly paved city lacks green spaces
Bugün, yüksek asfaltlı şehir yeşil alanlardan 
yoksundur

Natural condition Sponge district

Source: The SuDS Manual (2015) Ciria. British Library Cataloguing in Publication Data. 
Kaynak: The SuDS Manual (2015) Ciria. Yayın Verilerinde İngiliz Kütüphanesi Kataloglama.
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VISION
VİZYON

BÜTÜNSEL HAVZA YAKLAŞIMI

Başlangıç noktaları
• Bütünsel havza yaklaşımı
• Uzun dönem perspektif
• Su sistemini iyileştirmek şehri geliştirmek için 

bir şanstır
• Fırtına için tasarım: olağandışı olaylar için 

çözümler sunan ve günlük yaşam ortamını 
iyileştiren çok işlevli projeler

• Gereken: Entegre bir planda koordineli 
projeler

Geciktirme, Depolama, Drenaj
• Yüzey akışını azaltma
• Suyu kaynağında tutma
• Kurak dönemler için suyu koruma

Temiz suyu temiz tutun
• Su kalitesi ve Su miktarı birbiriyle ilişkilidir, 

Müdahaleler her ikisine de fayda sağlayabilir 
Mikro iklimi iyileştirin

Müdahaleler mikro iklime fayda sağlayabilir
• Müdahaleler mikro iklime fayda sağlayabilir
• Gölge, sıcaklık kontrolü vb.
• İklim değişikliği bunu daha da acil hale 

getiriyor

HOLISTIC BASIN APPROACH

Starting points Quickscan Izmir
• Holistic basin approach
• Long term perspective
• Improving the watersystem is a chance to 

improve the city
• Design for the storm and the norm: 

multifunctional projects that provide 
solutions for extreme events as well as 
improve the everyday living environment

• Needed: Coordinated projects in an integral 
plan

Delay, store, drain
• Reduce runoff
• Hold water where it falls
• Preserve water for dry periods 

Keep clean water clean
• Water quality and Water quantity are 

related, Interventions can benefit both 

Improve the Micro-climate
• Interventions can benefit the microclimate
• Shade, temperature control, etc
• Climate change makes this evermore urgent
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Global Platform for Sustainable Cities (2020) Nature--Based solutions in 
cities. GEF, World Resources Institute, C40 cities, ICLEI. p. 37
Sürdürülebilir Şehirler için Küresel Platform (2020) Şehirlerde doğaya 
dayalı çözümler. GEF, Dünya Kaynakları Enstitüsü, C40 şehirleri, ICLEI. P. 37

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision



230

STRATEGY: NATURE BASED SOLUTIONS 
STRATEJİ : DOĞA BAZLI ÇÖZÜMLER

NEREDE MÜMKÜNSE

• Çok işlevli iklim uyum önlemleri için ilham 
kaynağı olarak doğa

• Bozulmuş ekosistemleri eski haline getirme
• Suya Duyarlı Kentsel Tasarım (WSUD)  

sürdürülebilir kentleşme konfigürasyonları
• Dayanıklılığın arttırılması
• Gerektiğinde teknik önlemlerle kombinasyon

Uluslararası örnekler
Bu problemler üzerinde çalışmak fırsatları da 
beraberinde getirir. Dünyanın dört bir yanındaki 
şehirler, su sistemi üzerinde çalışmanın birden 
fazla hedefe ulaşmasını sağlamanın yollarını 
keşfediyor.

WHERE POSSIBLE

• Nature as inspiration for multifunctional 
climate adaptation measures

• Restoring degraded ecosystems 
• Water Sensitive Urban Design (WSUD) - 

sustainable urbanization configurations
• Improving resilience
• Combination with technical measures where 

needed

International examples
Working on these challenges also brings 
oppurtunities. City around the world are 
discovering ways to make work on the 
watersystem count to multiple goals

World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. World Bank, Washington, DC. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36507 License: CC BY 3.0 IGO. Images by Felix
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A CATALOGUE OF 
NATURE-BASED SOLUTIONS 

FOR URBAN RESILIENCE
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World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. 
World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/36507 License: CC BY 3.0 IGO. Images by Felix
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

SÜNGER ŞEHİR – NEW ORLEANS

Kentsel Su Planı
Greater New Orleans Kentsel Su Planı, şehrin 
su kaynaklarını yönetmek için sürdürülebilir 
stratejiler geliştirmeye yönelik bir esneklik 
planlama çalışmasıdır:
• Beş temel ilke planı yapılandırır: 
• Yavaşla ve Depola: Yağmuru düştüğü yerde 

tutun, peyzaj boyunca su akışını yavaşlatın 
ve büyük miktarda yağışı süzülme ve diğer 
kullanımlar için depolayın.

• Dolaşım ve Beslenme: Yeraltı suyu dengesini, 
su kalitesini ve bölgenin ekolojik sağlığını 
iyileştirmek için yüzey suyu akışlarını ve daha 
yüksek su seviyelerini günlük su yönetimine 
dahil edin. 

• Doğayla Çalışın: Bölgenin su altyapısının 
ve peyzajının işlevini, güzelliğini ve 
dayanıklılığını geliştirmek için doğal süreçleri 
mekanik sistemlerle entegre edin.

• Adaptasyon için Tasarım: Dinamik delta 
koşulları için tasarım sistemleri ve çeşitli 
kullanımları, ekonomik kalkınmayı ve gerekli 
su altyapısı yatırımlarının değerini en üst 
düzeye çıkarmak için çevresel restorasyon.

• Birlikte Çalışın: Mahalle, kültürel ve politik 
sınırlar arasında işbirliği yapın ve bireysel 
mülklerden bölgesel ağlara kadar her ölçekte 
çözümler geliştirin.

SPONGE CITY - NEW ORLEANS

Urban Water Plan
The Greater New Orleans Urban Water Plan is a 
resiliency planning study to develop sustainable 
strategies for managing the water resources of 
the city. Five key principles structure the plan:
• Slow and Store: Hold rain where it falls, slow 

the flow of water across the landscape, and 
store large volumes of rainfall for infiltration 
and other uses. 

• Circulate and Recharge: Incorporate surface 
water flows and higher water levels into 
everyday water management to improve 
groundwater balance, water quality, and the 
region’s ecological health.

• Work with Nature: Integrate natural processes 
with mechanical systems to enhance the 
function, beauty, and resilience of the region’s 
water infrastructure and landscape.

• Design for Adaptation: Design systems for 
dynamic delta conditions, and support 
diverse uses, economic development, and 
environmental restoration to maximize 
the value of necessary water infrastructure 
investments.

• Work Together: Collaborate across 
neighborhood, cultural, and political 
boundaries and developing solutions at all 
scales—from individual properties to regional 
networks.
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52 SYSTEM DESIGN

Seven sub-basins

Jefferson Lakeside Orleans Lakeside Orleans East

Upper St. Bernard
& the Lower Ninth Ward

Lower St. BernardJefferson Riverside Orleans Riverside

53Greater New Orleans Urban Water Plan

6. SYSTEM DESIGN FRAMEWORK 

The water system concept is spa� ally ar� culated at the 
level of the region as a whole. Seven sub-basins each 
off er, however, dis� nct opportuni� es for managing water, 
resul� ng from the characteris� cs of the landscape in 
combina� on with the land use. The main dis� nguishing 
principles are indicated on this map.

On the following pages, the sub-basins are separately. A 
table indicates which principles at the system level are 
especially important (slow, store, drain, groundwater and 
urban quality) to the sub-basin and at which scale level 
they are applied (canals, streets, public space, empty lots 
and private property). 

October 2013

H+N+S Landscape Architects

System Design

Greater New Orleans
Urban Water Plan

New Orleans firm Waggonner and Ball led a team of local and international water management 
experts in developing the Urban Water Plan. H+N+S was responsible for the system design
New Orleans firması Waggonner ve Ball, Kentsel Su Planının geliştirilmesinde yerel ve uluslararası su 
yönetimi uzmanlarından oluşan bir ekibe liderlik etti. H+N+S sistem tasarımından sorumluydu
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

SÜNGER ŞEHİR – ÇİN

Çin, yağışın %80’ini korumak ve yeniden kullanmak 
amacıyla, 2030 yılına kadar sünger işlevselliğini eski 
haline getirmek ve arazinin %20’sinde su tutmak için 
şehirlerin geçirgen kaldırımları, yeşil çatıları, yağmur 
bahçelerini, kentsel sulak alanları ve diğer yenilikleri 
kullanmasına yardımcı olacak ulusal bir programa 
yatırım yapmaktadır.

SPONGE CITY - CHINA

China invests in a national program to help cities use 
pervious pavements, green roofs, rain gardens, urban 
wetlands and other innovations to restore sponge 
functionality and hold water on 20% of the land, with 
the goal to retain and reuse 80% of the precipitation 
by 2030.

Tianjin Qiaoyuan Wetland Park, Turenscape
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Meishe River Greenway and Fengxiang Park, Turenscape

Sanya Mangrove Park, Turenscape

Tianjin Qiaoyuan Wetland Park, Turenscape
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YAŞAYAN NEHİRLER – ILLINOIS

Yeniden doğallaştırma 
Ayrıca ABD’de işlevsel su yolları doğal koşullara 
döndürülüyor.

LIVING RIVERS - ILLINOIS

Renaturalisation
Also, in the US functional waterways are being restored 
to natural conditions.

Cherry creek, Denver, Civitas. Cherry creek, Denver, Civitas.
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YAŞAYAN NEHİRLER – İZMİR

Yerel örnek
Peynircioğlu River functions as an ecological corridor 
and shows the potential of a re-natured river.

LIVING RIVERS - IZMIR

Local example
Peynircioğlu River functions as an ecological corridor 
and shows the potential of a re-natured river.
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YAŞAYAN NEHİRLER – SİNGAPUR

Bishan Parkı 
Bishan Park’taki Kallang Nehri, doğrusal bir beton 
drenaj kanalından kıvrımlı, doğal bir nehir manzarasına 
dönüştürülmüştür. Kallang Nehri-Bishan Park projesi, 
Singapur’un 3 kilometrelik en uzun nehrini, beton bir 
kanaldan biyomühendislik eğimleri ve peyzajlı kıyıları 
olan doğal bir nehre dönüştürülmüştür. Yeni nehir, daha 
inşaat tamamlanmadan biyolojik çeşitlilikte %30’luk bir 
artış göstermiştir. 

Bishan Parkı, bir şehir parkının ekolojik altyapı, 
su kaynağı, taşkın yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve 
rekreasyonun akıllı bir kombinasyonu olarak nasıl işlev 
görebileceğinin ilham verici bir örneğidir. Bir parka 
bir nehir yerleştirildiğinde, ani bir sel olursa kıyıdaki 
insanları nasıl koruruz ? Bishan parkında ayrıntılıolarak  
güvenlik mekanizmaları da mevcuttur. Su seviyesi 
sensörleri, uyarı lambaları, sirenler ve sesli anonslara 
sahip bir nehir izleme ve uyarı sistemi; şiddetli yağmur 
veya yükselen su seviyelerİ beklendiğinde erken uyarı 
anonsları sağlamaktadır. Nehir boyunca birçok yerde 
uyarı işaretleri, kırmızı işaretler ve cankurtaran simidi yer 
almaktadır. Bu nehir izleme sistemi, park kullanıcılarını 
uyarmak için güvenlik noktalarında, uyarı ışıklarını ve 
siren ve sesli anonsları aktif hale getirmektedir.  

LIVING RIVERS - SINGAPORE

Bishan Floodable Park
Kallang River at Bishan Park has been transformed 
from a linear utilitarian concrete drainage channel into 
a meandering, natural river landscape. The Kallang 
River-Bishan Park project transformed 3 kilometers of 
Singapore’s longest river from a concrete canal into a 
natural river with bioengineered slopes and landscaped 
banks. The new river teems with life and has shown a 
30% increase in biodiversity even before construction 
was completed. 

Bishan Park is an inspiring example of how a city park 
can function as ecological infrastructure, a smart 
combination of water source, flood management, 
biodiversity, and recreation. When a river is placed in a 
park how do we protect the people on the banks if there 
is sudden flooding? In Bishan Park there are elaborate 
safety mechanisms in place. A river monitoring and 
warning system with water level sensors, warning 
lights, sirens and audio announcements provides early 
warning when heavy rain or rising water levels are 
expected. At many places along the river there are 
warning signs, red markers, and life buoys. This river 
monitoring system triggers warning lights and siren 
and audio announcements at safety nodal points, to 
alert park users.

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision
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Active, Beautiful and Clean (ABC) Waters Programme, 2012. Cities of the future, an urban riverpark is transforming Singapore’s 
water infrastructure, CH2M HILL in cooperation with Atelier Dreiseitl

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision
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INTERNATIONAL EXAMPLES
ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YAŞAYAN NEHİRLER  DENVER

Denver’da bağlantı koridoru olarak kullanılan nehir, 
kurak zamanlarda bağlantı koridoru işlevini, yağmurlu 
dönemlerde de kanal bir boşaltım kanalı işlevini 
görmektedir. 

LIVING RIVERS  
CHERRY CREEK DENVER

The river as connecting corridor In Denver, the river 
functions as connecting corridor in dry times. During 
rainy periods the channel is a discharge channel 

Cherry Creek Denver

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision



241

Cherry Creek Denver

Izmir Analizi & Vizyonu | Izmir Analysis & Vision





3. ÖRNEK ALT HAVZALAR 
BOSTANLI & POLIGON

243

3. EXEMPLARY 
CATCHMENTS 

BOSTANLI & POLIGON
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TWO EXEMPLARY CATCHMENTS
İKİ ÖRNEK ALT HAVZA

QUICKSCAN METHODS
İNCELEME YÖNTEMLERİ 

Soil
Zemin

Water
Su

Land-use
Arazi kullanım

Bostanli

Poligon

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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EXPLORATION OF A INTEGRATED WATER PLAN 
ENTEGRE SU PLANI ARAŞTIRMASI

SENSITIVITY ANALYSIS:
CONFRONTING OPPORTUNITIES 
WITH THE WATERASSIGNMENT

RECOMMENDATIONS

EXPLORATION SPATIAL 
OPPORTUNITIES

DETERMINING 
THE WATERASSIGNMENT

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 

MEKANSAL FIRSATLARI KEŞFETME SU ATAMASININ BELİRLENMESİ

ÖNERİLER

DUYARLILIK ANALİZİ:
SU ATAMASIYLA FIRSATLARLA 

YÜZLEŞMEK
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STARTING POINT 1: IZMIR WATERPLANS
BAŞLANGIÇ NOKTASI 1: İZMİR SU PLANLARI

SU YÖNETİMİ, ONARIMI VE 
GÜNCELLEMELERİ

İzmir doğru yolda!
• Doğa temelli çözümler de dahil olmak üzere, ana 

planın bir parçası olarak birden fazla
• çözüm değerlendirilmelidir.
• Bir sonraki adım, Urban Green Up gibi belediye 

projeleri ile koordinasyon sağlanmasıdır.
• Bu hızlı inceleme, İZSU’ nun master planı ile 

birlikte daha fazla gelişme için bir taslak olarak 
kullanılmalıdır. 

WATERMANAGEMENT 
MAINTANANCE AND UPGRADES

Izmir is on the right track!
• Multiple solutions are under consideration as part 

of the masterplan, including nature
• based solutions
• The next step is coordination with municipal 

projects such as Urban Green Up
• This quickscan provides an outline for further 

development in connection with the water plan of 
IZSU

Urban GreenUp projects - https://www.urbangreenup.eu/
Kentsel GreenUp projeleri - https://www.urbangreenup.eu/

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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Purpose;

Temporary storage of surface runoff where the topography becomes suddenly
flat in order to increase the flow capacity of the system.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Solution 3) Stormwater Detention Ponds

19

The main goal is to reduce surface run-off as much as possible.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System – Solution 4) Nature Based Solutions

24

Purpose;
Intercepting surface flow from the forest areas and slopes above the urban areas
and convey it to the nearest stream to prevent overloading the storm sewer
network.

İzmir Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master Planı 

Stormwater System – Solution 2) Interceptor Channels

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration 16

Ø A Rain Garden is a depressed area that collects stormwater and allow it 
to inflitrate into the ground. Overflow is discharged into the storm drainage
system.
ØHelps remove pollutants and reduce runoff.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Solution 4) Nature Based Solutions

23

Green Roofs and Rain Harvesting

- Rainfall is soaked into the green roof.
- The excess rain water is stored in a storage tank.
- Overflow is discharged into the storm sewer network.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Solution 4) Nature Based Solutions

25

Karşõyaka District

ZŸbeyde Hanõm Neighborhood

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System – Solution 2) Interceptor Channels

18

1- Çiğli Maltepe Mh. 8108 Sokak

2- Karşõyaka ZŸbeyde Hn. Mh. TOKİ Evleri yanõ

3- Karşõyaka Cumhuriyet Mh. 6713 Sokak

4- Karşõyaka Cumhuriyet Mh. 6710 Sokak

5- Bayraklõ Emek Mh. 7302 Sokak

6- Bayraklõ Smyrna Bölgesi 1615/4 Sokak

7- Bornova İnšnŸ Mh. 736 Sokak

8- Bornova Evka-3 Mh. Cengizhan Cad.

9- Bornova Serintepe mh. Kõvanç Cd. 4322 Sk.

10- Buca Barõş Mh. 361/2 Sokak

11- Buca Buca Koop. Mh. 1413 Sokak

12- Konak Ferahlõ Mh. Toros Cd.

13- Konak Namõk Kemal Mh. 652 Sokak

14- Konak Namõk Kemal Mh. 668 Sokak

15- Konak Namazgah Mh. Tarõk Sarõ Sokak

16- Konak Reis Mh. 9165 Sokak

17 -Balçova Teleferik Mh. Põnar Sokak 

18- Karabağlar Vatan Mh. 9232 Sokak

19- Karabağlar Gšztepe Mh. İnšnŸ Cad. Hõfzõsõhha Parkõ

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Solution 3) Stormwater Detention Ponds

20

Green Roofs and Rain Harvesting

- Rainfall is soaked into the green roof.
- The excess rain water is stored in a storage tank.
- Overflow is discharged into the storm sewer network.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Solution 4) Nature Based Solutions

25

15

Approximately;

344 km of storm sewers to be 
maintained, (%50)

92 km of storm sewers to be rebuilt,

251 km of new storm sewers to be 
built,

In total, preliminary projects for 343 
km of storm sewers have been (main 
collectors) prepared.

Stormwater System– Solution 1 – New Storm Sewer Lines

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Urban GreenUp projects - https://www.urbangreenup.eu/
Kentsel GreenUp projeleri - https://www.urbangreenup.eu/

Some highlights of the IZSU wastewater, stormwater and streams master plan
İZSU atık su, yağmur suyu ve akarsu ana planlarının bazı önemli noktaları

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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STARTING POINT 2: MUNICIPAL AMBITIONS
BAŞLANGIÇ NOKTASI 2: BELEDİYENİN HEDEFLERİ

ŞEHRİN İÇ BÖLGELER İLE BAĞLANMASI

• Belediye, şehrin yukarısındaki kırsal alanlara 
erişmesine izin veren iç bölge bağlantı noktaları 
üzerinde çalışmalıdır. 

• Bu yaklaşım, aşağıdaki bileşenler, plana entegre 
edilerek çift hedef ve kazan-kazan

• durumları için bir fırsat sunmaktadır:
• Kırsal parklar programı
• Yeşil koridor bağlantıları
• Yeşil altyapı programı
• İZSU Müdahaleleri

CONNECTING THE CITY 
WITH IT’S HINTERLAND

• The municipality works on connections to the 
hinterland allowing residents to access the 
rural areas above the city

• This presents an opportunity for double goal 
and w in-win situation, combining the following 
components in an integrated plan:

• Rural parks program
• Green corridor connections
• Green-infrastructure program
• Interventions İZSU

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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STARTING POINT 2: MUNICIPAL AMBITIONS
BAŞLANGIÇ NOKTASI 2: BELEDİYENİN HEDEFLERİ

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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ECOLOGICAL CORRIDORS
EKOLOJİK KORİDORLAR

BİRBİRİNE BAĞLI NEHİRLER

Örnek: Bostanlı Nehri
• Şehir ve iç bölgenin bağlanması:
• Akış boyunca bağlantılar
• Mahalleler arası bağlantılar

Yeşil koridorlar, kanal boyunca ilçe ve mahallelerin 
merkez çamı olabilir.

Ekolojik Gradyan
• Körfezin yaşam alanlarını, iç bölgedeki kuru tepel-

erle birleştirme
• Şehirden doğaya

RIVERS AS  CONNECTORS

Example: Bostanli Stream
• Connecting city and hinterland:
• Connections along the stream
• Connections within the neighborhoods

The green corridors may become the centers pine of 
the districts and neighborhoods along the channel.

Ecological Gradient
• Connecting the habitats of the bay with the dry 

hills in the hinterland
• Nature in the city

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 



251

Example Bostanli, Izmir Municipality

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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TOOLBOX
ÇÖZÜM ARAÇLARI

ÇOKLU ÖLÇEKLİ DÜZEYLERDE 
ÇÖZÜMLER

Entegreli fonksiyonsiyonel çözümler

Su yönetiminin karmaşık zorluğuna yanıt her 
zaman aşağıdakilerin bir kombinasyonu olmalıdır:
• Memba da akış depolama
• Şehir içinde akışı geciktirme ve tutma
• Boşaltma sisteminin optimize edilmesi

Su stratejisi için başlangıç noktası olarak üç farklı 
alt alan ayırt edilebilir:
• Membanın kırsal alanda blirlenmesi
• Orta bölge: Şehrin tepe noktaları
• Alt alan: taşkın yatağındaki şehir
 

SOLUTIONS AS MULTIPLE SCALE LEVELS 

Integrated multifunctional solutions 

The answer to the complex challenge of water 
management will always have to be a combination 
of:
• Upstream storage
• Detention and retention in the city
• Optimizing the discharge system

Three distinct subareas are distinguished as 
starting the point for the water strategy:
• Determining upstream in the rural area
• Middle area: city on the hills
• Lower area: city in the floodplain 

Toolbox of ‘sponge cities’ and ‘nature based solutions’ applied to 
typical cross-section Izmir
Tipik İzmir kesitine uygulanan ‘sünger şehirler’ ve ‘doğa temelli 
çözümler’ araç kutusu

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 



253

3D vision of Bostanli sub-basin: reconnecting the bay with hinterland via 
slow-traffic routes and ecological corridors
Bostanlı alt havzasının 3 boyutlu görüntüsü: yavaş trafik yolları ve ekolojik 
koridorlar aracılığıyla körfezin hinterlandı ile yeniden bağlanması

Concept: slowing down the water by making reservoirs upstream and 
creating storage areas in the city
Konsept: rezervuarları memba yaparak ve şehirde depolama alanları 
oluşturarak suyu yavaşlatmak

reduce peak discharge

more resilient system through internal buffering

adding storage lowers risk, versus increasing the risk 
(downstream) when the system fails. (fast discharge = 
big flood in case when obstructions do occur)

diminish discharge quantity

it seems flood nuisance increases but it is accepted 
nuisance, thus causing no (unforeseen) damage

high and sudden 
discharge peaks

adding storage:
delayed and reduced
discharge peak

aiming at discharge

peak 
rainfall

delay, store, discharge

time time

runoff runoff

PRINCIPLE 3
REDUCE PEAK DISCHARGE: DELAY, STORE, DISCHARGE

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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AMBITIONS
HEDEFLER

BİRBİRİNE DOĞRUSAL OLAN PARK 
KANALLAR

• Membada depolama, şehirdeki kanallardaki 
olanaklarla ilgilidir.

• Kanalların rahatlatılması, profile müdahalelerin 
arttırılmasına izin verebilir (TBC)

CHANNELS AS LINEAR PARKS

• Upstream storage is related to the possibilities at 
the channels in the city.

• Relieving the channels may allow for increasing 
interventions on the profile (TBC)

1. Existing Condition
1. Mevcut durum

2. Lowering the wall by 
lowering the water level
2. Su seviyesini düşürerek 
duvarın alçaltılması

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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3. Cut concrete bottom to 
stimulate vegetation to grow.
3. Bitki örtüsünün büyümesi 
için beton tabanının kesilmesi

4. Cut concrete bottom for 
sedimentation to naturalize the 
canal bottom. 
4. Sedimentasyondan dolayı 
kanal tabanını doğallaştırmak 
için beton tabanının kesilmesi.

5. Add path for maintenance and 
recreational path.
5. Bakım ve eğlence yolu için yol 
eklenmesi.

6. Create connection from the 
surrounding parks and open 
spaces. 
6. Çevredeki parklardan ve 
açık alanlardan bağlantıların 
oluşturulması.

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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AMBITIONS
HEDEFLER

EKOLOJİK TEMEL AKIŞ 
İKİ POTANSİYEL KAYNAK:

Gri suyu yeniden kullanmak
• Merkezi olmayan atık su arıtma
• Avantajlar: 5000 kişiye bir yerel arıtma tesisi uygun 

olabilir

Rezervuar suyunun yavaş salınımı
• Belirli bir süre boyunca kanallarda daha fazla su 

olabilir. Potansiyel olarak bu su, şehrin veya tarım 
arazilerinin sulanması için kullanılabilir.

ECOLOGICAL BASEFLOW
TWO POTENTIAL SOURCES:

Reusing the grey water
• Decentralized wastewater treatment
• Benefits: A local treatment facility per 5000 people 

may be feasible

Slow release of reservoir water
• More water in the channels over a certain period. 

Potentially this water can be used for irrigation of 
the city or agricultural land

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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AMBITIONS
HEDEFLER

SÜREKLİ ROTA OLARAK YEŞİL / MAVİYOL

Mümkünse kanallar lineer rotalara dönüştürülebilir.

• Farklı kullanım türleri için seçenekler sağlanabilir.
• Zor noktaları geçmek için rotaya konsantre 

olunmalıdır. 

GREEN / BLUEWAY AS 
CONTINOUS ROUTE

Where possible, the channels can be turned into linear 
routes.

• Provide options for different use-types
• Concentrate on the route to cross difficult points

140 Gebiedsvisie Deltapoort 2025

Inzet recreatie en leisure
Een wijdvertakt netwerk, voorzieningen geconcentreerd rond knooppunten

min.  mtr.
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Ambitie nieuw aan te leggen hoofdroute: 
Parkkwaliteit: voldoende ruimte voor 
verschillende modaliteiten en gebruikers, 
vrijliggend in het groen

Toeristische overstap plaatsen (TOP): 
‘Park en Recreate’

• 3D vision of Poligon and Bostanli sub-basin: reconnecting the bay with hinterland via slow-traffic routes and 
ecological corridors

• Poligon ve Bostanlı alt havzasının 3 boyutlu görüntüsü: Yavaş trafik yolları ve ekolojik koridorlar aracılığıyla 
körfezin iç kısımlar ile yeniden bağlanması

• Creating the most interesting and suitable routes for different forms of slow traffic (bike, pedestrians etc.) 
• Yavaş trafikler için farklı formlarda ilginç ve uygun rotaların oluşturulması (Bisiklet, yayalar vb.)

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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AMBITIONS
HEDEFLER

SÜREKLİ ROTA OLARAK MAVİYOLLAR

Zorlu parkurlarda farklı görünümlerde imzalanarak 
rota belirtilebilir.

Zor esneme noktalarında bağlantılar daha net bir şekil-
de işaretlenebilir.

BLUEWAY AS CONTINUOUS ROUTE

The route can be indicated via signing in different 
appearances.

In difficult stretches, connections can be marked more 
clearly.

In several locations the route is already present. The goal is to connect the missing links and to strategically combine 
improvements on the water system and the route
Birkaç yerde rota zaten mevcuttur. Burada amaç, eksik bağlantıları birleştirmek ve su sisteminin güzergah üzerindeki 
iyileştirmeleri stratejik olarak birleştirmektir.

145Gebiedsvisie Deltapoort 2025

Basismaterialisering en 
maatvoering fietsrouting
Naast de signing is ook de 
maatvoering en materialisering aan 
standaardisering onderhevig. In 
de looptijd van het programma (tot 
2025) dienen de nieuwe toevoegingen 
aan het routesysteem, alsook de 
bestaande routes aan de ambitie 
te worden aangepast. Hierbij dient 
voor elke situatie maatwerk te 
worden geleverd. De bestaande 
situatie is uitgangspunt, waarin 
zoveel mogelijk de eisen van het 
routenetwerk ten aanzien van beeld 
en maatvoering worden ingepast (dat 
levert inspanningsverplichting op). 
Bijgaand zijn enkele voorbeelden hoe 
dit uitwerkt. Hierbij concentreert het 
zich op het fietsnetwerk, als meest 
uitgebreide en complexe systeem.

De keuzes ten aanzien van de 
basismaterialisering (inclusief 
onderhoudsafspraken) verschillen per 
type route en plek in het netwerk. Per 
route keren logo en steunkleur terug, 
in verband met de herkenbaarheid als 
onderdeel van het totaalsysteem. De 
principekeuzes voor de maatvoering 
(min. maat en gewenste maat) 
zijn afhankelijk van de plek in het 
routesysteem en de exacte situatie (en 
mogelijkheden) in het veld. 

Om structuur te geven aan de 
hoofdkeuzes worden 3 hoofdtypen 
fietsroutes onderscheiden:
- de vrije route in het landschap;
- de gedeelde route in het landschap ;
- de gedeelde route in de stad.

Bij de vrije route in het landschap kan 
met een heel eenvoudige en subtiele 
wegmarkering (rond schildje o.i.d.) 
worden volstaan – zie ontwerp. Alleen 
op bepaalde keuzemomenten in het 
hoofd- of subsysteem wordt met 
(kleine) bordjes in combinatie met 
wegmarkeringen (in blauw) gewerkt. 
Het recreatief fietspad bestaat uit 
asfalt, eventueel ingestrooid met 
schelpen, en plaatselijk voorzien van 
een opdruk/print.

Park Leidsche Rijn The Greenway, London Park Lingezegen, Arnhem / 
Nijmegen
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m
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Diverse varianten van signing mogelijk
afhankelijk van de positie in het netwerk
en van de omgeving

Diverse varianten van signing mogelijk
afhankelijk van de positie in het netwerk
en van de omgeving

144 Gebiedsvisie Deltapoort 2025

Signing
Hiervoor is een aantal zaken 
van belang. Allereerst wordt 
herkenbaarheid vergroot door een 
eigen beeldtaal te ontwikkelen 
voor Deltapoort. Voor deze signing 
van Deltapoort wordt een subtiele 
doch duidelijke toevoeging aan de 
reeds bestaande bewegwijzering 
voorgesteld. Signing bestaat 
voornamelijk uit markering op het 
wegdek, aangevuld door verschillende 
typen kleine bordjes. De bordjes geven 
achtergrondinformatie (bijv. afstanden) 
en staan bij keuzemomenten 
(aantakkingen, splitsing van 
hoofdroute). De wegmarkeringen 
geven visuele ondersteuning aan de 
gebruiker over wat de hoofdroute 
is. Belangrijk in de signing is het 
vinden van een goede balans tussen 
subtiliteit en duidelijkheid. Voorkomen 
moet worden dat het gebied vol komt 
te staan met een woud aan bordjes. 
Als bordjes niet nodig zijn worden ze 
niet toegepast. De bordjes zijn vooral 
ondersteunend dat wil zeggen het 
hoofdroutenet moet zonder bordjes 
eigenlijk ook gefietst kunnen worden. 

Rotterdam

Ridderkerk
7 min

20 min

Een eenduidige wijze van signing is 
van groot belang en moet voor een 
lange periode worden vastgesteld. De 
principes worden hier gepresenteerd, 
deze dienen echter nader uitgewerkt 
te worden alvorens de signing over het 
gebied kan worden ‘uitgerold’.
Bij de signing hoort het ontwikkelen 
van een logo, een marketing slogan 

(‘routepark Deltapoort’) en een eigen 
steunkleur. Dit alles dient geïnspireerd 
te zijn op het kenmerkende van 
Deltapoort: het water en de dijken. 
Als steunkleur wordt een opvallende 
blauwtint voorgesteld, vanwege de 
duidelijkheid in verkeer en associatie 
met veiligheid (bijv. woonerf) en met 
water.

Voorstel signing Deltapoort
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OVERVIEW MAIN STRATEGY
 ASIL STRATEJİYE GENEL BAKIŞ

MAIN CHALLENGES
ANA PROBLEMLER

1. UPSTREAM
1. MEMBA TARAFI

2. CITY ON THE HILLS
2. TÜMSEKTEKİ ŞEHİRRURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X
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MAIN GOAL & STRATEGY
ANA HEDEF & STRATEJİ

upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams

upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams

upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams

1.UPSTREAM

UPSTREAM HOLD:
Store as much water as possible
MEMBADA SUYU TUTMA:
Mümkün olduğu kadar çok su depolama

2.CITY ON THE HILLS

SLOW:
Reduce outflow to lower areas to relieve 
downstream areas
YAVAŞLAMA:
Mansap alanlarını rahatlatmak için alt alan-
lara su çıkışın azaltılması

2. CITY ON THE HILLS
2. TÜMSEKTEKİ ŞEHİR

3.CITY IN THE FLOODPLAIN

OPTIMIZE THE DRAINAGE: stabilize and lower 
the waterlevels. in order to allow drainage of 
low-lying areas
DRENAJI OPTİMİZE ETME: Alçak alanların 
drenajını sağlamak için su seviyelerini 
sabitlenmesi ve azaltılması

3. CITY IN THE FLOODPLAIN
3. TAŞKIN ALANINDAKİ ŞEHİRRURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X
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1. HOLD, UPSTREAM
1. MEMBADA SUYU TUT

RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X

upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams
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RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X

POLIGON BOSTANLI
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HOLD WATER UPSTREAM:
MEMBADA SUYU TUTMA
SUYU MUHAFAZA ETME:
MÜMKÜN OLDUĞU KADAR DEPOLAMA

Arazi kullanımı
• Zemin iyileştirme
• Setler veya hendekler, örneğin; kontur hendekleri
• Bitki örtüsü/Ağaç yüzdesini artırma (Müdahale)
• Orman kuşağı

Barajları kontrol etmek
• Sediment tutucularıların bakımı
• Sayıyı artırma
• Mevcut yapıların depolama kapasitesini artırma

Rezervuarlar
• Büyük veya küçük rezervuarları belirleme
• Su depolama + ekolojik ve rekreasyonal alandan 

faydalanma
• Sulama

HOLD THE WATER: 
STORE AS MUCH AS POSSIBLE

Land use
• Soil improvement
• Embankments or ditches, e.g., contour trenches
• Increase the % of vegetation / Trees (interception)
• Forest belt

Check dams
• Maintenance sediment catchers
• Increase number
• Increase storage capacity existing structures 

Reservoirs
• Introduce reservoirs, large or small
• Water storage + ecological and recreational 

benefits
• Irrigation

The principle of creating reservoirs (upstream storage) using dams. 
Source: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice, 2013,10
Barajlar kullanarak rezervuarlar (membada depolama) oluşturma ilkesi.
Kaynak: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice, 2013,10

36 
 

4.2.3.1 Wadi bed floodwater harvesting 

Structures are built along valley beds to partially or completely dam flood water and store it in 

surface reservoirs or channel deposits (Figure 25). A common type of this technique is called the 

terraced wadi system. These systems are usually built for agricultural purposes. Terraced valley 

systems consist of a series of small dams (control dams) that cut sections of a valley road. 

Control dams reduce the flow rate of floods. As a result, the transported sediments accumulate 

behind the dams and gradually form a terrace reservoir upstream. Excess water flows to the next 

component of the system, where the same process continues (Beckers B. et all 2013, 154). 

Examples of ancient terraced wadi systems can be found in the Negev in Israel, in the Petra 

region in Jordan, in the Matmata Mountain region in Tunisia where they are called Jessour, in 

Libya and in Andalucia in Spain where the system is locally called Cultivo de Cañada (Beckers 

B. et all 2013, 154). 

Jessour is an ancient runoff water harvesting technique widely practiced in the (semi) arid 

highlands. Jessour technology is generally practiced in mountain dry regions with medium to 

high slopes. Jessour is the plural of jessr, which is a hydraulic unit made of three components: the 

impluvium, the terrace and the dyke. The impluvium of the catchment is the area that collects and 

conveys runoff water. The terrace or cropping zone is the area in which farming is practiced. It is 

formed progressively by the deposition of sediment (Water Harvesting Guidelines to Good 

Practice , 2013, 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figure  SEQ Figure \* ARABIC 13. floodwater harvesting within streambed, a cross-
section of a jessour system 

Source: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice , 2013, pg:10 

Figure 26. Floodwater harvesting within streambed, a cross-section of a jessour system 
(Source: Water Harvesting, Guidelines to Good Practice, 2013,10) 

Riva valley enviRonmental PRotection and integRated 
Regional Development pRoject - Quickscan

47 

4 bypasses as alternative discharge route
-> room for the river in combination with regional development

2 Delay peak discharges in side valley’s
-> introduce storage reservoirs for irrigation of precision agriculture

Design principles

• Local solutions for specific locations vs one 
generic profile

• When developing a strategy always start with 
design principle 1 and after that the following 
principles as steps 2,3 and 4

Tasarım prensipleri

• Spesifik mekanlar için yerel çözümlere karşı tek 
bir genel profil

• Strateji geliştirirken her zaman 1. tasarım 
prensibiyle başlayıp sonraki prensiplerle devam 
edin ( 2., 3. ve 4. tasarım prensipleri)

2 Yan vadilerdeki pik boşaltımlarını geciktirme
-> Hassas tarım alanının sulanması için rezervler açma

4 alternatif boşaltım güzergahı kazarak baypas yapma
-> ırmağa yer açma ve bölgesel kalkınma
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30 
 

4.2.2 Runoff (rainwater) harvesting 
 

The term runoff (or rainwater) harvesting comprises the collection and storage of largely 

unconfined locally generated runoff from modified catchments. The term rainwater is often used 

interchangeably with runoff and signifies the water running off surfaces on which rain has 

directly fallen. The collected runoff may be used for irrigation or domestic and animal 

consumption (Beckers B. et all, 2013, 150). 

Commonly two types of runoff harvesting are distinguished by the size of the harvested 

catchment: Micro and macro catchment runoff harvesting (Figure18).  Also, there is rooftop 

harvesting. 

 

4.2.2.1 Rooftop (courtyard) harvesting 
 

Roofs, plastered courtyards and squares (sometimes roads) are especially suitable for the 

collection of runoff as their surfaces are often relatively clean or easily cleaned of sediments and 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 5. A: Microcatchment type, B: Macrocatchment type, C: Floodwater harvesting: 
Floodwater diversion system 

Source: Technological Potential For Improvements Of Water Harvesting Prof. Dr. Dieter Prinz & Anupam K. Singh, 
M.Sc.  Pg2 

Figure 18. A: Microcatchment type, B: Macrocatchment type, C: Floodwater harvesting: Floodwater diversion 
system 

(Source: Prinz D., Singh A., 2000,2) 

Inspiration from historical Integrated Water Management examples. Source: Prinz D., Singh A., 2000,2 
Tarihsel Entegre Su Yönetimi örneklerinden ilham alınmıştır. Kaynak: Prinz D., Singh A., 2000,2 

Countour trenches
Kontur Sipeleri

Nansen Park, Oslo - Bjorbekk & Lindheim Resevoir, Izmir: Balçova 
baraji

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 



266

POTENTIAL BOSTANLI
BOSTANLI POTANSİYELİ

STORAGE CAPACITY
DEPOLAMA KAPASİTESİ

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G

1 total
2A
2B
2C
2D
2E

2 total
3A
3B
3C
3D

3 total
S3-0 A
S3-0 B
S3-0 C

S3-0 total
S3-6 A
S3-6 B
S3-6 C
S3-6 D
S3-6 E

S3-6 total
S3-5 A
S3-5 B
S3-5 C
S3-5 D
S3-5 E

S3-5 total
S3-1 A
S3-1 B
S3-1 C

S3-1 total
5A
5B

5 total
W
X
Y
Z

basin name

24.000
20.000
18.000
31.000
10.000
38.000
81.000

223.000
27.000
29.000
72.000

5.000
68.000

201.000
27.000
26.000
39.000
57.000

149.000
115.000
105.000

42.000
262.000

9.000
14.000

9.000
14.000
16.000
62.000
42.000
28.000
31.000
12.000

5.000
118.000

7.000
4.000
3.000

14.000
23.000
45.000
68.000
50.000

1.000
5.000

18.000

volume
(x1000m3)
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POTENTIAL POLIGON
POLIGON POTANSİYELİ

STORAGE CAPACITY
DEPOLAMA KAPASİTESİ

S9-8 A
S9-8 B
S9-8 C
S9-8 D

S-8 total

S9-9

upstream total

X
Y
Z

24.000
37.000
60.000

329.000

450.000

41.000

491.000

6.000
11.000

8.000

basin code volume
(x1000m3)
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2. SLOW, CITY ON THE HILL
2. YAVAŞLATMA, TEPEDEKİ ŞEHİR

upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams

RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X
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RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X

POLIGON BOSTANLI
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EVERYWHERE IN THE CITY:
ŞEHRİN HER YERİNDE:

YEŞİL ALTYAPI

Su almak için yeşil alanlar tasarlama
• İzmir’deki pek çok yeşil alan yollara ve kaldırımlara 

göre yüksek görünmektedir. Bu onların su almasını 
ve tutmasını engellemektedir. Mümkün olan her 
yerde yeşil alanlar su alacak şekilde tasarlanmalıdır.

Sokakların altında su tutma
• Cadde altında su depolamak için teknik önlemler 

mevcuttur; özellikle yokuşlara dik olan her sokak 
bir su sokağı olabilir.

• Tutma kasaları standart sokak profilinin bir parçası 
olabilir

Uzun vadeli artırarak çalışma
• Uzun vadeli kademeli bir operasyon başlatılmalıdır: 

yeniden inşa/bakım için bir cadde her açıldığında, 
su tutma seçeneklerinin eklenmesi düşünülmelidir.

• Departmanlar arası koordinasyon çok önemlidir.

GREEN INFRASTRUCTURE

Design green spaces to receive water
• Many green spaces in Izmir seem to be elevated 
relative to the roads and pavements. This prevents 
them from receiving and holding water. Wherever 
possible green spaces should be designed to receive 
water

Retention below streets
• Technical measures exist to store water under the 
street; every street can be a water street, especially 
those perpendicular to the slopes
• Retention crates may become part of the standard 
street profile

Long term incremental operation
• A long-term incremental operation should be started: 
every time a street is opened for reconstruction/
maintenance, adding water retention options should 
be considered
• Coordination across departments is crucial
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FOCUS FOR THE CITY ON A SLOPE:
EĞİMLİ BÖLGEDE ODAKLANMA
YAVAŞLAMA: AŞAĞI HAVZA YÖNÜNDE 
AKIŞO YAVAŞLATMA

Tepelerdeki şehir suyunu aşağı bölgelere boşaltır. 
Mümkün olduğunca bu azaltılmalıdır.

Öncelikli alanlar
• Yeşil-mavi kamusal alan tasarımını optimize 

etmek için eğimli şehir öncelikli alanlar olarak 
hedeflenmelidir.

• Sarnıçlar, altında depo bulunan geçirimli 
kaldırım ve alıkoyma havuzları gibi teknik 
önlemler düşünülebilir

Özel arazi sahipleri ile görüşmek
• Mevcut kentsel alanların yenilenmesi zorlu 

bir iştir. Mümkün olan her yerde suyu 
kesmeyi amaçlayan bir sünger şehir programı 
kurulmalıdır.

• Özel mülklerin mümkün olduğunca fazla su 
tutmasını sağlamak için bir bilinçlendirme 
kampanyasına ihtiyaç vardır

SLOW: REDUCE OUTFLOW TO LOWER 
AREAS

The city on the hills discharges it’s water to lower 
areas. As much as possible this should be reduced. 

Priority areas
• The city on a slope should be targeted as 

priority areas to optimise the design of green-
blue public space

• technical measures may be considered 
such as cisterns, pervious pavement with 
underlying storage, and detention ponds 

Engaging private landowners
• Retrofitting existing urban areas is challenges. 

A sponge city program should be installed, 
aiming to intercept water whereever possible

• An awareness campaign is needed, to ensure 
private properties capture as much water as 
possible 
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Page 4 of 5

Page 4 of 5

Green spaces and leftover areas between infrastructure should be designed to take water wherever possible.
Yeşil alanlar ve altyapı arasında kalan alanlar, mümkün olan her yerde su alacak şekilde tasarlanmalıdır.
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WATER STORAGE - GREEN SPACES:
SU DEPOLAMA - YEŞİL ALANLAR:

Urban green spaces in Bostanli stream
Bostanlı deresinde kentsel yeşil alanlar

Urban green spaces in Poligon stream
Poligon deresinde kentsel yeşil alanlar

Bostanlı: If 50% of the green spaces in the city are 
able to store 25cm of water, 40.000 m³ can be stored.

Bostanlı: Şehirdeki yeşil alanların %50’si 25 cm su 
depolayabilirse 40.000 m³ depolanabilir.

Poligon: If 50% of the green spaces in the city are 
able to store 25cm of water, 14.000 m³ can be stored.

Poligon: Şehirdeki yeşil alanların %50’si 25 cm su 
depolayabilirse 14.000 m³ 

depolanabilir.
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Lowering and designing green spaces to allow them to take water
Yeşil alanların su almasına izin verecek şekilde indirilmesi ve tasarlanması
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Roads in Poligon stream
Poligon deresindeki yollar

Roads in Bostanli stream
Bostanlı deresindeki yollar

Bostanli: If 10% of the roads is able to store 10cm of 
water, by a width of 1m, 3.500 m3 can be stored

Bostanlı: Yolların %10’u 10 cm su depolayabiliyorsa, 
1 m genişliğinde 3.500 m³ depolanabilir

Poligon: If 10% of the roads is able to store 10cm of 
water, by a width of 1m, 1.600 m³ can be stored

Poligon: Yolların %10’u 10 cm su depolayabiliyorsa, 1 
m genişliğinde 1.600 m³ 

depolanabilir.

WATER STORAGE - ROADS:
SU DEPOLAMA – YOLLAR:
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Green spaces along infrastructure, permeable pavement and 
cisterns below roads all help to create storage.
Altyapı boyunca yeşil alanlar, geçirgen kaldırımlar ve yolların 
altındaki sarnıçlar, depolama oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
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Roofs in Poligon stream
Poligon deresindeki çatılar

Roofs in Bostanli stream
Bostanlı deresindeki çatılar

Bostanli: If 50% of the roofs are able to store 10cm of 
water, 150.000 m³ of water can be stored.

Bostanlı: Yolların %10’u 10 cm su depolayabiliyorsa, 
1 m genişliğinde 3.500 m³ depolanabilir

Poligon: If 50% of the roofs are able to store 10cm of 
water, 60.000 m³ of water can be stored.

Poligon: Yolların %10’u 10 cm su 
depolayabiliyorsa, 1 m genişliğinde 1.600 m³ 

depolanabilir.

WATER STORAGE - ROOFS:
SU DEPOLAMA – ÇATILAR:
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Source: World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. World Bank, Washington, DC. © 
World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36507 License: CC BY 3.0 IGO.

The total roofs in the city cover a very large surface. Holding as much water as possible on 
private property can create a significant amount of storage
Şehirdeki toplam çatılar çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Özel mülkte mümkün olduğunca 
fazla su tutmak, önemli miktarda depolama alanı oluşturabilir

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 



282

FOCUS FOR NEW DEVELOPMENTS:
YENİ KENTSEL GELİŞİM ALANLARINA ODAKLANMA:
HER PLAN: SU
SUYU TUTUN!

Suya duyarlı kentsel gelişim
• (Yeni) Kentsel alanlar mümkün olduğu kadar su 
tutacak şekilde geliştirilmelidir.
• Yeni geliştirme, su nötr olmalı, artan akışla daha 
düşük alanlara yük oluşturmamalıdır.
• Yeni binalar, arazilerde yer altı sarnıçları, çatıda depo 
ve/veya su tutan yeşil/alan içermelidir.

EVERY PLAN: WATER 
ASSIGNMENT. HOLD WATER!

Water sensitive urban development
• (New) Urban areas should be developed in such a 
way to hold water as much as possible
• New development should be water neutral, not 
burdening lower areas with increased run-off
• New buildings should contain underground cisterns, 
rooftop storage and/or water holding green/space on 
the plots

Source: The SuDS Manual (2015) Ciria. 
British Library Cataloguing in Publica-
tion Data. 

Characteristising/visualizing flow routes and discharge point
Akış yollarını ve deşarj noktasını karakterize etme/görselleştirme
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Using public and private space to hold and where 
possible infiltrate water to reduce the surface run-off.
Yüzey akışını azaltmak için suyu tutmak ve mümkün olduğunda sızmak 
için kamusal ve özel alanı kullanmak.

Yol ağının tanımlanması Özel veya kamusal alanlarda araziler ve binalar tasarlayın

Parkların, açık alanların ve koridorların tanımlanmasıYüzey suyu alt havzalarının tanımlanması

Defining the road network Design plots and buildings in the private or public spaces

Defining parks, open spaces and corridorsDefining surface water sub-catchments
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FOCUS FOR NEW DEVELOPMENTS:
YENİ KENTSEL GELİŞİM ALANLARINA ODAKLANMA:
KENTSEL SUYUN TATLI SU KAYNAĞI 
OLARAK YENİDEN KULLANILMASI

Küçük ölçekli su arıtma
• Gri suyu yeniden kullanın
• Siyah suyun merkezi olmayan atıksu arıtımı
• 5000 kişiye bir yerel arıtma tesisi uygun olabilir

REUSING THE URBAN WATER AS FRESH 
WATER SOURCE

Small scale water treatment
• Reuse the grey water
• Decentralized wastewater treatment of black water
• A local treatment facility per 5000 people may be 

feasible

5000 people = 10 ha of precision agriculture

City= Wastewater= Irrigation
Enabling forest/ agriculture/ grasslands

5000 people = 10 ha

-> Drip Irrigation?
 precision agriculture
 urban green areas

-> Ecological Baseflow?
 Healthy & Green channels

-> Damla Sulama?
Hassas tarım

Kentsel yeşil alanlar

-> Ekolojik Temel Akış?
Sağlıklı ve Yeşil kanallar

Strategical vision for decentralized treatment and reusing urban 
waste-water,  Arnavutköy Istanbul
Merkezi olmayan iyileştirme ve kentsel yeniden kullanım için stratejik 
vizyon

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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NATURAL FILTERING AS AN 
URBAN STRATEGY

DOĞAL FİLTRELEME OLARAK KENTSEL 
STRATEJİ

Strategical vision,  Arnavutköy Istanbul
Stratejik vizyon, Arnavutköy İstanbul

ridge city

forestband 
and precision agriculture

extensive grasslands

filtering wetland

ecological shoreline

Reference: Allotment gardens, garden suburbs in the 
Netherlands (Steenenkamer Deventer)

Reference: living in a forest band 
‘t Harde Ven Son)

Allocation of water purification systems and irrigation pattern 
(arrows in blue)

constructed wetlands can be a vital part of public green space 
in a residential setting (reference Hamburg)

Reference: Allotment gardens, garden suburbs in the 
Netherlands (Steenenkamer Deventer)

Reference: living in a forest band 
‘t Harde Ven Son)

Allocation of water purification systems and irrigation pattern 
(arrows in blue)

constructed wetlands can be a vital part of public green space 
in a residential setting (reference Hamburg)

Constructed wetlands can be a vital part of public green space in residential 
setting (reference Hamburg)
İnşa edilmiş sulak alanlar, konut ortamındaki kamusal yeşil alanın hayati bir 
parçası olabilir (Referans Hamburg)
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FOCUS FOR NEW DEVELOPMENTS:
YENİ KENTSEL GELİŞİM ALANLARINA ODAKLANMA:

‘KIRMIZI’ ‘YEŞİL’ İÇİN ÖDEME YAPIYOR

Yeşil çözümlerin gerçekleştirilmesi için kentsel 
gelişimin kullanılması
• Konut veya ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme 

karlıdır ve entegre projelerde peyzaj geliştirme 
ben / yeşil çözümlere bağlanabilir.

• Örnek olarak, Hollanda Waalwijk’teki bu 
mahalle, aynı zamanda su tutma işlevi gören 
doğa alanı ile eş zamanlı olarak geliştirildi. Yeşil 
alan için kentsel gelişim 

‘RED’ PAYS FOR ‘GREEN’

Utilizing urban development for the realization of 
green solutions
• Real estate development for residential or 

commercial purposes is profitable and can be 
connected to landscape development ben / 
green solutions in integrated projects.

• As an example, this neighborhood in Waalwijk, 
the Netherlands was developed simultaneously 
with the nature area which also serve as water 
retention. The urban development for the 
green space

Connecting urban and green space development
Kentsel ve yeşil alan gelişimini birbirine bağlamak
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An example of a project where ‘red’ to ‘green’: Waalwijk, NL
‘Kırmızıdan’  ‘yeşile’ arasında bir proje örneği: Waalwijk, NL
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RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X

3. DRAIN, CITY ON THE FLOODPLAIN
3. TAŞKIN ALANINDAKİ ŞEHİRDE SUYU TAHLİYE 
ETMEK
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RURAL AREAS CITY OF THE HILLS CITY IN THE COASTAL PLAIN

Erosion

Pasture

Urban green

Nature

Bareland

Fast run-o�

Over�owing at  con-
structing culverts and 
bridges

Fast runo� in new urban 
developments on hill-slopes 

Bank over�owing & 
blocked drainage

High water level in the 
canal due to in�ow and 
sea water rise

Coastal �ooding

Over�owing  
neighbourhoods

Bareland

X X

X

X XX X X

POLIGON BOSTANLI
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FOCUS FOR CITY IN THE FLOODPLAIN:
TAŞKIN ALANINDAKİ ŞEHRE ODAKLANMA:

SU SEVİYELERİNİN KENTSEL 
DRENAJLARA İZİN VERİLMESİ

• Taşkın yatağındaki şehir birçok zorlukla karşı karşıya. 
Daha yüksek alanlardan ek akış alır venedeniyle 
drenaj zorlukları vardır. Kanallarda yükselen su 
seviyelerine. Yüksek gelgitler koşulları kötüleştirir. 

Su seviyelerini düşürmek
• Membada ne kadar fazla su tutulursa, deşarj ve 

ilişkili su seviyeleri kanalda o kadar düşük olacaktır. 
Profili genişletme boşaltma kapasitesini korurken 
su seviyesini daha da düşürebilir

• Yüksek gelgitler sırasında kanallardan fırtına 
sistemine geri akış bir faktör olabilir (TBC). Flapgates 
bir çözüm olabilir

STABILIZE THE WATERLEVELS
TO ALLOW URBAN DRAINAGE
 

• The city in the floodplain faces multiple challenges. 
It receives additional flow from higher areas and 
has drainage challenges due to rising water levels 
in the canals. High tides worsen the conditions.

Lowering the water levels
• The more water is kept upstream, the lower the 

discharge and associated water levels will be in 
the channel. Widening the profile may further 
lower the water level while maintaining discharge 
capacity Flap gates

• During high tides backflow from the channels into 
the storm system may be a factor (TBC). Flap gates 
may prove a solution.

. 
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upstream

downstream

detached bike routes

traff ic bott leneck

dry streambed

Bostanl i

seawater coming in

scattered green 
spaces

insuff icient section

middel-stream

permeable
pavement

local  widening +
regreening canals

raised path 
as dike

quay

raising bridges & 
widening profi le

lowering green 
spaces to hold water

greenspaces as 
retention wadi ’swater square /  

detention pond
green roofs

bioswale & 
inf i l trat ion crates

flapgates

contour 
trenches

improving soi l  
buffer  capacity

storage reservoir(s)

bioswale & 
inf i l trat ion crates

check 
dams

DRAIN:STABILIZE AND LOWER
 THE WATERLEVELS

IN ORDER TO ALLOW DRAINAGE OF LOW-LYING AREAS

TAHLİYE ETMEK:
SU SEVİYESİNİ AZALTARAK ALÇAK ALANLARIN DRENAJINI 

SAĞLAMAK
SU SEVİYELERİ

ALÇAK ALANLARIN DRENAJINA İZİN VERMEK İÇİN
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INTERACTION WITH THE BAY
KÖRFEZ İLE ETKİLEŞİM

KIYI SELLERİ

Dalga yükselmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi
• Güçlü rüzgarlar İzmir körfezindeki su seviyesini 

etkileyebilmektedir
• Aşırı iklim olaylarında körfezde oluşan dalga, 

şehir kıyısındaki su seviyelerinin 1m’ye kadar 
yükselmesine neden olabilmektedir.

• Ek olarak, gelecekte 20 cm’ye kadar deniz seviyesi 
nde yükselme bekleniyor ve bu da körfezden 
kaynaklanan sel riskini artırmaktadır. 

COASTAL FLOODS

Wave runup & sea level rise
• Strong winds can influence the water level in the 

bay of Izmir
• In extreme events the wave builds up in the bay 

can cause water levels at the city shore to rise up 
to 1m.

• Additionally, up to 20cm increase of sea level is 
expected in the future and this adds to flood risk 
from the bay

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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Wave direction and magnitude
Dalga yönü ve yüksekliği
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INTERACTION WITH THE BAY
KÖRFEZ İLE ETKİLEŞİM

KIYI SELLERİ

Potansiyel müdahaleler
• Kıyı şeridi boyunca farklı çözümler düşünülebilir.
• Hangi müdahalenin kıyı şeridinin hangi kesimine 

uygun olduğu detaylı olarak araştırılmalıdır.
• Körfezde tortu yönetimi ile bir bağlantı olmalıdır. 

Muhtemelen nakliye ve su sirkülasyonu için 
taramadan çıkarılan malzeme, sığ kıyı şeritleri ve 
hatta körfezde adalar oluşturmak için kullanılabilir.

COASTAL FLOODS

Potential interventions
• Along the shoreline different solution are 

imaginable.
• Detailed study is required which intervention is 

suited to which segment of coastline.
• There should be a link with sediment management 

in the bay. Possibly material excavated from 
dredging for shipping and water circulation may be 
utilized to create shallow shorelines or even islands 
in the bay.

To improve coastal safety a storm barrier of ca 2m was to be placed on top of the existing boulevard. This is unacceptable for recreational use and spatial quality. An alternative solution was found in a 
lower, double parapet-shaped barrier. The first wall forms the edge of the boulevard, the second is placed in the middle of the boulevard and designed as a long bench.

‘Shipbridges’ connect the boulevard to the beach The bastion as a strongpoint and attractive public space

Retaining wall bench

H+N+S ■ TITEL VAN HET RAPPORT 6

URBAN FURNITURE
+

WATER SAFETY 
Wenduine Boulevard

Wenduine is one of the weak links in the Belgian coast. The boulevard of Wenduine was to 

be strengthened with a 2-meter-high levee on top of the existing boulevard, impacting the 

local economy and the potential for recreational use and spatial quality. 

INTEGRATED SOLUTION
In order to achieve a spatially acceptable solution various models were evalueated in the 

laboratory. The solution was found in a double retaining wall with 10-12 m space between 

them, which acts as a wave attenuation basin. The first retaining wall forms the border 

between the boulevard and beach below, the second retaining wall is designed as a bench. 

At the side streets and in locations with  terraces there are holes in the retaining wall 

bench that can closed off during storms by deploying a mobile barrier. Access to the beach 

(both ramps as lazy stairs) are designed as ship bridges to bridge the difference in height. 

At the end of the boulevard a look out tower / hospitality pavilion is proposed as a public 

attraction. A furniture ‘family’ was designed  based on the retaining wall bench.

LOCATION

Wenduine, Belgium

SCALE & TYPE

S - Implemented Project

PERIOD

2013

THEME(S)

Watersafety

Urban Planning

Urban Design

PARTNERS

Antea Group

contact: Jan Parys

+32 (0)32215700

CLIENT

MDK (Coastal Department 

Flemish Government)

contact: Sammy Ferret

+32 476988209

Example of strategy 1. Wave attenuation basin (Belgium)
Strateji örneği 1. Dalga zayıflama havzası (Belçika)

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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1. Wave attenuation basin-double retaining wall
1. Dalga zayıflama havuzu - çift istinat duvarı

2. Raising the boulevard
2. Bulvarı yükseltmek

3. Soft shoreline in front
3.  Önde yumuşak kıyı şeridi

4. Floatable protection
4. Yüzer koruma

5. Underwater protection, wave breaker, artificial reefs
5. Sualtı koruması, dalga kırıcı, yapay resifler

6. Island protection
6. Ada koruması
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INTERACTION WITH THE BAY
KÖRFEZ İLE ETKİLEŞİM

UZUN VADELİ STRATEJİ

En kötü durum senaryosu: Çift olay
• Kentsel su sistemi ve körfezin etkileşimi henüz 

yeterince anlaşılmamıştır.
• En kötü durum senaryosu, körfezde yüksek 

birgelgit olayıyla aynı zamana denk gelen, uzun bir 
süre boyunca yüksek yoğunluklu bir yağış olayıdır. 
Şehirden su tahliyesi önemli ölçüde engellenecektir.

• Bu zorlukların deniz seviyesinin yükselmesive iklim 
değişikliği nedeniyle artması muhtemeldir.

LONG TERM STRATEGY

Worst case scenario: Double event
• Interaction of the urban water system and the bay 

is not yet understood enough.
• Worst case scenario is a high intensity rainfallevent 

over a prolonged period, coinciding with a high 
tide event in the bay. Discharge of water from the 
city will be significantly hampered.

• These challenges are likely to increase

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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INTERACTION WITH THE BAY
KÖRFEZ İLE ETKİLEŞİM

OLASI MÜDAHALE

Koruyucu çevre
Nispeten düşük bir kıyı şeridi korumasına yatırım 
yapmak akıllıca görünmektedir. Kısa vadede bunun iki 
işlevi vardır:
• Kanallardaki yüksek su seviyelerinin yanı sıra 

körfezdeki yüksek gelgitlere karşı koruma
• Yatırım aynı zamanda kamusal alanın kalitesini de 

iyileştirebilir
• Uzun vadede, körfez cephesi için uzun vadeli bir 

strateji belirlemek ‘biraz zaman kazandırır’.
• Uzun vadeli seçenekler

POSSIBLE INTERVENTION

Protective perimeter
Investing in a relatively low shoreline protection seems 
wise. On the short term this has a double function:
• Protection for high water levels in the canals as 

well as high tides in the bay
• The investment can also improve the quality of the 

public space
• In the long run it ‘buys some time’ to determine a 

long-term strategy for the bay front.
• Long term options

Örnek Havzalar | Exemplary Catchments 
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CASE A.
POLIGON 

SUBCATCHMENT
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SUBCATCHMENT 
AREA 
ALT HAVZA ALANI

POLIGON
POLIGON

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 

Bostanli subcatchment in the city of Izmir
İzmir ilindeki Bostanlı alt havzası

Subcatchments of Poligon
Poligon’un alt havzaları
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İzmir 18 Nolu Noter

Güzelyalı Ortaokulu

İzmir 22 Nolu Noter

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

İnciraltı Engelliler Merkezi

Karabağlar Barış Şelçuk Parkı

Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığı

Doç.Dr.Yaman Aşıkoğlu Kütüphanesi

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Eğitim Vakfı

Konak Afet Sonrası 1 Nolu Çadırkent Alanı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü

Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi

Konak Afet sonrası 3 Nolu ilk Toplanma Yeri

S9_8/3+145/BT

S9_8/3+004/BT

S9_5/0+463/AK

S9_9/1+071/BT

S9_1/0+118/KG

S9_9/0+663/BT

S9_8/2+825/BT

S9_1/1+771/YK

S9_1/2+417/AK

S9_6/0+893/MF

S9_1/2+606/AK
S9_10/0+249/AK

S9_9/0+393/BT

S9_0/0+129/MF

S9_8/1+158/AK

S9_1/2+018/AK

S9_1/3+157/KG

S9_0/1+636/MF

S9_7/0+315/MF

S9_1/1+625/AK

S9_1/2+890/KG

S9_1/1+531/AK

S9_5/1+786/MF

S9_5/1+242/AK

S9_1/3+390/AK

S9_4/0+768/MF

S9_8/2+305/MF

S9_6/2+241/MF

S9_10/0+175/MF

S9_0/0+771/MF

S9_1/3+758/AK

S9_9/0+045/KG

S9_5/1+084/AK

S9_10/1+633/MF

S9_9/0+596/BT

S9_9/0+511/BT

S9_8/0+859/AK

S9_8/2+965/BT

S9_9/0+450/BT

S9_1/1+274/KG

S9_1/2+695/KG

S9_1/0+750/MF

S9_1/1+058/MF

S9_4/0+214/MF

S9_3/0+053/AK

S9_5/1+120/AK

S9_1/2+839/AK

S9_0/1+586/AK

S9_3/0+164/KG

S9_5/1+160/AK

S9_0/1+838/MF

S9_1/3+699/MF

S9_1/2+735/KG

S9_3/0+265/AK

S9_1/3+676/MF

S9_1/3+708/MF

S9_5/1+105/AK

S9_7/0+244/MF

S9_5/1+040/AK
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Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Poligon subcatchment floodings 1/100 years. Source IZSU
Poligon alt havza taşkınları 1/100 yıl. Kaynak İZSU
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WATER SYSTEM LAYER 
SU SİSTEM KATMANI
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The streams in the down-stream area are denaturalized. 
Walls form a barrier between the neighborhoods and the 
stream. The walls are raised to protect the neighborhoods 
from flooding during extreme events weather events. In 
the neighborhood water is drained via open storm water 

drains in the streets.
Mansap bölgesindeki akarsular doğallıktan arındırılmıştır. 
Duvarlar mahalleler ve dere arasında bir bariyer oluşturur. 
Aşırı hava olayları sırasında mahalleleri selden korumak 
için duvarlar yükseltilir. Mahallede sular sokaklardaki açık 

yağmur suyu giderleri ile tahliye edilmektedir.

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 
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WATER SYSTEM LAYER 
SU SİSTEM KATMANI
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General geology of Poligon subcatchment
Poligon alt havzasının genel jeolojisi

General geohydrology of Poligon subcatchment 
Poligon alt havzasının genel jeohidrolojisi

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 
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General contourlines of Poligon subcatchment
Poligon alt havzasının genel kontur çizgileri

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 
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Köprülerin altındaki menfezler bazen çok dardır 
ve membada sel riskini artırır. Bazı duvarlar, farklı 
malzemelerden oluştuğu için dengesizdir.

Memba, yamaçlar kozalaklı ağaçlar veya sebze 
bahçeleri ile ekilir. Çıplak yamaçlarda erozyon meydana 
geliyor. Dere vadide doğal olarak akmaktadır. Bazı tortu 
tutucular mevcuttur.

The culverts under the bridges are sometimes very 
narrow, increasing the risk of flooding in upstream. 
Some walls are unstable because they consist of 
different types of materials.

Upstream, slopes are planted with conifers or 
vegetable gardens. Erosion is occurring on bare slopes. 
The stream runs naturally in the valley. Some sediment 
catchers are present.

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 
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POLIGON
POLIGON

URBAN TISSUE LAYER 
KENTSEL DOKU KATMANI
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Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 

Most critical infrastructure lines are oriented parallel to the 
coast. Essential public functions and parks are situated in 
the relatively flat urban area close to the coast. Here, most 
neighborhoods have a grid street plan. Metal pedestrian 
bridges of bright colors are constructed to connect pertinent 
walking routes.

Kritik altyapı hatlarının çoğu kıyıya paralel olarak 
yönlendirilir. Temel kamusal işlevler ve parklar, kıyıya 
yakın nispeten düz kentsel alanda yer almaktadır. 
Burada, çoğu mahallenin ızgara sokak planı vardır. İlgili 
yürüyüş yollarını birbirine bağlamak için parlak renkli 
metal yaya köprüleri inşa edilmiştir.
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POLIGON
POLIGON

URBAN TISSUE LAYER
KENTSEL DOKU KATMANI
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Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 

In the middle and upstream areas, neighborhoods are built 
on steep slopes. The streets in these neighborhoods often lie 
parallel to the contour. The stairs perpendicular to the slopes 
between the houses are connecting pedestrian routes. The 
neighborhoods on the slopes are densely built, and streets 
are paved, causing the fast surface run-off.

Orta ve memba bölgelerinde mahalleler dik yamaçlar 
üzerine kuruludur. Bu mahallelerdeki sokaklar genellikle 
kontura paralel uzanır. Evler arasında yamaçlara dik 
olan merdivenler yaya yollarını birbirine bağlamaktadır. 
Yamaçlardaki mahalleler yoğun bir şekilde inşa edilmiş 
ve sokaklar asfaltlanarak hızlı yüzey akışına neden 
olmaktadır.
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Kabaca, kentsel doku üç kategoriye ayrılabilir:

1. Izgara şehir planına ve alışveriş merkezleri, tiyatrolar 
ve futbol stadyumu gibi geniş kamusal işlevlere 
sahip sahile yakın şehir merkezi. Sokaklar doğu-batı 
yönlüdür (sahil boyunca paraleldir). Sahil boyunca bir 
tramvay hattı ve bisiklet yolları mevcuttur. 

2. Kentin tepelik kesimlerinde yer alan yeni kentsel 
gelişmeler, binalar arasında tasarlanmış yeşil alanlar 
ile yüksek yapılar tarafından yönetilmektedir.

3. Çoğunlukla asfaltlanmış ve çok katlı binalarla inşa 
edilmiş düşük katlı kentsel çevreler, yüksek akış 
oranlarına sahiptir. Sokak deseni, kontur çizgilerine 
paralel olarak yönlendirilir. Akarsular boyunca, bir 
miktar boşluk ve bitki örtüsü mevcuttur.

Roughly, the urban tissue can be distinguished
into three categories:

1.The urban center close to the waterfront with a grid 
city plan and large public functions such as shopping 
malls, theaters, and soccer stadium.The streets are 
east-west oriented (Parallel along the coast). There is 
a tram- and bike-route along the coast.

2.The new urban developments on the city fringes 
in the hilly area are dominated by high-riseswith 
designed green spaces in between the buildings.

3.The low-rise urban fringes, mainly paved and built-
up with multilevel buildings, have high run-off rates. 
The street pattern is oriented parallel to the contour 
lines. Along the streams, there is some space and 
vegetation present.

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 

POLIGON
POLIGON

URBAN TISSUE LAYER 
KENTSEL DOKU KATMANI
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Genel olarak müdahalelerin kapsamı üç alanda
ayırt edilebilmektedir. 

1.Memba bölgesi, daha büyük rezervuarlar yaparak, 
yeniden ağaçlandırarak ve suyu yerleşim alanlarının 
eteklerinde yakalayarak suyun tutulmasına odaklanır. 
Su, şehir sakinleri tarafından bahçecilik veya 
rekreasyon (örneğin yürüyüş ve sosyal toplanma) için 
kullanılabilir.

2.Orta akarsu alanında, teraslar, kentsel parklar, 
vadiler ve biyolojik koruma alanları yaratılarak yeni 
şehir gelişmelerinin yeşil açık alanlarında su depolanır. 
Belirli bir mahalleye düşen tüm yağmur suları sahada 
depolanmalıdır.

3. Mansap bölgesi, suyu denize boşaltmaya odaklanır. 
Membada yüksek miktarda su tutarak dere duvarları 
yol kotundan en fazla 80-100 cm. yukarıda olacak 
şekilde alçaltılabilir.  Kurak mevsimde dere, bisiklet 
yolunun bulunduğu kenarları cazibe merkezi olacak 
bir yeşil koridor haline getirilebilir. 

In general, the scope of the interventions can
be distinguished in three areas.

1.The upstream area focusses on retaining the 
water by making bigger reservoirs, reforestation 
and catching the water on the foot of the residential 
areas. The water can be used by inhabitants for 
urban gardening or recreation (e.g., hiking and social 
gathering).

2.In the middle stream area water is stored in the 
green open spaces of the new city developments 
by creating terraces, urban parks, wadi’s and 
bioretention areas. All the rainwater that falls on a 
particular neighborhood should be stored on site.

3.The downstream area focusses on draining the 
water to the sea. The walls along the stream can be 
lowered to max. 80-100cm above ground level, by 
storing a lot of water upstream. The stream becomes 
a green corridor with attractive edges and a bike 
route during the dry season.

Poligon Alt havzası | Poligon Subcatchment 
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POSSIBLE 
INTERVENTIONS

 OLASI MÜDAHALELER
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İlerleyen sayfalarda haritada belirtilen alt
alanların her biri için mevcut durum ve olası
müdahaleler sunulmaktadır.

On the following pages the existing situation and 
possible interventions are presented for each of the 
sub-areas indicated on the map

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

MAP OF INTERVENTIONS 
MÜDAHALELER HARİTASI

CONNECTION WITH THE BAY
KÖRFEZ İLE BAĞLANTI 

BÖLGESİ

CONNECTING 
NEIGHBOURHOODS

MAHALLELER ARASI BAĞLANTI

PUBLIC PARK
HALKA AÇIK PARK

MILITARY TERRAIN
ASKERİ ARAZİ BÖLGESİ

URBAN DEVELOPMENTS
KENTSEL GELİŞMELER
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MEVCUT DURUM

Analiz:
• 2003 yılı civarında olimpiyat köyü inşası. Olimpiyat 

köyünün doğusuna halk parkı yapılacak.
• Askeri alan: Kontur hendekleri ve çam ağaçları 

(çitle çevrili).
• İzmir Çevre Yolu yanındaki alışveriş merkezinde 

seyir noktası/otopark.
• Doğudaki imar planına aykırı yerleşimler.
• (Çarpık) yamaçlarda sebze bahçeleri.
• Çıplak yamaçlarda zemin aşınıyor.
• Güneyde 'panoramik' yol ile iyi tanımlanmış şehir 

kenarı.
• Dere yatağı, hafif kıvrımlı, doğal bir karaktere 

sahiptir

EXISTING CONDITION 

Analysis:
• Olympic village build around 2003. East of Olympic 

village public park to be constructed.
• Militairy area: Countour trenches and pine trees 

(fenced).
• Viewpoint/parking at shopping centre next to 

İzmir Çevre Yolu. 
• Informal settlements in the east. 
• Vegetable gardens on (steap) slopes.
• Soil is eroding on bare slopes.
• Well defined city-edge with ‘panoramic’ road on 

the south. 
• Stream has natural character, slightly meandering

1

2

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

1.URBAN DEVELOPMENTS 
1. KENTSEL GELİŞMELER

60130 10 138532 35 10 30

Main street, connecting 
different function

Ana cadde, farklı işlevleri 
birbirine bağlayan

Informal settlements. 
yüksek akış high runoff 
Gayri resmi yerleşimler. 
yüksek akış

Slopes with some 
vegetable gardens

Yamaçlar Bazı sebze 
bahçeleri olan yamaçlar
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1,2

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

60130 10 138532 35 10 30

Olympic village
Olimpiyat köyü

Natural stream with 
some checkdams
Doğal akış Bazı kontrol 
barajları ile

NEW DEVELOPMENT SITE
YENİ GELİŞTİRME ALANI

‘PARK SITE’ 
- to be developed
‘PARK SİTESİ’
- geliştirilecek

Bare slopes - erosion
Çıplak yamaçlar - erozyon

Slopes with some 
vegetable gardens

Yamaçlar Bazı sebze 
bahçeleri olan yamaçlar



324

POSSIBLE INTERVENTIONS 
OLASI MÜDAHALELER

Green corridors with pedestrian routes from the informal settlements to the public park. 
İmar planına aykırı yerleşim yerlerinden halka açık parka giden yaya yolları olan yeşil koridorlar.

1
32

4

1 2Wadi upstream
Yukarı Vadi Contour trenches & 

gardens
Kontur hendekleri ve 

bahçeler

Wadi or 
watersquare

Vadi veya su meydanı

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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3

Contour trenches, public park 
and natural vegetation 

Kontur hendekleri, halka açık 
park ve doğal bitki örtüsü 

Public park 
Olympic village - different 

flood levels
Halka açık park

Olimpiyat köyü - farklı sel 
seviyeleri

SUSTAINABLE URBAN 
DEVELOPMENT

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL 
GELİŞİM

Space for urban developments that retain the rainwater (in 
normal circumstances) that falls on the build up area. Green 
public/private spaces, wadi’s, permeable pavement, contour 
trenches. 
Yerleşim alanına düşen yağmur suyunu (normal koşullarda) 
tutan kentsel gelişim alanları. Yeşil kamusal/özel alanlar, 
vadiler, geçirgen kaldırımlar, kontur hendekleri.

1

Public green spaces between the buildings that hold water.  
Ontwerpbureau Pauwels Leuven, Belgie
Su tutan binaların arasında halka açık yeşil alanlar. 
Ontwerpbureau Pauwels Leuven, Belçika

Urban developments with green waterways and infiltra-
tion trenches Hannover Kronsberg, Dreiseitl
Yeşil su yolları ve sızma hendekleri ile kentsel gelişmeler 
Hannover Kronsberg, Dreiseitl

Small check dams storing water for vegetable gardens 
on the foot of the hill
Tepenin eteğinde sebze bahçeleri için su depolayan 
küçük çek barajlar

2

3 4

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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EXISTING CONDITION 

Analysis:
• Two streams with multiple small checkdams. 
• Militairy area: countour trenches and pine trees 

(fenced off). Military buildings (entrance) to the 
north.

• İzmir Çevre Yolu to the west. 
• Informal settlements in the east. 
• Some functions like schools on the edge of the 

park/build-up area. 
• Natural (slightly meandering) stream changes 

into concrete (straight) waterway. 

1

2

Streets on steep slopes on both sides of the military terrain
Askeri arazinin her iki tarafında dik yokuşlarda sokaklar

Street next to military terrain (inhabiting multiple pine trees). 
Askeri arazinin yanındaki sokak (birden fazla çam ağacının bulunduğu).

300

Pine forest - New housing development 
Çam ormanı - Yeni konut geliştirmeNatural, wide stream

Doğal, geniş akış

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Çok sayıda tersip bendi içeren iki dere yatağı 

içeren iki akış.
• Askeri bölge: ilçe hendekleri ve çam ağaçları (çitle 

çevrili). Kuzeyde askeri binalar (giriş).
• Batıda İzmir Çevre Yolu.
• Doğudaki imara aykırı yerleşimler.
• Bazı işlevler, park/topluluk alanının kenarındaki 

okullar gibi.
• Doğal (hafif kıvrımlı) akarsu, beton (düz) su yoluna 

dönüşür.

2.MILITARY TERRAIN
2. ASKERİ ARAZİ
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1 2

300

Pine forest - New housing development 
Çam ormanı - Yeni konut geliştirme

Informal settlements
İmar planına aykırı 

yerleşimler

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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1

2

POSSIBLE INTERVENTIONS 

Interventions (if military terrain is open for develop-
ments). 
• Check dams and one bigger resevoir.
• Reusing military buildings: creating public park 

close to dam, old military buildings and resevoir. 
• Public park and facilities with natural vegetation 

and recreational routes.
• Connecting it to Balçova baraj gölü Resevoir ve 

İzmir Ticaret Odası Hatıra Ormanı National Park 
(with cable car?)

Recreational activities like playgrounds, boat-rental and restaurants 
close to the reservoir
Rezervuara yakın oyun alanları, tekne kiralama ve restoranlar gibi 
rekreasyon faaliyetleri

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

OLASI MÜDAHALELER

Müdahaleler (askeri arazi gelişmelere açıksa).
• Islah sekileri ve daha büyük bir rezervuarı kontrol 

edin.
• Askeri binaları yeniden kullanmak: baraja, eski 

askeri binalara ve rezervuara yakın halka açık park 
oluşturmak.

• Doğal bitki örtüsü ve rekreasyon yollarına sahip 
halka açık park ve tesisler.

• Balçova baraj gölü Rezervuarı ile İzmir Ticaret 
Odası'na bağlayan Hatıra Ormanı Milli Parkı (tele-
ferikli mi?)
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Recreational area close to reservoir, Turenscape
Rezervuara yakın rekreasyon alanı, Turenscape

Mountainbike & hike routes close to the reservoir, Cycle 
Expeditions Turkey
Rezervuara yakın dağ bisikleti ve yürüyüş yolları, Cycle 
Expeditions Turkey

1

2

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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DECENTRALIZED NATURE BASED WASTE WATER TREATMENT 
MERKEZI OLMAYAN DOĞA BAZLI ATIK SU ARITMA

1) Neighbourhood scale
1) Mahalle ölçeği

2) District scale
2) Bölge ölçeği

Decentralized treatment new urban developments
Yeni kentsel yapı alanları için merkezi olmayan atık su arıtımı

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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Local treatment of grey water on the foot of the hill
Tepenin eteğinde gri suyun yerel arıtımı

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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EXISTING CONDITION 

Analysis:
• Public (neighbourhood) park with bikepath, 

benches and central places to meet. 
• (High) pedestrian bridges.
• High, sometimes unstable walls next to the 

stream.

Central places to meet
Buluşmak için merkezi yerler

Bike road, play facilities and high wall
Bisiklet yolu, oyun alanları ve yüksek duvar

Bottleneck under road,  insufficient culvert
Yol altında darboğaz, yetersiz menfez

Unstable, high walls
Kararsız, yüksek duvarlar

1

3

2

4

8 20 50 35 25 8 4 4 12 12 13 10

289/1. Sk.290/1. Sk.48. Sk.223/4. Sk.Poligon Muammer Akar223/4. Sk.

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

3.PUBLIC PARK 
3.KAMU PARKI

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Bisiklet yolu, banklar ve buluşmak için merkezi 

yerler bulunan halka açık (mahalle) parkı.
• (Yüksek) yaya köprüleri.
• Derenin yanında yüksek, bazen dayanıksız 

duvarlar.
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8 20 50 35 25 8 4 4 12 12 13 10

289/1. Sk.290/1. Sk.48. Sk.223/4. Sk.Poligon Muammer Akar223/4. Sk.

Concrete channel, not 
accessible

Beton kanal, erişilebilir değil

Paved courtyard school
Döşeli avlu okul

Paved street and parking 
spaces = high run-off

Asfaltlanmış cadde ve park 
yerleri = yüksek akış

Public park
Halka açık park

1

3

4

2

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

Lowering walls and moving them to create space for the stream. By 
storing water upstream walls can be lowered.
Duvarları alçaltmak ve dere için alan yaratmak için hareket ettirmek. 
Membada suyu depolayarak dere duvarları alçaltılabilir.

289/1. Sk.290/1. Sk.48. Sk.223/4. Sk.Poligon Muammer Akar223/4. Sk.

8 20 1238 35 8 28 24 30 13 10 10 104 4 28 5

option b: storage local water

OPTION A: Local water storage
SEÇENEK A: Yerel su deposu

OPTION B New flood plain
Wadi & permeable 

pavement

8 20 1038 35 8 248 4 4618 13 10 10 104 4 28 5

option a: flood plain

289/1. Sk.290/1. Sk.48. Sk.223/4. Sk.Poligon Muammer Akar223/4. Sk.

1

Floodable public park between neighbourhoods.  
Reference Cherry creek, Denver, Civitas.
Mahalleler arasında taşkın parkı.
Referans Cherry Creek, Denver, Civitas.

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Vadi geçirgen kaldırım
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1

widening culvert

Connecting neighbourhood parks via the widened and stream. Regreening the stream and generating low bridges. 
Widening the culvert under the bridge (bottleneck).
Genişletilmiş ve akarsu yoluyla mahalle parklarını birbirine bağlamak. Akışı yeniden yeşillendirmek ve alçak köprüler 
oluşturmak. Köprünün altındaki menfezin genişletilmesi (darboğaz).

1

Widening stream bed, public 
‘water’-park, including pedestrian 

and bike routes

Bioswales in between 
the streets

Infriltration crates 
under street

8 20 1038 35 8 248 4 4618 13 10 10 104 4 28 5

option a: flood plain

289/1. Sk.290/1. Sk.48. Sk.223/4. Sk.Poligon Muammer Akar223/4. Sk.

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Yaya bisiklet yolları da dahil 
olmak üzere genişleyen dere 

yatağı halka açık su parkı

Sokak altında sızma kasaları
Sokaklar arasında bio 

hendekler
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Urban green spaces in Poligon stream
Poligon deresinde kentsel yeşil alanlar

ŞEHİR SU DEPOLAMASI

Bu raporda önerilen müdahalelerin çoğu, akarsu     
etrafındaki alanlara odaklanmıştır. Ancak, tüm    
havzaya bakmak önemlidir. Farklı tipolojiler (yeşil 
alanlar, yollar ve çatılar) suyu  depolama veya 
yavaşlatma potansiyeline sahiptir.

Şehirdeki yeşil alanların %50’si 25cm su depolarsa 
14.000 m3 depolanabilir.

Çatıların %50’si 10cm su depolarsa 60.000 m³ su 
depolanabilir

Yolların %10’u 1 m genişlikte 10cm su 
depolayabiliyorsa, 1.600 m³ 
depolanabilir.

URBAN WATER STORAGE

Most interventions proposed in this report 
are focussed on the spaces around the stream. 
However, it is important to look to the entire 
catchment. Different typologies (green spaces, 
roads and roofs) have the potential to store or 
slow down the water. 

If 50% of the green spaces in the city are able to 
store 25cm of water, 14.000 m3 can be stored.

If 50% of the roofs are able to store 10cm of water, 
60.000 m3 of water can be stored.

If 10% of the roads is able to store 10cm of water, 
by a width of 1m, 1.600 m³ can be stored.

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

POLIGON
POLİGON
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Roofs in Poligon stream
Poligon akışındaki çatılar

Roads in Poligon stream
Poligon akışındaki yollar

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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EXISTING CONDITION 

Analysis:
• School on the west-side of the river, using a 

paved square as ‘schoolyard’.
• Big plot of unused space between the school-

yard and the stream.
• Old (informal?) building close to the stream on 

the east-side, surrounded by green space. 
• Road to the north (15/2. Sk) is connecting the 

football stadium and Guzeluyall park, crossing 
the stream with a high pedestrian bridge. 

MEVCUT DURUM
Analiz: 
• Derenin batı yakasında, asfalt bir meydanı ‘okul 

bahçesi’ olarak kullanan okul. 
• Okul bahçesi ve dere arasında kullanılmayan 

büyük parsel. 
• Derenin doğu tarafında dereye yakın yeşil alanla 

çevrili eski yapı (gecekondu).
• Kuzeye giden yol (15/2. Sk) futbol stadyumu ile 

Güzelyalı parkını birbirine bağlamakta ve dereyi 
yüksek bir yaya köprüsü ile geçmektedir

1

2 3

12 23 6 16 8 100 40 25 

34. Sk. 18/1. Sk.24. Sk.Güzelyali Mehmet Ali Akman

Neglected 
building

İhmal edilmiş
bina

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

4.CONNECTING NEIGHBOURHOODS
4. MAHALLE BAĞLANTISI
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1

3

2

12 23 6 16 8 100 40 25 

34. Sk. 18/1. Sk.24. Sk.Güzelyali Mehmet Ali Akman

Bare, unused land
Çıplak, kullanılmayan arazi

Concrete, unattractive  
playground (School)

Beton, çekici olmayan oyun 
alanı (Okul)

Neglected 
building

İhmal edilmiş
bina Unattractive  concrete

channel
cazibesini yitirmiş  beton

kanal

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 



Regreening the 
stream

Dereyi yeniden 
yeşillendirmek

340

POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Connecting neighbourhoods by designing one park 
that adopts the ‘bare’ areas east and west of the 
stream. 
Derenin doğusu ve batısındaki alanları açığa 
çıkaracak bir park tasarımı ile mahalleleri birbirine 
bağlamak.



Connecting 
neighbourhoods  with 

bridges on different levels
Mahalleleri farklı 

seviyelerde köprülerle 
birbirine bağlamak

Public park: 
terraced 

stream bed
Kamusal park: 

teraslı dere 
yatağı

341

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

New slow traffic routes

Non-permeable surface 

238 4 6 142 8 12 844 40 25

removal house from river bank
transformation of fenced off green space into water park

|< flood plain >|34. Sk. 18/1. Sk.24. Sk.Güzelyali Mehmet Ali Akman

Naturalized 
stream

Doğallaştırılmış dere

Slow traffic 
routes

Yavaşlatılmış trafik

Bioswale
Biyo-hendekler

Connecting the bikeroute from the Stadium (Göztepe Spor Kulübü Kamp Tesisi) to the public park (Güzelyali Park). Extending 
schoolyard to the east, making a terraced landschape to the stream with different levels of floodprotected spaces.
Bisiklet yolunu stadyumdan (Göztepe Spor Klubü Kamp Tesisi) kamusal parka (Güzelyalı Parkı) bağlamak. Okul bahçesini 
doğuya doğru genişletmek, farklı seviyelerde selden korunan alanlar ile dereye teraslı bir peyzaj tasarımı.
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Auteuil Racecourse Park, Pena Landscape
Auteuil Hipodromu Parkı, Pena Peyzajı

By storing water upstream, retention walls can be lowerd to connect the neighbourhoods to 
the stream. 
Membada suyun depolanması sayesinde dere duvarlarının yüksekliği azaltılarak mahalle ile 
derenin etkileşimi arttırılabilir 

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Non-permeable surface 

238 4 6 142 8 12 844 40 25

removal house from river bank
transformation of fenced off green space into water park

|< flood plain >|34. Sk. 18/1. Sk.24. Sk.Güzelyali Mehmet Ali Akman

Playground + floodplain
Oyun alanları + taşkın 

yatağı
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EXISTING CONDITION 

Analysis:
• A lot of parking spaces.
• Wide roads blocking pedestrian and biking 

routes.
• Some sports-courts.
• Stream lies under the road and becomes visible 

at 
• A lot of infrastructure: bike road on the boulevard 

close to the sea, tram-ways next to the Mustafa 
Kemal Sahil Boulevard. Ferry station in the east. 

• Mithatpaşa Cd. has a lot of shops and restaurants 
and also a couple of bus stations. 

MEVCUT DURUM
Analiz:
• Çok sayıda park yeri.
• Yaya ve bisiklet yollarını kapatan geniş yollar.
• Spor sahaları.
• Dere yolun altından geçer ve görünür hale gelir:
• Altyapı ögeleri: denize yakın bulvar üzerinde 

bisiklet yolu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yanında 
tramvay yolları, doğudaki feribot istasyonu.

• Mithatpaşa Caddesi çok sayıda mağaza ve 
restorana ayrıca otobüs durağına sahiptir.

Wide roads blocking pedestrian routes, big intersection and channel is hidden
Yaya yollarını kapatan geniş yollar, büyük kavşak ve kanal gizlenmiştir

Mustafa Kemal Sahil boulevard: wide car lane, tram lane and bikeroute along the coast
Mustafa Kemal Sahil bulvarı: geniş araba şeridi, tramvay şeridi ve sahil boyunca bisiklet yolu

1

2

13Parking lot area 105 15 

19/1. Sk.
16. Sk.

Paved parking 
spaces

Asfaltlanmış park alanları

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

5.CONNECTING TO THE BAY
5. KÖRFEZ BAĞLANTISI
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Mustafa Kemal Sahil boulevard

13Parking lot area 105 15 

19/1. Sk.
16. Sk.

Culvert 
under 

the street
Sokaklar 
altındaki 
menfez

Paved parking 
spaces

Asfaltlanmış park alanları

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Paved parking 
spaces

Asfaltlanmış park alanları
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POSSIBLE INTERVENTIONS
 

• Connecting the bikeroute from the tram station 
to the waterway. 

• Reducing the amount of car-lanes on the 19/1. 
Sk. to create more space for water and connect 
the pedestrian/bike routes better. 

• Creating a ‘water-square’ that can be used as 
sportsfields in the dry season on the boulevard.

OLASI MÜDAHALELER

• Bisiklet yolunun tramvay istasyonundan dere 
yatağına bağlanması.

• Su için daha fazla alan yaratmak ve yaya/bisiklet 
yollarını daha iyi bağlamak için 19/1 sokaktaki 
araba şeritlerinin miktarının azaltılması

• Bulvar üzerinde kurak mevsimde spor alanı olarak 
kullanılabilecek bir ‘su meydanı’ oluşturulması

1313603020 11 2 92 15

19/1. Sk.
what to do with the rooftop? removing parking for bike paths

16. Sk.

Creating a ‘water-square’ that can be used as sportsfields in the dry season on the boulevard.
Watersquare Benthemplein, de Urbanisten.

Bulvar üzerinde kurak mevsimde spor alanı olarak kullanılabilecek bir ‘su meydanı’ oluşturulması.
Watersquare Benthemplein, de Urbanisten.

• Yeşil bir bulvar/kamusal park alanı yaratmak 
için park yerlerinin tek bir alanda toplanıp 
çatısından yaralanılması

2

15 1515 30 19.5 17 8.5 8.5 8 6 6 418 1840 208.5

Göztepe Basketbol Sahası Tarık Zafer Tunaya Parkı19/1. Sk.
opening up canal extension line of palm trees along park

16. Sk.
Park-building, creating 

space for natural &
recreational spaces

Otopark yapısı, doğal alanlar ve 
eğlence alanları için alan yaratır

1

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 
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Connecting the bikeroute from the tram station to the waterway. Reducing the amount of car-lanes on the 19/1. Sk. to create more space for 
water and connect the pedestrian/bike routes better. 
Bisiklet yolunu tramvay istasyonundan su yoluna bağlama. 19/1’deki araba şeritlerinin miktarını azaltmak. Sk. su için daha fazla alan yaratmak 
ve yaya/bisiklet yollarını daha iyi bağlamak.

1

2

15 1515 30 19.5 17 8.5 8.5 8 6 6 418 1840 208.5

Göztepe Basketbol Sahası Tarık Zafer Tunaya Parkı19/1. Sk.
opening up canal extension line of palm trees along park

16. Sk.

Accessible 
streambed

Erişilebilir dere yatağı

Dike + sea-&stormwater 
protection

Set + deniz ve yağmur suyu 
koruması

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

(Art Center)



348

LONG TERM PLAN
 

• The map shows the most promising pilot 
projects for the Poligon catchment

UZUN DÖNEM PLANI

• Harita, Poligon havzası için olası pilot projel-
eri göstermektedir.

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

POTENTIAL PILOT PROJECTS
POTANSİYEL PİLOT PROJELER

Waterproof New Development 
demonstration project: engage with 
developer to create integrated plan, 
hold water and reuse urban water 
(decentralised treatment)

Su Geçirimsiz Yeni Gelişimler için 
entegrasyon projesi: entegre 
plan oluşturmak, suyu tutmak ve 
kentsel suyu yeniden kullanmak 
(merkezi olmayan arıtma) için 
yeni kentsel alan yatırımcıları ve 
özel mülk sahipleri ile iletişim 
kurun.

Long term plan for the 
channel banks: reinforce 
critical areas & improve 
edge quality where possible, 
taking into account long 
term possibilities

Kanal kıyıları için uzun vadeli 
plan: Uzun vadeli olasılıkları 
dikkate alarak kritik alanları 
güçlendirin ve mümkün 
olduğunda kesit kalitesini 
iyileştirin
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Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

Upstream storage: reservoirs 
& check dams perform a 
detailed study on the optimal 
location and required 
number of check dams and 
reservoirs, taking ecological 
and recreational benefits and 
effects into account

Akıntıya karşı depolama: 
rezervuarlar ve kontrol barajları 
ekolojik ve rekreasyonel 
faydaları ve etkileri dikkate 
alarak en uygun yer ve gerekli 
sayıda kontrol barajı ve 
rezervuar hakkında ayrıntılı bir 
çalışma yapın

Engage with the military 
investigate whether water 
retention measures can be 
integrated with the current 
activities, and investigate a 
long term strategy for the site

Askeri alan ile bağlantı 
kurun su tutma önlemlerinin 
mevcut faaliyetlerle entegre 
edilip edilemeyeceğini 
araştırın ve alan için uzun 
vadeli bir strateji belirleyin
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CASE B.
BOSTANLI 

SUBCATCHMENT
BOSTANLI ALT HAVZASI
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Bostanlı Alt havzası | Bostanlı Subcatchment 

BOSTANLI
BOSTANLI
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Bostanlı Alt havzası | Bostanlı Subcatchment 
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Bostanlı Alt havzası | Bostanlı Subcatchment 

BOSTANLI
BOSTANLI

ALT HAVZA ALANI
SUBCATCHMENT AREA

Subcatchments of Bostanli
Bostanlı alt havzaları
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Bostanlı Alt havzası | Bostanlı Subcatchment 
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S3_9/1+417/BT

S3_0/4+982/AK

S3_0/6+805/BT

S3_0/7+003/BT

S3_9/3+752/BT

S3_0/7+260/BT

S3_0/6+286/BT

S3_7/0+272/TK

S3_6/0+789/BT

S3_9/3+253/BT

S3_6/1+124/BT

S3_9/4+441/BT

S3_9/3+254/BT

S3_0/6+918/BT

S3_6/0+567/BT

S3_7/5+268/BT

S3_0/5+482/AK

S3_9/0+867/KG

S3_0/1+921/AK

S3_0/2+674/AK

S3_0/1+544/AK

S3_6/1+285/BT

S3_0/0+655/AK

S3_7/0+575/KG

S3_0/3+255/AK

S3_7/0+040/MF

S3_9/1+215/BT

S3_6/0+977/BT

S3_7/2+913/AK

S3_1/1+793/BT

S3_0/0+392/AK

S3_0/4+796/AK

S3_7/4+020/AK

S3_9/0+264/KG

S3_7/4+412/AK

S3_7/1+692/AK

S3_7/2+195/AK

S3_0/4+068/AK

S3_9/1+288/MFS3_7/2+557/AK

S3_0/2+196/AK

S3_9/1+680/AK

S3_9/4+125/AK

S3_9/4+631/AK

S3_5/0+316/BT

S3_9/2+431/MF

S3_6/0+231/MF

S3_0/2+338/AK

S3_1/1+312/MF

S3_1/2+554/MF

S3_1/0+669/MF

S3_8/0+035/YK

S3_3/0+367/KG

S3_1/0+940/KG

S3_1/1+107/AK

S3_5/0+998/MF

S3_9/1+915/MF

S3_2/1+678/KG

S3_8/0+689/YK

S3_1/0+457/MF

S3_8/0+458/MF

S3_1/0+221/MF

S3_8/0+781/AK

S3_8/0+475/YK

S3_2/2+052/MF

S3_1/0+559/MF

S3_1/0+813/AK

S3_5/0+741/MF

S3_0/6+631/BT

S3_6/0+914/BT

S3_6/0+855/BT

S3_6/1+166/BT

S3_6/1+059/BT

S3_9/1+353/BT

S3_7/0+347/KG

S3_6/1+223/BT

S3_0/1+307/AK

S3_6/1+182/MF

S3_9/1+305/BT

S3_7/0+493/AK

S3_7/0+152/MF

S3_7/0+201/AK

S3_0/1+990/AK

S3_7/4+183/AK

S3_6/1+322/BT

S3_7/3+957/AK

S3_0/2+550/AK

S3_0/1+856/YK

S3_6/1+356/BT

S3_5/0+151/MF

S3_0/1+463/AK

S3_9/0+147/TK

S3_9/0+105/AK

S3_5/0+435/MF

S3_2/0+071/KG
S3-1/0+622/MF

S3_1/1+431/MF

S3_1/0+040/MF

S3_8/0+574/AK

S3_1/0+522/MF

S3_8/0+730/AK

S3_8/0+648/YK

S3_8/0+675/YK

S3_8/0+757/YK

S3_8/0+540/YK

S3_1/0+488/MF

S3_1/0+170/MF

S3_8/0+520/YK

S3_8/0+762/YK

S3_8/0+594/YK

S3_8/0+492/YK

S3_1/0+122/YK S3_1/0+075/YK

Pennetti Köşkü
Açık Hava Müzesi

Van Der Zee Köşkü

İnsan Hakları Anıtı

İhsan Alyanak Büstü

Fuat Köprülü İlkokulu

Zübeyde Hanım İlkokulu

Özel Papatyam Anaokulu

Özel Bostanlı Anaokulu

Özel Mavi Kuş Anaokulu

Özel Beyaz Balon Anaokulu

Ziya Gökalp Kültür Merkezi

Mehmet Seniye Özbey İlkokulu

Karşıyaka Özel TAKEV İlkokulu

Bostanlı Mahallesi Muhtarlığı

Özel Renklerin Dünyası Anaokulu

Mustafa Reşit Paşa Okulu Anasınıfı

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu

Karşıyaka 18 Nolu Acil Yardım İstasyonu

Merhum Öğretmen Sahabettin Okudurlar Büstü

Karşıyaka Afet sonrası 
21 Nolu ilk Toplanma Yeri

Karşıyaka Afet sonrası 15 Nolu ilk Toplanma Yeri

Karşıyaka Afet sonrası 12 Nolu ilk Toplanma Yeri

Karşıyaka Afet sonrası 21 Nolu ilk Toplanma Yeri

Alyotti (Durmuş Yaşar) Köşkü-YAŞAR EGİTİM MERKEZİ

Karşıyaka 20 Nolu Fatma Kutluay
Aile Sağlığı Merkezi

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mustafa Reşit Paşa İlkokulu

Karşıyaka 14 Nolu Acil Yardım İstasyonu

Karşıyaka Afet sonrası 13 Nolu ilk Toplanma Yeri

Karşıyaka Afet sonrası 12 Nolu ilk Toplanma Yeri

Karşıyaka Afet sonrası 13 Nolu ilk Toplanma Yeri

Bostanlı Kreş Anaokulu ve Etüt Eğ.Mer. (İzelman)
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Bostanli subcatchment in the city of Izmir
İzmir’in Bostanlı alt havzası

Bostanli subcatchment floodings 1/100 years. Source IZSU
Bostanlı alt havzasında taşkın 1/100 yıl. Kaynak İZSU
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BOSTANLI
BOSTANLI

SU SİSTEMİ

Bostanlı havzası yaklaşık olarak geniş bir hinterlanda 
sahiptir (40 km²). Su kaynağı bölgesinde, birçok 
küçük doğal akarsu bir araya gelerek şehre doğru 
akan daha geniş akarsular oluşturur. Bu akarsular, 
altyapının genellikle kanalları geçtiği havzasının 
aşağı bölgesi kentsel alanlarda doğallıktan çıkar. 
Ek olarak, köprülerin altındaki menfezler nispeten 
küçüktür ve aşırı hava olayları sırasında su tahliyesi 
için darboğazlara neden olur.

WATER SYSTEM

The Bostanli subcatchment has an extensive 
hinterland of approx. 40 km². In the upstream 
area, many small natural streams come together 
and form wider streams that run towards the city. 
These streams are denaturalized in downstream 
urban areas, where infrastructure often crosses the 
canals. In addition, the culverts under the bridges 
are relatively small, resulting in bottlenecks for water 
drainage during extreme weather events.
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YUKARI AKIŞ ORTA AKIŞ ALT AKIŞ
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BOSTANLI
BOSTANLI

SU SİSTEMİ
WATER SYSTEM

General contourlines of Bostanli subcatchment

General geology of Bostanli subcatchment

Bostanlı alt havzası’nda eşyükselti eğrileri

Bo
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Bostanlı alt havzası’nda genel jeoloji
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General geohydrology of Bostanli subcatchmen
Bostanlı alt havzası’nın genel hidrojeolojisi
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Upstream a mix of natural forest, streams and pastures is present. 

Upstream some terraces were made to prevent erosion and runoff. There are some 
olive tree plantations with sometimes sheep wandering around. 

Some stoney surfaces are present resulting in fast runoff rates.  

Su kaynağı bölgesinde doğal orman, akarsu ve mera karışımı mevcuttur.

Erozyon ve akıntıyı önlemek için su kaynağı bölgesinde bazı teraslar yapılmıştır. Bazen 
koyunların dolaştığı zeytin ağacı tarlaları bulunmaktadır.

Hızlı akış oranlarına neden olan bazı taşlı yüzeyler mevcuttur.
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Olağanüstü hava olaylarında su kaynağı bölgesinden 
büyük miktarda su gelir (Q100 durumunda yaklaşık 
70 m3/s). Su kaynağı bölgesi, farklı büyüklükteki alt 
havzalara bölünebilir.

Su kaynağı bölgesindeki arazi kullanımı tarım, tabiat 
parkları ve mezarlıklardan farklılık göstermektedir. 
Yamanlar adlı köy de bu bölgede yer almaktadır. 
Erozyon, özellikle mezarlıklar boyunca ve aşırı 
otlatmanın neden olduğu açık yamaçlarda meydana 
gelmektedir.

Doğal akarsulara yakın olan alanda doğal bitki örtüsü 
zakkum, kavak, söğüt gibi türlerden oluşmaktadır. 
Daha yukarılarda meşe, çam, begonvil ve selvi gibi 
kuraklığa dayanıklı türler bulunur.

A large volume of water comes from the upstream 
area in extreme weather events (ca. 70 m3/s in Q100 
situation). The upstream area can be divided into 
sub-catchments of different sizes. 

The land use in the upstream area differs from 
agriculture, natural parks, and cemeteries. The 
village called Yamanlar is also situated in this area. 
Erosion occurs, especially along the cemeteries and 
the bare slope caused by overgrazing.

In the area close to the natural streams, natural 
vegetation consists of species such as oleander, 
poplar, and willow. Further up the stream, drought-
resistant species such as oak, pine, bougainvillea, 
and cypress are present. 
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BOSTANLI
BOSTANLI

KENTSEL SİSTEM

Su kaynağı bölgesinde, mezarlıklar, spor merkezleri 
ve panoramik manzaralı doğal sit alanları bölgenin 
başlıca özellikleridir. Burada endüstri alanları, büyük 
ölçekli altyapı öğeleri ve yeni ve eski konut bölgeleri 
mevcuttur ve sonuç olarak farklı işlevleri bir arada 
bulundurmaktadır.

Akıntı yönünde, yüksek binalar arasında çok fazla 
kullanılmayan/ tanımsız alan bırakan yeni yapılar 
da mevcuttur. Bu ara alanlar bazen park alanı olarak 
tasarlanmaktadır.

Derenin aktığı bölgede mahalleler, parklar, spor 
sahaları ve hastaneler gibi kamu işlevlerini içeren bir 
şehir planı mevcuttur. Ayrıca sahile paralel giden bir 
tren yolu vardır.

URBAN SYSTEM

In upstream, cemeteries, sports centers, and natural 
sites with a panoramic view are the area’s main 
features. Here, industries, large-scale infrastructure, 
and new and old housing developments are present, 
resulting in diverse functions. 

Further downstream, new developments are also 
present, leaving a lot of unused space between 
high-rise buildings. These in-between spaces are 
sometimes designed as park space. 

In the downstream area, neighborhoods have a 
formalized city plan which includes public functions 
such as parks, sports fields, and hospitals. Also, there 
is a train track going parallel to the coast. 
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Urban tissue Bostanli stream: Upstream to downstream
Kent dokusu Bostanlı deresi: Membadan mensaba



364

Bostanlı Alt havzası | Bostanlı Subcatchment 

BOSTANLI
BOSTANLI

VULNERABILITY MAP
BOSTANLI AFET SIRASINDA HASAR GÖREBİLİRLİK HARİTASI
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BOSTANLI
BOSTANLI

VISION
VİZYON
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POSSIBLE 
INTERVENTIONS

 OLASI MÜDAHALELER
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İlerleyen sayfalarda haritada belirtilen alt 
alanların her biri için mevcut durum ve olası 
müdahaleler sunulmaktadır.

On the following pages the existing situation 
and possible interventions are presented for 
each of the sub-areas indicated on the map

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

MAP OF INTERVENTIONS
MÜDAHALELER HARİTASI
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RURAL
 HINTERLAND

KIRSAL 
HİNTERLAND

INDUSTRIES 
AND SPORTS

ENDÜSTRİ VE 
SPOR

NEW URBAN 
DEVELOPMENTS

YENİ KENTSEL 
GELİŞMELER

INFRASTRUCTURE 
NODE

ALTYAPI BOĞUM 
NOKTASI

CONNECTION 
WITH THE BAY

KÖRFEZ İLE 
BAĞLANTI

URBAN 
CANAL

KENTSEL 
KANAL
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1. RURAL HINTERLAND
1. KIRSAL HİNTERLAND

MEVCUT DURUM

Analiz
• Çıplak arazi + bazı taşlı yüzeylere sahip (dik) 

eğimler: hızlı akış ve erozyona karşı hassas
• Su yolları boyunca özel bitki örtüsü/çalılar
• Ağaçlı iki mezarlık. Doğu mezarlığının batı 

yakasında erozyon meydana gelmektedir.
• Bazı tersip bentleri mevcut
• Tarımsal kullanım: zeytin ağaçları, koyunlar
• Yamanlar Dağı Tabiat Parkı 
• Yamanlar Dağ köyü

EXISTING CONDITION

Analysis
• (Steep) slopes with bare land + some stony 

surfaces: fast run-off and vulnerable to erosion
• Particular vegetation/bushes along the 

waterways
• Two cemeteries with trees. Erosion occurs on the 

west bank of the eastern cemetery. 
• Some check-dams present
• Agriculture use: olive trees, sheep
• Yamanlardag Natural Park
• Yamanlardag village

Existing checkdam
Mevcut tersip bendi

Existing checkdam
Mevcut tersip bendi

Olive trees, bare slopes and 
nature reserves
Zeytin ağaçları, açık alanlar ve 
tabiat koruma alanı
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Water system 
Su Sistemi

Land use
Arazi Kullanım
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

3

1

2

Cycle Expeditions Turkey
Türkiye Bisiklet Keşif Gezileri

Hiking and mountain biking trails (city/
countryside connection)

Yürüyüş ve dağ bisikleti parkurları (şehir/kır 
bağlantısı)
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1 2

Riva valley enviRonmental PRotection and integRated 
Regional Development pRoject - Quickscan

47 

4 bypasses as alternative discharge route
-> room for the river in combination with regional development

2 Delay peak discharges in side valley’s
-> introduce storage reservoirs for irrigation of precision agriculture

Design principles

• Local solutions for specific locations vs one 
generic profile

• When developing a strategy always start with 
design principle 1 and after that the following 
principles as steps 2,3 and 4

Tasarım prensipleri

• Spesifik mekanlar için yerel çözümlere karşı tek 
bir genel profil

• Strateji geliştirirken her zaman 1. tasarım 
prensibiyle başlayıp sonraki prensiplerle devam 
edin ( 2., 3. ve 4. tasarım prensipleri)

2 Yan vadilerdeki pik boşaltımlarını geciktirme
-> Hassas tarım alanının sulanması için rezervler açma

4 alternatif boşaltım güzergahı kazarak baypas yapma
-> ırmağa yer açma ve bölgesel kalkınma

3

Contour trenches A better India
Kontur hendekleri Daha iyi bir Hindistan

Check dams
Erosion measures (gabions/terracing) Nansen 
Park, Oslo - Bjorbekk & Lindheim
Mevcut tersip bendi
Erozyon önlemleri (gabyonlar/teraslama) Nansen 
Parkı, Oslo - Bjorbekk ve Lindheim

Rezervuar(lar)
• İçme suyu temini ve taşkın koruma amaçlı 

planlanan Bostanlı Barajı Uygulama Projesi 
mevcuttur.

• Değerlendirme: sınırlı kapasite nedeniyle 
mümkün değil

• Öneri: rezervuar stratejisini taşkın yönetimi 
/ taban akışı yönetimi / biyolojik çeşitlilik / 
rekreasyon perspektifinden yeniden gözden 
geçirin

• Seçenekler: büyük rezervuar veya birkaç 
küçük rezervuar

Reservoir(s)
• There is a Bostanlı Dam Implementation Project 

planned for drinking water supply and flood 
protection.

• Assessment: not feasible due to limited capacity 
Proposal: reconsider reservoir strategy from flood 
management / baseflow management / biodiversity 
/ recreation perspective

• Options: large reservoir or several small ones
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2. INDUSTRIES AND SPORTS
2. PARKLAR
MEVCUT DURUM

Analiz:
• Doğal dere yatağının betonarme U-kesit halini 

aldığı yerdir.
• Batı: Arkası nehre bakan spor tesisleri (futbol, 

tenis).
• Doğu: Şehrin panoramik manzarasına sahip, 

ancak nehirle sınırlı bağlantısı olan doğal orman.
• Kuzey: (ağır) endüstriler, çoklu yollar ve park 

yerleri
• Nehir, çevredeki alanlardan suya erişimi sınırlayan 

istinat duvarları ve sokaklarla sınırlandırılmıştır.

EXISTING CONDITION

Analysis:
• It is a confluence of three streams and where 

natural stream bed changes to the rectangular 
concrete river bed.

• West: Sports facilities (soccer, tennis) facing back 
to the river. 

• East: Natural forest with panorama view of the 
city, but limited connection to the river.

• North: (heavy) industries, multiple roads, and 
parking places

• The river is bounded by retention walls and 
streets, limiting the access to water from the sur-
rounding areas. 

1

2

Two concrete channels come together, waste water from 
industries

İki beton kanal ve endüstrilerden gelen atık sular bir araya 
geliyor

Industries with the stadium in the back
Endüstrinin arkasındaki stadyum 

Karşıyakanın Efsaneleri
Futbol Tesisi

7447/
13. Sk.

501286011032 20 17 20 17

Baş
Pehlivan

Karaali Cd.
Soccer stadium and 

parking places
Futbol stadyumu ve 

park yerleri
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1

2

interceptor channel 
(planned by IZSU)
Durdurucu kanal 
(IZSU tarafından planlanan)

Karşıyakanın Efsaneleri
Futbol Tesisi

7447/
13. Sk.

501286011032 20 17 20 17

Baş
Pehlivan

Karaali Cd. Unattractive concrete 
channel

Cazibesini yitirmiş beton 
kanal

Unattractive concrete 
channel

Cazibesini yitirmiş beton 
kanal

Natural (protected)forest, 
no recreational routes

Doğal (korunan) orman, 
rekreasyonel olmayan rota

Industries, functions are 
mixed together

Endüstriler, işlevler 
birbirine karışmış
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

1

2

Green interceptor 
channel (planned 
IZSU project)
Durdurucu kanal 
(IZSU tarafından 
planlanan)

Connecting bike- and walking trails between forest and sport-facilities, regreening industrial site.
If feasible: green roofs + solar, cistern under the sports facilities, permeable material for parking.
Orman ve spor tesisleri arasında bisiklet ve yürüyüş yollarının bağlanması, sanayi bölgesinin yeniden yeşillendirilmesi. 
Uygulanabilirse: yeşil çatılar + güneş enerjisi, spor tesislerinin altına sarnıç, park için geçirgen malzeme.

12 50 20 17 20 17481211032

Bioswale
Biyo-hendek

Connecting bikepath
Bisiklet yolu bağlantıs

Terraced streambed
Teraslı dere yatağı
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12 50 20 17 20 17481211032

Greening the stream
Derenin Yeşillendirilmesi

Greening the streambed
Derenin Yeşillendirilmesi

Riparian buffer
Nehir kenarı tamponu

Riparian buffer
Nehir kenarı tamponu

Terraced streambed
Teraslı dere yatağı

Creating terraces + steps towards the sports facilities. 
Storing water on infrastructure
Permeable surface with bioswale for the parking.
Steps/tribune - Parc de l’hippodrome d’auteuil, Pena 
Paysages
Teras oluşturma + spor tesislerine doğru basamaklar. 
Altyapıda su depolamak 
Otopark için biyo-hendek ile geçirgen yüzey
Basamaklar/tribün - Parc de l’hippodrome d’auteuil, 
Pena Paysages

1

Biodiversity and infiltration
Planting natural (drought-resistant) vegetation in the 
streambed and on the slopes. 
Regreening industrial site.
Creating a green buffer zone between industries and 
sports-facilities
Naturalized stream bed, eco-village Bottière-Chênaie, 
Bruel del Mar
Biyoçeşitlilik ve sızma 
Dere yatağında ve yamaçlarda doğal (kuraklığa 
dayanıklı) bitki örtüsü dikilmesi. 
Sanayi sitesi yeniden yeşillenmesi
Endüstriler ve spor tesisleri arasında yeşil bir tampon 
bölge oluşturmak
Doğallaştırılmış dere yatağı, eko-köy Bottière-Chênaie, 
Bruel del Mar

2



378

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

GREEN INTERCEPTOR CHANNEL
YEŞİL TAHİYE KANALI

. 

İZMİR İLİ METROPOL ALANI ATIKSU-YAĞMURSUYU VE DERELER 
MASTER PLAN NİHAİ RAPORU-CİLT2 YAĞMURSUYU 

 

 

3-50 
 

yerleşim alanına girmeden doğrudan dere yataklarına deşarj edilecektir. Ancak bunun mümkün 
olmaması durumunda ise bu hendeklere deşarjdan önce kum tutucu koyularak kapalı yağmursuyu 
sistemine deşarjları sağlanacaktır. Projelerde uygulanacak olan tipik açık kanal ve kum tutucu çizimleri 
aşağıda verilmiştir. Ancak tüm projelerde boyutlandırma çalışmalarında oluşan yağmursuyu debilerine 
göre yeniden planlama yapılmalıdır. Bu tür küçük ölçekli yağmursuyu yönlendirmeleri ile yerleşim 
alanlarına yüzeysel yağmursuyu girişleri engellenecektir.  

 

Çizim 3-3: Yüzeysel Yağmursuyu Yönlendirme (Kafa) Hendekleri Tipik Çizimi 

 

 

İZMİR İLİ METROPOL ALANI ATIKSU-YAĞMURSUYU VE DERELER 
MASTER PLAN NİHAİ RAPORU-CİLT3 DERE 

 
 

 

 

5-26 
 

Su derinliği (h): Kanal tabanı ile serbest su yüzeyi arasındaki düşey mesafedir. 

Hidrolik yarıçap (R): Kesit alanının ıslak çevreye oranıdır (R= A/P). 

Hidrolik derinlik (d): Kesit alanının serbest su yüzeyi genişliğine oranıdır (d= A/T) 

Kesit faktörü(Z): Kesit alanı ile hidrolik derinliğin karekökünün çarpılmasına eşittir.  

𝑍𝑍 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 0,5 = 𝐴𝐴 (𝐴𝐴𝑇𝑇)0,5 

 

Tablo 5-3: Kesit Elemanları Tablosu 

Açık kanallarda kanal taban eğimi arttıkça akış hızı artar. Eğer kanaldan akan suyun debisi 
değişmiyorsa bu durumda kanal kesiti küçülür. Bunun tersi olarak taban eğimi küçüldüğünde hız azalır 
ve kanal kesiti büyür. 

Toprak kanallarda kanal taban eğimi, kanalda akan suyun hızını izin verilen maksimum akış hızını 
aşmayacak ve minimum hız sınırının altına düşürmeyecek değerlerde olmalıdır. Toprak kanallarda 
maksimum akış hızı aşılacak olursa kanalların yan yüzeyinde ve tabanında erozyon nedeniyle 
oyuntular ve çökmeler meydana gelir. Minimum hız sınırının altına düşüldüğünde ise asılı halde 
taşınan ince materyalin kanal içinde çökelmesi sonucunda siltasyon sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle toprak drenaj kanallarının taban eğimleri genellikle 0,0005 – 0,001 arasında değişmektedir. 

+

Combining raised perimeter 
with excavation of wadi’s

Yükseltilmiş çevreyi kuru dere 
çukuruyla birleştirmek
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Research whether interceptor channels can be ‘green’ wadi structures, 
also integrated into the neighborhood and industrial areas. (Left photo: 
Center for Neighborhood Technology - biofiltration facility Aurora IL, 

Right photo: Aaron Volkening - detention area Mequon Wisconson)

Tahliye kanallarının mahalle ve endüstriyel alanlara da entegre edilmiş 
“yeşil” vadi yapıları olup olmadığını araştırın. (Sol fotoğraf: Mahalle 
Teknolojisi Merkezi - biyofiltrasyon tesisi Aurora IL, Sağ fotoğraf: Aaron 

Volkening - Mequon Wisconson bekletme alanı)
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3. HIGH RISE NEIGHBOURHOOD
3. YÜKSEK KATLI MAHALLE

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Batı tarafında dere kenarlarında iki seviye.
• Çok sayıda beton ve su depolayamayan 

yükseltilmiş dikim yatakları (kaldırım taşları) 
bulunan otoparklar

• Yüksek binalar (yeni konut binası dahil)
• Batıda yüksek binalar arasında sulanan, 

tasarlanmış park (2013 civarında inşa edilmiştir).
• Nehre bitişik açık alan, ancak su bağlantısı yok
• Çok fazla asfalt alan, sınırlı geçirgenlik, 

EXISTING CONDITION

Analysis:
• Two levels in stream-banks on the west-side. 
• Parking lots with a lot of concrete and raised 

planting beds (curbstones) which cannot store 
water

• High-rise buildings (including residential 
building)

• Irrigated, designed park on the west between 
high-rise buildings (constructed around 2013).

• Open space adjacent to the river, but no 
connection to water

• A lot of paved area, limited permeability

1

2

Terraced stream (right) with parking lot for hotel residents on the left
Solda rezidans sakinleri için park yeri olan teraslı dere (sağda)

20 229286128

Aypark Recidence

Parking-lot of 
hotel residents

Rezidans sakinleri 
otoparkı
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1

2

20 229286128

Aypark Recidence

Unattractive  
channel, some vegeta-
tion in the streambed

Cazibesini yitirmiş kanal, 
derede bazı bitki örtüsü

Parking-lot of 
hotel residents

Rezidans sakinleri 
otoparkı

Bare land
Açık alan
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

New bike route
Bike tunnel under the highway - connecting to the park
Alternative: bikeway in the streambed
Yeni bisiklet rotası
Otoyolun altındaki bisiklet tüneli - parka bağlanıyor
Alternatif: Dere yatağında bisiklet yolu

1 2

3

4

2020 44 2 88 4 80 2 20444528

Regreening 
waterway

Su yatağının yeniden yeşil-
lendirimesi

Pedestrian and 
bike routes

Yaya ve bisiklet yolu

Parking-lot with 
permeable surface

Geçirgen yüzey park yerleri
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Stormwater pond, Bruel Del Mar Yağmur suyu göleti, Bruel Del Mar

Bio retention swale, Nacto Biyolojik tutma hendeği, Nacto Green parking, Burgers zoo Arnhem Geçirgen yüzey park yerleri

Bottiere Chenaie, Nantes - Bruel-Delmar

2020 44 2 88 4 80 2 20444528

Retention pond
Tutma havuzuRegreening 

waterway
Su yatağının yeniden yeşil-

lendirimesi

Constructed wetlands/
wadi’s

İnşa edilmiş sulak alanlar/
vadi

1 2

3 4

Bioswale between parking 
spaces and 7445 Sk. 

Park yerleri ile 7445 Sk arasın-
da Biyo-hendek

Storing water in highway 
intersection - 
connecting to stream with 
siphon?

Otoyol kavşağında su 
depolamak – emer boru ile 
dereye bağlanmak

Widening and 
regreening stream

Su yatağının yeniden 
yeşillendirimesi

Permeable surface parking 
spaces

Geçirgen yüzeyli otopark
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4. NEW URBAN DISTRICT
4. YENİ ŞEHİR BÖLGESİ

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Yakın zamanda inşa edilen yüksek binalar (2014-

2021).
• Halihazırda arazi imarsız ve dere yatağı yapım 

aşamasındadır.
• Binaların çevresinde özel yeşil alanlar 

bulunmaktadır.
• Güney tarafında otogar. Bir dere için dar alan 

(menfez dahil).
• Batı: dik bir yamaçta yoğun gecekondu 

yerleşimleri.
• Kuzey-batı: gecekondu yerleşimleri arasındaki 

dar dere. Sel ve kapasite menfezleri ile ilgili 
sorun.

• Dere yatağında bir miktar bitki örtüsü mevcuttur.

EXISTING CONDITION

Analysis:
• Recently built high-rise buildings (2014-2021).
• Currently, the land is undeveloped, and the 

streambed is under construction.
• There are some private green areas around 

buildings. 
• Bus station on the south side. Narrow space for a 

stream (incl. culvert). 
• West: dense informal settlements on a steap 

slope.
• North-west: narrow stream between informal 

settlements. Problem with floodings & capacity 
culverts.

• Some vegetation is present in the stream bed.

Channel under construction
Yapım aşamasında kanal

Bare land, high rises under construction
Dar dere, sel riski, boş park

Narrow stream, flood risk, empty park
Açık arazi, inşaat halindeki yüksek binalar

Narrow culvert next to bus station
Otobüs durağının yanında dar menfez

2

3 4

1

126 20 100
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1

2

3

4
narrow culvert

126 20 100

Unattractive, deep waterway
Cazibesini yitirmiş, derin su 

yolu
Bare land
Açık arazi

Bare land
Açık arazi
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

1

2

4

3

narrow culvert

15 20 100481560 44 16 32

Redirecting water from 
narrow channel to wadi

Suyu dar kanaldan 
vadiye yönlendirmek

Wadi/infiltration pond
Vadi/sızma havuzu

Public park and 
recreational routes
Halka açık park ve 

rekreatif yollar
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Wadi, Bruel Del Mar

Storm water pond, Bruel Del Mar Park on steap slope, Izmir

Bottiere Chenaie, Bruel-Delmar
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15 20 100481560 44 16 32

Regreening 
waterway

Su yollarının yeniden 
yeşillendirilmesi

Public park and 
recreational routes
Halka açık park ve 

rekreatif yollar

Constructed wetlands/
wadi’s

İnşa edilmiş sulak 
alanlar/vadiler

3

1 2

4

Making infiltration/storage 
ponds:
• Redirecting the rain water 

drains in the street to the 
infiltration/storage ponds. 

New bus-station
• Replacing bus station to 

make space for the wadi’s

• Sızma/depolama havuzları 
yapılması:

• Sokaktaki yağmur suyu 
giderlerinin sızma/depolama 
havuzlarına yönlendirilmesi. 

• Yeni otogar
• Yazın kuruyan derelere 

yer açmak için otobüs 
terminalinin değiştirilmesi

• Connecting overflow of the 
ponds to the stream. 

• Wadi’s become green/lush areas 
with play-/sportsfacilities for 
surrounding neighbourhoods. 

Recreational route
• Interesting bike- and pedestrian 

routes through the park.
Residential areas
• Storing water in residential areas 

with pocket-parks and wadi’s.

• Yazın kuruyan derelere yer 
açmak için otobüs terminalinin 
değiştirilmesi

• Havuz taşmalarının dereye 
bağlanması.

• Yazın kuruyan dereler, çevredeki 
mahalleler için oyun/spor 
tesisleri ile yeşil/yemli alanlar 
haline geldi. 

Rekreasyon rotası
• Parkın içinden geçen bisiklet ve 

yaya yolları. 
Yerleşim alanları 
• Cep parkları ve yazın kuruyan 

dereleri olan yerleşim 
alanlarında su depolamak.
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BOSTANLI
BOSTANLI

ŞEHİRSEL SU DEPOLAMA

Bu raporda önerilen müdahalelerin çoğu, derenin 
etrafındaki alanlara odaklanmıştır. Ancak, tüm 
havzaya bakmak önemlidir. Farklı tipolojiler 
(yeşil alanlar, yollar ve çatılar) suyu depolama 
veya yavaşlatma potansiyeline sahiptir. 

Şehirdeki yeşil alanların %50’si 25cm su 
depolayabiliyorsa 40.000 m³ depolanabilir. 

Çatıların %50’si 10cm su depolayabiliyorsa 
150.000 m³ su depolanabilir. 

Yolların %10’u 10cm su depolayabiliyorsa, 1m 
genişliğinde 3.500 m³ depolanabilir.

URBAN WATER STORAGE

Most interventions proposed in this report are 
focussed on the spaces around the stream. 
However, it is important to look to the entire 
catchment. Different typologies (green spaces, 
roads and roofs) have the potential to store or 
slow down the water. 

If 50% of the green spaces in the city are able to 
store 25cm of water, 40.000 m³ can be stored.

If 50% of the roofs are able to store 10cm of 
water, 150.000 m³ of water can be stored.

If 10% of the roads is able to store 10cm of water, 
by a width of 1m, 3.500 m³ can be stored.

Urban green spaces in Bostanli stream
Bostanlı deresinde kentsel yeşil alanlar
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Roofs in Bostanli stream
Bostanlı deresinde çatılar

Roads in Bostanli stream
Bostanlı deresindeki yollar
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5. UPSTREAM DISTRICTS
5. MEMBA BÖLGELERI

TUTMA HAVUZU PARKI İÇİN OLASI 
YERLER

Akışın alt tarafındaki kentsel bölgede, Bostanlı’nın ana 
deresine su deşarj hacmini azaltmak için su tutma 
parkları olarak işlev görecek şehir içi açık alanların 
tasarlanması tavsiye edilir. Amaç, çevredeki alanlardan 
su toplamak ve sızdırmak veya geciktirmektir. Bunu 
yapmak için, kaplamalı alanı minimumda sınırlayın 
ve su tutabilen küçük  küçük geciktirme/bekletme  
havuzları veya teraslı bahçeler oluşturun.

POSSIBLE LOCATIONS FOR WATER 
DETENTION PARK

In the upstream urban districts, designing inner-city 
open spaces to function as water detention parks is 
recommended to reduce the water discharge volume 
to the mainstream of Bostanli. The aim is to collect 
water from surrounding areas and infiltrate or delay. 
To do that, limit the paved space to a minimum and 
create small detention ponds or terraced gardens that 
can hold water. 

1.

2.

3.

4.

5.
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• Cut the concrete walls of the stream to allow water to overflow into the green space. Potential to use for irrigation.
• With the grading of the park contour, excess water will be led back to the stream instead of the sewer.
• Minimum paved surface as possible, and use absorbent surface materials for park path.

• Suyun yeşil alana taşmasına izin vermek için derenin beton duvarları alçaltılmalı. Sulama amaçlı kullanım potansiyeli 
değerlendirilmeli.

• Park konturunun tesviye edilmesi ile fazla su kanalizasyon yerine dereye geri yönlendirilecektir.
• Mümkün olduğunca minimum asfaltlanmış yüzey ve park yolu için emici yüzey malzemeleri kullanın

A small stream is running 
through the open space close 
to Bostanli intervention site. The 
canalized by two concrete walls, 
disconnecting the surface water 
discharge and the stream. 

Bostanlı müdahale alanına 
yakın açık alandan küçük bir 
dere geçmektedir. Yüzey suyu 
deşarjını ve dereyi ayıran 
iki beton duvarla kanalize 
edilmiştir.
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Narrow culverts under train track, sea water inlet
Tren yolu altında dar menfezler, deniz suyu girişi

Beginning of bike lane
Bisiklet yolunun başlangıcı

Olası Müdahaleler | Possible Interventions 

6. INFRASTRUCTURE NODE NORTH
6.İZBAN GEÇİŞİNİN KUZEY KISMI 

MEVCUT DURUM

Analiz:
• İki yol (her ikisi de iki şerit) arasında su yolu 

bulunan karmaşık bir alan.
• Demiryolunun altında/üstünde trafik darboğazı 

(yaya ve bisiklet yolu yok) - bisiklet yolu durakları.
• Dere yatağı ile yol arasında binalar bulunan küçük 

parsel

EXISTING CONDITION

Analysis:
• A complex site with a waterway in between two 

roads (both two-lane).
• Traffic bottleneck (no pedestrian and bike-route) 

under/over the railway - bike route stops.
• Small parcel with buildings between the waterway 

and a road.

2

1

Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Şht. Pyd.
Turabi

Karagöz Sk.

1625. Sk.

21 18 77 8 30 109
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1

2

narrow culvert

Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Şht. Pyd.
Turabi

Karagöz Sk.

1625. Sk.

21 18 77 8 30 109

Unattractive 
concrete channel 
in between build-

ings
Binalar arasında 

cazibesini yitirmiş 
beton kanal

Four-lane car road goes 
in a tunnel under the 

railroad
Dört şeritli araba yolu, 

demiryolunun altındaki 
bir tünele giriyor.

House in 
between 

roads and 
waterway

Yollar ve su 
yolu arasın-

daki bina
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

1

2

3

189 21 30 107 537
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189 21 30 107 537

Connecting bike 
and pedestrian

route in the water 
way going under the 

railroad

Demiryolunun 
altından geçen dere 

yatağında bisiklet 
ve yaya yolunun 

bağlanması

1

1

32

Widening tunnel for pedestrian and 
cyclists, connecting to existing bike 
routes. 
Cherry Creek Denver

Mevcut bisiklet yollarına bağlanan 
yaya ve bisikletliler için genişleyen 
tünel. Cherry Creek Denver

Upstream, in neighbourhood
1.Connecting neighborhoods 

2.Connecting pocket parks and 
functions (like schools) in the 
neighborhood with low bridges in 
the stream bed. 

3.Reducing four car lanes next to 
the waterway to two. 

4.Redesigning complex intersection 
roads/bridges north of the railway 
to simplify the currently difficult 
connection.
Cherry Creek Denver

Akışın alt tarafındaki bölgede, 
mahallede
1.  Mahalleleri bağlama

2.Dere yatağında alçak köprülü 
mahalledeki cep park ve 
fonksiyonların (okul gibi) birbirine 
bağlanması.

3. Su yolunun yanındaki dört araba 
şeridinin ikiye indirilmesi. 

4. Halihazırda zor olan bağlantıyı 
basitleştirmek için demiryolunun 
kuzeyindeki karmaşık kavşak 
yollarının/köprülerinin yeniden 
tasarlanması. 
Cherry Creek Denver
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Narrow culverts under train track, sea water inlet
Tren yolu altında dar menfezler, deniz suyu girişi

Beginning of bike lane
Bisiklet yolunun başlangıcı
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7.INFRASTRUCTURE NODE SOUTH
7. İZBAN GEÇİŞİNİN GÜNEY KISMI

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Mevcut bisiklet rotası
• Köprünün altında dar menfez
• Deredeki kokuyu azaltmak için deniz suyu girişi.
• Park/oyun tesisleri mevcuttur.
• Su yolu boyunca toplu taşıma (otobüs)

EXISTING CONDITION

Analysis:
• Existing bike route
• Narrow culvert under bridge
• Sea-water inlet to reduce odor in the stream. 
• Park/play facilities present.
• Public transportation (busses) along the 

waterway

2

1

Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. Tuncel Kurtiz Park 1814/1. Sk.1814. Sk.

30 13.54.55 18 12.5 25
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1

2

narrow culvert

Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. Tuncel Kurtiz Park 1814/1. Sk.1814. Sk.

30 13.54.55 18 12.5 25

Unattractive concrete 
channel

Cazibesini yitirmiş beton 
kanal

Public park in between 
car lane and channel
Araba şeridi ve kanal 

arasında kamusal park
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

New bridge/crossing between southern neighbourhood and bike-route. 
Widening culvert if necessary.
Güney mahallesi ile bisiklet yolu arasında yeni köprü/geçiş. 
Gerekirse menfez genişletme

184.54.55 30 4.5 2 8 2.5 254.5

Terraced streambed
Teraslanmış dere yatağı

Connecting bikepath
Bisiklet yoluna bağlantı

1

3
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184.54.55 30 4.5 2 8 2.5 254.5

Greening the streambed
Dere yatağının yeniden 
yeşillendirilmesi

2

Terraced slope with sitting elements.
Military museum, Soesterberg 
(Netherlands). 
Oturma elemanları ile teraslı eğim. 
Askeri müze, Soesterberg (Hollanda).

Connecting bike-routes and 
neighbourhood. Widening and 
regreening streambed for water 
storage & connecting green spaces 
incl. water system. 
Cherry Creek Denver

Su depolamak ve yeşil alanlara 
bağlanmak için dere yatağının 
genişletilmesi ve yeniden 
yeşillendirmesini içeren su sistemi. 
Cherry Creek Denver

1

2

3
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CURRENT SITUATION
MEVCUT DURUM

Flooding
Taşkın

Weak spot
Zayıf nokta

Dry season

Extreme rain event

 Kurak mevsim

Olağanüstü yağmur olayı
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bike 

path

INTERVENTION
MÜDAHALE

Dry season

Enlarging culverts under bridges creates 
space for continues bike/pedestrian 
routes

Enlarging culverts under bridges increases the 
flow capacity during extreme rain events

Creating new, stable walls of 
qualitative material on same 
height to prevent weak spots

Zayıf noktaları önlemek için aynı 
yükseklikte kaliteli malzemeden 
yeni, sağlam duvarlar oluşturmak

Extreme rain event

raise bridge

Kurak mevsim

Köprülerin altındaki menfezlerin 
genişletilmesi, devam eden bisiklet/
yaya yolları için alan yaratır

Aşırı yağmur olayı

Köprülerin altındaki menfezlerin büyütülmesi 
aşırı yağmur olayları sırasında akış kapasitesini 
artırır
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12 10 20 410 30

8. URBAN CANAL
8.  KENTSEL KANAL

MEVCUT DURUM

Analiz:
• Transfer merkezi (tramvay, otobüs, vapur)
• Doğuda: Açık Hava Arkeoloji Müzesi (sel)
• Kanalın etrafındaki evleri su basıyor.
• Kanalda daima su (deniz seviyesi).
• Su yolunun yanında çok sayıda park yeri.
• Su yolu çekici/erişilebilir değil.
• Park, derenin kuzey-batısındadır.

EXISTING CONDITION

Analysis:
• Transfer hub (tram, bus, ferry)
• East: Open air museum of Archeology (floods)
• Houses around the channel are flooding.
• Always water in the channel (sea-level).
• A lot of parking next to the waterway.
• Waterway is not attractive/accessible.
• Park present north-west of the stream. 

Sea water in the canal

Green tram lane next to the canal

2

1

Kanalda deniz suyu

Kanalın yanındaki yeşil tramvay şeridi
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12 10 20 410 30

Public park
Kamusal park

Concrete channel 
with sea water from 

the bay
Körfezden deniz suyu ile 

beton kanal
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POSSIBLE INTERVENTIONS
OLASI MÜDAHALELER

12 104 20 42614

1

2

3
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12 104 20 42614

Temporary 
parking zone

Geçici park alanı

4

1

2 3

4

Two different sides to the stream 
(hard/urban and soft/landscape 
edge). 
Westersingel, Rotterdam

Derenin iki farklı tarafı (sert/kentsel 
ve yumuşak/yatay kenar).
Westersingel, Rotterdam

Making stream attractive/accessible: 
pedestrian/bike lane, balconies, 
fountains, sitting steps, low bridges etc.
2. Blue ribbon river park FireFeather 
(2017) wikipedia
3. Muidergracht, Amsterdam

Dereyi çekici/erişilebilir kılmak: yaya/
bisiklet yolu, balkonlar, çeşmeler, 
oturma basamakları, alçak köprüler vb.
2. Mavi şerit nehir parkı FireFeather 
(2017) wikipedia
3. Muidergracht, Amsterdam

A small dike can be integrated in the 
public space, 
Durgerdam

Kamusal alana küçük bir sedde 
entegre edilebilir, Dürgerdam
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12 10 20 410 30

12 104 20 42614
DIke 

12412 4 4 8 42 2010 4 2 4* Height safety barrier depends on amount of water-storage upstream (flow capacity of the stream) and water level in the bay 
influencing the waterlevel of the stream during an extreme weather event
* Güvenlik seddesinin yüksekliği, membada depolanan su miktarına, aşırı hava olaylarında oluşan körfezdeki deniz suyu seviyesine 
bağlı olarak hesaplanır.

CURRENT SITUATION
MEVCUT DURUM

INTERVENTION OPTION-A. Widening streambed
INTERVENTION OPTION-A. Dere Yatağını Genişletmek

INTERVENTION OPTION-B. Creating a dike* and widening streambed
INTERVENTION OPTION-B. Dere kenarı sedde imalatı ve dere yatağını genişletmek
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12 10 20 410 30

12 104 20 42614
DIke 

12412 4 4 8 42 2010 4 2 4
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POSSIBLE INTERVENTIONS
 OLASI MÜDAHALELER

CONNECTING TO THE BAY
KÖRFEZE BAĞLANTI 

PROPOSAL

1 2

3
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Steps and sitting places next to the 
channel
Entrepotdok, Amsterdam

Kanalın yanında basamaklar ve 
oturma yerleri
Entrepotdok, Amsterdam

Making stream accessible, even for 
events. 
Amphitheatre, Velenje - Enota 
Promenada

Etkinlikler için bile dereyi erişilebilir 
kılmak. 
Amphitheatre, Velenje - Enota 
Promenada

Creating a boulevard in case of lack 
of space: a hanging sidewalk over the 
channel
De Rotte, Rotterdam

Alan yetersizliği durumunda bir 
bulvar oluşturma: kanal üzerinde asılı 
bir kaldırım 
De Rotte, Rotterdam
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2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Move the tram + dike 

1242 4610 6 5 8 88 22 

2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Keep the tram 

121020 64 5 8 8 22 

* Height safety barrier depends on amount of water-storage upstream (flow capacity of the stream) and water level 
in the bay influencing the waterlevel of the stream during an extreme weather event

* Güvenlik seddesinin yüksekliği, membada depolanan su miktarına, aşırı hava olaylarında oluşan körfezdeki deniz 
suyu seviyesine bağlı olarak hesaplanır. 

CURRENT SITUATION
MEVCUT DURUM

INTERVENTION OPTION-A. Raising walls* and widening streambed
MÜDAHALE SEÇENEĞİ-A. YÜKSELEN DUVARLAR* VE GENIŞLEYEN NEHIR YATAĞI

INTERVENTION OPTION-B. Creating a dike* and widening streambed
MÜDAHALE SEÇENEĞİ-B. BIR SET* OLUŞTURMA VE AKARSU YATAĞINI GENIŞLETME
 

2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.

1210 1020 22 21 

Green tram-line, 
public transportation

Yeşil tramvay hattı,
toplu taşıma

Concrete channel and bridge 
connecting neighbourhoods

Mahalleleri birbirine 
bağlayan beton kanal ve 

köprü
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2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Move the tram + dike 

1242 4610 6 5 8 88 22 

2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.Keep the tram 

121020 64 5 8 8 22 

2018. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk.

1210 1020 22 21 
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POTENTIAL PILOT CASES
POTANSİYEL PİLOT PROJELER

Bostanli Urban areas
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Upstream storage: 
Reservoirs & check dams - perform a detailed study on the optimal location 
and required number of check dams and reservoirs, taking ecological and 
recreational benefits and effects into account

Memba depolaması: 
Rezervuarlar ve ıslah sekileri – ekolojik ve rekreasyonel faydaları ve etkileri 
dikkate alarak en uygun yer ve gerekli sayıda tersip bendi ve rezervuar hakkında 
ayrıntılı bir çalışma yapılması

Upstream land management: 
Soil improvement, trenches, increasing vegetation irt local landuse (agriculture/
nature) in coordination with municipal rural parks

Memba arazi yönetimi: 
Belediye kırsal parkları ile koordineli olarak zemin iyileştirme, hendekler, yerel 
arazi kullanımında (tarım/doğa) bitki örtüsünün arttırılması

Waterproof New Development demonstration project: 
Engage with developer to create integrated plan, hold water and reuse urban 
water (decentralised treatment)

Yeni Kentsel Gelişim Alanlarında Su Kaynakları ve Taşkın Kontrol Amaçlı Pilot 
Proje:
Entegre plan oluşturmak, suyu tutmak ve kentsel suyu yeniden kullanmak için 
geliştiriciyle iletişim kurun (merkezi olmayan arıtma)

Integrated neighborhood plan for existing city: 
Retention, detention and discharge, based on detailed water modelling (surface 
water flow), combining:
1.Storm drainage network improvements
2.Green infrastructure
3.Seperation wastewater & stormwater system

Mevcut şehir için entegre mahalle planı: detaylı su modellemesine (yüzey 
suyu akışı) dayalı tutma, geciktirme ve tahliye:
- Yağmursuyu drenaj ağı iyileştirmeleri
- Yeşil altyapı
- Atıksu ve yağmur suyu şebekelerini ayrıştırma

Coastal perimeter: widening the channel and realising a line with elevated 
protection
Strategic study long term coastal strategy based on interaction of the bay & 
urban water sytem in relation to climate change 

Kıyı çevresi: 
kanalın genişletilmesi ve yükseltilmiş bir kıyı şeridinin oluşturulması. İklim 
değişikliği ile ilgili olarak körfez ve kentsel su sisteminin etkileşimine dayalı 
stratejik çalışma uzun vadeli kıyı stratejisi





415

4. SENSITIVITY 
ANALYSIS
DUYARLILIK ANALİZİ
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QUICKSCAN QUANTIFICATION

MEKANSAL FIRSATLARIN DUYARLILIK 
ANALİZİ

Mevcut HECRAS modeline ve müdahale başına 
potansiyel depolamaya ilişkin kaba bir tahmine dayalı 
olarak, tanımlanan olası müdahalelerin potansiyel 
etkisine ilişkin bir hızlı tarama duyarlılık analizi yapıldı. 
Bu analizin sonuçları Ek C’de bulunmaktadır. Su 
sistemi analizi:

• Her iki havza için de kontur çizgileri teorik baraj 
yüksekliğiyle eşleştirildi ve memba bölgesindeki 
rezervuarlar için potansiyel bir depolama hacmi 
sağladı.

• Şehirdeki müdahaleler, tipik bir kanal kesitini 
bir mesafe ile eşleştiren benzer bir yöntemle 
hesaplandı.

• Ayrı bir belge, duyarlılık analizini daha ayrıntılı 
olarak açıklamaktadır. 

• Sonuçlar kabadır ve daha fazla fizibilite çalışması 
için potansiyel hakkında bilinçli bir karar vermek 
için bir etkinlik göstergesi vermeyi amaçlar.

SENSITIVITY ANALYSIS OF SPATIAL 
OPPORTUNITIES

A quickscan sensitity analysis on the potential effect of 
the identified possible interventions was performed 
based on the existing HECRAS model and a rough 
estimate of the potential storage per intervention. 
The results of this analysis are found in Appendix C. 
Water system analysis:

• For both catchments contourlines were matched 
with theoretical dam height, giving a potential 
storage volume for reservoirs in the upstream 
area.

• The interventions in the city were calculated via 
a similar method, combining a typical channel 
section with a length.

• A seperate document further describes the 
sensitiviy analysis

• The results are rough and are meant to give an 
indication of effectiveness in order to make an 
informed decision on the potential for further 
feasibility study.

Duyarlılık Analizi | Sensitivity Analysis 
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Bostanli catchment
Storage capacities per intervention

option volume unit
upstream

a 27 *1000 m3
b 26 *1000 m3
c 39 *1000 m3

d 81 *1000 m3

e 29 *1000 m3
f 72 *1000 m3
g 5,2 *1000 m3

h 68 *1000 m3
i 117 *1000 m3
j 105 *1000 m3

l 28 *1000 m3
m 31 *1000 m3

city
n 50 *1000 m3

r 1 *1000 m3
u 5 *1000 m3

v 18 *1000 m3

k (ISZU) 1787 *1000 m3

page 1
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Poligon catchment
Storage capacities per intervention

option volume unit
upstream

a 24 *1000 m3
b 37 *1000 m3
c 60 *1000 m3

d 41 *1000 m3

e 329 *1000 m3

city
g 6 *1000 m3
h 11 *1000 m3
i 8 *1000 m3

f 1140 *1000 m3
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Duyarlılık Analizi | Sensitivity Analysis 
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QUICKSCAN QUANTIFICATION

Q500 SONUÇLARI POLIGON 

Model sonuçları, Poligon havzalarındaki memba 
depolamasının oldukça etkili olduğunu göstermektedir. 
Bu, metro hattındaki menfezde yapılacak değişiklikler 
gibi, aşağı şehir bölgesindeki pahalı müdahaleler için 
uygun bir çözüm olabilir.
• Poligon’daki taşkın sorunları, suyun Arap ve İncirli 

memba havzalarında tutulmasıyla tamamen 
çözülebilir.

• Deşarj, rekreasyonel faaliyetlerle daha yeşil doğa 
esaslı  kanallar oluşturulabilecek kadar düşürülebilir.

• Modelde fazla depolama alanı oluşturuldu. Daha 
ayrıntılı olarak, en iyi konumların hangileri olduğu 
ve daha az yerin aynı sonuca yol açıp açmadığı 
değerlendirilmelidir.

• Q500 durumunda taşma problemlerini çözmek 
için, bir miktar suyu yukarı akışta tutan ve kanallar 
boyunca daha fazla su deposu yaratan doğa 
esaslı çözümlerden oluşan birleşik bir strateji de 
mümkündür.

• Bu hesaplamalarda, asfalt alanlardaki yağışlardan 
gelen sokaklardaki sular çok detaylı olarak dikkate 
alınmamaktadır. Bu, suyun yüzeyler üzerinde nasıl 
aktığını ve nerede biriktiğini gösteren daha ayrıntılı 
3B hesaplamalarla ele alınabilir. Daha sonra yeşil 
altyapı önlemlerinin başlayacağı yerler daha iyi 
tahsis edilebilir.

Q500 RESULTS POLIGON 

Model results show upstream storage in the Poligon 
catchments to be highly effective. This may prove 
a viable solution for expensive interventions in the 
downstream city area, such as modifications to the 
culvert at the metro line.
• The flooding problems in the Poligon can be 

completely solved with holding the water in the 
upstream basins of Arap and Incirli.

• The discharge can be lowered so far that it is 
possible to create greener nature based channels 
with recreational activities.

• An excess of storage was build in the model. In 
more detail should be assessed what are the best 
locations and if less locations lead to the same 
result.

• A combined strategy of nature based solutions, 
holding some water upstream and creating more 
water storage along the channels is also possible for 
solving the flooding problems in a Q500 situation.

• Water in the streets coming from rainfall on the 
paved areas is not taken in account in very much 
detail in these computations. This can be addressed 
by more detailed 3D computations in which is 
shown how water flows over the surfaces and 
where it accumulates. Then the locations where 
to start with green infrastructure measures can be 
better allocated.

Duyarlılık Analizi | Sensitivity Analysis 
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Flooding depth Q500 with slope boundary condition (0.001) in the reference situation
Referans durumda eğim sınır koşulu (0.001) ile taşma derinliği Q500

Flooding depth Q500 in the scenario with reservoirs
Rezervuarlı senaryoda taşma derinliği Q500

Duyarlılık Analizi | Sensitivity Analysis 
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QUICKSCAN QUANTIFICATION

Q500 SONUÇLARI BOSTANLI 

Model sonuçları, Bostanlı havzalarındaki memba 
depolamasının da etkili olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte, havzanın mansap şehir kısmı hala 
büyük bir havzadır, yani sel sorunlarının tek başına 
membadaki depolama ile çözülemeyeceği anlamına 
gelir.

Bostanlı’da, daha detaylı modellemenin yanı sıra, 
özellikle şehir içinde yukarı havzada depolama ve 
müdahalelere yönelik birleşik bir stratejiye ihtiyaç 
duyulmaktadır.

• Memba rezervuarlarının önerilen müdahaleleri, 
şehirde doğa esaslı çözümler ve kanal boyunca 
depolama ile Q100 ve Q500’ün taşkın durumu 
tamamen çözülemez. Q500 durumu için taşma 
hacmi yaklaşık %50 oranında azaltıldı.

• Bostanlı, çok farklı özelliklere sahip alt havzaları 
olan büyük ve karmaşık bir havzadır. Farklı yüzeysel 
akış durumlarına yol açan farklı yağış durumları 
meydana gelebilir. Bu modelde iki durum 
modellenmiştir ve mansap bölgesi için bunlar en 
kötü durum senaryolarıdır. Hangi durumda önlem 
alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve müdahalelerin 
olumlu bir maliyet fayda ilişkisine sahip olduğu 
belirlenmelidir.

Q500 RESULTS BOSTANLI 

Model results show upstream storage in the Bostanli 
catchments to also be effective. However the 
downstream city part of the catchment is still a large 
basin meaning the flooding challenges cannot be 
solved with upstream storage alone.

In Bostanli a combined strategy of upstream storage 
and interventions within the city is espescially needed, 
as well as more detailed modelling

• With the proposed interventions of reservoirs 
upstream, nature based solutions in the city and 
storage along the channel the flooding of the Q100 
and Q500 situation can’t be solved completely. 
For the Q500 situation the flooding volume was 
reduced by approximately 50%.

• The Bostanli is large and complex basin with sub-
basins with very different characteristics. Different 
rainfall situations can occur leading to different 
runoff situations. In this model two situations has 
been modelled and for the downstream area those 
are worst case scenarios. It should be determined 
for what situation protection is needed and 
interventions have a positive cost-benefit relation. 
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Results Water System Analysis Bostanli catchment - peak 1 (top) 
and peak 2 (bottom). More information in Appendix C
Sonuçlar Su Sistemi Analizi Bostanlı havzası - tepe 1 (üst) ve tepe 2 
(alt). Ek C’de daha fazla bilgi yer almaktadır.
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QUICKSCAN QUANTIFICATION

• Rezervuarlarda memba alt havzalarındaki akışı 
tutmak çok etkili bir müdahaledir. Deşarj %75 
oranında azaltılabilir.

• Bu Q500 durumunda deşarj, rekreasyonel 
faaliyetlerle daha yeşil doğa esaslı kanallar 
yaratmanın mümkün olduğu ölçüde düşürülemez.

• Kentsel alanın tüm akışı, Bostanlı’nın memba 
konumunda modele giriyor. Gerçekte bu çok 
dağınık bir süreç olacak ve akış birçok yerden 
Bostanlı kanalına girecek. Şimdi modellenme şekli, 
gerçekliğin fazla tahmin edilmesidir. Bu akışın 
önemi nedeniyle, bunu daha fazla incelemek ve bu 
akışı kanal üzerinde bir öteleme süresi ile bölmek 
akıllıca olacaktır.

• Bir önceki tavsiyeye göre: Bu hesaplamalarda, 
asfalt alanlardaki yağışlardan gelen sokaklardaki 
su çok ayrıntılı olarak dikkate alınmamaktadır. Bu, 
suyun yüzeyler üzerinde nasıl aktığını ve nerede 
biriktiğini gösteren daha ayrıntılı 3B hesaplamalarla 
ele alınabilir. Daha sonra yeşil altyapı önlemlerinin 
başlayacağı yerler daha iyi tahsis edilebilir.

• Holding the runoff in the upstream sub-basins 
in reservoirs is a very effective intervention. The 
discharge can be lowered by 75%.

• The discharge can’t be lowered in this Q500 
situation to an extent that it is possible to create 
greener nature based channels with recreational 
activities.

• All the runoff of the urban area is entering the 
model at the upstream location of the Bostanli. In 
reality this will be a very diffuse process and runoff 
will enter the Bostanli channel at many locations. 
The way it is modelled now it is an overestimation 
of reality. Because of the importance of this runoff 
it would be wise to study this further and divide 
this runoff over the channel with a lag time.

• Following on the previous recommendation: Water 
in the streets coming from rainfall on the paved 
areas is not taken in account in very much detail 
in these computations. This can be addressed by 
more detailed 3D computations in which is shown 
how water flows over the surfaces and where it 
accumulates. Then the locations where to start 
with green infrastructure measures can be better 
allocated.
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Example of results Water System Analysis Bostanli catchment. Creating storage and nature based solutions helps with the water 
assignment, however, existing structures are still too limited in capacity. More information in Appendix C
Sonuç örneği Su Sistemi Analizi Bostanlı havzası. Depolama ve doğaya dayalı çözümler oluşturmak, su tahsisine yardımcı olur, 
ancak mevcut yapıların kapasitesi hala çok sınırlıdır. Ek C’de daha fazla bilgi
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
SONUÇ VE ÖNERİLER
ENTEGRE PLANIN 
BİLEŞENLERİ
 
En önemli sonuçların özeti:
İzmir'de dayanıklılığın artırılması uzun vadeli bir 
projedir.Departmanlar arasında koordinasyon, özel 
sektör ve sakinlerin katılımı ve birden fazla projeye 
önemli yatırımlar gerektirecektir.

Şehrin su sistemini iyileştirerek şehrin yaşam 
ortamını iyileştirme fırsatından yararlanın Uzun 
vadeli bir dönüşüm sürecini taahhüt edin ve 
finansman kaynaklarını hazırlayın.

COMPONENTS FOR AN 
INTEGRAL PLAN 
 
Summary of the most important conclusions:
Improving resilience in Izmir is a long term project. 
It will require coordination across departments, the 
engagement of the private sector and residents, 
and significant investment in multiple projects.

Utilize the opportunity to improve the city’s living 
environment by improving the city’s water system
Commit to a long term transformation process and 
align funding sources

Sonuç ve Öneriler | Conclusion and Recommendations 
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NEXT STEPS
SONRAKİ ADIMLAR
VE SON AÇIKLAMALAR

Bu hızlı tarama, İzmir'in suyla ilgili zorlukları için 
entegre bir yaklaşımın potansiyelini göstermiştir. 
Bu sonuçlara göre artık detaylı çalışma için öncelikli 
alanlar belirlenebilir, Sonraki adımlar, ön tasarımların 
geliştirilmesini ve teknik ve finansal fizibiliteyi 
içermelidir. Temel, odaklanılacak şehir alanının 
daha ayrıntılı hidrolojik modellemesi (yüzey akışı) 
olmalıdır.

AND FINAL REMARKS 

This quick scan has shown the potential of an integrated 
approach for Izmir’s water related challenges. Based 
on these results priority areas can now be determined 
for detailed study, Next steps should include the 
development of preliminary designs, and technical 
and financial feasibility The basis should be more 
detailed hydrological modeling (surface flow) of the 
city area which will be focussed on.

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration

Stormwater System– Planned Projects for Suggested Solutions 

22

3- Balçova, Narlõdere, 

GŸzelbahçe Basin (2021)

130 km Storm Sewer

3 Interceptor Channels

2- Çiğli, Karşõyaka, 

Bayraklõ Basin (2021)

200 km Storm Sewer

5 Detention Ponds,                                                     

6 Interceptor Channels

4- Bayraklõ, Bornova 

Basin (2021)

200 km Storm Sewer

4 Detention Ponds,                                      

8 Interceptor Channels

5- Meles Basin(2022)

250 km Storm Sewer

4 Detention Ponds,                                

3 Interceptor Channels

1- Southwest Basin

220 km Storm Sewer

6 Detention Ponds, 

Öncelikli alanlar, atıksu, yağmursuyu ve akarsu 
master planından planlanan projelerin, İTYE'nin akışa 
ilişkin çalışmasından hassas konumlar ve belediye 
planlarının bir araya geldiği lokasyonlarda lokalize 
edilebilir.

Priority areas may be localised on locations where planned 
projects from the wastewater, stormwater and streams 
masterplan, vulnerable locations from ITYE study on run-
off and municipal plans come together

Sonuç ve Öneriler | Conclusion and Recommendations 
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REALISATION STRATEGY
GERÇEKLEŞTİRME STRATEJİSİ
UZUN VADELI VIZYON, KÜÇÜK 
ADIMLARLA BAŞLAYIN

Koordineli pilot projeler:
• En umut verici lokasyonlarda pilot projeler 

belirlenmelidir.
• Paralel olarak, entegre bir su planı ve vatandaş 

katılım programı sürecini başlatın.
• Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planları hazırlayın 

ve pilot projeler için potansiyel finansman 
kaynaklarını belirleyin.

LONG TERM VISION, START SMALL 

Coordinated pilot projects:
• Pilot projects should be identified in the most 

promising locations. 
• Parallely, start the process of an integrated 

waterplan and a citizen engagement program
• Prepare short, medium and long term 

investment plans and identify potential funding 
sourcesdemonstration projects

LONG TERM VISION:
iSKi and Arnavutköy Municipality

Level of resistance

Implementation all at once Too much strenght required to 
overcome resistance

Timeline of projects all in one

0 yrs 5 yrs 10 yrs 15 yrs 20 yrs

Level of resistance

Implementation 1

Phase 1

0 yrs 5 yrs

4 yrs 9 yrs

8 yrs 13 yrs

12 yrs 17 yrs

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Overall project duration can 
be shortened

Resistance REDUCED as results of 
phase 01 become visible

Start where it is EASY
show PROFIT

Steps toward a long term vision: close collaboration between IZSU & IZMIR MUNICIPALITY
Uzun vadeli bir vizyona doğru adımlar: İZSU ve İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında yakın işbirliği

6

What do we need?

Ø Evaluation of current wastewater system and planning

according to the updated population projection

Ø Evaluation of Streams and Stormwater System with updated

meteorological data, 

- Detection of problem areas and bottlenecks

- Preparation of flood depth, flow velocity maps, flood

hazard and flood risk maps in flood zones

Ø Preparation of short, medium and long term investment plans

according to suggested solutions and preliminary projects

WASTEWATER, STORMWATER AND STREAMS MASTER PLAN

İzmir Metropolitan Municipality
İzmir Water and Sewarage Administration
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100 Financing Tools

Stormwater Infrastructure financing
The diagram below shows how various funding sources can be leveraged to execute water management 
projects. New funding sources combine with funds generated through mechanisms (including new policies and 
regulations), while existing funding sources are “aligned” with Plan objectives. These combined funds then flow 
through the public agencies responsible for future planning, design, and implementation. These public agencies, 
working with their system operating partners and members of the private sector (businesses, developers, 
architects, etc.), collaborate on implementing the blue-green strategies of the Plan. Because the Plan includes both 
construction and maintenance components, funds will need to be both short- and long-term. 

PUBLIC AGENCYPRIVATE SECTOR

ALIGN EXISTING
FUNDING SOURCES

INNOVATIVE
FUNDING MECHANISMS

BUILD, RENOVATE,
& REPLACE URBAN WATER PLAN

OPERATE
& MAINTAIN

NEW FUNDING SOURCES

$

WATER MANAGERS

Leveraging various funding sources for executing stormwater infrastructure projects. 
Source: Urban Water Plan New Orleans, Waggonner & Ball
Yağmur suyu altyapı projelerini yürütmek için çeşitli finansman kaynaklarından 
yararlanmak. Kaynak: Urban Water Plan New Orleans, Waggonner & Ball
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7. PILOT PROJECTS
7. PILOT PROJE

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİN 
ÖNERİLER

Bostanli Upstream 
Bostanlı Memba

1. Membada suyu depolama: Rezervuarlar ve 
ıslah sekileri - Ekolojik ve rekreasyonel faydaları 
ve etkileri dikkate alarak, optimum konum ve 
gerekli sayıda ıslah sekisi ve rezervuar hakkında 
ayrıntılı bir çalışma yapın
2. Memba arazi yönetimi: Belediye kırsal parkları 
ile koordineli olarak zemin iyileştirme, hendekler, 
yerel arazi kullanımında (tarım/doğa) bitki 
örtüsünün arttırılması
3. Mevcut şehir için entegre mahalle planı: 
Detaylı su modellemesine (yüzey suyu akışı) dayalı 
tutma, ageciktirme ve tahliye:
- Yağmursuyu şebekesi iyileştirmeleri
- Yeşil altyapı
- Atık su ve yağmur suyu şebekelerini ayrıştırma
4. Yeni Kentsel Gelişim Alanlarında Su Kaynakları 
ve Taşkın Kontrol Amaçlı Pilot Proje:Entegre 
plan oluşturmak, suyu tutmak ve kentsel suyu 
yeniden kullanmak (merkezi olmayan arıtma) için 
geliştiriciyle iletişim kurun
5. Sahil Şeridi: Kanalın genişletilmesi ve 
yükseltilmiş bir kıyı şeridinin oluşturulması
6. Dere duvarları için uzun vadeli plan: Uzun 
vadeli olasılıkları dikkate alarak kritik alanları 
güçlendirin ve mümkün olduğunda dere sahil 
kalitesini iyileştirin
7. Uzun vadeli bir kıyı stratejisinin stratejik 
çalışması: Körfez ve kentsel su sisteminin iklim 
değişikliği ile ilgili etkileşimine dayalı

RECOMMENDED FOR  FEASIBILITY 
STUDY
 
1. Upstream storage: reservoirs & check dams 
- perform a detailed study on the optimal 
location and required number of check dams 
and reservoirs, taking ecological and recreational 
benefits and effects into account
2. Upstream land management: soil 
improvement, trenches, increasing vegetation irt 
local landuse (agriculture/nature) in coordination 
with municipal rural parks

3. Integrated neighborhood plan for existing city: 
retention, detention and discharge, based on 
detailed water modelling (surface water flow), 
combining:
- Storm drainage network improvements
- Green infrastructure
- Seperation wastewater & stormwater system
4. Waterproof New Development demonstration 

Sonuç ve Öneriler | Conclusion and Recommendations 
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7. PILOT PROJECTS
7. PILOT PROJE

Bostanli Urban areas
Bostanlı Kentsel alanlar

Poligon

project: engage with developer to create integrated 
Plan, hold water and reuse urban water (decentralised 
treatment)
5. Coastal perimeter: widening the channel and 
realising a line with elevated protection
6. Long term plan for the channel banks: reinforce 
critical areas & improve edge quality where possible, 
taking into account long term possibilities

7. Strategic study long term coastal strategy based 
on interaction of the bay & urban water sytem in 
relation to climate change

Sonuç ve Öneriler | Conclusion and Recommendations 
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NEXT STEPS
SONRAKİ ADIMLAR
AŞAĞIDA YER ALAN SONRAKİ 
ADIMLARIN BAŞLATILMASI UMUT 
VERİCİ OLACAKTIR:

• Sonuçları tartışmak ve en umut verici pilot 
proje yerlerini belirlemek için bir çalıştay 
düzenlemek

• Hollanda'ya teknik gezi
• Vatandaşlar ile iletişime geçmek
• Daha fazla yeni havzalar üzerine araştırmalar 

yapmak ve bulguları şehir ölçeğinde bir su 
stratejisine dönüştürmek

THE FOLLOWING NEXT STEPS WOULD BE 
ESPESCIALLY  PROMISING TO INITIATE:

• Organize a workshop to discuss the results and 
to identify the most promising pilot project 
locations

• Exchange visit to the netherlands
• Engage with public ambassy’s
• Explore further catchments and translate the 

findings to a water strategy on city scale
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We thank everyone that contributed to this quickscan

After this initial quickscan for two case studys of Poligon and Bostanli, further detailed study for these and other catchments of 
Izmir is recommended
Poligon ve Bostanlı ile ilgili iki örnek iklim olayı çalışmasına yönelik bu ilk hızlı taramadan sonra, bu ve İzmir’in diğer havzaları için 
daha ayrıntılı çalışma yapılması önerilir.
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APPENDIX C.
WATER SYSTEM ANALYSIS 

POLIGON & BOSTANLI
EK C.

SU SİSTEMLERİ ANALİZİ
POLİGON & BOSTANLI



Water System Analysis Poligon and Bostanlı 
Catchments

Part of our proposal is to quantify the effects of the 
integrated water plan on a quickscan level. In this report 
the activities to quantify these effects are described. 
First an analysis of the present watersystem is made. 
Then scenario computations have been made and 
the results of these scenarios are also described. This 
water system analysis was meant as a rough analysis 
which fits a quick scan analysis. This is not a detailed 
analysis that can be used to build the interventions 
that we proposed. No rights can be derived from the 
conclusions in this report. 

Aim
To quantify the hydraulic effects of an integrated 
water management approach based on nature based 
solutions in the Bostanlı and Polygon basins. 

Starting Point
The starting point for this quantification are the 2D 
HEC-RAS models that are created for the 18 basins in 
Izmir. These models were developed to create flood 
risk and hazard maps. These are the reference models 
which were created by IZSU in the past years. With 
these models the 1/100 and 1/500 year discharge and 
flooding situation is available and is the starting point 
for the watersystem analysis.

Challenges Watersystem
In October we visited Izmir and learned a lot about the 
challenges related to water in the two basins. They are 
listed below in general:

•Flooding occurs with high intensity rainfall due to:
•Hilly unpermeable area upstream
•Fast runoff from the hilly area into the city
•Large scale paved areas in the city leading to fast 
runoff also
•Not enough drain and storage capacity upstream and 
in the city
•High flow velocities on the hills and terrace edge 
leading to debris and erosion of sediment,
leading to less storage (upstream) and drainage 
capacity (downstream) and clogging/blocking 
of structures

Assets are at risk:
•Walls along channels collapse due to large 
discharges and water pressure
•Blocked structures lead to extra pressure on walls
•Walls were enlarged through time  construction risks
•No long-term surveillance and maintenance plan
•No recreational value at the watersystem:
•Channels are fully made of concrete, no green rivers
•A lot of waste is dumped in the channels 
•During summers the channels are dry on a large scale
•Sewage overflows in the channels sometimes, 
leaving sewage dirt.

Su Sistemi Analizi Poligon ve Bostanlı Havzaları

Önerimizin bir kısmı, hızlı tarama düzeyinde entegre 
su planı etkilerin sayısallaştırılmasıdır. Bu rapordabu 
etkileri ölçmek için faaliyetler açıklanmaktadır. İlk önce 
mevcut su sisteminin bir analizi yapılmıştır.Ardından 
senaryo hesaplamaları yapılmış ve bu senaryoların 
sonuçları da açıklanmıştır. Bu su sistemi analizi, hızlı bir 
tarama analizine uyan işlenmemiş bir analiz anlamına 
geliyor. Bu, önerdiğimiz müdahaleleri oluşturmak için 
kullanılabilecek ayrıntılı bir analiz değildir. Bu rapordaki 
sonuçlardan hiçbir hak elde edilemez.

Amaç 
Bostanlı ve Poligon havzalarında doğaya dayalı 
çözümlere dayalı entegre bir su yönetimi yaklaşımının 
hidrolik etkilerini ölçmek.

Başlangıç Noktası
Bu nicelemenin başlangıç noktası, İzmir’deki 18 
havza için oluşturulan 2D HEC-RAS modelleridir. Bu 
modeller sel riski ve tehlike haritaları oluşturmak 
için geliştirilmiştir. Bunlar İZSU’nun geçmiş yıllarda 
oluşturduğu referans modellerdir. Bu modeller ile 
1/100 ve 1/500 yıllık deşarj ve sel durumu mevcuttur 
ve su sistemi analizi için başlangıç noktasıdır.

Su Sistemindeki Zorluklar
Ekim ayında İzmir’i ziyaret ettik ve iki havzadaki suyla 
ilgili zorluklar hakkında çok şey öğrendik. Bunlar genel 
olarak aşağıda listelenmiştir:

Sel, aşağıdakilerden dolayı yüksek yoğunluklu 
yağışlarda meydana gelir:
•Akıntıya karşı tepelik, geçirimsiz alan
•Tepelik alandan şehre hızlı akış
•Şehirde hızlı akışa da yol açan büyük ölçekli asfalt 
alanlar
•Yukarı akışta ve şehirde yeterli drenaj ve depolama 
kapasitesi yok
•Tepelerde ve teras kenarındaki yüksek akış hızları, 
döküntü ve tortu erozyonuna yol açarak, daha az 
depolama (yukarı akış) ve drenaj kapasitesi (aşağı akış) 
ve yapıların tıkanmasına neden olur.

Varlıklar risk altındadır:
•Kanallar boyunca bulunan duvarlar, büyük deşarjlar 
ve su basıncı nedeniyle çöker
•Bloke edilmiş yapılar duvarlarda ekstra baskıya neden 
olur
•Zamanla inşaat riskleri nedeniyle duvarlar genişletildi
•Uzun vadeli gözetim ve bakım planı yok
•Su sisteminde rekreasyon değeri yok
•Kanallar tamamen betondan yapılmıştır, yeşil nehir 
yoktur
• Kanallara çok fazla atık dökülüyor
• Yazları kanallar büyük ölçüde kuruyor
• Kanalizasyon bazen kanallarda taşarak pislik bırakıyor.
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Method
The following steps are recognized to be taken:
- Analyse the refence model of the present situation:
• Analysis of water system and the flooding results:
• Where is most of the water coming from?
• Is the cause of flooding areas clear?
• Do we understand the outcome of the 
computations?

- Create scenarios based on quick scan ideas:
• Depending on the work of H+N+S the amount of 
scenarios has to be determined.
• Implement the scenario in the HEC-RAS model
• Analyze the results: is the flooding situation 
improved? 

Scenarios will at least focus on retaining water in the 
upstream part of the basins. There the streams and 
channels are not modelled in the HEC-RAS model. This 
means that the effect of more storage upstream has to  
be translated in the final runoff that is discharged to the 
downstream part of the basin, mostly within the urban 
areas. Other solutions can be changing the profile of 
the channels but also small scale storage solutions 
within the city. In the paragraph on the scenario 
computations will be explained what interventions are 
taken in account in the scenarios.

Watersystem Analysis Poligon
As described above the first step is to analyze the 
present situation in the model. First the runoff and 
discharges are analyzed. In the Poligon Basin there 
are 4 subcatchments. The Yaren, Arap, Incirli and 
Poligon basin itself. They are displayed in map 1 
below. For these 4 subcatchments is listed in Table 1 
how much runoff is flowing into the channels in the 
most upstream point. In HEC-RAS is modelled how 
this runoff is discharged, where this causes flooding 
because of not enough capacity in the channels or 
culverts causing rising water levels exceeding the 
height of the banks. In Table 1 we listed, next to the 
runoff, the downstream discharges also. In some cases 
it is seen that the  downstream discharge is lower than 
the upstream discharge. This means flooding occurs, 
this is also seen on  the flooding maps. For both the 
upstream and downstream discharges we computed 
the volume of water that was discharged during the 
computation period. In Figure 2 is showed how this 
was done. By abstracting the downstream volume from 
the upstream volume an estimation of the flooding 
volume is given. Not all flooding causes problems. The 
flooding volumes in the Yaren, Arap and Incirli aren’t 
causing any problems. On the contrary, water is stored 
and doesn’t discharge to the downstream area. The 
flooding volume of the downstream area which is our 
main interest area is 77.922 m³ for a Q100 situation 
and 109.622 m³ for a Q500 situation. Here we used 
another method to calculate this flooding  volume. 
The total flooded area (m²) was multiplied by the 
maximum water depth (m) that occurred during  the 
flooding. This can be appointed as the assignment to 
be solved by the proposed measures. 

Yöntem
Aşağıdaki adımların atılması gerektiği kabul 
edilmektedir:
-Mevcut durumun referans modelini analiz edin:
• Su sisteminin analizi ve sel sonuçları.
• Suyun çoğu nereden geliyor?
• Sel alanlarının nedeni belli mi?
• Hesaplamaların sonucunu anlıyor muyuz?
- Hızlı tarama fikirlerine dayalı senaryolar oluşturun:
 • H+N+S’nin çalışmasına bağlı olarak senaryoların 
miktarı belirlenmelidir. 
• HEC-RAS modelindeki senaryoyu uygulayın
 • Sonuçları analiz edin: sel durumu iyileştirildi mi?

Senaryolar en azından havzaların memba kısmında 
su tutmaya odaklanacaktır. Orada akışlar ve kanallar 
HECRAS modelinde modellenmemiştir. Bu, yukarı 
havzada daha fazla depolamanın etkisinin, çoğunlukla 
kentsel alanlarda havzanın akış aşağı kısmına boşaltılan 
son akışa çevrilmesi gerektiği anlamına gelir. Diğer 
çözümler, kanalların profilini değiştirebileceği gibi, 
şehir içindeki küçük ölçekli depolama çözümleri de 
olabilir. Senaryo hesaplamaları ile ilgili paragrafta 
senaryolarda hangi müdahalelerin dikkate alındığı 
açıklanacaktır.

Su Sistemi Analiz Poligonu
Yukarıda açıklandığı gibi, ilk adım modeldeki mevcut 
durumu analiz etmektir. İlk olarak, akış ve deşarjlar 
analiz edilir. Poligon Havzasında 4 adet alt havza 
bulunmaktadır. Yaren, Arap, İncirli ve Poligon havzasının 
kendisi. Aşağıdaki harita 1’de gösterilmektedirler. Bu 
4 alt havza için, en memba noktasındaki kanallara ne 
kadar akışın aktığı Tablo 1’de listelenmiştir. HEC-RAS’ta 
bu akışın nasıl tahliye edildiği, bunun kanallarda veya 
menfezlerde yeterli kapasite olmaması nedeniyle 
taşkınlara neden olduğu ve su seviyelerinin bankaların 
yüksekliğini aşan şekilde yükselmesine neden olduğu 
modellenmiştir. Tablo 1’de akıntının yanında mansap 
deşarjlarını da listeledik. Bazı durumlarda mansap 
deşarjının memba deşarjından daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu, sel meydana geldiği anlamına gelir, 
bu sel haritalarında da görülür. Hem memba hem de 
mansap deşarjları için hesaplama periyodu sırasında 
deşarj edilen suyun hacmini hesapladık. Şekil 2’de 
bunun nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Yukarı akış 
hacminden aşağı akış hacminin çıkarılmasıyla, taşma 
hacminin bir tahmini verilir. Her sel soruna neden 
olmaz. Yaren, Arap ve İncirli’deki taşkınlar sorun 
yaratmıyor. Aksine su depolanır ve mansap alanına 
deşarj olmaz. Ana ilgi alanımız olan mansap alanının 
taşkın hacmi Q100 durumu için 77.922 m³ ve Q500 
durumu için 109.622 m³’tür. Burada bu taşma hacmini 
hesaplamak için başka bir yöntem kullandık. Toplam 
taşkın alanı (m²), taşkın sırasında oluşan maksimum 
su derinliği (m) ile çarpılmıştır. Bu, önerilen önlemlerle 
çözülecek görev olarak saptanabilir.
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Figure 1. Overview of the Polygon basin with the Poligon channel and it’s 
tributaries. | Şekil 1. Poligon kanalı ve kolları ile Poligon havzasına genel 
bakış.

Figure 2. Computing the volume of water that is discharged during the total 
computation period. | Şekil 2. Toplam hesaplama süresi boyunca boşaltılan 
su hacminin hesaplanması.

Table 1. Overview of the runoff, discharges and flooding volumes of the 
Poligon and it’s tributaries for a Q100 and Q500 situation.  | Tablo 1. Bir 
Q100 ve Q500 durumu için Poligon ve yan kolların akış, deşarj ve sel 
hacimlerine genel bakış.

Table 2. Flooding volumes in the downstream Poligon area for the reference 
and the adjusted reference model. | Tablo 2. Referans ve düzeltilmiş referans 
model için akış aşağı Poligon alanındaki taşma hacimleri.

Furthermore by relating the runoff input of the 
different subcatchments to the discharge in the 
downstream Poligon area we characterized what the 
contribution is of each subcatchment in the total 
discharge downstream at the bay. From this can be 
concluded that the 3 subcatchments of Yaren, Arap 
and Incirli almost equally contribute (20%, 25%, 19% 
each in Q100 and almost the same in Q500). The 
runoff of the total downstream catchment of Poligon 
is 36% in the total discharge at the bay.   

One last thing to mention is that in the original model 
there was no slope boundary condition at the most 
downstream point. This means that no water can 
be discharged to the sea. In reality there is an open 
connection between the Poligon channel and the sea. 
In the Bostanlı model there was a slope boundary of 
0.001. So in the Poligon model we also added a slope 
boundary condition of 0.001. Because of this change 
the flooding problems in the downstream urban area 
already diminished (see Table 2). This adjusted model 
we took as our reference model for the scenario 
computation and the numbers in Table 1 are based on 
this new reference model.  

Ayrıca, farklı alt havzaların akış girdisini mansap Poligon 
alanındaki deşarjla ilişkilendirerek, körfezdeki toplam 
deşarjdaki her bir alt havzanın katkısının ne olduğunu 
belirledik. Buradan Yaren, Arap ve İncirli’nin 3 alt 
havzasının neredeyse eşit oranda katkıda bulunduğu 
sonucuna varılabilir (Q100’de %20, %25, %19 ve 
Q500’de hemen hemen aynı). Poligon’un toplam 
mansap havzasının akışı, körfezdeki toplam deşarjda 
%36’dır.

Bahsedilmesi gereken son bir şey, orijinal modelde en 
mansap noktasında herhangi bir eğim sınır koşulunun 
olmadığıdır. Bu, denize hiçbir su deşarjının olmayacağı 
anlamına gelir. Gerçekte Poligon kanalı ile deniz 
arasında açık bir bağlantı vardır. Bostanlı modelinde 
0.001 eğim sınırı vardı. Dolayısıyla Poligon modelinde 
ayrıca 0.001’lik bir eğim sınır koşulu ekledik. Bu 
değişiklik nedeniyle, aşağı havzadaki kentsel alandaki 
sel sorunları zaten azalmıştır (bkz. Tablo 2). Senaryo 
hesaplaması için referans modelimiz olarak aldığımız 
bu düzeltilmiş model ve Tablo 1’deki rakamlar bu yeni 
referans modeline dayanmaktadır.

   

Volume   ( m 3)   =  Q (discharge per  
timestep , m3/s )   x timestep (60  
seconds)   
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Conclusions Watersystem Analysis 
• The upstream catchments of Yaren, Arap and Incirli 
equally contribute to the total discharge in the Poligon 
(eg. 20%). 
• The runoff of the Poligon itself with all the runoff of 
the urban area itself is the largest part (36%).  o In the 
3 upstream branches of Yaren, Arap and Incirli flooding 
occurs. Water is stored and less water discharges to 
the city. 
• The flooding volume downstream is 77.922 m³ for a 
Q100 situation and 109.622 m3 for a Q500 situation. 
This is the assignment to propose interventions for. 
 
Quantifying the Effects of Measures, Scenario 
Analysis Poligon Basin 
The strategy for the measures we propose focuses on 
holding the water in the upstream area, slowing the 
water down in the transition area going from the hills 
to the flatter area in the city and of course store and 
discharge the water in the downstream area to the 
bay. 

Another objective is to create a greener, livable city. 
Nature based solutions in the channels can contribute 
to this goal but only if there is space to create a greener 
but therefore smaller profile of the channel in the city 
(if no extra space is available to widen the profiles). 
This means that the amount of water that has to be 
discharged have to be lowered.  

Hold the Water Upstream 
The most feasible way to do this is to create storage in 
the upstream area. Looking at the contour lines of the 
DEM locations were identified where it would be able 
to create a reservoir. In Figure 4 these are shown. 

Su Sistemi Analizinin Sonuçları 

•Yaren, Arap ve İncirli’nin memba havzaları, 
Poligon’daki toplam deşarja eşit olarak katkıda bulunur 
(örn. %20). 
•Poligon’un kendisinin tüm akışıyla birlikte akışı kentsel 
alanın kendisi en büyük kısımdır (%36). 
•Yaren, Arap ve İncirli’nin memba 3 kolunda sel 
meydana geliyor. Su depolanır ve şehre daha az su 
deşarjı olur. 
•Akış yönündeki taşma hacmi Q100 durumu için 
77.922 m³ ve Q500 durumu için 109.622 m³’tür. Bu, 
müdahaleleri önerme görevidir.

Önlemlerin Etkilerinin Ölçülmesi, Poligon Havzasının 
Senaryo Analizi
suyu yukarı havzada tutmaya, şehrin tepelerden daha 
düz alana giden geçiş bölgesindeki suyu yavaşlatmaya 
ve tabii ki mansap bölgesindeki suyu depolayıp körfeze 
boşaltmaya odaklanıyor.
Bir diğer amaç ise daha yeşil, yaşanabilir bir şehir 
yaratmaktır. Kanallardaki doğa temelli çözümler bu 
amaca ancak şehirde daha yeşil ancak dolayısıyla 
daha küçük bir kanal profili oluşturacak alan varsa 
(profilleri genişletmek için fazladan alan yoksa) katkıda 
bulunabilir. Bu, boşaltılması gereken su miktarının 
düşürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Suyu Membada Tutma 
Bunu yapmanın en uygun yolu memba bölgesinde 
depolama oluşturmaktır. DEM konumlarının 
kontur çizgilerine bakılarak nerelerde rezervuar 
oluşturulabileceği belirlendi. Şekil 4’te bunlar 
gösterilmektedir.

  
  

Figure 3. Difference in flooding by adjusting the boundary condition to a 
normal slope condition of 0.001 (on the left the Q500 in the reference model, 
on the right the Q500 situation with a normal slope boundary condition).  | 
Şekil 3. Sınır koşulunu 0.001 normal eğim koşuluna ayarlayarak taşma farkı 
(solda referans modelde Q500, sağda normal eğim sınır koşuluyla Q500 
durumu) 

Figure 4. Potential locations to create reservoirs to hold and store the 
water. | Şekil 4. Suyu tutmak ve depolamak için rezervuarlar oluşturmak 
için olası konumlar

Table 2. Volumes of the potential reservoir locations | Tablo 3. Potansiyel 
rezervuar konumlarının hacimleri.
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Table 3. Volumes of storage in realizing green infrastructure on roofs, urban 
green and roads. | Tablo 3. Çatılarda, kentsel yeşil alanlarda ve yollarda 
yeşil altyapının gerçekleştirilmesinde depolama hacimleri

Su sistemi analizinden, Q500 durumu için maksimum 
109.622 m³’ün kanallardan taştığı ve sele neden olduğu 
sonucuna varıldı. Modeli bu şekilde kullanmadan, akış 
aşağı alana deşarjı azaltmak için potansiyel olarak yukarı 
yönde yeterli depolamanın gerçekleştirilebileceği 
sonucuna varılabilir. Gerektiğinde 4 kattan daha fazla 
depolama gerçekleştirilebilir. Barajların bir kısmı askeri 
alanda tasarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek zor olabilir 
ve bu nedenle tortu barajlarını gerçekleştirmek ve bunu 
şehirdeki doğa temelli çözümler ile kanallar boyunca 
su parklarında daha fazla depolayarak birleştirmek bir 
seçenek olabilir.

Daha yaşanabilir bir şehir yaratmak için doğa temelli 
çözümlerin bir parçası olarak yeşil altyapı, aynı 
zamanda su tahsisine de katkıda bulunmak, etkisi 
hakkında bir fikir edinmek için kabaca analiz edilen 
stratejilerden biridir. Analiz, yollar, çatılar ve parklar 
için adım adım yeşil altyapıyı gerçekleştirmek için uzun 
vadeli bir stratejinin geliştirilmesi gerektiği varsayımına 
dayanıyordu.Bunun için bu 3 kategorinin toplam alanı 
dikkate alınmıştır. Tablo 3’te sonuç görülmektedir.

Varsayımlar 
•Çatıların % 50’sinde açık su depolanabilir veya yeşil 
çatı yapılabilir. Açık su depolaması mümkünse (dik 
du varlı düz çatı) potansiyel olarak 20 cm veya daha 
fazla depolanabilir. Yeşil bir çatı ise (eğimli veya 
eğimsiz) daha az su depolanabilir. Depolama hacmini 
hesaplamak için ortalama 10 cm su derinliği alınmıştır. 
Bu bize göre güvenli bir tahmindir.
•Yeşil alanların % 50’si su parklarına veya daha fazla 
suyun depolanabileceği alanlara dönüştürülebilirse 
14.000 m³ su depolanabilir. Buradaki varsayım, bu 
alanlarda 25 cm su depolanabileceğiydi. 
•Yollar için 1 metre genişlik varsayılmıştır. Yol alanının 
%10’u 10 cm su depolayabilecek yeşil altyapıya 
dönüştürülebilirse 1600 m3 depolanabilir.

Toplamda 76.000 m³ su depolanabilmektedir. 
Stratejinin bu kısmı ile sel hacminin %69’u çözülebilir.

Kanalda depolama ve boşaltma kapasitesi H+N+S 
tasarımında kanallar boyunca su dostu parkların 
geliştirilebileceği ve daha fazla depolamanın 
gerçekleştirilebileceği üç konum (g, h ve i) 
bulunmaktadır. Bu müdahaleler ile 25.000 m³ su 
depolanabilmektedir. Stratejinin bu kısmı ile sel 
hacminin %23’ü çözülebilir.

Hesaplanan Senaryolar
HEC-RAS modeliyle, esas olarak rezervuarlardaki 
suyu yukarı akışta tutmaya odaklandık. Önceki 
paragraflardaki analizde görüldüğü gibi, sel problemini 
çözmek için farklı müdahalelerin birleştirildiği bir 
strateji yapmak mümkündür. Bu birleşik senaryoları 
simüle etmek için zaman yoktu. Bu yüzden Poligon için

From the watersystem analysis was concluded that 
a maximum of 109.622 m³ for a Q500 situation is 
overflowing from the channels and causing the 
flooding. Without using the model in this way it can 
already be concluded that enough storage upstream 
can potentially be realized to diminish the discharge 
to the downstream area. More than 4x more storage 
can be realized then is needed. Some of the dams are 
designed in the military area. This might be hard to 
realize and thus it might be an option to realize lees 
dams and combine this with the nature bases solutions 
in the city and more storage in the waterparks along 
the channels. 

Storage and slowing the water down in the city Green 
infrastructure as part of nature based solutions to 
create a more livable city but also contribute to the 
water assignment is also one of the strategies that 
was analyzed roughly to get an idea of the effect. The 
analysis was based on the assumption that a long term 
strategy has to be developed to realize step by step 
green infrastructure for all the roads, roofs and parks. 
For this the total area of those 3 categories was taken 
in account. In table 3 the result is seen. 

Assumptions 
•On 50% of the roofs open water can be stored or a 
green roof can be realized. If open water storage is 
possible (flat roof with upstanding walls) potentially 
20 cm or more can be stored. If it’s a green roof (with 
or without a slope) less water can be stored. As an 
average 10 cm of water depth was taken to compute 
the storage volume. This is an estimation on the safe 
side is our feeling. 
•If 50% of the area of green spaces can be turned into 
water parks or spaces where more water can be stored 
then 14.000 m³ of water can be stored. The assumption 
here was that 25 cm of water can be stored in these 
areas. 
•For the roads a width of 1 meter was assumed. If 10% 
of the road area can be turned into green infrastructure 
which can store 10 cm of water then 1600 m3 can be 
stored. 

In total 76.000 m³ of water can be stored. With this 
part of the strategy 69% of the flooding volume can be 
solved. Storage and discharge capacity in the channel 
In the design of H+N+S there are three locations (g, h 
and i) along the channels where water friendly parks 
can be developed and more storage can be realized. 
With these interventions 25.000 m3 of water can 
be stored.  With this part of the strategy 23% of the 
flooding volume can be solved. 

Calculated Scenarios 
With the HEC-RAS model we mainly focused on 
holding the water upstream in the reservoirs. As seen 
in the analysis in the former paragraphs it is possible 
to make a strategy in which different interventions 
are combined to solve the flooding problem. There 
was no time to simulate these combined scenarios. So 
for Poligon we focused on the dams upstream. Dams 
were inserted in the model at the locations that were 
mentioned in Figure 3 (locations g,h and i were not 
inserted in in the model). They were modelled as a 
dam but with a culvert in it to have a minimum flow 
to the downstream area. In Figure 5 and 6 the results 
can be seen. They show the reference situation and 
the scenario with dams for Q500 situation.  
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için membadaki barajlara odaklandık. Şekil 3’te 
belirtilen konumlarda modele barajlar yerleştirilmiştir 
(g, h ve i konumları modele dahil edilmemiştir). Bir 
baraj olarak modellendiler, ancak mansap alanına 
minimum akış sağlamak için içinde bir menfez vardı. 
Şekil 5 ve 6’da sonuçlar görülebilir. Q500 durumu için 
referans durumu ve barajlı senaryoyu gösterirler. 

Model sonuçları hem Q100 hem de Q500 durumu 
için mansap bölgesinde artık hiçbir sel olmadığını 
göstermektedir. Daha önce su sistemi analizinde ve 
ne kadar depolama oluşturulabileceğinin basit bir 
analizinde görüldüğü gibi, fazla miktarda depolama 
mevcuttur. Bu, rezervuarların nerede ve hangi 
kapasitede gerçekleştirileceği konusunda seçimlerin 
yapılabileceği anlamına gelir. Bazı durumlarda yüksek 
barajları olan çok büyük rezervuarlar ekledik. Bu da 
risklere yol açar. Bu nedenle, depolama oluştururken 
daha iyi bir denge bulunmalıdır.

Taşkın sorunu, yukarı akışta depolama ile çözülebilir, 
ancak daha düşük su seviyeleri ve deşarjları olan akış 
aşağı kısımda, profili daha yeşil, ancak bazen daha az 
deşarj kapasiteli daha küçük bir profile dönüştürmek 
için yeterli alan da vardır.Şekil 7 ve 8’de referans 
durumda (7) ve rezervuarlı senaryoda (8) Q500 deşarjı 
için gösterilen deşarjlar ve seviyeler gösterilmektedir.

can be seen. They show the reference situation and 
the scenario with dams for Q500 situation.  The 
model results show that no flooding occurs anymore 
in the downstream area, both for the Q100 and Q500 
situation. As was seen before in the watersystem 
analysis and a simple analysis of how much storage can 
be created there is an excess of storage available. This 
means that choices can be made in where to realize 
reservoirs and with what capacity. In some cases we 
added very large reservoirs with high dams. This also 
leads to risks. So a better balance has to be found in 
creating storage.  
     
The flooding problem can be solved with storage 
upstream but is there also enough space created in 
the downstream part with lower water levels and 
discharges to change the profile to a more greener, 
but sometimes smaller profile with less discharge 
capacity. In the Figures 7 and 8 are the discharges and 
levels shown for the Q500 discharge in the reference 
situation (7) and the scenario with reservoirs (8).  

Figure 6. Flooding depth Q500 in the scenario with reservoirs  | Şekil 6. 
Rezervuarlı senaryoda Q500 taşma derinliği

Figure 9. Water level and discharge at a downstream location for the 
situation with reservoirs (scenario). | Şekil 8. Rezervuarlı durum için mansap 
bir konumda su seviyesi ve deşarj (senaryo)

Figure 7. Water level and discharge at a downstream location for the 
reference situation.  | Şekil 7. Referans durum için bir mansap konumunda 
su seviyesi ve deşarj.

Figure 5. Flooding depth Q500 with slope boundary condition (0.001) in the 
reference situation . | Şekil 5. Referans durumda eğim sınır koşulu (0.001) 
ile taşma derinliği Q500
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Figure 8. Overview of the Bostanli basin with the Bostanli channel and it’s 
tributaries. | Şekil 8. Bostanlı kanalı ve kolları ile Bostanlı havzasına genel 
bakış.

Deşarj 60 m³/snn’den 5 m³/sn’ye düşürülmüştür. Ve 
su seviyesi 7’den 4.2 metreye düşüyor. Bu daha önce 
de belirtildiği gibi çok büyük bir etkidir ve gerekli 
değildir ancak Poligon havzasındaki taşkın sorunlarının 
çözülebileceği ve daha yeşil bir su sisteminin 
oluşturulabileceği konusunda bir bakış açısı verir.

Sonuç ve Öneriler 

•Poligon havzasının mansap kentsel alanındaki 
taşkın problemlerinin çözümünde farklı müdahaleler 
mümkündür. 
•Poligon’daki taşkın sorunları, Arap ve İncirli memba 
havzalarında suyun içeride tutulması ile tamamen 
çözülebilir. 
•Rekreasyonel faaliyetlerle daha yeşil doğa temelli 
kanallar oluşturmak mümkün olacak şekilde deşarj 
azaltılabilir. 
•Modelde fazla depolama yapılmıştır. En iyi konumların 
hangileri olduğu ve daha az yerin aynı sonuca yol açıp 
açmadığı daha ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. 
•Bir miktar suyu yukarı akışta tutan ve kanallar 
boyunca daha fazla su deposu oluşturan doğaya 
dayalı çözümlerden oluşan birleşik bir strateji Q500 
durumunda sel sorunlarını çözmek için de mümkündür. 
•Bu hesaplamalarda, asfalt alanlardaki yağışlardan 
gelen sokaklardaki sular çok detaylı olarak dikkate 
alınmamaktadır. Bu, suyun yüzeyler üzerinde nasıl 
aktığını ve nerede biriktiğini gösteren daha ayrıntılı 
3B hesaplamalarla ele alınabilir. Daha sonra yeşil 
altyapı önlemlerinin başlayacağı yerler daha iyi tahsis 
edilebilir.

Bostanlı Su Sistemi Analizi 

Yaklaşımımızda ilk adım, modeldeki mevcut durumu 
analiz etmektir. İlk olarak, akış ve deşarjlar analiz edilir. 
Bostanlı Havzasında 4 adet alt havza bulunmaktadır. 
Eskiseki, Dallık, Kartalkaya ve Bostanlı havzasının 
kendisi. Şekil 8’de gösterilmektedirler.

Bu 4 alt havza için, en memba noktasındaki kanallara ne 
kadar akışın aktığı tablo 5’te listelenmiştir. HECRAS’ta 
bu akışın nasıl tahliye edildiği, bunun kanallarda veya 
menfezlerde yeterli kapasite olmaması nedeniyle 
taşkınlara neden olduğu ve su seviyelerinin bankaların 
yüksekliğini aşan şekilde yükselmesine neden olduğu 
modellenmiştir. Tablo 5’te, akışın yanında akış aşağı 
deşarjları da listeledik. Bazı durumlarda mansap 
deşarjının memba deşarjından daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu, sel meydana geldiği anlamına gelir, 
bu sel haritalarında da görülür. Hem memba hem de 
mansap deşarjları için hesaplama periyodu sırasında 
deşarj edilen suyun hacmini hesapladık. Yukarı akış 
hacminden aşağı akış hacminin çıkarılmasıyla, taşma 
hacminin bir tahmini verilir. Her sel soruna neden 
olmaz. Eskiseki ve Kartalkaya kollarındaki taşkın 
hacimleri sorun yaratmıyor. Aksine su depolanır ve 
mansap alanına deşarj olmaz.

The discharge is lowered from 60 to 5 m³/s. And 
waterlevels drop from 7 to 4,2 meter. As said before 
this is a very large effect which isn’t necessary but it 
gives a perspective that the flooding problems in the 
Poligon basin can be solved and a greener watersystem 
can be created. 
 
Conclusions and Recommendations 

•In solving the flooding problems in the downstream 
urban area of the Poligon basin there are different 
interventions possible. 
•The flooding problems in the Poligon can be 
completely solved with holding the water in the 
upstream basins of Arap and Incirli. 
•The discharge can be lowered so far that it is 
possible to create greener nature based channels with 
recreational activities. 
•An excess of storage was build in the model. In more 
detail should be assessed what are the best locations 
and if less locations lead to the same result.
•A combined strategy of nature based solutions, 
holding some water upstream and creating more 
water storage along the channels is also possible for 
solving the flooding problems in a Q500 situation. 
•Water in the streets coming from rainfall on the 
paved areas is not taken in account in very much detail 
in these computations. This can be addressed by more 
detailed 3D computations in which is shown how water 
flows over the surfaces and where it accumulates. Then 
the locations where to start with green infrastructure 
measures can be better 
allocated. 
   
Watersystem Analysis Bostanlı 
In our approach the first step is to analyze the present 
situation in the model. First the runoff and discharges 
are analyzed. In the Bostanlı Basin there are 4 
subcatchments. The Eskiseki, Dallik, Kartalkaya and 
Bostanli basin itself. They are displayed in Figure 8.  
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For these 4 subcatchments is listed in table 4 how 
much runoff is flowing into the channels in the most 
upstream point. In HEC-RAS is modelled how this runoff 
is discharged, where this causes flooding because of 
not enough capacity in the channels or culverts causing 
rising water levels exceeding the height of the banks. 

In Table 4 we listed, next to the runoff, the downstream 
discharges also. In some cases it is seen that the 
downstream discharge is lower than the upstream 
discharge. This means flooding occurs, this is also 
seen on the flooding maps. For both the upstream and 
downstream discharges we computed the volume of 
water that was discharged during the computation 
period. By abstracting the downstream volume from 
the upstream volume an estimation of the flooding 
volume is given. Not all flooding causes problems. 
The flooding volumes in the tributaries of the Eskiseki 
and Kartalkaya aren’t causing any problems. On the 
contrary, water is stored and doesn’t discharge to the 
downstream area. 

Table 4. Overview of the runoff, discharges and flooding volumes of the 
Bostanli and it’s tributaries for a Q100 and Q500 situation. | Tablo 4. Q100 
ve Q500 durumu için Bostanlı ve yan kollarının yüzey akış, deşarj ve taşkın 
hacimlerine genel bakış.

Tablo 5. Q100 ve Q500 durum için Bostanlı ve yan kollarının yüzeysel, cephe 
ve taşkın hacimlerine genel bakış. | Tablo 5: Q100 ve Q500 durumu için 
Bostanlı ve yan kollarının yüzey akış, deşarj ve taşkın hacimlerine genel 
bakış.

Furthermore by relating the runoff input of the 
different subcatchments to the discharge in the 
downstream Bostanli area we characterized what 
the contribution is of each subcatchment in the total 
discharge downstream at the bay. From this can be 
concluded that the 3 subcatchments of Eskiseki, Dallik 
and Kartalkaya differ a lot in their contribution to the 
total discharge (51%, 6%, 8% each in Q100 and almost 
the same in Q500). The Bostanli basin is a very large 
basin and upstream from where the Eskiseki channel 
starts in the model is almost half of the basin located. 
Because of this a large amount of runoff enters the 
Eskiseki and it’s tributaries. The runoff of the total 
downstream catchment of Bostanli is 35% in the total 
discharge at the bay. The runoff coming from the city 
area is therefore also a large amount. Because of the 
large surface of the basin the amount of water entering 
the channels in total is much higher than in the Poligon 
basin. In a Q500 situation 3.181.953 m³ in Bostanli 
versus 516.768 m³ in Poligon, 6 times more water. 

In the model an extended peak flow downstream was 
created by assuming that the peak flow coming from 
the Eskiseki sub-basin discharges 2,5 to 3 hours before 
the runoff coming from the urban area. This is not 
what you expect in reality. Then runoff coming from 
the urban area will discharge faster to the Bostanli and 
the discharge coming from upstream 

Ayrıca, farklı alt havzaların akış girdilerini Bostanlı 
mansabındaki deşarjla ilişkilendirerek körfezdeki 
toplam deşarjdaki her bir alt havzanın katkısının 
ne olduğunu belirledik. Buradan Eskiseki, Dallık ve 
Kartalkaya’daki 3 alt havzanın toplam deşarja katkıları 
açısından çok farklı olduğu sonucuna varılabilir 
(Q100’de %51, %6, %8 ve Q500’de hemen hemen aynı). 
Bostanlı havzası oldukça büyük bir havzadır ve modelde 
Eskiseki kanalının başladığı yerin membasında yer alan 
havzanın neredeyse yarısıdır.

Bu nedenle Eskiseki’ye ve yan kollarına büyük miktarda 
akıntı giriyor. Bostanlı’nın toplam mansap havzasının 
akışı körfezindeki toplam deşarjda %35’tir. Bu nedenle, 
şehir alanından gelen akış da büyük miktardadır. Havza 
yüzeyinin geniş olması nedeniyle toplamda kanallara 
giren su miktarı Poligon havzasına göre çok daha 
fazladır. Q500 durumunda Bostanlı’da 3.181.953 m³’e 
karşılık 6 kat daha fazla su ile Poligon’da 516.768 m³. 
Modelde, Eskiseki alt havzasından gelen pik akımın 
kentsel alandan gelen akıştan 2.5 ila 3 saat önce 
boşaldığı varsayılarak mansap yönünde genişletilmiş 
bir tepe akım oluşturulmuştur. Gerçekte beklediğiniz 
bu değil. Daha sonra kentsel alandan gelen akış 
Bostanlı’ya daha hızlı boşalacaktır ve membadan gelen 
deşarjın mesafeyi kat etmesi için daha fazla zamana 
ihtiyacı olacaktır. Ancak elbette, iki farklı yağış olayı 
varsa (yukarı akıştaki yağış olayı akış aşağı olandan daha 
erken), iki olayın çakışması ve bu durumda mansap 
alanında uzun bir taşkın periyoduna neden olması 
durumu ortaya çıkabilir. Modelin geri kalanındaki en 
aşağı akış alanının dışında, meydana gelen iki tepe 
akışı vardır. İlk olarak Eskiseki havzasından gelen en 
yüksek akış ve ikinci olarak kentsel alandan gelen akış.
Şekil 9’da birinci ve ikinci zirve sırasındaki taşkınlar 
Q500 durumu için haritalanmıştır. Mansap bölgesinde, 
birinci ve ikinci pik sırasında taşkın alanının farklılık 
gösterdiği görülebilir. Üç mansap yapısında (haritadaki 
kırmızı daireler) ilk zirvede sel başlar, ancak aynı 
zamanda havzanın doğu tarafındaki kanaldan sel 
geliyor. İlk pikte 55 m³/sn Bostanlı kanalı tarafından 
deşarj edilmektedir.

En memba noktasında (ilk kırmızı nokta) yapı yaklaşık 
40 m³/sn deşarj olmaktadır. 15 m³/sn taşmakta ve su 
basmasına neden olmaktadır. Bu, şekil 10’da görülebilir. 
İkinci zirve sırasında bu daha da kötüdür. Memba 
bölgesinden 110 m³/sn geliyor ve yapının maksimum 
kapasitesi yaklaşık 45 m³/sn. Bu, 65 m³/sn taşmakta ve 
alanı su basmaktadır. İkinci zirvenin taşkın haritasında 
taşkın alanının daha küçük olduğu ancak su derinliğinin 
daha büyük olduğu görülmektedir. Doğu kanalından 
gelen sel, zirve geçtiği için durmuştur.Ana ilgi alanımız 
olan mansap alanının taşkın hacmi Q100 durumu için 
736.907 m³ ve Q500 durumu için 1.520.611 m³’tür.
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Figure 9. Flooding at the first (left) and second (right) peak at the Q500 
situation and the locations where flooding starts. | Şekil 9. Q500 durumunda 
birinci (sol) ve ikinci (sağ) zirvede sel ve selin başladığı yerler.

Figure 10: Peak flows at the upstream part of the Bostanli channel (first) 
and downstream part (second) at the Q500 situation. | Şekil 10: Q500 
durumunda Bostanlı kanalının memba kısmında (birinci) ve mansap kısmında 
(ikinci) pik akımları.

kapasitesi yaklaşık 45 m³/sn. Bu, 65 m³/sn taşmakta ve 
alanı su basmaktadır. İkinci zirvenin taşkın haritasında 
taşkın alanının daha küçük olduğu ancak su derinliğinin 
daha büyük olduğu görülmektedir. Doğu kanalından 
gelen sel, zirve geçtiği için durmuştur.Ana ilgi alanımız 
olan mansap alanının taşkın hacmi Q100 durumu için 
736.907 m³ ve Q500 durumu için 1.520.611 m³’tür.

Su Sistemi Analizinin Sonuçları
•Eskiseki’ye deşarj edilen memba havzası, Bostanlı 
kanalındaki toplam deşarja %51 katkıda bulunmaktadır. 
Kentsel alanın Bostanlı’ya akışının da büyük bir kısmı 
(%35).
•Hem membadan gelen deşarj hem de kentsel 
alandaki akış, mansap alanında sele neden olacak 
kadar yüksektir.
•Su sisteminde farklı yerlerde taşkınlar meydana gelir:
•Memba içinde farklı alt yakalamalar. Bu bir sorun 
teşkil etmez.

•Doğu yakasında bulunan kanaldan Bostanlı’nın

will need more time to cover the distance. But of course, 
if there are two different rainfall events (upstream 
rainfall event earlier than the downstream one) the 
situation can occur that two events coincide and in 
this case cause an extended flooding period in the 
downstream area. Apart from the most downstream 
area in the rest of the model there are two peak flows 
occurring. First the peak flow coming from the Eskiseki 
basin and secondly the runoff from the urban area. 

In Figure 9 the floodings during the first and second 
peak are mapped for the Q500 situation. In the 
downstream area it can be seen that the flooding 
area differs during the first and second peak. Flooding 
starts at the first peak at three downstream structures 
(red circles on the map) but also flooding is coming 
from the channel at the eastern side of the basin. At 
the first peak 55 m³/s is discharged by the Bostanlı 
channel. At the most upstream structure (first red dot) 
the structure is discharging around 40 m³/s. 15 m³/s is 
overflowing and causes the flooding. This can be seen 
in figure 10. During the second peak this is even worse. 
110 m³/s is coming from the upstream area and around 
45 m³/s is the maximum capacity of the structure. This 
means 65 m³/s is overflowing and flooding the area. 
At the flooding map of the second peak it can be seen 
that the flooded area is smaller but the water depth is 
larger. The flooding from the eastern channel stopped 
because the peak has passed. 

The flooding volume of the downstream area, which 
is our main interest area, is 736.907 m³ for a Q100 
situation and 1.520.611 m³ for a Q500 situation.  

Conclusions Water System Analysis 

•The upstream catchment discharging to the Eskiseki 
contributes 51% to the total discharge in the Bostanli 
channel. The runoff of the urban area into the Bostanlı 
itself is also a large part (35%).  
•Both the discharge coming from upstream and the 
runoff in the urban area are high enough to cause 
flooding in the downstream area. 
•Flooding occurs at different places in the watersystem: 
•Upstream in the different subcatchments. This 
doesn’t cause a problem. 
•From the channel located at the eastern side water 
is overflowing towards the urban area east of the 
Bostanlı (only in Q500 situation). 
•In the urban area flooding starts at three structures 
that don’t have enough capacity. 
•The flooding volume downstream is 736.907 m³ for a 
Q100 situation and 1.520.611 m³ for a Q500 situation. 
This is the assignment to propose interventions for. 
Quantifying the effects of measures, scenario 
analysis Bostanli Basin 
The strategy for the measures we propose focuses on 
holding the water in the upstream area, slowing the 
water down in the transition area going from the hills 
to the flatter area in the city and of course store and 
discharge the water in the downstream area to the 
bay. 
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doğusuna doğru su taşmaktadır (sadece Q500 
durumunda).
•Kentsel alan taşkınları yeterli kapasiteye sahip 
olmayan üç yapıda başlamaktadır.
•Mansaptaki taşma hacmi Q100 durumu için 736.907 
m³ ve 1.520’dir. Q500 durumu için 611 m³. Bu, 
müdahaleleri önerme görevidir.

Önlemlerin ve Etkilerinin Sayısallaştırılması, Senaryo 
Analizi Bostanlı Havzası
Önerdiğimiz önlemlere yönelik strateji, suyu yukarı 
havzada tutmak, şehirdeki tepelerden daha düz 
alana giden geçiş alanında suyu yavaşlatmak ve tabii 
ki mansaptaki suyu depolayıp denize deşarj etmeye 
odaklanıyor.

Bir diğer amaç ise daha yeşil, yaşanabilir bir şehir 
yaratmaktır. Kanallardaki doğa temelli çözümler bu 
amaca ancak şehirde daha yeşil ancak dolayısıyla 
daha küçük bir kanal profili oluşturmak için alan varsa 
(profilleri genişletmek için fazladan alan yoksa) katkıda 
bulunabilir. Bu, boşaltılması gereken su miktarının 
düşürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Suyu Yukarı Doğru Tutma
Bunu yapmanın en uygun yolu, yukarı akış alanında 
depolama oluşturmaktır. DEM konumlarının 
kontur çizgilerine bakılarak nerelerde rezervuar 
oluşturulabileceği belirlendi. Şekil 12’de bunlar 
gösterilmektedir. Ek 1’de barajların boyutları 
gösterilmiştir. Her alt havzada rezervuarlar 
oluşturulabilir. Bunların hepsi nispeten küçük 
rezervuarlardır ve hep birlikte deşarjı azaltmaya 
yardımcı olurlar.

Tablo 6’da, alt havza başına deşarj hacmine kıyasla ne 
kadar su depolanabileceğinin bir özeti verilmektedir 
(tablo 7’de, şekil 12’de rezervuar başına ne kadar 
depolama gerçekleştirilebileceği daha ayrıntılı olarak 
gösterilmektedir). Bu çok farklı. Memba Eskiseki 
alt havzasında ve doğu kolda suyun neredeyse 
tamamı depolanabilmektedir. Diğer kısımlarda bu 
çok daha azdır. Toplam deşarjın (toplanan akış) 
%37’si farklı rezervuarlarda depolanabilir. Sadece 
memba rezervuarlarının akışını (Bostanlı’dan gelen 
akış olmadan) hesaba katarsak, bu %75’tir. Memba 
kısmındaki deşarj için bu iyi bir strateji olduğunu 
kanıtlar. Şehir içinde oluşan akış için bu rezervuarlar 
çok fazla katkıda bulunmaz. Bu yüzden oradaki akışı 
azaltmak için başka müdahaleler yapılmalıdır.

Şehirde Suyu Depolamak ve Yavaşlatmak
Daha yaşanabilir bir şehir yaratmak için doğa temelli 
çözümlerin bir parçası olarak yeşil altyapı, aynı zamanda 
su tahsisine de katkıda bulunmak, etkisi hakkında bir 
fikir edinmek için kabaca analiz edilen stratejilerden 
biridir. Analiz, tüm yollar, çatılar ve parklar için adım 
adım yeşil altyapıyı gerçekleştirmek için uzun vadeli 
bir stratejinin geliştirilmesi gerektiği varsayımına 
dayanıyordu. Bunun için bu 3 kategorinin toplam alanı 
dikkate alınmıştır. Tablo 8’de sonuç görülmektedir.
Yaptığımız varsayımlar:

• Çatıların %50’sinde açık su depolanabilir veya yeşil bir 
çatı gerçekleştirilebilir. Açık su depolaması mümkünse 
(dik duvarlı düz çatı) potansiyel olarak 20 cm veya 
daha fazla depolanabilir. Yeşil bir çatı ise (eğimli veya 
eğimsiz) daha az su depolanabilir. Depolama hacmini 
hesaplamak için ortalama 10 cm su derinliği 

Another objective is to create a greener, livable city. 
Nature based solutions in the channels can contribute 
to this goal but only if there is space to create a greener 
but therefore smaller profile of the channel in the city 
(if no extra space is available to widen the profiles). 
This means that the amount of water that has to be 
discharged have to be lowered.  

Hold the Water Upstream 
The most feasible way to do this is to create storage in 
the upstream area. Looking at the contour lines of the 
DEM locations were identified where it would be able 
to create a reservoir. In Figure 11 these are shown. In 
Annex 1 the dimensions of the dams are shown. In 
every sub-catchment reservoirs can be created. These 
are all relatively small reservoirs and all together they 
help to reduce the discharge. In Table 5 a summary is 
made how much water can be stored in comparison 
to the discharge volume per sub-catchment (in Table 
6 in more detail is shown how much storage can be 
realized per reservoir in Figure 11). This differs a lot. In 
the upstream Eskiseki sub-catchment and the eastern 
tributary almost all the water can be stored. In others 
parts this is a lot less. From the total discharge (summed 
runoff) 37% can be stored in the different reservoirs. 
If we only take in account the runoff of the upstream 
reservoirs (without runoff from Bostanlı) this is 75%. 
For the discharge in the upstream part this proofs to 
be a good strategy. For the runoff that is generated 
within the city these reservoirs don’t contribute a lot. 
So other interventions should be taken to lower the 
runoff there. 

Storage and Slowing the Water Down in the City 
Green infrastructure as part of nature based solutions 
to create a more livable city but also contribute to the 
water assignment is also one of the strategies that 
was analyzed roughly to get an idea of the effect. The 
analysis was based on the assumption that a long term 
strategy has to be developed to realize step by step 
green infrastructure for all the roads, roofs and parks. 
For this the total area of those 3 categories was taken 
in account. In table 7 the result is seen. Assumptions 
we made are: 

• On 50% of the roofs open water can be stored or 
a green roof can be realized. If open water storage is 
possible (flat roof with upstanding walls) potentially 
20 cm or more can be stored. If it’s a green roof (with 
or without a slope) less water can be stored. As an 
average 10 cm of water depth was taken to compute 

Table 5. Summary of the volumes of storage per basin in comparison to the 
discharge volumes. | Table 5. Summary of the volumes of storage per basin 
in comparison to the discharge volumes. 
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alınmıştır. Bu bizim için güvenli bir tahmindir.
• Yeşil alanların %50’si su parklarına veya daha fazla 
suyun depolanabileceği alanlara dönüştürülebilirse 
41.000 m³ su depolanabilir. Buradaki varsayım, bu 
alanlarda 25 cm su depolanabileceğiydi.
• Yollar için 1 metre genişlik varsayılmıştır. Yol alanının 
%10’u 10 cm su depolayabilecek yeşil altyapıya 
dönüştürülebilirse 3.680 m³ depolanabilir.

Toplamda 194.000 m³ su depolanabilmektedir. 
Stratejinin bu kısmı ile taşkın hacminin %17.4’ü 
çözülebilmektedir. Stratejinin bu kısmı ile şehir içinde 
üretilen yüzey akışının %12’si depolanabilmektedir.

The storage volume. This is an estimation on the safe 
side is our feeling. 

• If 50% of the area of green spaces can be turned into 
water parks or spaces where more water can be stored 
then 41.000 m³ of water can be stored. The assumption 
here was that 25 cm of water can be stored in these 
areas. 

• For the roads a width of 1 meter was assumed. If 10% 
of the road area can be turned into green infrastructure 
which can store 10 cm of water then 3.680 m³ can be 
stored. 

Figure 11: All proposed reservoirs in the upstream part of the Bostanli 
basin. | Şekil 11: Bostanlı havzasının memba kısmında önerilen tüm 
rezervuarlar

Table 7. The volumes of storage per dam in figure 11 (table on next page).  
| Tablo 7. Şekil 12’deki baraj başına depolama hacimleri

Table 8. Volumes of storage in realizing green infrastructure on roofs, urban 
green and roads. | Tablo 8. Çatılar, kentsel yeşil alanlar ve yollarda yeşil 
altyapının gerçekleştirilmesinde depolama hacimleri
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Kanalda depolama ve boşaltma kapasitesi

H+N+S tasarımında kanallar boyunca su dostu 
parkların geliştirilebileceği ve daha fazla depolamanın 
gerçekleştirilebileceği üç konum (n, r, u ve v) 
bulunmaktadır. Bu müdahaleler ile 74.000 m³ su 
depolanabilmektedir.

the storage volume. This is an estimation on the safe 
side is our feeling. 

• If 50% of the area of green spaces can be turned into 
water parks or spaces where more water can be stored 
then 41.000 m³ of water can be stored. The assumption 
here was that 25 cm of water can be stored in these 
areas. 

• For the roads a width of 1 meter was assumed. If 10% 
of the road area can be turned into green infrastructure 
which can store 10 cm of water then 3.680 m³ can be 
stored. 

In total 194.000 m³ of water can be stored. With this 
part of the strategy 17,4% of the flooding volume can 
be solved. With this part of the strategy 12% of the 
runoff generated within the city can be stored.  

Storage and Discharge Capacity in the Channel 
In the design of H+N+S there are three locations (n, r, 
u and v) along the channels where waterfriendly parks 
can be developed and more storage can be realized. 
With these interventions 74.000 m³ of water can be 
stored.  

With this part of the strategy 6,6% of the flooding 
volume can be solved. And 3,5% of the remaining 
discharge in Bostanlı channel (discharge that overflows 
the reservoirs and the runoff generated within the 
city) is stored in this way. 

Calculated Scenarios 
With the HEC-RAS model we mainly focused on holding 
the water upstream in the reservoirs. But in the final 
calculations the reduction of the runoff because of 
the effect of nature based solutions in the city was 
also introduced in the model. As seen in the analysis 
in the former paragraphs it is necessary to make a 
strategy in which different interventions are combined 
to solve the flooding problem. Dams were built in at 
the locations that were mentioned in Figure 11 if the 
channel was in the model. If the channels were not in 
the model the runoff was reduced with the volume that 
can be stored in the different reservoirs (starting at the 
beginning of the simulation period, if the reservoir is 
full runoff continues as it was in the reference model). 
They were modelled as a dam but with a culvert in it 
to have a minimum flow to the downstream area. In 
Figure 12 and 13 the results can be seen for the Q500 
situation for the first and second peak. The first peak 
is dominated by the discharge coming from the upper 
catchments. The second peak is dominated by the 
runoff coming from the urban area. The figures show 
the reference situation and the scenario with dams, 
nature based solutions and enlarged storage in the 
channels for the Q500 situation (Q100 situation can 
be found in 
Annex 2).  

The model results show that still flooding occurs in 
the downstream area, both for the Q100 and Q500 
situation. But the interventions do have an effect: the 
flooding area as well as the flooding depth is reduced 
by the interventions. The effect on the flooding 
volume is largest during the first peak. This is what we 
expect based on the large volume of storage that is 
implemented in the model in the upstream part. The 
flooding volume for the total period has been 

Stratejinin bu kısmı ile taşkın hacminin %6.6’sı 
çözülebilir. Bostanlı kanalında kalan deşarjın 
(rezervuarlardan taşan deşarj ve şehir içinde oluşan 
akış) ise %3.5’i bu şekilde depolanmaktadır.

Hesaplanmış Senaryolar

HEC-RAS modeliyle, esas olarak rezervuarlardaki 
suyu yukarı akışta tutmaya odaklandık. Ancak son 
hesaplamalarda, şehirdeki doğa temelli çözümlerin 
etkisi nedeniyle yüzey akışının azalması da modele 
dahil edildi. Önceki paragraflardaki analizde görüldüğü 
gibi, sel sorununun çözümü için farklı müdahalelerin 
bir araya getirildiği bir strateji yapılması gerekmektedir. 
Kanal modelde ise, şekil 12’de belirtilen yerlere 
barajlar yapılmıştır. Kanallar modelde değilse, farklı 
rezervuarlarda depolanabilecek hacim ile akış 
azaltılmıştır (simülasyon periyodunun başlangıcından 
başlayarak, rezervuar doluysa, referans modeldeki gibi 
devam eder). Bir baraj olarak modellendiler, ancak 
mansap alanına minimum akış sağlamak için içinde bir 
menfez vardı. Şekil 13 ve 14’te, birinci ve ikinci pik için 
Q500 durumu için sonuçlar görülebilir. İlk zirveye, üst 
havzalardan gelen deşarj hakimdir. İkinci zirve, kentsel 
alandan gelen akış tarafından domine edilir. Rakamlar, 
Q500 durumu için referans durumu ve barajlar, doğa 
temelli çözümler ve kanallarda genişletilmiş depolama 
ile senaryoyu göstermektedir (Q100 durumu ek 2’de 
bulunabilir).Model sonuçları, hem Q100 hem de Q500 
durumu için mansap bölgesinde hala taşkın olduğunu 
göstermektedir. Ancak müdahalelerin bir etkisi vardır: 
Müdahaleler sayesinde sel alanı ve sel derinliği azalır. 
Taşma hacmi üzerindeki etki, ilk pik sırasında en 
fazladır. Bu, yukarı akış kısmındaki modelde uygulanan 
geniş depolama hacmine dayanarak beklediğimiz 
şeydir. Toplam dönem için taşma hacmi 1.520.611 
m³’ten 672.521 m³’e düşürülmüştür ve bu nedenle 
%50’den fazla azaltılmıştır.

Bu sonuçlardan çıkarılabilecek önemli bir sonuç, memba 
deşarjı %75 oranında azaltılsa bile, mansap Bostanlı 
kanalındaki deşarjın oradaki yapılar için hala çok büyük 
olduğudur. Bu, kentsel alanda ya daha fazla depolama 
alanı bulunması ya da yeterli deşarj kapasitesine sahip 
olmayan yapıların büyütülmesi gerektiği anlamına 
gelir. Ayrıca havzada doğu kanalından gelen su baskını 
da müdahaleler açısından ele alınmamıştır. Bunun da 
ayrıca analiz edilmesi gerekiyor. 15’ten 20’ye kadar olan 
şekillerde referans durumda ve müdahaleli senaryoda 
Q500 deşarjı için gösterilen deşarjlar ve seviyeler 
gösterilmektedir. Alınan lokasyonların tamamı 
Eskiseki ana deresi boyunca, aşağı yönde Bostanlı 
kanalına inerek körfezde sona ermektedir. Şekil 15 ve 
16’da rezervuarların etkisi açıkça görülmektedir. Akış 
tamamen azalır ve rezervuarlar dolduğunda kanaldan 
daha küçük bir deşarj tepe noktası gelir.

Şekil 17’de, halihazırda Bostanlı kanalında, birinci pik 
115 m³/sn’den 45 m³/sn’ye düşürülmüştür. İkinci pik 
sırasında kentsel alandan gelen akış baskındır ve daha 
sonra hala 115 m³/s civarındaki pik deşarj edilmektedir. 
18’den 20’ye kadar olan şekillerde Bostanlı’nın en 
mansabında ilk tepe noktasındaki azalma da görülebilir, 
ancak en sınırlayıcı faktör orada bulunan yapıların akış 
kapasitesidir. Maksimum kapasite yapıya bağlı olarak 
20 ile 45 m³/sn arasında değişmekte olup, her zaman 
membadan gelen deşarjdan daha azdır.
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reduced from 1.520.611 m3 to 672.521 m³ and is 
therefore reduced with more than 50%. An important 
conclusion that can be drawn from these results is that 
even if the upstream discharge is reduced with 75% 
the discharge at the downstream Bostanli channel is 
still too large for the structures that exists there. This 
means that either more storage has to be found in the 
urban area or the structures that don’t have enough 
discharge capacity have to be enlarged. Also the 
flooding from the eastern channel in the basin has not 
been addressed in terms of interventions. This has to 
be further analyzed also.  

In the Figures 14 till 19 are the discharges and levels 
shown for the Q500 discharge in the reference situation 
and the scenario with interventions. Locations that 
are taken are all along the Eskiseki main stream going 
downstream to the Bostanli channel and ending at the 
bay. In Figure 14 and 15 the effect of the reservoirs 
can be seen clearly. The runoff is reduced thoroughly 
and when the reservoirs are full a smaller discharge 
peak comes down the channel. In Figure 16, already 
in the Bostanli channel, the first peak is reduced from 
115 m³/s to 45 m³/s. During the second peak the runoff 
from the urban area is dominating and then still the 
peak around 115 m3/s is discharged. In the Figures 17 
up to 19 in the most downstream part of the Bostanli 
the reduction of the first peak can also be seen, but 
the most limiting factor is the flow capacity of the 
structures that are situated there. The maximum 
capacity is varying between 20 and 45 m³/s depending 
on the structure, but it is always less than the discharge 
coming from upstream.  

Şekil 13. Yukarı havza alt havzalarından gelenın hakim olduğu ilk tepe 
müdahaleler olmadan (solda) ve müdahalelerle (sağda Q500 durumu için 
taşkın eğitimi) | Şekil 13. Yukarı havza alt havzalarından gelen deşarjın 
hakim olduğu ilk tepe noktasında müdahaleler olmadan (solda) ve 
müdahalelerle (sağda) Q500 durumu için taşkın derinliği

Figure 14. Discharge and water levels for location MENFEZ_61_S3_0 at the 
upstream main Eskiseki channel.  | Şekil 14. Eskiseki memba ana kanalında 
MENFEZ_61_S3_0 lokasyonu için deşarj ve su seviyeleri.

Figure 17. Discharge and water levels for location MENFEZ_113_S3_0 at the 
downstream Bostanli. Structure doesn’t have enough discharging capacity, 
flooding occurs. | Şekil 18. Bostanlı mansabında MENFEZ_113_S3_0 mevkii 

Figure 18. Discharge and water levels for location MENFEZ_117_S3_0 at the 
downstream Bostanli. Structure doesn’t have enough discharging capacity, 
flooding occurs. | Şekil 19. Bostanlı mansabında MENFEZ_117_S3_0 mevkii 

Figure 19. Discharge and water levels for location MENFEZ_118_S3_0 at 
the downstream Bostanli. | Şekil 20. Bostanlı mansabında MENFEZ_118_
S3_0 mevkii için deşarj ve su seviyeleri.

Figure 15. Discharge and water levels for location MENFEZ_81_S3_0 at 
the Eskiseki channel before the Dalik basin discharges. | Şekil 15. Eskiseki 
kanalı MENFEZ_81_S3_0 mevkii için Dalik havzası deşarj öncesi deşarj ve su 
seviyeleri.

Figure 16. Discharge and water levels for location MENFEZ_106_S3_0 at 
the upstream Bostanli. | Şekil 16. Bostanlı memba MENFEZ_106_S3_0 
mevkii için deşarj ve su seviyeleri
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Sonuç ve Öneriler
•Yukarı havzadaki rezervuarların önerilen 
müdahaleleri, şehirde doğaya dayalı çözümler ve kanal 
boyunca depolama ile Q100 ve Q500’ün taşkın durumu 
tam olarak çözülemez. Q500 durumu için taşkın hacmi 
yaklaşık %50 oranında azaltılmıştır.
• Bostanlı, çok farklı özelliklere sahip alt havzaları olan 
büyük ve karmaşık bir havzadır. Farklı akış durumlarına 
yol açan farklı yağış durumları meydana gelebilir. Bu 
modelde iki durum modellenmiştir ve mansap bölgesi 
için bunlar en kötü durum senaryolarıdır. Hangi durum 
korumasına ihtiyaç duyulduğu ve müdahalelerin pozitif 
bir maliyet-fayda ilişkisine sahip olduğu belirlenmelidir.
• Yukarı havzadaki alt havzalardaki akışın rezervuarlarda 
tutulması çok etkili bir müdahaledir. Deşarj %75 
azaltılabilir.
• Bu Q500 durumunda deşarj, rekreasyonel faaliyetlerle 
daha yeşil doğa temelli kanallar oluşturmanın mümkün 
olduğu ölçüde düşürülemez.
• Kentsel alanın tüm akışları, modelin memba 
noktasında modele giriyor. Bostanlı. Gerçekte bu çok 
dağınık bir süreç olacak ve akış birçok yerden Bostanlı 
kanalına girecek. Şimdi modellenme şekli, gerçekliğin 
fazla tahmin edilmesidir. Bu akışın önemi nedeniyle, 
bunu daha fazla incelemek ve bu akışı gecikme 
süresiyle kanal üzerinde bölmek akıllıca olacaktır.
• Önceki tavsiyeye göre: Asfaltlanmış alanlardaki 
yağışlardan gelen sokaklardaki su, Bu hesaplamalarda 
çok ayrıntılı olarak dikkate alınmaz. Bu, suyun yüzeyler 
üzerinde nasıl aktığını ve nerede biriktiğini gösteren 
daha ayrıntılı 3B hesaplamalarla ele alınabilir. Daha 
sonra yeşil altyapı önlemleri ile başlayacağınız yerler 
daha iyi tahsis edilebilir.

Conclusions and Recommendations 

• With the proposed interventions of reservoirs 
upstream, nature based solutions in the city and 
storage along the channel the flooding of the Q100 
and Q500 situation can’t be solved completely. For the 
Q500 situation the flooding volume was reduced by 
approximately 50%. 
• The Bostanli is large and complex basin with sub 
basins with very different characteristics. Different 
rainfall situations can occur leading to different runoff 
situations. In this model two situations has been 
modelled and for the downstream area those are 
worst case scenarios. It should be determined for what 
situation protection is needed and interventions have 
a positive cost-benefit relation.  
• Holding the runoff in the upstream sub-basins 
in reservoirs is a very effective intervention. The 
discharge can be lowered by 75%. 
• The discharge can’t be lowered in this Q500 situation 
to an extent that it is possible to create greener nature 
based channels with recreational activities. 
• All the runoff of the urban area is entering the model 
at the upstream location of the Bostanli. In reality this 
will be a very diffuse process and runoff will enter 
the Bostanli channel at many locations. The way 
it is modelled now it is an overestimation of reality. 
Because of the importance of this runoff it would be 
wise to study this further and divide this runoff over 
the channel with a lag time. 
• Following on the previous recommendation: Water 
in the streets coming from rainfall on the paved areas 
is not taken in account in very much detail in these 
computations. This can be addressed by more detailed 
3D computations in which is shown how water flows 
over the surfaces and where it accumulates. Then 
the locations where to start with green infrastructure 
measures can be better allocated. 
 

Annex 1. Dimensions of the dams in the Bostanli basin  | Ek 1. Bostanlı 
havzasındaki barajların boyutları

Figure 21. Flooding depth for the Q100 situation without (left) and with 
interventions (right) at the second peak that is dominated by runoff 
coming from the urban area. | Şekil 21. Yukarı akış alt havzalarından gelen 
deşarjın hakim olduğu ilk tepe noktasında müdahaleler olmadan (solda) ve 
müdahalelerle (sağda) Q100 durumu için taşkın derinliği.
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