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ÖZET
Bu çalışmanınn amacı Ergen
ne Nehri’nin 14 alt havzası için taşkın duyarlılık analizzi
sınıflamasının yapılmasıdır. Ta
aşkın duyarlılık sınıflaması hidrromorfometrik parametrelere
p
ait
analizlere dayyandırılmıştır. Çalışma; Çizgisel Analizler (Akaarsu düzeni, Ça
atallanma oranıı,
Akarsu uzunluuk oranı), Alansa
al Analizler (Tekstür oranı, Havvza uzunluk ora
anı, Havza şeklii,
Akarsu sıklığı, Drenaj yoğunlu
uğu) ve Rölyef Analizleri
A
(Rölyeef oranı, Akım toplanma
t
süresii,
Engebelilik d eğeri, Havza röliefi, Hipsometrik integral) olmak üzere 3 boyutlu bir
8
metodolojiye dayandırılmıştır. Analizlerde; yersel çözünürlüüğü 12,5m olan, 2006 ve 2008
tarihli, ALOS Raster DEM uydu
u
verisi, Co
oğrafi Bilgi Sisstemleri (CBS) teknolojileri ile
e
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarrına göre, 14 allt havza kendi içinde taşkın du
uyarlılığı hedeflli
olarak; çok düşşük dereceden çok
ç yüksek derec
ce aralığında 5 sseviyede sınıflan
ndırılmıştır. 3 alt
havzanın taşkıın duyarlılığı “o
orta” derecededir. 1 alt havza ““düşük” ve 5 altt havza ise “çokk
düşük” taşkın duyarlılığına sahiptir. 2 alt hav
vza “yüksek” ve 3 alt havza “çok yüksek” taşkın
n
duyarlılığına saahiptir.
ABSTRACT
The aim of thhis study is to calculate
c
the flo
ood susceptibiliity for the 14 subbasins
s
of the
e
Ergene River. Flood suscep
ptibility classific
cations were dderived from the
t
analysis of
hydromorphom
metric paramete
ers. The study was
w based on a 3 dimensiona
al methodologyy;
Linear Analysiss (Stream order, Bifurcation ratio, Stream lengthh ratio), Aerial Analysis
A
(Texture
e
ratio, Basin lenngth ratio, Basin shape, Stream frequency,
f
Drainnage density) and Relief Analysiss
(Relief ratio, T
Time of concentrration, Ruggedness number, Bassin relief, Hypso
ometric integral)).
ALOS Raster D
DEM satellite da
ata of 12,5 m resolution,
r
datedd 2006 and 2008, was used in
n
conjunction w
with Geographic Information Systems (GIS) technnologies. Flood susceptibility of
c
in 5 levels from veryy low to very high degree based
d
the 14 river suub-basins were categorized
on the outcoome of the hydromorphometric analysis. Whhile 3 subbasin
ns classified ass
“moderate”, 1 as “low and 5 others as “very low” in flood ssusceptibility. 2 subbasins rated
d
“high” and 3 “vvery high” flood susceptibility.
© 2019 Jeomorfolo
oji Derneği. Tüm hhakları saklıdır. All
A rights reserved
d.
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doğal tehlikelerden korunan ya da en az
etkilenecek
tercihler yapmaktır. Akarsu
taşkınları; yukarıda belirtilen planlama ve
yönetim yaklaşımları kapsamında olan ve
dikkate alınması gereken, planlamanın,
yönetimin başarısı üzerinde önemli rol oynayan
“hidrografik tehlike” dir. Bu yüzden planlama,
yönetim çalışmalarında altlık oluşturmak
üzere,
uygun
ölçekte
ve
yersel
çözünürlüklerdeki mekânsal veriler kullanılarak
“taşkın duyarlılık analizleri” nin yapılmasına
ihtiyaç vardır.
Ergene Nehri havzası (kabaca; Doğu 26°24’27°54’ ve Kuzey 40°59’ - 41°42’) (Şekil 1);
meydana geliş sıklıkları ve şiddet özellikleri
giderek artan bir eğilim içindeki akarsu
taşkınları ile her geçen gün daha fazla
gündeme gelmektedir.

GİRİŞ
Çevre Düzeni Planları; arazi kullanım
kararlarını genel hatları ile belirler ve ayrıca
imar planları için bağlayıcı ve yönlendiricidir.
Fiziksel planlama da benzer bir yaklaşıma
sahiptir ve arazi kullanım planı için koruma
kullanma dengesi içinde doğal kaynaklardan
faydalanma ve doğal tehlikelerden korunma
hedefleri gözetilir. Ekolojik planlama ile de
ifade edilen kapsam, çıkış noktası itibarıyla
aslında yukarıdaki yaklaşım temellerinden çok
farklı değildir. Akarsu Havza Yönetimi
yaklaşımları da bu tür planlama yaklaşımları ile
benzer hedeflere sahiptir. Adı her ne olursa
olsun, bu planlama ve yönetim mantığında
dikkate alınması gereken temel unsurları;
doğal kaynaklardan sürdürülebilir kullanımı
gözeterek, optimum faydalanma sağlamak ve

Şekil 1: Ergene Nehri havzasının lokasyon özellikleri.

Akarsu taşkınlarının meydana gelmesinde
arazinin jeomorfolojik, hidrografik, klimatik,
özellikleri, toprak ve bitki örtüsü özellikleri,
şehirleşme, yapılaşmalar ve sert zeminler gibi
birden çok faktör rol oynamaktadır (Turoğlu,
2005; Turoğlu & Özdemir, 2005; Turoğlu,
2010a; Turoğlu, 2010b; Turoğlu, 2011a;
Turoğlu, 2011b; Turoğlu, 2011c; Turoğlu &
Dölek, 2011). "Trakya Alt Bölgesi Ergene
Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre
Düzeni
Planı"
24/08/2009
tarihinde
onaylanarak uygulamaya konulmuştur (ÇŞB,
2009). Bu plan incelendiğinde; Ergene Havzası
için
bir
taşkın
duyarlılık
analizinin

yapılmasının, planın başarılı olmasına katkı
sağlayacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada;
Ergene Nehri havzası için hidromorfometrik
analizlerin uygulanmasına dayalı bir taşkın
duyarlılık seviye sınıflamasının yapılması
hedeflenmiştir. Bu amaç için konu, jeomorfoloji
ve hidrografya perspektifinde ele alınmıştır.
Araştırma kapsamında, Ergene Nehri havzası,
alt
havzaları
ölçeğinde;
alt
havza
hidromorfometrik taşkın risk analizleri, alt
havzaların
taşkın
duyarlılıklarının
sınıflandırılması,
duyarlılık
haritasının
yapılması gerçekleştirilmiştir.
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20
018). Jeom
morfolojik vve hidrogrrafik yüzeyy
an
nalizleri için Coğrafi Bilgi Sistem
mleri (CBS))
te
eknolojileri veri tabaanı oluşturrulması ve
e
an
nalizlerin yapılmasındaa son derecce avantajlıı
im
mkânlar sun
nmaktadır ((Kumar, 20
000; Farhan
n
vd
d., 2016; Turoğlu, 20116; Manjuna
atha, 2017;;
Sa
atheesh, 2017).
2
Bu çalışmada
a da CBS
S
te
eknolojileri yöntem
y
olarrak tercih edilmiş olup,,
hidromorfometrik analizller ArcGIS 10.2
1
yazılımıı
ullanılarak gerçekleştirrilmiştir. An
nalizler için
n
ku
te
emel veri ka
aynağı; Ergeene havzasın
na ait yersell
çö
özünürlüğü 12,5 m olan, 80 km swath
h
ge
enişliğinde, 2006 ve 22008 tarihli, 7 çerçeve
e
olarak, tiff formatında temin ed
dilen, ALOS
S
Raster DEM uydu
u
verisid ir (ALOS, 20
018).

VERİ ve YÖ
ÖNTEM
Hidromorfo
ometrik
analizler,
akarsularrın
hidrografikk
ve
morfolojik
özelliklerin
nin
belirlenmesinde
kullanılaan
sıklıkla
yöntemlerd
den biridir (Turoğlu, 1997; Cürebaal,
2006; Gharrde & Kothaari, 2016; Satheesh, 201
17;
Biswas vd.., 2018; Kabite & Gesssesse, 2018
8).
Akarsuların
n hidromorrfometrik özellikleri
ö
i se
akarsu taşkkınlarının meydana gelm
me olasılıklaarı
ve
akarssuların
t
taşkın
du
uyarlılıkların
nın
belirlenmesindeki öne
emli göstergeler olarrak
demir, 201
11;
kabul edillir ve kullanılır (Özd
&
Turoğlu & Dölek, 2011; Mirzavand
M
Ghasemieh
h, 2013; Farhan vd., 2016; Saha &
Singh, 2017
d., 2018; Utllu & Özdem
mir,
7; Biswas vd

Şekkil 2: Ergene Nehri
N
havzası, aakarsu dizinlerri ve analiz yap
pılan alt havza lar.

Ergene Neehri havzasıı topografik
k sayısal veeri
tabanı, AL
LOS Raster DEM uyd
du verisindeen
üretilmiştirr. Hidromorfometrik analizler, b
bu
veritabanı kullanılarak; ArcGIS, Arc Toolboox,
Analiz araçlaarından olan “Hydrologgy”
Mekânsal A
imkânları ile gerçekle
eştirilmiştir.. Doğal akıım
yönleri, Do
oğal akım birikimi,
b
Aka
arsu dizinleeri,
Havza bö
ölümlendirm
meleri bu kapsamdaaki

mekânsal
m
analizlerdendiir. Akarsu dizinleri
d
için
n
Sttrahler yön
ntemi (Strahhler, 1952a
a; Strahler,,
19
964)
terccih
edilm
miş
ve
7
dizin
n
sınıflandırılm
mıştır. 7. dizzin Ergene Nehri anaa
olu olup, 7. dizine bağ lanan 5. ve 6. dizin altt
ko
ha
avzaları ayırrtlanarak beelirlenen, toplam 14 altt
ha
avza analize
e tabi tutulm
muştur (Şek
kil 2). 14 altt
ha
avzaya hidrromorfomettrik analiz türlerinden;
t
;
3
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Akarsu dü
üzeni (RO) Çatallanma
a Oranı (R
Rb),
Akarsu Uzu
unluk Oranı (RL), Teksstür Oranı (T
T),
Uzunluk O
Oranı (Re), Havza
H
Şekli (Rf), Akarrsu
Sıklığı (Fs), Drenaj Yoğunluğu (Dd), Rölyef Oraanı
m Toplanmaa Süresi (Tc), Engebeli lik
(Rh), Akım
Değeri (Rn)), Havza Rölyefi (Bh) ve
e Hipsometrrik
İntegraL (H
HI) analizlerri uygulanm
mıştır. Her b
bir
alt havza iiçin elde ed
dilen analizz sonuç verrisi
daha sonrra taşkın duyarlılık
d
perspektifind
p
de
değerlendirilmiştir.

e, güneyde iise Koru Dağı ve Işıklarr
isstikametinde
Dağı kütlele
erinin kuzeey yamaçları yüksekk
esimlerinden kuzey istikametinde Ergene
e
ke
ça
anağına doğrudur (Şekkil 2, Şekil 3). Ergene
e
ça
anağında ise
i
genel eğim; ön
nce kabacaa
do
oğudan batı yönünde vve Uzunköprrü civarındaa
isse kuzeydo
oğudan güüneybatı yönündedir.
y
.
Ergene Nehri ve yan koolları drenaj sistemi de
e
e
koşu llarına uyg
gun olarakk
bu genel eğim
elişme göste
ermiştir (Şekkil 2, Şekil 3,
3 Şekil 4).
ge
Ergene Nehri alt havzallarında; dre
enaj sistemii
üksek eğimlii
1.., 2. ve 3. dizinlerinin geenellikle yü
arrazileri dren
ne ettikleri ggörülmektedir (Şekil 2,,
Şe
ekil 3, Şekil 4). Bu diizinlerin yamaçları dikk
se
egment uzunlukları da genel olarak kısadır.Bu
u
du
urum su toplanma
t
ssüresinin kısalmasına,
k
,
yü
üksek deb
bi ile hızzlı bir akışa fırsatt
ve
ermektedir. 5., 6. ve 7.. dizinler ise
e genellikle
e
da
aha az eğim
mli (0-3°) saahaların dizinleri olarakk
dikkat çekme
ektedir (Şeki l 2, Şekil 3, Şekil 4).

3. ANALİZL
LER ve BULG
GULAR
Çalışma sahası; kuze
eyden Istra
anca Dağlaarı,
güneyden ise Koru Dağı ve Işıklar Daağı
kütleleri ilee çevrilidir. Ergene
E
Nehri ana kolu b
bu
yüksek küttleler arasındaki kaba
aca doğu-baatı
doğrultusundaki çanakk içine yerle
eşmiştir (Şe kil
nın genel eğim
e
koşullları; kuzeydde
3). Havzan
Istrancalar’’ın
zirvelerinden
gün ey

Şekil 3: Erge
ene Nehri Havzzası topografikk ve hidrografik özellikleri

ha
Koru Dağı ve Işıklarr
avza ise güneydeki
g
(G
Ganos)
Dağı
D
kuzeey
aklanı
yüksekk
ke
esimlerinden alıp, kuuzey yönün
nde Ergene
e
ça
anağındaki ana kola (7. Dizin) birleşecekk
şe
ekilde akış gösterirler
g
(ŞŞekil 2, Şekiil 3). Ergene
e
Nehri
hav
vzasının
kuzey
ve
v
güneyy

hri 7. dizine
Ergene Neh
e bağlanan 5. ve 6. dizzin
alt havzalaarını drene eden
e
akarsuların 8 taneesi,
nı kuzeyde
eki Istrancca kütlesin
nin
kaynakların
güney akllanı yüksekk kesimleriinden alırlaar.
Bunlar parralel-subparralel karakterdeki dren
naj
sistemi ile güney yönü
ünde akışa sahiptir. 5 aalt
4
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Ergene Nehri havza sı taşkın duyarlılıkk
H
metrik param
metre analizz
sınıflaması; Hidromorfom
onuçları itib
barıyla yapı lmıştır. Bu amaçla, 14
4
so
allt akarsu havzası içiin analizler; Çizgisel,,
Alansal ve Rö
ölyef içeriklli olmak üze
ere 3 gruptaa
erçekleştirilmiştir (Straahler, 1975
5; Bhatt &
ge
Ahmed, 2014; Farhan vd., 2016; Gharde &
Kothari, 2016
6; Samson vvd., 2016; Manjunatha,
M
,
20
017; Sathee
esh, 2017; B iswas vd., 2018; Kabite
e
& Gessesse, 2018). Bu kapsamda; toplam 12
2
fa
arklı
morrfometrik
e
analizii
parametre
ya
apılmıştır. Parametrelleri hesapllamak için
n
ku
ullanılan matematikse
m
el ifadeler Tablo 1,,
he
esaplanan değerler
d
isee Tablo 2, Tablo 3 ve
e
Ta
ablo 4 te ve
erilmiştir.

yamaçlarındaki alt havvzalarının şe
ekil, dağılış vve
nin
eğim özellikleri; hidromorfik özelliklerin
örleri olup, aynı zamandda
önemli belirleyici faktö
Bu
yüzeysel akış karakterrini de yönllendirirler. B
hidromorfom
metrik analizler taşkkın
yüzden h
duyarlılığın
na
katkılları
önem
msenmekteddir
(Patton, 19
988; Turoğllu, 1997; Turoğlu, 200
05;
Turoğlu & Özdemir 2005; Turroğlu, 2010
0b;
Özdemir, 2
2011; Turo
oğlu, 2011b
b; Turoğlu &
Dölek 2011; Mirzavan
nd & Ghasemieh, 201
13;
Ahmed, 2014
4; Goudar, 2015; Farhaan
Bhatt & A
vd., 2016; Samson vd., 2016; Sattheesh, 201
17;
ngh, 2017; Kabite
K
& Ge
essesse, 201
18;
Saha & Sin
Biswas vd., 2018; Utlu & Özdemir 2018).

Şekil 4:
4 Ergene Nehrri havzasının ge
enel eğim özelllikleri

19
975; Knigh
hton, 1984;; Turoğlu, 1997). İlkk
dizinin besle
eyeni yokturr. Her alt dizin
d
bir üstt
dizinin besleyenidir. Böylece, dizine aitt
egmentler birleşerek üst sırallı dizinlerii
se
oluştururlar. Akarsu ddüzeni (RO);
) en kısaa
egmentlerde
en oluşan 1 . dizinden itibaren, herr
se
dizine ait seg
gmen sayılaarı ve akarsu
u havzasınaa
aiit dizin sayıları ve uzunnlukları ile temsil edilir..
Dizin sayısı arttıkça,
a
diziin segment sayısındakii
mesi; akarssu düzenii
azzalmanın gerçekleşm
hiyerarşik gelişiminin, suu toplanması ve büyükk

er
3.1. Çizgiseel Morfomettrik Özellikle
Akarsu düzzeni (RO), belirlemesi; akarsu havzaası
hidromorfo
ometrik analizlerinin ilk adımıdır vve
analizlerdee kullanılan akarsu diziinleri ile ilggili
veriler bu belirleme
enin ürünle
eridir. Akarrsu
64) tarafındaan
düzeni sıraalaması; Strahler (196
önerilen yöntem esass alınarak yapılmıştır.B
Bu
s
birr dizine aitttir.
sıralamadaki her bir segment
üzeysel akışın göreceli olarak
o
en kı sa
İlk dizin, yü
boyutunun ölçümünü
ü temsil ed
der (Strahleer,
5
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temsil eden (Turoğlu, 1997) çatallanma oranı
değeri; dizinler arası çatallanma oranlarının
ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilir
(Strahler, 1964; Shumm, 1956). Ortalama bir
değer olup, bir akarsu havzasındaki akarsu
dizin sayısının genel durumunu yansıtır
(Knighton, 1984; Turoğlu, 1997). Horton (1945)
çatallanma oranını bir tür topografya indeksi
olarak değerlendirmiştir.

hacimli su kütlesinin oluşması potansiyelinin
göstergesidir (Tablo 2). RO hiyerarşisi içinde;
göreceli olarak daha büyük su kütlesi
potansiyeline sahip alt havzaların taşkın
duyarlılığı daha yüksektir.
Çatallanma oranı (Rb), akarsuyun dizinlerinden
birinin toplam sayısının bir sonraki daha üst
dizin toplam sayısına oranını gösterir (1) (Tablo
1). Akarsu havzasının genişleme seviyesini de

Tablo 1: Hidromorfometrik parametreler, hesaplanması için kabul edilen formüller.

6
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Tablo 2: Ergene Nehri 4. ve daha alt dizin havzalarının çizgisel özellikleri (HÇU: Havza Çevre Uzunluğu).

segment sayısı ve dizinlerin segment
uzunlukları; akarsu uzunluk oranı için
belirleyici unsurlardır (Turoğlu, 1997). Dizin
segment uzunluklarının, bir üst dizin segment
uzunluğuna oranı ile hesaplanır (2) ve havza
için ortalama akarsu uzunluk oranı (RL) bulunur
(Tablo 1) (Patton, 1988; Goudar, 2015). Akarsu
uzunluk oranı; akarsu havzasına ait yüzeysel
akış karakterini temsil eder. Genel olarak kısa
boylu ve sık dizin segmentleri; eğim değerleri
yüksek yüzeylere işaret ederler (Strahler,
1975). Buna karşın daha uzun ve seyrek
segmentlerin bulunması ise daha az eğimli
havzaların hidrografik göstergeleridir. Ayrıca
akarsu segment uzunlukları, dolayısıyla akarsu
uzunluğu; su bölümü çizgisinin ve dolayısıyla
akarsu havzasının sınır ve şekil özelliğinin
belirlenmesinde rol oynar.Yüzeysel akışın
toplanması ve yönelimi bu özelliklerin
kontrolünde gerçekleşir. Zira prensip olarak;
dizinlere ait akarsu uzunluk oranı (RL) dağılışı;
akarsu havza şeklinin göstergesidir. Başlangıç
dizinleri olan alt dizinlerin segment ortalama
uzunlukları düşük çıkar ve segment ortalama
uzunlukları üst dizinlerde artış gösterirse, bu
sonuçlar dar ve uzun bir akarsu havzasını, diğer
bir değiş ile paralel, subparalel drenaj
sistemini tanımlar. Akarsu havzasında alt
dizinlerin sayısının fazla olması; akarsu
uzunluk oranı ortalama değerini alt dizin
değerlerine yakın olmasına neden olacaktır.Bu
durumda, genel prensip olarak; akarsu uzunluk
oranı (RL) değeri düşük olan havzalar dar ve
uzun, RL değeri yüksek olan akarsu havzaları
ise genişlik ve uzunlukları birbirine yakın olan
havzalardır. RL değeri yüksek olan akarsu

Ortalama çatallanma oranları genel olarak;
litolojik özelliklerin homojen olduğu ve
topografik engebeliliklerin ön plana çıkmadığı
akarsu havzaları için (Rb) 3,0-5,0 arasında
değişmektedir (Strahler, 1964; Shumm, 1956;
Verstappen, 1983; Goudar, 2015). Bu
çatallanma oranı aynı zamanda, tektonizmanın
akarsu drenaj sistemi üzerinde bozucu ya da
yönlendirici etkisinin belirgin olmadığına da
işaret etmektedir. Ayrıca, düşük Rb değerleri;
akarsu havzalarının az geçirimli, düşük
infiltrasyon potansiyeline sahip yüzeylerin ve
dolayısıyla da yoğun yüzeysel drenajın, daha
yüksek ve etkili bir debiye sahip drenaj
sisteminin göstergesidir (Strahler, 1964;
Strahler, 1975; Verstappen, 1983). Yüksek Rb
değerleri gösteren akarsu havzalarında ise
genellikle yüksek sızma kapasiteli yüzeyler ve
çoğunlukla devresel akışa sahip akarsular
yaygındır
(Strahler,
1964).
Dolayısıyla,
Çatallanma oranının (Rb) düşük çıkması; sel ve
taşkına duyarlılığın yüksek olduğu anlamı
taşır.Ergene Nehri alt havzalarının Rb oranları
3,74 ile 5,88 arasında değişmektedir (Tablo 3;
Tablo 4). Yapılan hesaplamalarda; Rb oranı en
düşük havza Fakara Dere havzası, Rb oranı en
yüksek havza Ova Çay havzası çıkmıştır. Rb
analiz sonuçlarına göre, Ergene Nehri
havzasında; Fakara Dere havzası taşkın
tehlikesine en duyarlı havza, taşkın üretme
potansiyeli en düşük havza ise Ova Çay
havzasıdır.
Akarsu Uzunluk Oranı (RL), hesaplamalarında
akarsu dizinleri esas alınır (Horton, 1945;
Strahler, 1964).Akarsu drenaj sistemi içinde,
dizin sayısı, her bir dizin grubu içindeki dizin
7
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ile Anaçay alt havzası, en düşük RL değerine
sahip havza 1,62 ile Üsküp Dere Havzası’dır.
Diğer havzaların RL değerleri bu iki değer
arasında çıkmıştır (Tablo 3; Tablo 4).Bu
değerlere göre; Anaçay havzasının taşkın
duyarlılığı en fazla olan havza olduğu
anlaşılmaktadır.

havzalarında; alt dizinlerden gelen suların aynı
anda bir araya gelmesi, kolayca büyük
hacimdeki su kütlesine ulaşılması ve kanal
sutaşıma kapasitesinin üstüne çıkılması nedeni
ile taşkınlara duyarlılık derecesi yüksektir.
Ergene havzasındaki RL analizi yapılan havzalar
içinde; RL değeri en yüksek olan havza 10,82

Tablo 3: Ergene Nehri’ne kuzeyden katılan alt dizin havzalarının hidromorfometrik parametre analiz sonuçları.

Tablo 4: Ergene Nehri’ne güneyden katılan alt dizin havzalarının hidromorfometrik parametre analiz sonuçları.

8
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3.2. Alansal Morfometrik Özellikler

Beyköy Dere havzası gibi havzalar yüksek
taşkın duyarlılığına sahipken; Üsküp Dere
havzası, Anaçay havzası, Hamam Dere havzası
gibi havzalarda taşkın meydana gelme riskleri
nispeten daha düşüktür.
Havza Şekli (Rf), sayısal değeri havza alanının,
havza uzunluğunun karesine oranını temsil
eder (5) (Horton, 1932). Bu özellik ile havzanın
dairesel mi uzunlamasına mı olduğu
konusunda çıkarım yapılabilmektedir (Strahler,
1975). Rf değeri 0,8 den büyük ve 1,0 e ne
kadar yakın ise o havza şeklinin dairesele o
derece yakın olduğu anlaşılır. Rf değeri düşük
havza şekilleri ise uzunlamasına bir formu
tanımlar. Bu havza tipinde, yan kollar
genellikle kısa ve daha az dizine sahip, daha
küçük su toplama havzaları ile dikkat çekerler
ve ana kola aralıklı olarak bağlanırlar. Bu
drenaj yapısı, sıra dışı yağışlarla gelen suyun
aynı anda bir araya gelmesini ve büyük hacimli
su kütlesine dönüşmesini engeller. Rf değeri
kabaca 0,8 veya 1,0 ne kadar yakın olursa bu
şekil özelliğine sahip havzalarda yan kollar
kısa aralıklarla bir ana kola bağlanırlar ve bu
kollardan gelen akım aynı zamanda bir araya
gelerek çok büyük hacimlere ulaşır, maksimum
akıma ulaşır. Bu tip havzaların taşkın duyarlılığı
yüksektir. Ergene Nehri Alt Havzaları için
hesaplanan Rf değerleri 0,09 ile 0,54 arasında
bulunmuştur (Tablo 3, Tablo 4). Ergene Nehri
havzası için ortalama havza şekli değeri 0,31
dir. Bu Rf değeri itibarıyla 4 alt havza Ergene
Nehri diğer alt havzalarına göre daha yüksek
taşkın duyarlılığı göstermektedir (Tablo 3,
Tablo 4).
Akarsu Sıklığı (Fs), drenaj sisteminin havzadaki
gelişme seviyesinin sayısal göstergesidir. Bu
sayısal değer; drenaj sistemine ait toplam dizin
sayısının havza alanına bölünmesi ile
hesaplanır (6) (Horton, 1945) (Tablo 1). Havza
içindeki litolojik değişikliklerden etkilenmesine
rağmen, akarsu sıklığı (Fs), yarılma derecesi ve
erozyonal
süreçlerin
etkinliği
hakkında
çıkarımlar yapmamızı sağlar (Rana vd., 2016).
Akarsu sıklığı sayısal değeri; yüzeysel akış ve
taşkın duyarlılığına ilişkin anlamlı çıkarımların
yapılmasına da imkân verir. Akarsu Sıklığı (Fs)
nin yüksek çıkması; yağış ile gelen suyun;
infiltrasyon, intersepsiyon, vb. sebeplerle
minimum kayıpla yüzeysel akışa geçmesine,
yüksek akım potansiyeline ve dolayısıyla da

Tekstür Oranı (RT), akarsu dizinlerinin nispi
aralıklarını, sıklık derecelerini temsil eden
sayısal bir ifadedir. Bu sayısal değer;
1.dizinlerin sayısının, havza su bölümü çizgisi
uzunluğuna oranını temsil eder (3) (Horton,
1945). Smith (1950), drenaj yoğunluğuna göre
beş farklı drenaj tekstür oranı sınıflandırmıştır.
Bu sınıflamaya göre; RT<2 ise “çok geniş”,
RT=2-4 ise “Geniş”, RT = 4-6 arasında ise
“Orta”, RT =6-8 arasında ise “Dar” ve RT 8'den
büyük ise “Çok dar” drenaj dokusu olduğuna
işaret etmektedir. Bu durumda, genel prensip
olarak; Tekstür Oranı (RT) değeri büyüdükçe
dizin sıklığı artar ve taşkın duyarlılığı yükselir.
Tekstür oranı, geniş ölçüde havzanın
geçirimlilik özelliği, litolojisi ve rölyef
özelliklerine bağlıdır (Rana vd., 2016). Ergene
Nehri havzasındaki alt akarsu havzalarının
Tekstür Oranı (RT) değerleri, 2.18 ile 8.91
arasında hesaplanmıştır (Tablo 3; Tablo 4).
Buna göre; Hayrabolu Dere havzası, Kuleli Dere
havzası, Fakara Dere havzası, Yuvalı Dere
havzası gibi yüksek RT değerine sahip
havzalarda taşkın tehlikesi riski daha fazla
iken; Üsküp Dere havzası, Hamam Dere havzası
ve Ova Dere havzası gibi alt havzalarda taşkın
tehlike riski nispeten daha azdır.
Havza Uzunluk Oranı (Re), havzayla aynı alana
sahip bir dairenin çapı ile havzanın maksimum
uzunluğu arasındaki oranla (4) tanımlanır
(Schumm, 1956). Yüksek Re değerine sahip
havzalar düşük infiltrasyon kapasitesi ve
yüksek yüzey akışına, düşük Re değerine sahip
havzalar yüksek infiltrasyon kapasitesi ve
düşük yüzey akışına sahiptir. Aynı zamanda,
yüksek Re değeri gösteren havzalar daha
yüksek erozyon yaratabilir ve daha fazla
sediment taşıyabilir, düşük Re değerine sahip
havzalar düşük erozyona neden olurlar ve daha
az
miktarlarda
sediment
naklederler
(Verstappen, 1983; Reddy vd., 2004). Buna ek
olarak, değer 1’e yaklaştıkça havzanın daha
dairesel bir şekle sahip olduğu çıkarımı
yapılabilir (Biswas, vd., 1999).Re değeri 1’e
yaklaştıkça, taşkına duyarlılık da artacaktır.Bu
kapsamda; Ergene Nehri alt havzaları için
hesaplanan Re değerleri 0.34 ile 0.83 arasında
bulunmuştur. Yüksek değerlere sahip Fakara
Dere havzası, Hayrabolu Dere Havzası ve
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karakterini büyük oranda belirleyen iki temel
faktördür. Rölyef artışı, daha dik yamaçlar ve
daha yüksek bir yüzeysel akış hızı demektir.
Dolayısıyla rölyef oranının yüksek çıkması;
yağış ile gelen suyun daha kısa süre içinde
kanalize olarak akması, deşarj olması anlamına
gelir. Böylece taşkın duyarlılığı artar. Bu
parametre değerlerine göre Ergene Nehri alt
havzalarının Rh değerleri 0,002-0,017 arasında
hesaplanmıştır (Tablo 3; Tablo 4). Ergene Nehri
havzası için ortalama drenaj yoğunluğu değeri
0,0095 dir. Bu değer ve üzerinde 5 tane, bu
değere çok yakın olan (0,0080-0,0095) 4 adet
alt havza olduğu görülmektedir (Tablo 3; Tablo
4). Bu değerler itibarıyla Ergene Nehri
havzasındaki alt havzaların 2/3 ünün, rölyef
oranı (Rh) özelliği itibarıyla yüksek taşkın
duyarlılığına sahip olduğu kabul edilebilir.
Akım Toplanma Süresi (Tc), havzaya düşen
yağışın en uzak mesafeden deşarj olduğu
mansabına kadar gitmesi için gerekli olan
süredir (Mockus, 1961; Kirpich, 1940; Fang,
2007). Hidrografik olarak drenaj sistemi içinde
akarsu mansabına en uzak nokta, suyun bu
noktadan mansaba kadar gitmesi için en uzun
süreye ihtiyaç duyulan mesafe olmalıdır. Ancak
bu süre; arazinin eğim, engebelilik, bitki
örtüsü, zeminin geçirimliliği, sert ve örtüden
yoksun çıplak zeminler, vb. koşullara göre
değişir.
Sadece
yüzeysel
akış
için
uygulanabilen akım toplanma süresinin
hesaplanmasında farklı yöntemler (Mockus,
1961;
Kirpich,
1940;
NRCS,
1990)
kullanılmaktadır.
Kirpich (1940) yöntemi
yapılan hesaplamada (9); Ergene Nehri alt
havzalarının Tc değerleri 86,35-2281,05
arasında hesaplanmıştır (Tablo 3; Tablo 4). Tc
değeri ile taşkın duyarlılık seviyesi arasında
ters orantı vardır. Yüksek Tc değerlerine sahip
akarsu havzalarının taşkın duyarlılığı düşük
olur. Hesaplama sonuçlarına göre Ergene alt
havzası (Tc=2281,05) ve Çorlu Çayı havzası
(Tc=1096,19) Tc değerleri diğer alt havza
değerlerinden
çok
yüksek
çıkmış
ve
ortalamanın da yükselmesine neden olmuştur.
Ergene Nehri havzası için akım toplanma süresi
ortalama değeri 1183,7 dir. Bu değer ve
üzerinde sadece “Ergene alt havzası vardır
(Tablo 3; Tablo 4). Tc değeri 86,35 ile 510,47
arasında 12 alt havza vardır. Bu sonuçlar,
Ergene Nehri havzasındaki alt havzaların %87

yüksek taşkın potansiyeline işaret eder. Ergene
Nehri alt havzalarının Fs değerleri 1,27-1,49
arasında hesaplanmıştır (Tablo 3; Tablo 4).
Ergene Nehri havzası için ortalama akarsu
sıklık değeri 1,38 dir. Bu değerin üzerinde 6
tane, bu değere çok yakın olan (1,38 - 1,36) 3
adet alt havza olduğu görülmektedir (Tablo 3,
Tablo 4). Bu durum; 14 alt havzanın 9
tanesinin, 6 tanesinin çok daha fazla olmak
üzere, akarsu sıklığı (Fs) özelliği itibarıyla
taşkın duyarlılığı yüksek olduğu kabul
edilebilir.
Drenaj Yoğunluğu (Dd), bir akarsu havzasındaki
toplam drenaj uzunluğunun, toplam havza
alanına bölünmesi ile elde edilir (7) (Horton,
1932; Strahler, 1975). Hesaplanan Dd değeri;
akarsu havzasına ait birim alandaki akarsu
uzunluğunu verir (Turoğlu, 1997). Drenaj
yoğunluğunu fazla olması, bir başka ifade ile
Dd değerinin yüksek çıkması; o havzadaki
drenajın gelişmişliğinin, birim alandaki fazla
kanal uzunluğuna bağlı yüzeysel akışın etkili
ve akarsu kanal yaygınlığının fazla olduğunun
sayısal değeridir (Knighton, 1984). Bu karakter;
yağış ile gelen suyun, yüzeysel akışa geçen
miktarında çok fazla kayıp olmamasına işaret
eder. Sonuç itibarıyla, drenaj yoğunluğu
değerinin yüksek çıktığı havzalar taşkın
duyarlılığının da yüksek olduğu havzalar olarak
kabul
edilebilir.
Drenaj
yoğunluğunun
şekillenmesinde litoloji, tektonik, klimatik ve
bitki örtüsü özellikleri önemli rol oynar
(Horton, 1932; Verstappen, 1983; Patton, 1988;
Rana vd., 2016). Ergene Nehri alt havzalarının
Dd değerleri 1,40-1,62 arasında hesaplanmıştır
(Tablo 3; Tablo 4). Ergene Nehri havzası için
ortalama drenaj yoğunluğu değeri 1,51 dir. Bu
değer ve üzerinde 10 tane alt havza olduğu
(Tablo 3; Tablo 4), dolayısıyla Ergene Nehri
havzasındaki alt havzaların 2/3 ünün drenaj
yoğunluğu (Dd) özelliği itibarıyla yüksek taşkın
duyarlılığına sahip olduğu kabul edilebilir.
3.3. Rölyef Morfometrik Özellikler
Rölyef Oranı (Rh); havza rölyefinin maksimum
havza uzunluğuna oranlaması ile hesaplanır (8)
(Schumm, 1956; Patton, 1988). Ana akarsu
kanalı boyunca genel yamaç eğimlerinin
ölçüsünü temsil eder. Yan kolların, en uzun
akarsu drenaj kanalına bağlandığı mesafe ve
bunun eğim değeri; buradaki yüzeysel akışın
10
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altındaki alanı rakamsal olarak ifade eder (12)
(Strahler, 1952a). Yükseklik kazanmış yüzeyler,
çevresine oranla daha düşük düzeyde aşınmaya
uğramış diklikler ve seviyeler olarak kabul
edilir ve bir akarsu havzasının hipsometrik
integral değerinin hesaplanmasıyla yamaç
gelişim derecesi hakkında değerlendirme
yapılabilir (Andreani vd., 2014).
Akarsu havzaları; jeomorfolojik
gelişim
aşamalarına göre üç kategoride değerlendirilir.
Bu sınıflamada Hipsometrik eğrinin (Hc) şekli
ve Hipsometrik integralinin (Hi) sayısal değeri
belirleyici olur. Bunlar; (A) Gençlik aşaması
(dışbükey Hc eğrisi, Hi ≥ 0.60) ki burada havza
erozyona karşı oldukça hassastır; (B) Denge
veya olgunluk aşaması (S şeklinde Hc eğrisi,
0.30 ≤ Hi ≤ 0.60), (C) İleri derecede yamaç
erozyonu, alçak aşınım yüzeyleri veya
monadnok aşaması (içbükey Hc eğrisi, Hi<0.30)
(Strahler, 1952b; Strahler, 1964; Singh, 2008).
Ergene Nehri alt havzalarının Hi değerleri 0,190,46 arasında hesaplanmıştır (Tablo 3; Tablo
4). Yukarıdaki sınıflama dikkate alındığında;
Denge veya olgunluk aşamasında olan (0.29 ≤
Hi ≤ 0.60) alt havza sayısı 6 tanedir. Buna
karşın 8 alt havza (Hi.< 0,29); içbükey
yamaçlara sahip, ileri derecede erozyona
uğramış ve yatıklaşmış alt havzalardır (Tablo 3;
Tablo 4). Bu değerler itibarıyla Ergene Nehri
havzasındaki alt havzaların Hi değerlerine göre
taşkın duyarlılık sıralamasında havza integral
değeri (0.30 ≤ Hi ≤ 0.60) olan 6 alt havza öne
çıkmaktadır.

si “akım toplanma süresi” itibarıyla taşkın
yüksek duyarlılığına sahiptir.
Engebelilik Değeri (Rn); havza rölyefi ile drenaj
yoğunluğu
değerlerinin
çarpılması
ile
hesaplanır (10) (Melton, 1957) ve havzanın
yarılma derecesinin göstergesi sayılabilir.
Yüksek rölyef ve drenaj yoğunluğunun fazla
olması engebelilik değerini artıran faktörlerdir.
Bu indis; suyun yüzeyde kalma süresi,
infiltrasyon ve havzanın yarılma derecesi
hakkında bilgi verir (Verstappen, 1983; Reddy
vd., 2004). Yüksek Rn değerleri; yüzeysel akışın
fazla, su kaybının az olduğuna, düşük Rn
değerleri ise tam tersi bir duruma işaret eder.
Ergene Nehri alt havzaları’nda Rn değeri 0,29
ile 1,42 arasında değişmektedir. Ortalama Rn
değeri 0,85 olup, 5 tanesi kuzey sektörlü olmak
üzere 6 alt havza ortalama Rn değerinin
üstünde ve 2 alt havza ise ortalama değere çok
yakın (0,70-0,85 arası) bir Rn değerine sahiptir
(Tablo 3, Tablo 4). Yüksek engebelilik değerine
sahip alt havzalar, düşük engebelilik değerine
sahip olanlara göre taşkına karşı daha fazla
duyarlıdır.
Havza Rölyefi (Bh), akarsu havzası içindeki
maksimum ve minimum yükseltiler farkını
ifade eder (11) (Schumm, 1956). Bir akarsu
havzasında Bn değerinin yüksek çıkması
engebelilik derecesinin fazla, yamaçların dik ve
akarsu yatak eğimlerinin de fazla olduğunun
göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu
jeomorfolojik karakter; yüzeysel akışın hızını ve
kısa sürede büyük hacimlerde su toplanma
potansiyelinin
artmasını
teşvik
ederek,
havzanın taşkına duyarlılık derecesini yükseltir.
Ergene Nehri havzası için havza rölyefi (Bh)
değeri 213 ile 941 arasında değişmekte olup,
ortalama Bh değeri 577 dir. 5 tanesi kuzey
sektörlü olmak üzere 6 alt havza ortalama Bh
değerinin üstünde ve 2 alt havza ise ortalama
değere çok yakın (470-577 arası) bir Bh
değerine sahiptir (Tablo 3; Tablo 4).
Hipsometrik İntegral (Hi), değeri esas olarak
aşınma ve tektonik hareketler arasındaki
etkileşimin gelişimine ait bir göstergedir.
Hipsometrik eğri (Hc); akarsu havzasına ait
yükseklik/alan
dağılımını
grafik
olarak
gösteren eğridir. Yükselti kademelerinin
alansal dağılımını tanımlar (Turoğlu, 1997).
Hipsometrik integral (Hi) ise hipsometrik eğri

3.4. Taşkın Duyarlılık Sınıflaması
Ergene Nehri havzasına ait toplam 14 alt havza
için yapılan ve bu havzaların jeomorfolojik ve
hidrografik özelliklerinin farklı parametreler
itibarıyla test edilmesi amaçlı olarak
gerçekleştirilen hidromorfometrik parametre
analiz sonuçları taşkın duyarlılığı açısından
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede; her
havza için hesaplanan her bir analiz sonucu, 14
havza sıralamasına konularak, ilgili analiz
yöntemine ait duyarlılık sayısal etki faktörü
belirlenmiştir. Daha sonra her alt havzanın
hidromorfometrik analiz sonuçlarına ait sayısal
etki faktörleri toplanarak o alt havza için taşkın
duyarlılık değeri elde edilmiştir (Tablo 5). Eğer
iki veya daha fazla havza bir hidromorfometrik
parametre için aynı değere hesaplanmış ise bu
11
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havzalara hiyerarşik düzeni bozmamak kaydıyla
aynı değerler atanmıştır. Bu şekilde hesaplanan
taşkın duyarlılık değerleri, Ergene havzası
içindeki 5. dizin ve altı havzalarının kendi
içindeki 1-14 arası taşkına duyarlılık
sıralamasını oluşturmaktadır. Taşkın duyarlılık
değeri en yüksek olan alt havza taşkın riskinin

en yüksek, duyarlılık değerinin en düşük
olduğu alt havza ise taşkın riskinin en düşük
alt havza olarak sınıflanmıştır.Bu kapsamda;
taşkın duyarlılığı değerleri 52 ile 115 arasında
değişmektedir. Tüm alt havzaların değerleri,
Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 5: Hidromorfometrik parametre analiz sonuçlarının taşkın duyarlılık değerlendirmesi.

Tablo 6: Hidromorfometrik analiz sonuçları itibarıyla, Ergene Nehri 5. ve daha düşük dizin alt havzaları ile 7. dizin Ergene alt
havzası taşkın duyarlılık sınıflaması.

sınıflaması yapılmıştır. Bu çalışma bir “taşkın
risk analizi” araştırması değildir.
Hidromorfometrik
parametre
analiz
sonuçlarına göre; Fakara Dere, Hayrabolu Dere,
Kaynarca Dere havzaları en yüksek, Kuleli Dere
ve Beyköy Dere havzaları yüksek taşkın
duyarlılığına sahip alt havzalar olduğu
görülmüştür. Sulucak Çayı, Anaçay, Yuvalı Dere
havzalarının taşkın duyarlılığı orta derecede
çıkmıştır.
Ergene
alt
havzası,
Çorlu

SONUÇLAR
Ergene Nehri 5. ve daha düşük dizin alt
havzaları ile 7. dizin Ergene alt havzasından
oluşan 14 alt havza; jeomorfoloji ve
hidrografya perspektifinde, hidromorfometrik
parametre
analizleri
yapılmıştır.
Analiz
sonuçları esas alınarak; Ergene havzasının 14
alt havzası için taşkın duyarlılık seviye
12
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Çayı,Hamam Dere, Ova Dere, Üsküp Dere
havzaları hidromorfometrik parametre analiz

sonuçlarına göre çok düşük, Ovaçay havzası ise
düşük taşkın duyarlılığı göstermektedir.

Şekil 5: Hidromorfometrik analiz sonuçlarına dayandırılan; Ergene Nehri 5. ve daha düşük dizin alt havzaları ile 7. dizin
Ergene alt havzası taşkın duyarlılık seviye sınıflaması.

Alt havzaların taşkın duyarlılık değerlerinin
belirlenmesinde rol oynayan hidromorfometrik
parametre analiz sonuçlarının hiyerarşik bir
uyum içinde olmaması dikkat çekicidir.Yüksek
taşkın duyarlılık değerine sahip bir alt havzada,
bazı parametre sonuçları düşük taşkın
duyarlılığına işaret etmektedir. Ya da tam
tersine, parametre analiz sonuçlarının bir kısmı
yüksek taşkın duyarlılığını tanımlamasına
karşın, toplamdaki taşkın duyarlılık değerinin
düşük çıktığı alt havzalar da vardır. Bu itibarla,
taşkın duyarlılık sınıflaması sonuçlarının;
Ergene Nehri havzasındaki alt havzaların kendi
içindeki genel bir taşkın duyarlılık sıralaması
olduğu unutulmamalıdır. Parametrelerdeki
mevsimsel ya da yıllık değişikliklerin taşkın
duyarlılık derecesini değiştireceği dikkate
alınması gereken bir başka önemli konudur.
Alt havzaların şekil özellikleri, yükseklik,
engebelilik, eğim, yamaç gelişimleri ve erozyon
dereceleri gibi jeomorfolojik özelliklere ait
parametre değişkenlikleri her alt havzanın
taşkın duyarlılık değerinin belirlenmesinde rol

oynamıştır. Ayrıca bu havzaların litoloji, arazi
kullanımı, bitki örtüsü, toprak gibi diğer coğrafi
parametrelerin de taşkın duyarlılık değerleri
üzerinde önemli yönlendirici rolü vardır.
Kuzey
sektörlü
havzaların
taşkın
duyarlılıklarının belirlenmesinde havzanın
şekil, rölyef, yarılma derecesi özellikleri taşkın
duyarlılığı üzerinde etkili rol aldığı kabul
edilebilir.
Kuzey sektörlü havzaların 1. ve 2. dizin
sayılarındaki dikkat çekici fazlalık ve bu
dizinlerin yüksek eğimli sahalarda olması; bu
havzalarda suyun sel karakterli akışı ve bu akış
tipinin olumsuz etkilerinin hesaba katılmasını
düşündürtmektedir.
5., 6. ve hatta 7. dizinlerin daha az eğim
değerlerine sahip sahaları drene ediyor olması;
buralarda toplanacak olan sıra dışı büyük
hacimlere sahip su kütlelerinin çevreye
yayılarak su basmalarına, tarım alanlarının su
altında kalmalarına neden olma ihtimali
oldukça yüksektir.
Hidromorfometrik parametre analiz sonuçları;
13
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bölge, yöreye ait “Fiziksel Planlama”, “Çevre
Düzeni Planı”, “Akarsu Havza Yönetimi” gibi
geleceğe yönelik tasarımlar için katkı sağlama
potansiyeline sahiptir.
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