


Neden Türkiye’de Müdahale Sorunu Devam Ediyor? 

Müdahalelerin ve Etkilerinin Tespiti mi Çok Zor? 

Mevzuatın Uygulanması mı Çok Zor ? 

Kriz Yönetimi Algılarımızı Kırmak mı Çok Zor ? 

Farkında Olmak, Bir araya Gelmek mi Çok Zor ? 



İÇERİK 

• Giriş 

• Güncel Tarihi Taşkınlardan Örnekler 

• Yasal Mevzuat 

• Dere Yatağı Müdahale Türleri 

• Dere Yataklarında Yapılan İyi Uygulama Örnekleri 

• 1 Boyutlu Hidrolik Model Uygulaması  

• Değerlendirmeler 

• Sonuç ve Öneriler 

 

 



GİRİŞ 



ÇALIŞMANIN AMACI 

Yaşanan taşkınlarda, kısa zamanda yoğun yağış ve 
dere yataklarına müdahale konuları göze 
çarpmaktadır.  

 

Kısa zamanda yoğun yağış veya sıklığının artması 
iklim değişikliğinin sonucu olarak açıklanırken, 
Ülkemizin önemli sorunlardan birisi olan ve 
yaşanan taşkınlarda sık sık gündeme gelen dere 
yataklarına müdahaleler bu çalışma kapsamında 
incelenerek önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 

 



TAŞKIN İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

• Taşkın; Bir akarsuyun, çeşitli sebeplerle yatağından 

taşarak çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı 

tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle etki 

bölgesinde normal sosyoekonomik hayatı kesintiye 

uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması olayını 

ifade eder. (SYGM, 2015) 

 

• Sel:  Şiddetli ani yağışların ardından, yamaçlardan, yan 

derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda katı 

materyal (asılı yük ve yatak yükü halinde sürüntü)  ihtiva 

eden büyük su kütlelerinin akarsu yataklarında, vadi 

yamaç ve tabanlarında, çukur alanlarda ve kıyılarda, 

kontrolsüz bir şekilde akması ve yayılmasıdır. (OSİB, 

2013a) 



TAŞKIN İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 

• Yeşil yol : Akarsu boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal 

koridorları, demiryolu güzergahı boyunca rekreasyonal 

kullanıma dönüştürülmüş kanal, manzara yollarını ya 

da parklar, doğal rezerv alanları, kültürel obje ya da 

tarihi yerleşimleri birbirine ve yerleşim alanlarına 

bağlayan çizgisel koridorlardır (Arslan ve diğerleri, 

2004). 



Taşkın Sebepleri : 

 

• Aşırı ve şiddetli yağışlar 

• Ani Kar erimeleri 

• Depremler, heyelanlar 

• Baraj yıkılmaları 

• İklim Değişikliği 

• İnsan kaynaklı faktörler 

- Dere yatağına müdahaleler 

- Havzada yanlış arazi kullanımı 

TAŞKIN İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 



Taşkın Faydaları : 

 

• Yeraltısuyu seviyesinin artması  

• Tarım arazilerinin verimini artırması  

• Kurak bölgelerde canlılar için yaşam kaynağı  olması 

• Biyoçeşitlilik ve ekosistemin devamına katkı sağlaması, 

• Balıkçılığı geliştirmesi ve canlı yoğunluğunu arttırması 

• Verimli delta ovaları oluşturması (Nil, Çukurova) 

 

TAŞKIN İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 



GÜNCEL TARİHİ 

TAŞKINLARDAN ÖRNEKLER 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

 

İncelenen tarihi taşkınlar : 

 

• 2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını   

• 2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını  

• 2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını 

• 2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını  

• 2007 Elazığ İl Merkezi (Şehir içi dereleri) Taşkını 

• 2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını  : 

 

Tarihi  : 24.09.2014  

Can Kaybı : 5 

 

Taşkının sebepleri: 
                                                                                    İçmeler Beldesi (DSİ) 

• Ani ve şiddetli yağış 

• İçmeler Beldesinin Sarı çay taşkın yatağında kurulması 

• Dere yatağı kesitinin daraltılması 

• Dere yatağı üzerindeki sanat yapılarının kapasitelerinin 

yetersizliği 

 

 

 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını : 

 

Tarihi         : 03-04.07.2012  

Can Kaybı  : 14 

Zarar Gören Yapı : ~3000 

 

Taşkının sebepleri:                                                (Tiryaki, 2013) 

 

• Şiddetli yağışlar ve toprağın doygunluğa ulaşması 

• Dere yataklarına müdahalelerin olması (Büz geçişleri, 

dere üzerinin kapatılması, akarsu yatağında çöp dep.) 

• Dere yatağı mansap şartının yeterince sağlanamaması  

 

 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını : 

 

Tarihi         : 15.12.2010  

Yıkılan Köprü : 5 

Zarar Gören Yapı : ~120 

Altyapı Zararı :630.237 TL 

Taşkının sebepleri: 

• Kış ayında yağan şiddetli yağmurun yerdeki karı eritmesi 

• konut, yol ve vb. yapıların akarsu yatağını daraltması 

• Kanalda süs amaçlı yapıların doğal akışı engellemesi 

• Sulama regülatörünün etkisi 

• Menfez kesitlerinin yetersizliği ve diğer müdahaleler 

 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını : 

 

Tarihi             : 8-12/09/2009  

Can Kaybı  : 32 

Zarar Gören Yapı : ~5300 

                                                                (Kömüşcü ve diğerleri, 2011) 

Taşkının sebepleri: 
 

• 4 gün süren aşırı ve şiddetli yağışlar  

• Hızlı nüfus artışı ve artan kentleşme ile dere yataklarına 

baskıların artması ve altyapı sorunları 

• Dere ve menfez kesitlerinin yetersizliği 

 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2007 Elazığ İl Merkezi (Şehir içi dereleri) Taşkını : 

 

Tarihi             : 4/05/2007  

Can Kaybı  : - 

Zarar Gören Yapı: ~40 

Tarım Alanı        : 485 dekar 

Taşkının sebepleri:                                               (Dursun, 2008) 

 

• Kısa sürede etkili yağmur ve dolu yağışı 

• Dere üzerinin kapatılması ve menfez kesitinin 

daraltılması, 

• Yağmur sularının yeterince drenajının yapılamaması, 

 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını : 

 

Tarihi             : 31/10-1/11/2006  

Can Kaybı  : 10 

Maddi Zarar   : ~ 35 Milyon TL 

Taşkının sebepleri: 
                                                                                          (Sunkar ve Tonbul, 2011) 

• 2 gün süreli yoğun yağışlar                  

• Şehrin büyük bölümünün İluh Deresi ve kollarının taşkın 

yatakları üzerine kurulması 

• Havzanın toprak yapısının genelde silt ve kil oluşturması 

• Taşkının sonbahar ayında olması ve bitki örtüsü zayıflığı 



GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLAR 

 

• İluh deresine bağlanan akarsu ağlarının (piramit) şekli 

• Yüksek nüfus artışı plansız gelişme ve şehirleşme 

• Etkilenen nüfusun ekonomik durumunun iyi olmaması 

(Briket ve kerpiç yapılar) 

• Dere yatağı kesitini daraltıcı faaliyetler 

• Çöplerin dere yatağına atılması  

 

 

 

 
       

                                                  (Sunkar ve Tonbul, 2011) 



YASAL MEVZUAT 



YASAL MEVZUAT 

Taşkın ve Dere Yataklarına Müdahaleler Hususunda İncelenen Yasal 

Mevzuat:  

 Kanunlar: 

 

 
 

 

 

   

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/ 



YASAL MEVZUAT 

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/ 



YASAL MEVZUAT 

Yönetmelikler : 

Genelgeler ve Tebliğ: 

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/ 



YASAL MEVZUAT 

Dere Yataklarının Mülkiyet Durumu : 

 

1858 tarihli Arazi kanunnamesinde, 1982 yılı TC 

Anayasa’sında, 3194 sayılı imar kanununda, 3621 sayılı Kıyı 

Kanununda dere yataklarının devletin hüküm ve tasarrufu 

altında olduğu genel olarak belirtilmektedir. 

 

 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda; doldurma ve kurutma suretiyle 

arazi elde edilebileceği, ancak bu arazilerin Devletin hüküm 

ve tasarrufu altında olduğu, özel mülkiyet konusu 

olamayacağı, 



YASAL MEVZUAT 

Ancak; 
 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 
 

Madde 708’de; “Birikme, dolma, toprak kayması veya 

kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme 

gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan 

yararlanmaya elverişli arazi Devlete ait olur. 

Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde 

öncelikle arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine 

devredebilir. 
 

3402 sayılı Kadastro kanunun 16. Maddesinin c bendinde;, 

istisnalar saklıdır.” ifadeleri yer almaktadır 

 

 

 

 



YASAL MEVZUAT 

İmar Planları : 

 

İmar planları, nazım imar planı ve uygulama imar planından 

meydana gelmektedir. 

 

3194 Sayılı İmar Kanuna göre imar planları aşamalarının 

büyük kısmı ilgili Belediyeler tarafından gerçekleşmekte ve 

onaylanmaktadır.  

 

Dere yatağı müdahalelerinde mekansal planlamaların önemi 

çok büyüktür. 

 

 

 



YASAL MEVZUAT 

Dere Yataklarına Müdahaleler Konusunda Yaptırım ve Cezai 

Müeyyide Hususlarının Yer Aldığı Kanunlar: 

 

1-Türk ceza kanunu,  

2- Kabahatler Kanunu,  

3- Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu,  

4-Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkındaki Kanun,  

5- İmar Kanunu,  

6- Çevre Kanunu 

 

 

 

 

 

 



YASAL MEVZUAT 

Türk ceza kanunu 

Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun; 

 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı 

korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, 

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur 

 

Mala zarar verme suçunun; 

 

b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden 

olmak suretiyle 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YASAL MEVZUAT 

1- AB Taşkın Direktifi : 
 

AB Taşkın Direktifi’nde temel yaklaşım havza bazında yönetim 

olup, amacı taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir 

yapı oluşturmak ve taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras 

ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri 

azaltmaktır.  

 

2- ABD Taşkın Sigorta Sistemi: 

 

Taşkın yönetimi mevzuatı ile gelecekteki taşkın zararlarını 

azaltmak ve mülk sahiplerinin potansiyel kayıpların ödenecek prim 

ve sigorta mekanizması yoluyla korunmasını sağlamayı 

hedeflemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAĞI MÜDAHALE 
TÜRLERİ 



GENEL OLARAK MÜDAHALE ÇEVRİMİ 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

1- Dere Yatağı İçerisine Bina vb. Yapıların Yapılması 

 

 

 
 

 

 

 

Dere yatağı kesitinin daralması, 

Evsel atıkların dere yatağına bırakılması 

Taşkın esnasında rüsubatın geçememesi  
 

Büyük boyutlu yapıların olması (cami, trafo binası, binalar vb.) 

veya yerleşim merkezlerinde bulunması dikkat çekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitlis (Tiryaki, 2013) Uşak (Tiryaki, 2013) 
 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

2- Dere Yatakları Üzerinin Kapatılması, 

 

 

 
 

 

 

 

Sebepleri; 

 

1- Kötü koku, çevresel ve sağlık endişeleri, 

2- Trafiğin rahatlatılması (yol, köprü, kavşak vb.) 

3- Alan kazanılması, (Pazar, otopark vb..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsun – Havza      
(Tiryaki, 2013) 

 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

3- Dere Yol ve Dolgu Yapımı Sebebiyle Dere Yatakları 

Kesitinin Daraltılması, 

 

 

 
 

 

 

 

                                                (Kasalak, 2010) 

Dere yatağına içerisinde alan kazanılması, yol yapılması vb. 

sebeplerle dolgu yapılması da  dere kesitini daraltmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

4- Dere Yatağına Uygunsuz Menfez, Büz vb. Geçiş 

Yapılarının Yapılması, 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dere üzerinden yaya geçişi ve araç ulaşımı sağlamak 

maksadıyla büzler veya farklı kesitlerde menfezler yapıldığı 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğla – Bodrum (Kasalak, 2010) 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

5- Dere Yatağına Tekniğine Aykırı ve İzinsiz Köprü      

Yapımı 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dere yatağına tekniğine aykırı ve izinsiz köprü yapılması 

durumunda taşkın esnasında bu yapılar yıkılabilmekte ve çeşitli 

can ve maddi kayıplara da sebep olabilmektedir. 

Tarihi köprülerin yanına yapılan yeni köprülerin kesitleri, tarihi 

köprü kesitine göre çok düşük de kalabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rize – İyidere 
(Tiryaki, 2013) 
  

İstanbul – Mimar Sinan Köprüsü 
(Turoğlu, 2010) 

Giresun – Karadere 
(Tiryaki, 2013) 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

6- Dere Yataklarından Kaçak Kum Çakıl Alımı Faaliyetleri 
 

Alındığı bölgede derenin hidrolojisini değiştireceğinden, Kum 

Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve 

Kontrolü Yönetmelik hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine riayet edilmelidir. 

7- Dere Yatağı Mansap Şartının Sağlanamaması  
 

Dere yataklarının çeşitli sebeplerle kesitinin daraltılması 

veya her hangi bir engel tarafından mansap şartının ortadan 

kaldırılması ve barajların mansap kesiminde proje 

kriterlerine göre bırakacağı maksimum debiye dikkat 

edilmemesi taşkın esnasında olumsuz etkiler 

oluşturmaktadır. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

8- Dere Yatağı Kesitini Daraltan Diğer Faaliyetler 
 

 

 

 

 

 

 

(Kasalak, 2010) 

Dere yataklarına evsel ve endüstriyel çöplerin atılması, 

moloz ve hafriyatların dökümü, heyelanlar, dere 

yataklarındaki rekreasyon tesisleri, kanalizasyon-içme suyu 

şebekelerin döşenmesi, izinsiz bent yapımı gibi faaliyetler 

dere yataklarının kesitini daraltabilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

9- Çarpık Kentleşme 
 

Risk altındaki sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen 

kontrolsüz kentleşme faaliyetleri dünyanın her köşesinde taşkın 

afetinin en önemli sebebidir (Uşkay ve Aksu, 2002). 

 

 

 

Nüfus Yoğunluğu Tarihi Taşkın Noktaları 

1927 2004 

(Y
ü
ce

şa
h
in

 v
e 

d
iğ

er
le

ri
, 
2
0
0
4
) 

(S
el

ek
 v

e 
D

ar
am

a,
 2

0
1

3)
 



DERE YATAĞI MÜDAHALE TÜRLERİ 

10- Taşkın Koruma Projelerinde Doğal Dere Yataklarının 

Daraltılması 
 

İle birlikte taşkın koruma projelerinde tabanın  

ve yan duvarların beton yapılması durumunda; 

                                                                                          (Demir, 2010) 

1- Bazı bölgelerde derenin doğal yatağının daralmasına, yeni oluşan alanlara 

yerleşim baskılarının artmasına 

2- Gelen rüsubat sebebiyle pürüzlülüğün artmasına ve proje kriterlerinin 

değişmesine 

3-Yeraltı suyunun beslenememesine ve bazı bölgelerde tatlı suyun direk denize 

akıtılmasına 

4- Canlıların suya erişiminin kesilmesine, dere içerisinde canlı yaşamının 

kaybolmasına 

5- İnsan, dere, tarih ve şehir bağının koparılmasına 

6- Doğal dere yatağı görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilmektedir. 
 

 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 
UYGULAMALAR  

ÖRNEK PROJELER 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

 

Taşkın, çevre, sağlık, tarih, habitat, rekreasyon, canlıların suya erişimi, 

ulaşım, estetik gibi hususlar göz önüne alınarak bir çok faydayı içinde 

barındıran örnek taşkın koruma ve yeşil yol projelerinde dere yatağı 

müdahalelerin asgari düzeyde tutulduğu görülmektedir.  
 

Dünyada ekolojik dengelerin korunabilmesi, yaşanabilir çevre 

oluşturulması amacıyla taşkın koruma ve yeşil yol planlamasına yönelik 

başarılı örnekler görülmektedir. 

(Demir,  2010) (OSİB, 2012) (DSİ, 2015) 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

• Yeşil yol projelerinin geneli ise nehir, dere ve vadi kenarlarında 

uygulanmaktadır.  

 

• Türkiye’ yeşil yollar ilgili tez çalışmaları yapılmış ancak peyzaj alanı 

dışına pek çıkılamamıştır.  Taşkın koruma ve yeşil yol projelerinin 

birleştiği proje sayısı azdır. 

 

 

 

 

 

Kayseri                           
Kaynak: www.haberler.com 

Afyon – Akarçay 
Kaynak: www.afyonyenigun.com 

Osmancık- Kızılırmak 
(DSİ, 2015) 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

Taşkın Koruma ve Yeşil Yol Projelerinin Faydaları 

 

1. Taşkının olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi, 

2. Nehir odaklı sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre 

oluşturulması, 

3. Halkın kendi yerine bağlılığının ve sahipliğinin arttırılması, 

toplumu birbirine bağlaması 

4. Nehir güzergahı boyunca aktivitelerin çeşitlendirilmesi (Rafting, 

balıkçılık, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik vb…) 

5. Ekosistemin geliştirilmesi,  

6. Hava -su kalitesinin geliştirilmesi, Sucul ve karasal canlı yaşamın 

gelişmesi 

7. Kentin geçmişini yansıtacak açık alan odaklı dere kenarlarında 

parklar oluşturulması 

8. Nehir güzergahında güvenli alanlar oluşturulması, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

9. Projelere yakın bulunan varlıkların (bina, arsa vb..) değerlerinin 

artması, ekonomik canlılık getirmesi, yeni dönüşüm olacak 

alanlar için örnek olması 

10. Kendine özgü bir sistem oluşturması, 

11. Ticari, konut yapımı, rekreasyon ve eğlence imkanları sunması, 

12. Daha ulaşabilir nehir kenarları oluşturması 

13. Doğal balık geçitleri sağlaması 

14. Kirliliğin önüne geçilerek yüzülebilir insanla etkileşimli, bir nehir 

sistemi oluşması, 

15. Emekli insanların şehirde kalma isteğini arttırması, 

16. Şehirdeki insanların fiziksel ve psikolojik sağlığını geliştirmesi, 

17. Ulaşım imkanlarını geliştirmesi 

18. Şehrin kalabalıklığı görüntüsü yerine ekolojik görünüme 

kavuşturması, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

Örnek Yeşil Yol Projeleri  

ABD Bayou Yeşilyol Projesi  

                                                                                                 (Crompton, 2011)  

Taşkın koruma ve yeşil yol projeleri sürdürülebilmesi ve desteklenmesi 

için sürekli bir bağış sistemi ve gönüllü çalışanlar bulunmakta ve birçok 

kuruluş tarafından desteklenmektedirler. 
 

Bayou Yeşil Yol Projesi ABD’nin Houston şehrinde yer almaktadır. 

Projenin yıllık faydalarının analizi yapılmıştır. 

Yaklaşık maliyeti  480 milyon $, yıllık fayda artışları; 
 

1- Sağlık Alanında (Fiziksel ve Ruhsal) Gelişmeler 77 milyon dolar 

• Sağlık Harcamalarında Tasarruf  

• Rekreasyonel Kullanım Değeri 

• Kentsel Uyum 

                                            

                                                                                                (Crompton, 2011) 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  
 

2- Şehrin çevresel gelişim ve korunması 22,5 milyon dolar 
 

• Taşkın koruma 

• Akış hızının düşürülmesi 

• Su kalitesinin artması 

• Ekosistemin geliştirilmesi 

• Hava kalitesi artması 

• Bisiklet kullanımının artması                                          (Crompton, 2011) 

 

3- Şehrin ekonomik gelişimi 17,5 milyon dolar 
 

• Şirketlerin ve halkın şehirde kalması 

• Maddi varlıkların (ev, arsa, ticarethane)  

• değerinin yükselmesi                                                          (Crompton, 2011) 

• Emekli insanların şehirde tutulması  

 

 

 

 

 

 

 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  
 

Güney Kore Cheong Gye Cheon Nehri Projesi 
 

1- Başlangıçta  yerleşimlerin dere yatağı kenarına ulaşması, temizlik ve 

hijyen problemleri,  

 

 

 

 

 

2- Çözüm olarak dere üzeri kapatılmış ve sonra da dere üzerine büyük 

bir otoyol inşa edilmiştir.  

 

(Kwon, 2011) 

(Kwon, 2011) 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  
 

1- Bu kadar yapılaşmadan sonra 2002 yılında  önemli bir karar alınarak  

Cheong G. C. Nehrinin doğal durumuna getirilmesi için proje başlatılmış 

 

 

 

 

 

 

2- Proje tamamlandıktan sonra  

 

(Kwon, 2011) 

(Kwon, 2011) 



DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Farkındalığının Arttırılmasında Örnek Uygulamalar 

 

(SYGM,2015c) (Öztunç, 2012) 



 

BEHZAT DERESİ 1 BOYUTLU 

HİDROLİK MODEL 

UYGULAMASI 

  



HAVZANIN KONUMU 

Behzat deresi menba da Geyras çayı ismini almakta olup Tokat il 

merkezinden geçerek şehir merkezinde Yeşilırmak nehrine 

bağlanmaktadır. 



BEHZAT DERESİ 

Behzat Deresi’nde Yaşanan Tarihi Taşkınlar 

 

1. 1862 Tokat Taşkını 

2. 1908 Büyük Tokat Taşkın 

3. 1949 yılı taşkını 

4. 1951 Yılı Taşkını 

 

OGM, DSİ, ÇEM Genel Müdürlükleri tarafından çeşitli 

projeler yapılmıştır.  



BEHZAT DERESİ ARAZİ ÇALIŞMALARI 

Gözlemler 

1- Behzat Deresi Menba Kesimi 

2- Behzat Deresi Doğal Yatakta Kesiti Daraltan Geçiş Yapıları 



BEHZAT DERESİ ARAZİ ÇALIŞMALARI 

3- Atıklar, Hafriyatlar, Dolgular  

4- Behzat Deresi Beton Kanaldaki Rüsubat 



BEHZAT DERESİ ARAZİ ÇALIŞMALARI 

5- Kapalı Kesitler (Otopark, Kavşak) 

6- Behzat Deresi Üzerine Yapılan Beton Plak Yaya Kaldırımları 



BEHZAT DERESİ ARAZİ ÇALIŞMALARI 

7- Yağmursuyu Bağlantıları 

6- Behzat Deresi Tokat Merkezde Yeşilırmak Nehrine Bağlanmaktadır 



    1 BOYUTLU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMASI 

Müdahaleli ve  Müdahalesiz olmak üzere 2 farklı durum için Q50, 

Q100, Q500 taşkın tekerrür debileri için çalıştırılmıştır. 

Hec-Georas üçgen model ve  

dere güzergahı görüntüsü 

HEC-RAS kesitler  



1 BOYUTLU HİDROLİK MODEL ÇIKTILARI 

Q500 



1 BOYUTLU HİDROLİK MODEL ÇIKTILARI 

Q50 



DEĞERLENDİRME VE 

BULGULAR 



DEĞERLENDİRME VE BULGULAR(1/5) 

• Taşkın hususunda 25 adet kanun, 8 adet yönetmelik, 4 adet genelge, 

1 adet Tebliğ incelenmiştir. 

 

• Ayrı ayrı mevzuatlarda yer alan veya güncel Türkiye şartlarını 

sağlayamayan, dil olarak da halkın anlamasının zorlayan taşkın 

hususundaki maddelerin uygulamasının ve takibinin yapılmasının 

kolay olmadığı görülmüş, bu sebeple de halkın ve kurumlarının 

taşkın hususundaki mevzuat hükümleri hakkında yeterli bilgi sahibi 

olamadıkları anlaşılmıştır. 

 

• Dere yataklarının mülkiyeti hususunda çeşitli istisnai maddeler ve 

dere yataklarında arazi elde edilmesi ile ilgili çeşitli maddeler 

bulunduğu görülmüştür. 

 



DEĞERLENDİRME VE BULGULAR(2/5) 

 

• Taşkınla doğrudan ilgili olan 4373 sayılı Taşkın Suları ve Su 

Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 72 yıl önce çıkarılmıştır. 

 

• 5216 Sayılı B.B. Kanunu’nda (Yeni kanun ile alanları ve sayıları arttı.) 

“derelerin ıslahını yapmak” ifadesi  ile 6200 sayılı (DSİ) Kanunu’nda 

yer alan “Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana 

getirmek” benzer ifadelerin yer aldığı görülmüştür. 

 

• İncelenen taşkın hususunda ki 38 adet mevzuatın, kurumlar arasında 

koordinasyonun güçlü olmasını gerektirdiğini göstermektedir. 

 

• Mevzuat hükümlerinin uygulanması noktasında sıkıntılar bulunduğu 

mütalaa edilmiştir.  

 

 



DEĞERLENDİRME VE BULGULAR(3/5) 

• Dere yataklarına müdahaleler hususunda mekansal planlamaların 

hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve denetim aşamalarında 

sıkıntılar olduğu görülmüştür. 
 

• Taşkın hususunda kurum görüşlerinin imar planlarına 

yansıtılmasının önemli olduğu görülmüştür. 
 

• Halkın farkındalığının geliştirilmesi noktasında iyi uygulama 

örneklerinin az olduğu, ayrıca kurumların ve medyanın da 

farkındalığının geliştirilmesi gerektiği, havzada kontrollu taşkın 

yaşanmasına izin verilmesinin de taşkın hafızası sağlayacağı 

görülmüştür. 
 

• Kurumlar tarafından yapılan projelerde, imar planlarının ve halkın 

ihtiyaçlarının (köprü sayısı vb.) dikkate alınması gerektiği 

görülmüştür. 



DEĞERLENDİRME VE BULGULAR (4/5) 

• Tüm havzalarda taşkın tehlike ve risk haritalarını içerecek taşkın 

yönetim planlarının hazırlanmasının önemi önemi görülmüştür. 

 

• Mekânsal planlamalarda onaylama ve koordinasyon görevi üstlenen 

kurumlarda taşkın hususunda uzmanların bulunması, kurumlar arası 

iletişimi kuvvetlendireceği gibi sorunun daha iyi anlaşılmasına ve 

çözülmesine katkı sağlayacağı görülmüştür. 

 

• Dere yataklarına uygun olmayan müdahaleler ile ilgili hukuki 

süreçlerin sıkıntılı olması ve yerleşimlere odaklanılması, kurumların 

çözüm noktasında adım atmalarını zorlaştırdığı kanısına varılmıştır. 

 

• AB Taşkın Direktifi’nde temel yaklaşımın havza bazında yönetim 

olduğu, ABD ise halkın taşkın sigorta ve prim mekanizması yoluyla 

korunmasını hedeflediği görülmüştür.  



DEĞERLENDİRME VE BULGULAR (5/5) 

• Taşkın koruma projeleri yapılırken risk unsuru sıfır olamayacağı için 

mümkün olduğunca dere yataklarının daraltılmamasının ve yapısal olmayan 

tedbirlerin detaylı bir şekilde incelenmesinin önemi görülmüştür.   

• Dere yataklarına müdahale hususlarını asgari düzeyde tutan, kaliteli bir 

yaşam felsefesini içeren, temelinde derenin doğal durumuna sahip çıkılan 

taşkın koruma ve yeşil yol projelerin dere yataklarına müdahaleler 

konusunda çözüm getirebileceği görülmüştür. 

• Dere yataklarına müdahalelerinde sadece taşkın hususu değil, çevre, 

sağlık, su kalitesi, planlama, gibi konuların dikkate alınmasının faydaları 

görülmüştür. 

• Kentleşme ve mekânsal planlama sürecindeki sıkıntıların dere yataklarını 

olumsuz şekilde etkilediği  görülmüştür. 

• 1 Boyutlu hidrolik model çalışmasında taşkın yayılım alanlarında 

müdahalelerin olumsuz etkileri görülmüştür.  

• Model çalışmalarında arazi çalışmalarının önemi görülmüştür. 

• Şehir merkezlerinde 1 boyutlu hidrolik model ve 2 boyutlu hidrolik model 

çalışmaları arasındaki farklar görülmüştür. 



SONUÇ VE ÖNERİLER (1/4) 

• Tarihi Taşkınlar  

• Havzada yaşanmış taşkınların sebeplerinin araştırılarak, tekrar taşkına 

sebebiyet vermeyecek şekilde havza bazlı çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi, 
 

• Yasal Mevzuat 

• Dere yataklarına müdahale hususlarındaki mevzuatların zamanında 

uygulanması, uygulanması aşamasında çeşitli sıkıntılar yaşanan 

mevcut mevzuat hükümlerinin güncel, anlaşılır, sade ve uygulanabilir 

özellik gösterip göstermediğinin ilgili kurumlarca irdelenmesi, 

• Dere yataklarına müdahale konularını da içeren 4373 sayılı kanunun 

1943 yılında çıkması sebebiyle Türkiye ve günümüz şartlarına uygun, 

sade, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde güncelleştirilmesi ve alt 

mevzuatlarla desteklenmesi, 

• Dere yataklarına müdahale ve taşkın yönetimi hususunda hazırlanması 

düşünülen mevzuat hükümlerinin ülkemiz için önem arz etmesi 

sebebiyle üst bir mevzuatta yer alabilmesi, 



SONUÇ VE ÖNERİLER (2/4) 

• Havza bazında taşkın tehlike ve risk haritalarını içerecek taşkın 

yönetim planlarının çıkarılması,  
 

• Mekânsal planlamaların hazırlanması, uygulanması, denetimi ve 

izlenmesinin etkin bir şekilde yapılması, 
 

• Taşkın sigorta sisteminin ve taşkın riskine göre vergi sisteminin 

değerlendirilmesi, 
 

• Mevzuat hükümlerinin Türkiye ve günümüz şartlarına uygun, sade, 

anlaşılır ve uygulanabilir olması, 

 

• Dere Yatağına Müdahaleler 
 

• Dere yatağı mülkiyetinin korunması ve dere yatağındaki insan 

faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar asgari düzeyde tutulması, 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER (3/4) 

• Dere yatağı müdahalelerinde genel olarak yerleşimlere 
odaklanılması durumlarında çözüm uzun ve sıkıntılı olabilmektedir. 
Bu sebeple müdahalelerin kendi içerisinde yerleşimler ve diğer 
müdahaleler olarak ayrılması ve süreçlerinin de ayrı olarak 
değerlendirilmesi, 

 

• Kamu kurumları tarafından yapılan projelerde halkın ulaşımı için 
gerekli yapıların türleri, sayıları, imar planları ve halkın ihtiyaçlarının 
göz önünde bulundurulması,  
 

• Dere yataklarına müdahale hususlarında kurumların ve yerel 
yönetimlerin çözüm odaklı çalışmalar yapması ve kurumlar arası 
koordinasyonun kuvvetli olması,  

 

• Dere Yataklarında Yapılan İyi Uygulama Örnekleri 
 

• Taşkın, çevre, sağlık, tarih, habitat, rekreasyon, canlıların suya 
erişimi, ulaşım, sağlık, estetik gibi hususlar göz önüne alınarak bir 
çok faydayı içinde barındıran havza bazlı taşkın koruma ve yeşil 
yollar projelerin ülkemiz nehir havzalarında değerlendirilmesi, 

 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER (4/4) 

• Halkın ve kurumların dere yatağının kullanımı konusunda tehlikenin 

varlığı konusunda farkında olması ve bu kapsamda farkındalığın 

arttırılmasında örnek uygulamaların sayılarının arttırılması, 
 

• Taşkın koruma projeleri yapılırken dere yataklarının mümkün 

olduğunca daraltılmaması, havzanın tamamının değerlendirilmesi ve 

yapısal olmayan tedbirlerin ilk seçenek olarak değerlendirilmesi, 
 

• Hidrolik Model Uygulaması 
 

• Bir boyutlu hidrolik model çalışmalarında taşkın yayılım alanları 

çıkmasına sebep olan, dere yatağındaki olumsuz müdahalelerin 

taşkını olumsuz etkilemeyecek şekilde mümkün olduğunca 

düzenlenmesi,  
 

• 1 boyutlu hidrolik model çalışmalarında yerleşim birimlerinde ki dere 

yataklarında taşkın yayılımı olması durumunda yerleşim biriminin 

büyüklüğüne ve önemine göre daha sağlıklı ve detaylı sonuçlar için 

2 boyutlu hidrolik modelin çalıştırılması, 

 

• önerilmektedir. 

 




