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ÖZET 

Havza, zirvelerden geçen su ayırım çizgisinin sınırladığı ve yağışlarla üzerinde toplanan yüzeysel suların tek bir çıkış 

noktasına ulaşabildiği, içbükey topoğrafik yapıya sahip bir arazi parçasıdır. Çeşitli fiziksel, hidrolojik ve ekolojik özellikleri 

bakımından birer topoğrafik ve hidrolojik arazi birimi niteliğinde olan akarsu havzaları, aynı zamanda birer planlama ve 

geliştirme birimleri olarak da düşünülmekte ve kullanılmaktadır(Okatan, A., Miraç, A. ve Urhan, O. Ş.). Yapılan çalışmada 
havzanın ve üzerindeki akarsu ağının hidrolojik analizde kullanılan morfolojik özelliklerinin belirlenmesi mümkün olmuştur. 

Çalışma alanı olarak seçilen Kırklareli – Pınarhisar ile İstanbul – Sultanahmet mevkileri arasında tarihi bir su isale hattı 

bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklarda yaklaşık 250 – 300 km uzunluğunda olduğu ifade edilen bu hattın Pınarhisar’dan 

İstanbul’a su getirmek amacıyla; Roma, Bizans ve Osmanlı zamanlarında inşa edilip kullanıldığı bilinmektedir.   

Bu çalışmada, hatta su verme olasılığı bulunan akarsular üzerinde ArcGIS 9.2 yazılımının ArcHydro uygulamasından 

yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı, harita üzerinden klasik yöntemlerle belirlenmesi zor ve zaman alıcı olan havza 

sınırlarının ve gerekli morfolojik özelliklerinin bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımından yararlanılarak belirlenmesidir. 

Bu işlem yapılırken, dereye ait havzanın tamamının sınırları değil, akarsuyun, isale hattı ile hemzemin olarak kesiştiği 

noktadan itibaren hatta su vermesi mümkün olan kısmının sınırları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda bir 

CBS katmanı olabilme özelliği taşımaktadır. 

Bu çalışmada, 1:25.000 ölçekli topografik haritalardan elde edilen eşyükselti eğrisi bilgileri kullanılmıştır. Sırasıyla işlem 

adımları; TIN dosyasının oluşturulması, dijital yüzey modelinin oluşturulması ve ArcGIS yazılımının ArcHydro uygulaması 

kullanılarak havza sınırlarının belirlenmesidir. Ayrıca bu çalışmada, 1:100.000 ölçekli topografik haritalardan elde edilen 

dijital yüzey modelleri ile 1:25.000 ölçekli topografik haritalardan elde edilen dijital yüzey modellerinin ArcHydro 

uygulamasında bir karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda havzanın taşkın hidrografının sentetik yöntemlerle 

belirlenmesi için  gerekli olan, ağırlık merkezi, akarsuyun ana kol uzunluğu ve havza alanı verilerine ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: ArcHydro, Havza, Dijital yüzey modeli, Coğrafi bilgi sistemi 

 

ABSTRACT 

 

TO DETERMINE THE BOUNDARY OF BASINS BY USING GIS AND DIGITAL SURFACE 

MODELS 

 
A basin is a part of land which is bounded by the water division line having a concave topographic form, conveying the 

precipitation falling onto it in form of flow to an outlet point. Basins which are considered as topographic and hydrologic 

land units with respect to their physical, hydrological and ecological properties can also be considered and used as planning 

and development units. Within the study it has been possible to determine the morphological properties of the basin and the 

river network to be used in the hydrologic analysis. 

 

A historical water supply system exists in the chosen study area starting from Kırklareli-Pınarhisar and ending at Istanbul-

Sultanahmet. According to various resources it is known that this 250-300 km long line has been constructed and used during 

the Roman, Byzantion and Ottoman periods to supply water from Pınarhisar to Istanbul.  

 

In this study ArcHydro application of ArcGIS 9.2 software has been used on the streams which most probably contributed to 

the system. The aim of the study is to determine the basin boundary and other morphological properties of the basin by a GIS 

software which otherwise should be done by working on a map manually which is  a very difficult and time consuming 

process.  While this application is done the outlet of the basin is taken as the point where the stream intersects the water 

supply line at the same level and not as the outlet of the complete basin. The results obtained show the features to be a GIS 

layer at the same time.    
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In the study topographic contour information obtained from 1:25 000 scaled maps have been used. Sequential operation steps 

are as follows; preparation of TIN files, preparation of digital surface modelling and determining the basin boundary by 

applying ArcHydro application of ArcGIS software. Other than that a comparison of ArcHydro applications of digital surface 

models obtained from 1:100000 scaled topographic maps and digital surface models obtained from 1:25000 scaled 

topographic maps has been done. As a consequence of the study, data as center of gravity of basin, the main line length of the 

stream and area of basin have been found which are required for the assessment of flood hydrograph of the basin by synthetic 

methods.         

 
Keywords:  ArcHydro, Basin, Digital surface model, Geographic information system 

 

GİRİŞ  

 
İstanbul’a su taşıyan sisteme su verme olasılığı bulunan dereler üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı, pafta 

üzerinden klasik yöntemlerle belirlenmesi zor ve zaman alıcı olan havza sınırlarının, ArcGIS 9.2 yazılımının 

ArcHydro uygulamasından yararlanılarak belirlenmesidir. Bu işlem yapılırken, dereye ait havzanın tamamının 

sınırları değil, derenin, isale hattı ile aynı yükselti değerinde kesiştiği noktadan itibaren hatta su vermesi 

mümkün olan kısmının sınırları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda bir coğrafi bilgi sisteminin 

katmanı olabilme özelliği taşımaktadır. 

Çalışma alanı Kırklareli ili Vize ilçesi Pınarhisar mevkiinden başlayarak İstanbul’un Eminönü ilçesi Sultanahmet 

mevkiine kadar uzanmaktadır. Bu bölge, 5 adet 1:100.000 ölçekli topoğrafik paftayı içermektedir. Bu paftalar; 

Kırklareli E19, E20, F19, F20 ve İstanbul F21’dir. Çalışmada, isale hattına su temin ettiği varsayılan 

Davalıpınar, Köydere (Kaynak deresi Köydere’nin mevsimliği olmak üzere), Soğucak Deresi, Kemer Deresi, 

İndere, Küçükkemer Deresi, Akpınar  Deresi ve Ergene Deresi ile Çakıllı köyünün doğu ve güneydoğusunda 

kalan derelerden Soğucak Deresi’nin incelenmesi hedeflenmiştir (Çeçen,1996). 

Bu çalışma, TÜBİTAK ve British Academy tarafından desteklenen bir proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

 

VERİ KAYNAKLARI ve KULLANILAN YAZILIMLAR 

 
Bu çalışmada, 1:25.000 ölçekli topoğrafik paftalardan üretilmiş eşyükselti eğrisi bilgileri kullanılmıştır. Bu 

bilgiler eşyükselti eğrilerinin dijitalleştirilmesi sonucu elde edilmiş ve “shp” dosyaları şeklinde temin edilmiştir. 

Paftaların tümünün projeksiyon koordinat sistemi UTM ve datum sistemi WGS 84’tür. 

Çalışmada ArcGIS 9.2 yazılımından, ArcMap uygulaması ile haritalama ve görselleştirme, ArcCatalog 

uygulaması ile veri yönetimi (ArcGIS Desktop Help), ArcHydro uygulaması ile havza sınırlarının ve gerekli 

diğer verilerin elde edilmesi konularında yararlanılmıştır (Maidment, D.). ERDAS IMAGINE 8.7 yazılımından 

ise paftaların ED 50 sisteminden WGS 84 sistemine dönüşümünde yararlanılmıştır (Leica Geosystems 

GIS&Mapping). 

 

YÖNTEM 
  

Uygulama sırasında, 1:100.000 ölçekli topoğrafik haritaların dijitalleştirilmesiyle elde edilen eşyükselti eğrisi 

bilgilerinin ArcHydro yazılımında çalışmak için yeterli olmadığı görülmüş ve çalışmada 1:25.000 ölçekli 

topoğrafik haritalardan elde edilen dijital ortamdaki eşyükselti eğrisi bilgileri tercih edilmiştir. Bu ölçeğin tercih 

edilmesinin sebebi, eşyükselti eğrilerinin 10 metrede bir geçirilmiş olmasıdır. 1:100.000 ölçeğinde 50 metrede 

bir geçen eşyükselti eğrileri, yazılımın araziyi modelleyebilmesi için yeterli olmamıştır. Çalışmada kullanılan 

1:25.000 ölçekli eşyükselti eğrili topoğrafik paftalar temin edildikten sonra izlenen işlem adımları aşağıdaki 

gibidir: 

1. TIN dosyasının oluşturulması 

2. Dijital yüzey modelinin oluşturulması 

3. ArcGIS yazılımının ArcHydro uygulaması kullanılarak havza sınırlarının belirlenmesi 

4. Soğucak Deresi hidrolojik incelemesi 
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Çalışma alanının iskeletini oluşturan Kırklareli ve İstanbul şehirleri arasındaki su isale hattı, GPS noktalarının, 

LANDSAT 7 ETM görüntüsü üzerine atılmasıyla gösterilmeye çalışılmıştır (Şekil 1).  Hat, kuzeybatı – 

güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır.  

 

Şekil 1: Hattın genel görünümü (LANDSAT 7 ETM) 

ArcHydro Uygulaması Kullanılarak Havza Sınırlarının Belirlenmesi 
 

Soğucak Deresi’ne ait dijital yüzey modeli, ArcMap modülünde açılmış ve dereye ait havzanın oluşturulması 

amacıyla ArcHydro modülüne ait “Terrain Processing” başlığı altından sırasıyla “Fill Sinks”, “Flow Direction”, 

“Flow Accumulation”, “Stream Definition”, “Catchment Grid Delineation”, “Catchment Polygon Processing”, 

“Drainage Line Processing” ve “Adjoint Catchment Processing” işlemleri seçilerek dereye ait ana kol ve yan 

kolları oluşturulmuştur (Sekil 2). 

 

 
Şekil 2: Soğucak Deresi’nin bilgi sistemindeki konumu 
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Su isale hattının Soğucak Deresi’nden aldığı su miktarının hesaplanması için havzanın, hattın su aldığı 

bölümünün belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hat ile derenin kesiştiği ve üzerinde GPS ölçmesi yapılan 

nokta belirlendikten sonra  “Point Delaneation” ikonu seçilmiştir. Böylelikle derenin hatta sağladığı suyun 

belirlenmesi esas alınmıştır  (Sekil 3). 

 

Şekil 3: Hatta sağlanan suyun belirlenmesinde esas alınan yeni havza 

 Soğucak Deresi Hidrolojik İncelemesi 

 
Akarsu havzasının belirlenen karakteristikleri doğrultusunda havzanın hidrolojik incelemesi yapılmıştır. Bu 

çalışmada, yağış ve akış kayıtlarının olmadığı durumlarda kullanılan Snyder sentetik birim hidrograf (SBH) 

kullanılmıştır (Bayazit, M. 2003). Havzanın QPR = 3,4 m³/s maksimum debisi havzanın birim hidrografının  

tPR =4,66 saat gecikme zamanı ampirik ifadelerden elde edilmiştir.  

 

Havzanın geçiş süresi, havzanın eğimi, anakol uzunluğu kullanılarak Kirpich denklemiyle 2,4 saat olarak 

bulunmuştur. Bu değerler kullanılarak 2 yıllık dönüş aralığı için 77m³/s ve 10 yıllık dönüş aralığı için 143 m³/s 

‘lik taşkın debileri hesaplanmıştır. Hesaplamada Lüleburgaz yağış istasyonunun yağış-şiddet-süre-tekerrür 

eğrileri kullanılmıştır (DMİ).  

 

SONUÇLAR 

 
Çalışmada, isale hattına su temin ettiği varsayılan Davalıpınar, Köydere, Soğucak, Kemer, İndere, Küçükkemer, 

Akpınar ve Ergene Dereleri ile Çakıllı Köyü’nün doğu ve güneydoğusunda kalan derelerden Soğucak Deresi 

incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda havzaların su kapasitelerinin hesaplanmasında gerekli olan, ağırlık 

merkezi, akarsuyun ana kol uzunluğu ve havza alanı verilerine ulaşılmıştır. Ayrıca havza sınırlarını ve alanını 

görsel olarak da elde etmek mümkün olmuştur.  

 

1:100.000 ölçekli topoğrafik haritalarda eş yükselti eğrilerinin 50 metre aralıkla geçmesinden ötürü bu çalışmada 

kullanılan ArcHydro programı için 1:100.000 ölçeği yeterli olmamıştır. 

İnceleme havzasında ayrıca, dijital yüzey modeli kullanılarak elde edilen havza özellikleri ile taşkın pikleri SBH 

ile hesaplanmıştır. Özellikle akım ölçümlerinin olmadığı havzalarda kullanılan SBH için havza özelliklerinin 

doğru olarak belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.  

Su kaynaklarının geliştirilmesinin büyük önem kazandığı günümüzde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı yararlı 

olacaktır. 
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