
SU VAKFI

Hedef 
İnsanlığa en fazla zarar veren doğal afetler arasında 

olan taşkın ve bununla ilgili olarak değişik yöreleri su 
basmasından can ve mallarını korumak için, insanların 
çok eski dönemlerden beri değişik önlemler aldıkları bi-
linmektedir. Bunun en uç olayının Nuh tufanı olduğun-
dan Kuran-ı Kerim’de açıkça bahsedilmektedir. Taşkınlar 
kurak ve özellikle yarı-kurak bölgelerde, yeraltı sularını 
beslemesi açısından faydalı olarak da yorumlanabilir. 
Ülkemizde ise taşkın denince hep zararlı afet olarak dü-
şünülmekte. Hâlbuki bunların faydalı yönleri göz ardı 
edilmemelidir. İnsanlar tarafından, aşırı yağış sonunda 
ortaya çıkan, yüzeysel su akış alan ve özellikle de mecra-
larında, su afetlerine karşı bilinçsizce yapılaşma, orman 
alanlarının tahrip edilmesi, tarım alanlarının ortaya çık-
ması, endüstri alanlarının taşkın hesaplamaları yapılma-
dan ve hatta hiç düşünülmeden yapılması doğal değil de 
belki de yapay taşkın afetlerine yol açmaktadır. Bunun 
en büyük sebeplerinden bir tanesi de belki, Türkiye’de 
taşkın koruma (kontrol) şeklinde su yapılarının yapılması 
ancak bunların öngörülerinin pek yapılmamasıdır. Taş-
kınlar iklim değişikliği etkileri ile beraber bazı yörelerde 
ve ülkemizin de bazı kısımlarında daha fazla rekor kıra-
cak biçimde ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelecekte taş-
kınlardan korunmak için mutlaka akılcı ve geçerli yön-
temlere göre hesaplamalarının yapılması gereklidir.

Bu kursta sadece Türkiye’de değil başka ülkelerde de 
taşkın olayları ile yakından arazi çalışması şeklinde yapı-
lan çalışmalar sonunda elde edilen çok yeni yöntemler 
de sunulacaktır. Öncelikli olarak olağan ve şimdiye kadar 
kullanılagelen yöntemler eleştirel olarak sunulduktan 
sonra bunları geçerlilik şartları belirlenecektir. Özellikle 
taşkın ölçümlerinin pek bulunmadığı yerlerde, yağış ve 
o yörenin yüzey şekilleri parametrelerinden yararlana-
rak taşkınların nasıl hesaplanabileceği durumları sunu-
lacaktır.

Katılımcı Nitelikleri
Taşkın konularına yakın ilgi duyanlar ile değişik di-

siplinlerden mezun üniversite sonrası meslek edinmiş 
olanların katılması tavsiye edilir. Bunlar arasında Me-
teoroloji Mühendisleri, Hidrologlar, Su Mühendisleri, 
Ulaştırma Planlayıcıları, Su Yönetim ve Planlamacıları, 
Sigorta Uzmanları vb. gelir. Katılımcıların kamu kuruluş 

ve özellikle de şirketlerden olması tartışma ortamının 
gelişerek değişik görüşlerin ışığı altında bilimsel ve yerel 
kuraklık sorunlarının en iyi biçimde planlanması ve yö-
netimi daha da iyi anlaşılacaktır.

Kısa Kurs Programı
Kısa kurs dört gün için planlanmıştır. Bu süre içinde 

katılımcılara temel teorik ilkeler, pratikte karşılaşılan 
kuraklık sorunları ve bunların sözel ve sayısal olarak 
yerli bilgisayar yazılımları ile açıklamaları yapılacaktır. 
İlk iki gün temel ilkeler, üçüncü günü kullanılan yöntem-
ler ve sonuncu günde uygulamalara yönelik sunumlar 
yapılacaktır. Katılımcıların çalıştıkları ortamlarda karşı-
laştıkları sorunlar varsa bunlara bilimsel cevapların ve-
rilmesine çalışılacaktır. Programın teoriden ziyade dün-
yanın değişik ülkelerinde yapılmış pratik uygulamaları 
içerecektir.

Günlük Program
Dört gün boyunca, öğle öncesi (09.00-12.00) ve son-

rasında (14.00-16.00) devam edecek olan kısa kursta, 
aşağıdaki konular yeri geldiğinde tartışma (soru – ce-
vap) şeklinde işlenecektir.

9 Ocak 2017, Pazartesi
Su ve Doğal Afetler

Doğal Su Afetleri; İklim Değişikliği; Taşkın Tanımı, Çe-
şitleri, Sebepleri; Taşkın Sınıflandırması, Sayısal Yükselti 
Modelleri (SYM); Araştırma Uygulama Projesi Tasarımı; 
Taşkın Zararları ve Değerlendirilmesi.

10 Ocak 2017, Salı
Taşkın Tasarım Debisi ve Önemi

Taşkın Debisi Tasarımı, Hesaplanması, Tahmini; Taşkın 
Verilerinin Hazırlanması, Yıllık Taşkın Debileri, Kısmi Taş-
kın Debileri, Yıllık-Kısmi Taşkın Debileri; Taşkın Verileri-
nin İhtimal Dağılım Eğrileri; Taşkın Riski Hesaplamaları, 
Yıllık Taşkın Debisi Hesaplamaları, İhtimal Kağıtları Nok-
talama Usulü, İhtimal Yoğunluk Fonksiyonu (İYF); Anah-
tar Eğrisi; Yağış Taşkın Riski Kavramı; Süre-Şiddet-Sıklık 
(SŞS) Eğrisi ve Çizelgeleri; Sıklık (Frekans) Çarpanı; Pratik 
Taşkın Hesabı Uygulaması; Bölgesel Çarpıklık Karakteris-
tikleri; Muhtemel En Büyük Yağış (MEY).

11 Ocak 2017, Çarşamba
Akılcı (Rasyonel) ve Uzman (Ampirik) Yöntemler

Alan Yaklaşımları; Taşkın Zarf Eğrileri, Debi-Alan-Yağış 
Yöntemleri; Kurak Bölge Taşkın Hesapları; Yağabilir Su 
Miktarı Hesabı, MEY (PMP) Hesabı; Yüzey Şekilleri, Tepe 
Debisi, Alan-Taşkın-Tepe-Debisi İlişkisi; Basit Sel Hesap-
ları; Yüzey Şekil (Geomorfolojik) Büyüklükler, Akılcı Yön-
temler; Uzman Yöntemler; Ani Taşkın Hesaplamaları; 
Taşkın Haritalarının Çıkarılması. 

12 Ocak 2017, Perşembe
Taşkın Plnlama ve Yöntemler

İklim Değişikliği ve Su Çevrimi; İklim Değişikliği ve Taş-
kınlar; Taşkınlar ve Etkileri; İklim Değişikliğinin Taşkınla-
ra Etkisi; İklim Değişikliği Taşkın Hesaplaması; Taşkına 
Karşı Savunma; Türkiye’deki En Büyük Taşkınlar; Dünya-
nın Değişik Yerlerinden Uygulamalar.

Kurs Malzemeleri
Kayıt ile beraber katılımcılara kısa kursta anlatılanlar-

dan daha geniş kapsamlı olarak bilgiler aktaran Türkçe 
yazılmış olan bir kitap verilecektir. Kurs sırasında kullanı-
lan tüm yazılımlar yerli yazılımlardır.

Kayıt Şartları
Kursa en fazla 25 kişi kabul edilecek ve öncelik sıra-

sına göre kayıtlara devam edilecektir. Katılımcılar kendi 
konaklamalarını temin edecekler ve bu konuda kendile-
rine gerekirse Su Vakfı yardımcı olabilecektir.

Kısa kursu talep eden kurum veya kişi tarafından is-
tediği kadar eleman gönderilebilecektir. Yukarıda belir-
tilen programın gerçekleştirilebilmesi için her katılımcı 
için 1.300,00 (Bin üçyüz) ₺’nin en geç 16 Aralık 2016 ta-
rihine kadar aşağıda belirilen Su Vakfı İktisadi İşletmesi 
hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.

Su Vakfı İktisadi İşletmesi: 
Vakıfbank Validesultan Şubesi 
TR49 0001 5001 5800 7268 6658 33
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BAŞVURU FORMU

Adı ve Soyadı :.............................................................

Ünvanı :............................................................. 

   .............................................................

Çalıştığı kurum :.............................................................

Haberleşme  
Adresi  :.............................................................

   .............................................................

    .............................................................

Tel  :.............................................................

Faks  :.............................................................

E-posta :.............................................................

Bu formun en geç 16 Aralık 2016 tarihine kadar haber-
leşme adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Haberleşme Merkezi

Libadiye Caddesi, Doğanay Sokak. No: 6 Kat:4 
Üsküdar, Istanbul, Turkiye

Tel : (216) 412 3383
Faks : (216) 412 3390
Web : www.suvakfi.org.tr
e-posta : egitim@suvakfi.org.tr
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