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ÖZET 

 

Taşkın olayları doğanın bir parçası olup dere yataklarına uygun olmayan 

müdahaleler nehir havzalarındaki doğal durumu bozmakta ve taşkınların afete 

dönüşmesine ve taşkın zararlarının artmasına sebep olmaktadır.   

 

Çalışma kapsamında dere yatağına müdahaleler ve taşkın hususunda 

Türkiye’deki yasal mevzuat incelenmiş, AB Taşkın Direktifi ve Amerika’daki taşkın 

sigorta sistemi genel hatları ile açıklanmıştır. Türkiye’de dere yataklarına 

müdahalelerin, neden, nasıl oluştuğu belirtilmiş, son yıllarda Türkiye’de yaşanan can 

ve maddi kayıpları yüksek bazı tarihi taşkınlar incelenerek dere yataklarına olumsuz 

müdahalelerin bu taşkınlardaki etkileri değerlendirilmiştir.  

   

Dünya’da ve Türkiye’de taşkın koruma ile birlikte hava - su kalitesi, canlı 

yaşamı, sulak alan, sağlık, ulaşım ve estetik gibi bir çok boyut dikkate alınarak 

yapılan havza esaslı iyi uygulamalar kapsamındaki çeşitli örnek projeler 

incelenmiştir. Dere yataklarına müdahale hususlarının asgari düzeyde tutulduğu söz 

konusu örnek projelerin özellikleri,  sonuçları ve etkileri değerlendirilerek öneriler 

sunulmuştur. 

 

Tokat il merkezinden geçen Behzat deresi örnek çalışma havzası olarak 

seçilmiştir. Behzat deresinde arazi çalışmaları gerçekleştirilerek uygun olmayan 

müdahaleler belirlenerek mevcut durum yerinde görülmüştür. Behzat deresinde 

yaşanmış tarihi taşkınlar ve taşkın koruma maksatlı çalışmalar ve projeler 

incelenmiştir. Behzat deresinde 1 boyutlu hidrolik model (HEC-RAS)  çalışması 

gerçekleştirilmiş, modele girilen veriler ile arazi incelemeleri neticesinde elde edilen 

veriler kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Model çıktıları 

değerlendirilerek öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Dere Yatağı, Model, Müdahale, Taşkın 
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ABSTRACT 

 

While flood events are a part of nature, inappropriate interventions to 

riverbeds disrupt the natural state of river basins and turn floods into natural disasters 

increasing their damage. 

 

In this study, intervetions to riverbeds and legislation related to flood in 

Turkey were investigated. European Union Floods Directive and flood insurance in 

the United States were described in general terms. Interventions to the riverbed in 

Turkey and occurrences of them were defined, historical floods that occured in our 

country that caused significant damage and casualities have been investigated to 

evaluate the effects of interventions to riverbeds on floods. 

 

Besides flood protection, basin level applications including many dimensions 

such as air – water quality, habitat creation, recreation, wetlands, health, 

transportation and aesthetics in Turkey and in the world are evaluated according to 

their relationships, effects, and outcomes. In this projects, interventions to river beds 

were kept in the maximum level, recommendations were made by investigating their 

results and effects. 

 

Behzat creek passing through Tokat city center has been selected as pilot 

working creek and field works has been carried out in order to identify the 

interventions to riverbed. Previous projects and studies of the basin as well as 

historical floods were investigated and a 1D hydraulic model (HEC-RAS) was run. 

Input data used in the model and data obtained from the field have been checked. 

Model outputs have been evaluated and suggestions have been offered. 

 

 

Keywords: Riverbed,  Model, Intervention, Flood 
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BÖLÜM 1 

 

1. GİRİŞ 

 

Taşkın olaylarında, 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 

dere yataklarına müdahaleler bu tezde incelenerek önerilerde bulunulması 

amaçlanmıştır. 

 

Türkiye’deki derelerde sıklıkla görülen dere yatağına müdahalelerin yaşanan 

taşkınlarda sık sık gündeme gelmesi sebebiyle, bu sorunun çözümüne yönelik 

çalışmalar yapılması, uygulanabilir öneriler geliştirilmesi, taşkın hususunda 

farkındalık oluşturulması ve taşkın hususuna uyum sağlanması önem arz etmektedir. 

 

Doğal ya da insan müdahalesi sonucu oluşan afetlerin en önemlilerinden biri 

olan taşkınların temel özelliği, insanlar için hiçbir zaman tümüyle bertaraf 

edilemeyen, sürekli bir problem oluşturmalarıdır. Toplumlar, yüzyıllardan beri taşkın 

tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarından, bu ekstrem olayın kontrolü amacıyla 

araştırma ve mücadele faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak günümüzde ulaşılan 

bilgi birikimine rağmen sorun çözümlenmiş değildir. Taşkınlar, ülkemiz de dahil 

olmak üzere dünyanın pek çok yöresinde halen daha etkili olmakta, önemli ölçüde 

can ve mal kaybına neden olmaktadırlar (Onuşluel ve Harmancıoğlu, 2002). 

 

Türkiye, taşkınların oluşturduğu olumsuz etkilere oldukça sık maruz 

kalmaktadır. 1900-1950 dönemine kıyasla 1950-2000 yılları arasında şehirlerin nüfus 

ve alanlarının hızlı bir şekilde artması, bu dönüşümde, düzenli ve planlı konut 

ihtiyacının tam olarak karşılanamaması ve şehir alt yapılarındaki eksiklikler dere 

yataklarına baskıların artmasına sebep olmuştur.  
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Şekil 1.1 1955-2012 Arasında Yaşanan Taşkınlar ve Can Kayıpları (SYGM, 2014) 

 

Mevcut envanter verileri itibari ile taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp 

her yıl için ortalama 100.000.000 ABD $’na ulaşmaktadır. (Altundal,  2010) 

 

Avrupa da 1986-2006 yılları arasında taşkın zararı yaklaşık 100 milyar €’dur  

(CEA, Brussels, Belgium, 2007).  

 

1998–2004 yılları arasında, Avrupa’da meydana gelen taşkınlar tüm doğal 

felaketlerin % 43’ünü oluşturmuştur. Bu dönem boyunca, Avrupa’da 700 can 

kaybına, yarım milyon insanın yer değiştirmesine ve en az 25 milyar Euro’luk 

ekonomik kayba yol açan 100 büyük taşkın yaşanmıştır (Efeoğlu ve diğerleri, 2010). 

 

AB son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle taşkınların sıklığının ve şiddetinin 

artış göstermesi neticesinde taşkınlara verdiği önemi arttırmıştır. AB Taşkın direktifi 

ile de üye devletlere taşkınlar hususunda bir takvim içerisinde yükümlülükler 

getirmiştir. 

 

Uluslararası acil afetler veri tabanı verilerine göre ise dünyada 1900-2008 

yılları arasında; 2238 taşkın olmuş, 2 milyara yakın kişi etkilenmiş, 3 milyona yakın 

kişi hayatını kaybetmiş, 200 Milyar ABD Doları üzerinde zarar oluşmuştur.  

(Altundal,  2010) 

 

 

 



3  

 

BÖLÜM 2  

 

2. TAŞKIN HUSUSUNDA 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, 2015a) 

 

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) 

 

AB ülkelerine baktığımızda 2007 yılında kabul edilen taşkın direktifinde, 

taşkının normal şartlarda sularla kaplı olmayan alanların geçici olarak su ile 

kaplanması olarak ifade edilmekte olup kanalizasyon (atık) sistemlerinden kaynaklı 

taşkınlar hariç olmak üzere bu taşkınların nehirden, dağ sellerinden, kıyı 

taşkınlarından kaynaklı taşkınları kapsadığı ifade edilmektedir. 

 

Ayrıca direktifte taşkın risklerinin havza bazında değerlendirilmesi ve 

yönetilmesi odaklı bir yapı oluşturulması ve taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel 

miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltılmasına 

yönelik çalışmaların önemi vurgulanmaktadır. 

 

Taşkın Yönetim Planı: Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanan, 

taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu 

hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemleri içeren yönetim planını ifade 

eder. (OSİB, 2015) 
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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). 

 

2.1 Taşkın Sebepleri 

 

1- Aşırı ve şiddetli yağışlar 

2- Ani Kar erimeleri 

3- Depremler, heyelanlar 

4- Baraj yıkılmaları 

5- İnsan kaynaklı faktörler 

5.1-Dere yatağı müdahaleleri 

5.1.1 Dere yatağı içerisine bina vb. yapıların yapılması 

5.1.2 Dere yatakları üzerinin kapatılması 

5.1.3 Yol ve dolgu yapımı sebebiyle dere yatakları kesitinin daraltılması 

5.1.4 Dere yatağına uygunsuz menfez, büz vb. geçiş yapılarının yapılması 

5.1.5 Dere yatağına tekniğine aykırı ve izinsiz köprü yapımı  

5.1.6 Dere yatağı kesitini daraltan diğer faaliyetler  

5.1.7 Dere yataklarından kaçak kum çakıl alımı faaliyetleri 

5.1.8 Çarpık kentleşme  

5.1.9 Dere yatağı mansap şartının sağlanamaması 

5.1.10 Taşkın koruma projelerinde doğal dere yataklarının daraltılması  

5.2- Havzada yanlış arazi kullanımı 

 

2.2 Havzada Taşkına Etki Eden Doğal Faktörler 

 

1- Havzanın jeomorfolojik özellikleri 

1-1 Havzanın büyüklüğü 

1-2 Havzanın şekli 

1-3 Havzanın eğim özellikleri 
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2- Havzanın jeolojik özellikleri 

3- Havzanın bitki örtüsü özellikleri 

4- Havzanın hidrografik özellikleri 

4-1 Havzada akarsu ağı şekli 

4-2 Akarsu akım değerleri 

5- Havzanın Meteorolojik özellikleri 

5-1 Sıcaklık  

5-2 Yağış şekli ve süresi 

6- İklim değişikliği 

  

2.3 Taşkının faydaları 

 

1- Havzada yer altı suyu seviyesinin artmasını sağlar.  

Ülkemizde de jeolojik olarak geçirgen bölgelerde yer altı suyu miktarını ve 

seviyesini arttırmak maksadıyla taşkın suyunu depolayıp yer altı suyunu 

beslenmesi maksadıyla depolamalı tesisler yapılmaktadır. 

 

2- Getirdiği verimli toprak ve mineraller taşkın sahasındaki tarım arazilerinin 

verimini artırır. 

 

3- Taşkın suları kurak ve yarı kurak bölgelerde canlılar için yaşam kaynağı olup 

belli periyotlarda bu bölgelerde taşkınların gelmesi canlı yaşamı için önem 

taşımaktadır.  

 

4- Yağmur suyu (tatlı su) taşkınları nehir havzasındaki ve taşkın yatağında ki 

biyoçeşitlilik ve ekosistemin devamına katkı sağlar. Bu sebeple birçok uzman 

tarafından kontrollü olarak nehirlerde zarar vermeyecek düzeyde ve belli 

dönemlerde taşkın oluşmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 

5- Taşkın göl ve nehirlere besleyici maddeleri taşıdığından balıkçılığı geliştirir 

ve canlı yoğunluğunu da arttırır. 



6  

 

6- Periyodik taşkınlar, bazı nehirlerde getirdikleri sediment ve rüsubat ile 

verimli delta ovaları oluşturmaktadır. Nil nehri, ganj nehri, Seyhan ve Ceyhan 

nehrinin oluşturduğu Çukurova, Kızılırmak nehri Bafra ovası, Yeşilırmak 

nehri Çarşamba ovası vb. 

 

Bir çok uzman tarafından doğal ortam ve doğal süreçte taşkın olayının faydalı 

olduğu, ancak taşkın yatakları içerisine insan faaliyetleri ve müdahalelerin girmesi 

durumunda özellikle yerleşim birimlerinde taşkın zararlarının ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir. 

 

2.4 Taşkın zararları 

 

1- Can Kayıpları 

1- Ekonomik Kayıplar  

2.1 Konut, köprü vb.. yapıların yıkılması, 

2.2 İçme suyu şebekesinin zarar görmesi 

2.3 Ulaşım sisteminin zarar görmesi 

     2.4 Tarım alanlarının zarar görmesi 

3-  Çevresel Zararlar 

4- İnsan Sağlığı Zararları 

4.1 Bulaşıcı Hastalıklar 

4.2 Yaralanmalar 

4.3 Psikolojik Hastalıklar 
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BÖLÜM 3 

 

3. GÜNCEL TARİHİ TAŞKINLARDAN ÖRNEKLER 

 

Taşkın afetlerini yalnızca meteorolojik oluşumlara bağlı olarak ifade 

etmek mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi ekonomik  gelişme faaliyetinin  

yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin  

beraberinde getirdiği kentleşme aktivitesi, akarsu havzalarının muhtelif 

kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük ölçüde 

arttırmaktadır. Bu durum ise havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve 

sonuçta büyük  miktarda can  ve mal kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır. 

Akarsu  havzaları içinde büyüyen  yerleşimler, açılan yeni yollar ve kurulan yeni 

tesisler ile arazi yapısı değişmekte, elverişsiz tarım yöntemleri ile topraklar daha 

yoğun bir şekilde kullanılmakta, ormanlar ve meralar tahrip edilmekte, tüm 

bu koşullarda taşkın afetleri giderek daha büyük ve sık olarak görülmektedir. (Ozcan, 

2007) 

 

Yurdumuzda, doğal vejetasyonun tahribatı, çarpık şehirleşme, dere 

yataklarındaki yapılaşmadan dolayı sel ve taşkın olaylarının neden olduğu zararlar 

artmakta, can ve mal kaybına yol açan afetler daha sık görülmektedir. 1998 yılı 

Mayıs ayında, Batı Karadeniz’de özellikle Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve 

Bartın illerinde meydana gelen sel afetlerinde 2 milyondan fazla kişi etkilenmiş ve 

30’dan fazla can kaybı meydana gelmiştir. Yine aynı sel olaylarında bölgedeki irili 

ufaklı 151 dere ve ırmak yatağı taşmış ve 478 ev tamamen su altında kalmıştır. Bu 

şekilde geniş alanları kaplayan sel afetleri olduğu gibi, dar alanda etkili olan ani sel 

olaylarına ait örnekler de ülkemizde çoktur. 3-4 Kasım 1995 tarihlerinde Ege 

kıyılarını etkisi altına alan şiddetli yağışlar İzmir ve civarında ani taşkınlara sebep 

olmuş ve bunun sonucunda 61 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce bina ve yerleşim yeri 

maddi hasara uğramıştır. (Kömüşcü ve diğerleri, 1998) 

 

Bu çalışmada son dönemlerde yerleşim birimlerinde gerçekleşen ve zarar 

boyutu büyük olan taşkınlar incelenmeye çalışılmıştır. Tarihi taşkınların sebepleri, 
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sonuçları irdelenerek dere yataklarına müdahale hususunun bu taşkınlara etkisi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

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 

 

3.1 2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını   

 

Hatay ili, Erzin ilçesi İçmeler mevkiinde 24.09.2014 tarihinde 23:00 sularında 

başlayan yağış sonucunda, yaklaşık 4,5 saat içerisinde Erzin Meteoroloji 

istasyonundan alınan değerlere göre 71.5 mm yağış düştüğü tespit edilmiştir. 

Yağışlar sonrası Erzin İlçesi İçmeler Beldesi içerisinden geçen Sarı Çayın taşması 

sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi hasar meydana gelmiştir. (DSİ) 

 

Taşkının sebepleri; (DSİ) 

- Ani ve şiddetli yağış 

- İçmeler beldesinin Sarı çay taşkın yatağı içerisine kurulması 

- Dere yatağı kesitinin daraltılması 

- Dere yatağı üzerindeki sanat yapılarının kapasitelerinin yetersizliği 

  

            

            Şekil 3.1 İçmeler Beldesi (DSİ) 
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından 

27.09.2014 tarihinde taşkın olayı yerinde incelenmiş ve yapılan inceleme sonucu 

edinilen bazı bilgiler, fotoğraflar (Şekil 3.2) ve taşkının sebepleri aşağıda verilmiştir. 

(JMO, 2014) 

 

Bölgede yaşanan taşkın ve selin ana nedenleri; 

 

- İçmeler Mevkiinde yer alan dere yatağın ağaç dal, yaprak ve molozla 

dolması/doldurulması sonucu yağan yağışlara geçit vermeyerek sedde 

oluşturması ve bu seddenin ani olarak patlaması sonucu oluşan basınç, 

- Dere yatağı içi / kenarlarının plansız olarak konut ve işyeri yapılmasına 

açılarak dere yatağı kesitlerin daraltılması,   

- Dere yatakları üzerinde yer alan menfez ve köprülerin taşkın riski göz önüne 

alınmaksızın inşa edilmesi, 

 

 

  

Şekil 3.2 Hatay, Erzin, İçmeler Beldesi Taşkını (JMO, 2014) 

 

 

3.2  2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını 

 

Samsun ili Canik ilçesinde; 03.07.2012 Salı günü gece başlayan ve 

04.07.2012 Çarşamba sabaha kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, Canik ilçe 

merkezinde taşkına ve taşkın zararlarına neden olmuştur. (DSİ) 
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Taşkın sonucunda 14 kişi yaşamını yitirmiş, büyük maddi hasar oluşmuştur. 

 

Samsun’da 2012 yılı yazında oluşan taşkınlara ani sağanak yağışlar neden 

olmuştur. Özellikle her iki dönemde de Samsun yöresini etkisi altına alan Alçak 

Basınca bağlı olarak şiddetli sağanak yağışlar oluşmuştur. 4 Temmuz tarihlerinde 

birkaç saat içerisinde m2’ye 68,4 mm, 6 Ağustos 2012 tarihinde ise 127 mm yağış 

düşmüştür. Bu değerler 35 yıllık günlük ortalama yağış değerlerinin 30-60 kat 

üzerinde gerçekleşmiştir. Her iki taşkının sonucunda 1111 konut, 1507 işyeri, 327 

depo, 36 kamu binası ve 23 ahır ve samanlık taşkın sularından zarar görmüştür. 

Taşkına bağlı olarak Samsun- Sinop karayolu 30 cm kalınlığında çamur tabakası ile 

kaplanmış ve ulaşıma 3-4 saat ara verilmiştir. Yine tramvay hattı da sular altında 

kalmış ve 6 saat ulaşıma kapanmıştır ( Bahadır, 2014). 

 

Taşkının sebepleri;  

 

1-Şiddetli ve yoğun yağışlar,  

2- Taşkından öncede devam eden yağışların toprağın doygunluğunu arttırması, 

3-Dere yataklarına (büz geçişleri, dere yatağı üzerinin kapatılması, çöplerin 

dökülmesi) müdahalelerin olması, 

4- Dere yatağı mansap şartının yeterince sağlanamaması (Şekil 3.4),  

 

2012 yılında Samsun ilinde yaşanan taşkın sonrasında ki durum Şekil 3.3’de 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.3 2012 Samsun Taşkını (Tiryaki, 2013) 
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Şekil 3.4 İncirli deresi mansabı Lovelet AVM (Tiryaki, 2013) 

 

 

3.3  2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını 

 

Çarşamba Çayı, Büyük Konya Kapalı Havzası’nın güneybatısında yer alır. 

Orta Toroslar’ın en batısını oluşturan ve yer yer 2500 metreye yakın yükseltilere 

sahip Geyik Dağları’ndan kaynağını alır. Genel olarak kuzeybatı yönlü hareket eder. 

Bozkır İlçesi’nin içinden geçerek Çumra Ovası’na ulaşır. Büyük ölçüde Akdeniz 

Yağış Rejimi etkisinde olan Çarşamba Çayı zaman zaman yatağından taşarak çeşitli 

zararlara yol açmaktadır. Son olarak 15 Aralık 2010 tarihinde yaşanan taşkın olayı da 

bunlardan biridir (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

11 Aralık tarihinde, Seydişehir’de (rakım 1131 m.) kuvvetli (31,1 mm); 

Hadim’de (rakım 1552 m.) de çok kuvvetli (58 mm) yağış meydana gelmiştir. 12 

Aralık tarihinde ise her iki merkezde de kuvvetli yağış gerçekleşmiştir. Seydişehir ile 

Hadim’de 13 Aralık tarihinde yağış biraz azalsa da 14 Aralıkta yağış artarken, 

yerdeki kar miktarı düşmüş ve 15 Aralık’ta leke halini almıştır (Buldur ve Sarı, 

2012). 

 

Yerdeki karın bu denli hızlı erimesi büyük ölçüde yağan yağmurun tesirlerine 

bağlıdır. Görüldüğü üzere, DSİ raporuna yansıyan yöre halkı (Bozkır) ifadeleri ile 

Seydişehir ve Hadim istasyonlarının o günlerdeki hava koşullarına ilişkin verileri 
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örtüşmektedir. Özetle belirtmek gerekirse; 15 Aralık 2010 Bozkır sel ve taşkınının 

temel itici gücünü kuvvetli kar yağışını takiben meydana gelen yağmurun yerdeki 

karı eritmesi oluşturmuştur (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

 Taşkın esnasında akım, Bozkır’ın yukarısındaki Sorkun istasyonunda 

01:30’da; aşağısındaki Pınarcık istasyonunda ise saat 05:00’da pik yapmıştır. Sorkun 

istasyonunda 15 Aralık saat 01:30’da  60,8 m3/sn olarak pik yapan akım, 2,83 m3/sn 

olan Aralık ayı ortalamasından 30 kat daha fazladır. Aynı şekilde Pınarcık istasyonun 

05:00’daki 73,1 m3/sn olan pik akım miktarı da 2,88 m3/sn olan Aralık ayı ortalama 

akımından yaklaşık 25 kat daha fazladır. 1986 yılında 36 m3/sn, 2004 yılında 38,2 

m3/sn, 2009 yılında 24,6 m3/sn ve bu taşkının yaşandığı 15 Aralık 2010 tarihinde 

60,8 m3/sn’lik akım gerçekleşmiştir (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

Çarşamba Çayı Hidrografya Haritası ve bölgenin Topografya Haritası Şekil 

3.5’te gösterilmektedir.  

 

  

Şekil 3.5 Çarşamba Çayı Hidrografya Haritası ve Sahanın Topografya Haritası 

(Buldur ve Sarı, 2012) 
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Şekil 3.6 Yağışın Aylara Dağılış Grafiği (Buldur ve Sarı, 2012) 

 

Bozkır ilçesinin yağışın aylara dağılımı şekil 3.6’da verilmiş olup yıllık ortalama 

yağış miktarı 519.8 mm’dir (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

Konya Bozkır ilçesi Çarşamba Çayı Taşkını’nın sebepleri aşağıda maddeler halinde 

verilmektedir (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

- Kış ayında yağan şiddetli yağmurun yerdeki karı eritmesi ile akım miktarını 

arttırması 

- Dere kasabasının dar vadi içine kurulmuş olup konut, yol ve diğer hizmetlerin 

akarsu yatağını daraltması, 

- Bozkır İlçe merkezi akarsu kanalı içerisinde süs amaçlı yapıların su doğal 

akışını engellemesi, 

- Bozkır ilçesi çıkışında sulama maksatlı regülatörün suyun doğal akşını 

engellemesi 

- Bozkır ilçesi menbasında ki Çökelez deresi üzerindeki menfez kesitlerinin 

yetersiz olması, 

- Dar tarım arazilerinin sulanması veya yer kazanma maksadıyla dere yatağı 

müdahalelerinin olumsuz etkileri  

 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü raporlarına göre ise akarsu üzerindeki 13 köprüden 

5’i yıkılmış ve 8’i hasar görmüş; Bozkır ilçe merkezinde 70 ev ve işyeri ile Dere 

kasabasında 50 ev taşkından olumsuz etkilenmiştir. İller Bankası 16. Bölge 

Müdürlüğü uzmanları kanalizasyon ve içme suyu şebekesindeki hasarı 630.237 TL 

olarak hesaplamıştır (Buldur ve Sarı, 2012). 
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Bozkır Belediyesi tarafından hazırlanan tespit tutanağına göre; farklı 

ebatlarda 3000 metrelik kanalizasyon borusu ve 1800 metrelik su borusu hasar 

görmüştür. Tarım İl Müdürlüğü raporuna göre; havza içerisinde kalan köy ve 

kasabalara ait 485 dekar tarım arazisi selden zarar görmüştür. Bu araziler kavaklık, 

sebze ve meyve bahçeleri ile tahıl tarımı yapılan alanlardan oluşmaktadır. En çok 

zararın meydana geldiği Yolören ve Karacahisar köyleri sebze-meyve üretiminin 

yaygın olduğu ve çoğunlukla sulu tarımın yapıldığı köylerdir. Düz ve sulanabilir 

tarım alanlarının çok kısıtlı olduğu bölgede meydana gelen taşkının izleri sahada 

yaptığımız incelemeler sırasında varlığını sürdürmekteydi. Bağ ve bahçeler daha çok 

taş, çakıl, mil vb. unsurlardan zarar görmüştür (Buldur ve Sarı, 2012). 

 

3.4  2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını 

 

8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yaşanan sel afeti (Şekil 3.7), 

1957 Ankara ve 1995 İzmir sel afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can kaybının 

yaşandığı sel afeti olarak gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi selden ciddi ölçüde 

etkilenmiş ve afete dönüşen sel olayı 32 can kaybı ile 3816 konut ve 1490 işyerinin 

zarar görmesine neden olmuştur. Selden en çok zararı dere yataklarının yakınındaki 

fabrika, otoyol, köprü gibi yapılarla birlikte dere yatağının yakınına kurulan yerleşim 

yerleri görmüştür ( Kömüşcü ve diğerleri, 2011). 

 

 

Şekil 3.7 İstanbul’da selin etkilediği alandan bir görüntü: Ayamama Deresi civarı      

( Kömüşcü ve diğerleri, 2011). 
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24 saatlik toplam yağışlara göre, İpsala-Sarıyer arasındaki istasyonlar batıdan 

doğuya doğru enleme göre sıralandığında, Tekirdağ Florya arasında kalan alanın 

belirgin bir şekilde fazla yağış aldığı görülmektedir. Çatalca ve Silivri ilçelerini de 

kapsayan bu alan, sel afetinden en fazla etkilenen bölge olmuştur ( Kömüşcü ve 

diğerleri, 2011). 

 

Marmara bölgesinde yer alan Çatalca, Bandırma ve Gönen yağış istasyonları 

07-10 Eylül 2009 tarihleri arasında 100 yıl tekerrür sürelerini geçmektedir. 

İstanbul’un uzun yıllardır göç aldığı ve bu nedenle de çarpık yapılaşmaya maruz 

kaldığı bilinen bir gerçektir. Ayamama ve Kağıthane gibi derelerin taşkın yataklarına 

yerleşim, bu alanlara konut ve fabrika yapımı, dere ıslah çalışmalarındaki 

yetersizlikler, doğal drenajın bozulması gibi faktörler sel olaylarını kısa sürede afete 

dönüştürebilmektedir ( Kömüşcü ve diğerleri, 2011). 

 

7-10 Eylül 2009 tarihleri arasında Marmara Bölgesi’nde günlük toplam 

yağışların dağılımı Şekil 3.8’de gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 3.8 Marmara Bölgesinde 7-10 Eylül 2009 tarihleri arasında günlük toplam 

yağışların dağılımı ( Kömüşcü ve diğerleri, 2011). 
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Taşkının sebepleri;  

 

-  4 gün süren aşırı ve şiddetli yağışlar  

 

- Yapılaşmanın artması ve yollar da dahil olmak üzere geniş alanların asfaltla 

kaplanması sebebiyle yağmur suyunun daha fazla ve daha hızlı yüzeysel akışa 

geçmesi, Yüzeysel akış katsayısı doğal yüzeylerde 0,1-0,2 iken yoğun yapılaşma ve 

asfaltla kaplı alanlarda bu oranın 0,8–0,9 civarına yükselmesi ve bu sebeple 

taşkınların oluşma olasılığının artması (Demir, 2013), 

 

- Hızlı nüfus artışı ile buna bağlı olarak artan kentleşme ve altyapı sorunları 

(Demir, 2013), 

 

- Geçmişte inşa edilen dere kesitleri ve menfezler, günümüzde bulundukları 

bölgenin artan nüfusu ile birlikte, yapılaşma ve asfaltlama faaliyetlerinin etkileri 

sonucunda ihtiyaçları karşılayamaması (Demir, 2013), 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi internet adresinde, “5216 sayılı yasa ile 

İstanbul sınırlarının il sınırlarına çekilmesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

sorumluluk alanına giren dere uzunluğu 1.855 kilometreye ulaştığı, 2004-2009 yılları 

arasında; İSKİ dere ıslahı çalışmaları için, 345.330.950.TL harcama yapıldığı, 

Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü dere ıslahı çalışmalarına 289.770.000  TL harcama 

yaptığı, dere ıslahı amaçlı kamulaştırma bedeli olarak da 181.812.000 TL ödeme 

yapıldığı,5 yılda dere ıslahı çalışmaları için tüm bedeller toplamı; 816 Milyon 912 

bin 950 TL. olarak gerçekleştiği, bu harcamalar dışında, İstanbul genelinde 

kamulaştırmaları talep edilen derelerin tahmini kamulaştırma bedellerinin tutarı da 

1.263.384.622 TL. olarak tespit edildiği” ifade edilmektedir. (İBB, 2009)  

 

Taşkından sonra yaşanan taşkın afeti ile ilgili çeşitli haberler yapılmış ve 

yetkililer tarafından taşkınla mücadele kararı alınmış ve taşkından sonra Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılı taşkın koruma ve dere ıslah yılı olarak ilan 

edilmiş ve taşkın koruma seferberliği başlatılmıştır. Ayrıca 2010 yılında Akarsu ve 

Dere Yataklarının Islahı konulu ve 2010/5 sayılı genelge çıkarılmıştır. 
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Taşkın afeti sonrasında yetkililer tarafından dere yataklarına müdahalelerin, 

dere yataklarında ki yerleşimlerin hızlı bir şekilde kaldırılması hususunda ifadeleri 

sorunun çözümüne katkı sağlayacak politik destek açısından önemlidir.  

 

3.5  2007 Elazığ İl Merkezi (şehir içi dereleri) Taşkını 

 

4 Mayıs 2007 günü Elazığ İl merkezinde aşırı sağanak ve etkili dolu yağışının 

ardından meydana gelen taşkın olayı neticesinde, Zübeyde Hanım Caddesi ile 

Sürsürü Mahallesi Çay Sokak’ta çok sayıda konut, sel baskınlarına maruz kalmıştır. 

Taşkından zarar gören mahallelerin içinden geçen dere yataklarının, dairesel kesitli 

betonarme menfez içine alınarak kapalı mecralar haline dönüştürüldüğü, dere 

yatağının mansaba doğru olan kısmında ise kapalı kesitin daraltıldığı tespit 

edilmiştir. Her iki hatalı uygulama neticesinde şiddetli yağışlarla birlikte daralan ve 

kapalı olan kesit nedeniyle aşırı basınca dayanamayan menfez tahrip olmuştur. Bu 

noktadan sonra ise, sel sularının yüzeye çıktığı ve birçok bölgenin zarar görmesine 

neden olduğu sonucuna varılmıştır. Dere yataklarına yapılmış olan müdahaleler 

taşkın sularının doğal mecrasında akmasını engellediği gibi akış rejimlerinin de 

değişmesine neden olmuştur. Sonuçta önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan bir 

taşkın olayı yaşanmış, bazı vatandaşlar can kaybı tehlikesi geçirmiş, çok sayıda 

konut ve araç taşkından etkilenmiştir (Dursun, 2008). 

 

2005 tarihli haritalarda Elazığ ilinden geçen derenin müdahaleler sonucunda 

üzerinin kapatılması ile kapalı kesit durumu, 1958 yılında ise doğal hali (Şekil 3.9) 

gözükmektedir (Dursun, 2008). 
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Şekil 3.9 1958 ve 2005 yılı (1/50000 ölçekli) Elazığ ili haritası ve kapalı kesit 

güzergahı (Dursun, 2008) 

 

Elazığ şehri Elazığ ovası üzerine kurulmuş olup, yıllık ortalama yağış miktarı 

yaklaşık olarak 427 mm, ortalama rakım 1067 m dir. 

 

Yukarıdaki şekilde Elazığ İl merkezine ait 1958 yılı ve 2005 yılı basımlı 1/50 

000 ölçekli topoğrafik haritalar verilmiştir. Elazığ il merkezinin taşkınlardan 

korunması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 1956 

yılında “Elazığ Şehir İçi Dereleri Planlama Raporu” adıyla bir rapor hazırlanmış ve 

1957–1964 yılları arasında bu rapor uygulanmıştır. Bu rapor kapsamında il 

merkezinin kuzeyinde doğu-batı istikametinde iki adet kuşaklama kanalı inşa 

edilmiş, dere havzalarında ağaçlandırma ve erozyon ve rüsubat kontrolu çalışmaları 

yapılmıştır. Elazığ İlinin 1958 yılındaki topoğrafik durumu ve taşkın yaşanan dere 

yatağının doğal durumu görülmektedir (Dursun, 2008). 

 

Şekil 3.9’dan, 1950’li yıllarda derenin doğal yatağına herhangi bir müdahale 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ancak zamanla şehir merkezinin genişlemesiyle yeni 

imar alanları oluşmuş ve bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca söz konusu dere 

yatağının yaklaşık olarak 3300 m lik kısmının üzeri kapatılmıştır (Dursun, 2008). 

 

Ayrıca aynı şekilden görüleceği üzere dere yatakları kapalı kesitli olarak 

birleştirilmiştir. Bu hatalı uygulamalar ile birlikte bir de, şekilde II rakamıyla yeri 
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gösterilen noktada 2,5 m olan menfez çapı 2 m ye düşürülmüştür. Tüm bu 

uygulamalar, 1988 ve 1994 yıllarında İçişleri Bakanlığı ve 2006 yılında ise 

Başbakanlık tarafından yayımlanmış olan Genelgeler ile yasaklanmış uygulamalardır 

(Dursun, 2008). 

 

4 Mayıs 2007 günü saat 15:30 civarında başlayan etkili sağanak yağış ve 

ardından yaklaşık 20 dakika süreyle devam eden ve zaman zaman ceviz büyüklüğüne 

ulaşan dolu yağışı neticesinde Elazığ il merkezinde taşkın olayı meydana gelmiştir.  

 

Yaşanan taşkın olayının sebepleri; 

  

1-    Yağmur ve dolu yağışı kısa zaman dilimi içinde ve oldukça etkili miktarda 

meydana gelmiştir (Dursun, 2008). 

 

2- Şehir merkezinde yüzey sularının drenajını sağlayacak meskun bölge drenajı 

şebekesi bulunmamaktadır. Yüzey suları belirli noktalardan kanalizasyon 

şebekesine aktarılmaktadır (Dursun, 2008). 

 

Şekil 3.9’da I rakamıyla yeri gösterilen kapalı kesit girişinden menfezin içine 

giren inşaat kalıpları, ağaç dalları ve diğer sürüntü malzemelerinin, aynı şekilde II 

rakamıyla yeri belirtilen menfez kesitinin daraltıldığı noktada biriktiği ve kesiti 

daralttığı tespit edilmiştir. Bu noktada biriken sular menfez kesitinin içini tamamen 

doldurmuştur. Dolayısıyla menfez içinde basınçlı akım meydana gelmiş ve bu 

noktadan itibaren taşkın suları menfez içinde membaya doğru birikmeye başlamıştır. 

Bir yandan biriken suların oluşturduğu basınç, diğer yandan da menfez içindeki 

akımın oluşturduğu basınç, II rakamıyla gösterilmiş olan kısımda menfezin tahrip 

olmasına neden olmuştur. Menfez tahrip olunca da taşkın suları bu noktadan yüzeye 

basınçla çıkmış ve Zübeyde Hanım Caddesi ile Çay Sokak’ta su baskınlarının 

yaşanmasına yol açmıştır (Dursun, 2008). 

 

Şekil 3.10 ve 3.11’de 2007 Elazığ ili taşkın olayından görüntüler 

verilmektedir. 
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Şekil 3.10 Taşkın olayından ve dolu tanelerinden görüntüler (Dursun, 2008) 

 

 

 
 

Şekil 3.11 2007 Elazığ taşkın olayından görüntüler (Dursun, 2008) 

 

 

Taşkın Olayının Sonuçları 

 

4 Mayıs 2007 günü toplam iki saat süreyle yağmur ve dolu yağışının ardından 

yaşanan taşkın olayında 4 kişi evlerinde mahsur kalmış ve can kaybı tehlikesi 

yaşamıştır. Ayrıca en az 40 konut su baskınlarına maruz kalmış, birçok motorlu araç 

sele kapılmak suretiyle sürüklenmiş ve maddi zarara uğramıştır. Kanalizasyon 

sistemi de sel suları ile dolmuş ve rögarlardan yüzeye kanalizasyon suları çıkmıştır. 

Bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar meydana getirmiş ve salgın hastalık riski 

yaşanmıştır. Taşkın sonrası sel baskınlarına maruz kalan konutlarda, cadde ve 

sokaklarda uzun süren temizlik çalışmaları yapılmak zorunda kalınmıştır. (Dursun, 

2008) 
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3.6  2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını 

  

Batman şehir merkezinde yaşanan taşkın olayları mevsimlik akım özelliğine 

sahip İluh Deresi’nden kaynaklanmaktadır. Batman’da 31 Ekim- 1 Kasım 2006 

tarihinde görülen sel ve taşkın oluşumunda 31 Ekim akşamı gerçekleşen şiddetli 

yağış etkili olmuştur. Taşkın günü 15 dakikada düşen 16 mm’lik yağış kayıtlı 

dönemde kısa süre içerisinde görülen en şiddetli yağışı oluşturmaktadır. Bu tarihten 

önceki günlerde düşen yağışla zeminin doygun olması düşen yağışın tamamına 

yakınının yüzeysel akışa geçmesini sebep olmuştur (Sunkar ve Tonbul, 2011). 

 

Batman Şehri genel olarak hızlı şehirleşme sürecindeki ülkemiz için örnek 

sayılabilir. Şehir son 60 yılda çok hızlı bir şehirleşme süreci yaşamış ancak bu 

şehirleşme de taşkın hususu tam anlamı ile dikkate alınmamıştır. Son dönemlerde ise 

Batman Belediyesi tarafından İluh deresi rekreasyon projesi hazırlanmış olup yapımı 

planlanmaktadır. Görüleceği üzere derelerin güvenliğini sağlamak için taşkın koruma 

kanalı yapılması yerleşim yerlerinin sorununu çözmemektedir (Sunkar ve Tonbul, 

2011). 

 

2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını’nın sebepleri aşağıda maddeler halinde 

verilmektedir (Sunkar ve Tonbul, 2011). 

 

1- Şehrin kuruluş ve gelişmesinde jeomorfolojik özelliklerin (İluh Deresi ve 

kolları taşkın alanları) dikkate alınmaması (Şekil 3.12, Şekil 3.13), 

 

 
 

Şekil 3.12 Batman şehri ve yakın çevresinin jeomorfoloji haritası (Sunkar ve Tonbul, 

2011) 
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      Şekil 3.13 Şakuli Dere (a) ve Çay Dere (b) (Sunkar ve Tonbul, 2011) 
 

 

2- Batman şehrini etkileyen İluh Deresi Havzası’nda zeminin killi yapısı sızma 

kapasitesini düşürerek yüzeysel akış miktarını artırması, (havzanın toprak 

yapısının % 90’dan fazlasının silt ve kil oluşturması) 

 

3- Sonbahar aylarında step bitki türlerinin kuruması ve genel arazi kullanımı 

sebebiyle yağışın daha akışa geçmesi, 

 

4- Yağışın 2 gün fazla yağması ve zeminin doygun hale gelmesi ile akışa geçmesi 

(Tablo 3.1), 

 

Tablo 3.1 Batman’da 15 Ekim-1 Kasım 2006 tarihleri arasında ölçülen günlük yağış 

değerleri (Sunkar ve Tonbul, 2011) 
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5- İluh deresine bağlanan akarsu ağlarının (piramit) şekli, suların daha hızlı bir 

şekilde toplanmasına sebep olması (Şekil 3.14), 

 

 

 
 

Şekil 3.14 Batman şehri ve çevresinin hidrografya haritası  (Sunkar ve Tonbul, 2011) 

 

6- İluh deresi havzasında yer alan bitki örtüsünün tahribatı sebebiyle taşkın 

olaylarının oluşma olasılığını arttırması, 

 

7- Batman’da petrol çıkarılmaya başlanması ile 1945-2007 yılları arasında 

gerçekleşen yüksek nüfus artışı plansız gelişme ve şehirleşmeyi beraberinde 

getirmesi, (1950 yılı nüfusunun 915 kişi) (Tablo 3.2)  

 

Tablo 3.2 Batman ili  1965 ve 2014 yılı nüfus verileri (TUIK) 

 

Batman İli Nüfusu 1965 2014 

Toplam 35.707 433420 

 

 

8- Batman ilinin gelişmesine paralel olarak taşkın riski taşıyan alanların yerleşime 

açılması (Şekil 3.15), 
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Şekil 3.15 1966’lı yıllarda Batman,  2006 Taşkını Sonrası İluh deresi Karşıyaka 

Mahallesi (Sunkar ve Tonbul, 2011) 

 

9- Taşkından etkilenen alanlarda yaşayan nüfusun ekonomik durumunun iyi 

olmaması ve biriket ve kerpiç meskenlerin varlığı sebebiyle çok sayıda 

konutun yıkılması 

 

10- Dere yatağının daraltılması, taşkın yatağının tarım arazisi olarak kullanılması, 

taşkın yatağına hafriyat dökülmesi, 

 

11- Çöplerin dere yatağına atılması (Şekil 3.16), 

 

 
 

Şekil 3.16 Batman ili İluh deresi (Sunkar ve Tonbul, 2011) 
 

Taşkının sonucu:  

 

Batman’da 31 Ekim-1 Kasım 2006 tarihinde yaşanan taşkında toplam 39 

mahallenin 22’si farklı ölçüde etkilenmiş, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi 

yaralanmıştır. Hayvan kayıplarının maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL, bina, ahır ve 

işyeri zararı yaklaşık 2.5 milyon TL’dir (Sunkar ve Tonbul, 2011). 
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Tablo 3.3 Taşkında Meydana Yapı ve Tesis Zararları (Sunkar ve Tonbul, 2011) 
 

 
 

 

Tablo 3.4 Taşkında Meydana Gelen Araç Zararları (Sunkar ve Tonbul, 2011) 

 

 
 

 

Toplam maddi kayıp (Tablo 3.3, Tablo 3.4, hayvan kayıpları) tarımsal zararlar hariç 

olmak üzere yaklaşık 35 milyon TL’dir (Sunkar ve Tonbul, 2011) 
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BÖLÜM 4 

 

4. YASAL MEVZUAT 

 

Gelişen tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizin de gelişmesine paralel olarak 

yerleşim birimlerinde özellikle de şehir merkezlerinde yeni imar alanlarına hızla 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni imar alanları oluşturulurken, her türlü alt ve üst yapı 

tesislerinin gelecek yıllardaki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak planlanması 

modern bir şehircilik anlayışının gereğidir. Ancak uygulamada birçok farklı 

etkenlere bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle imar alanları 

oluşturulurken, dere yataklarının mevcut yatak genişliklerinin daraltılması, 

üzerlerinin kapatılarak kapalı kesitler haline dönüştürülmesi ve hatta dere 

yataklarının tamamen işgal edilmesi ile sanıldığı gibi fayda sağlanamamakta aksine, 

bazen telafisi çok zor olan veya mümkün olmayan sorunlara davetiye çıkarılmaktadır 

(Dursun, 2008). 

 

 Taşkın tehlike haritaları içerisinde riskli bulunan alanlarda uygunsuz 

müdahalelerin mümkün olduğunca asgari düzeyde tutulması taşkın riskinin 

azaltılmasında önemli bir faktör olarak görülmektedir.  

 

Mekansal planlama sürecinin doğru, sistematik bir şekilde ilerlemesi, 

uygulanması,  denetlenmesi önemli olmaktadır.  

 

Mevzuatın konuyu kapsaması, sade, anlaşılır olması ve güncelliğini koruması 

önemlidir. Bu sebeple Türkiye de taşkın ve dere yataklarına ilişkin mevzuat 

incelenerek öneriler sunulmuştur. 

 

4.1 Türkiye Taşkın ve Dere Yataklarına müdahaleler Hususunda Yasal 

Mevzuat 

 

Taşkın olayının birçok kamu kurumunun faaliyetlerini etkilemesi sebebiyle 

Türkiye de birçok kamu kurumu tarafından çıkarılan kanunlar, yönetmelikler, 
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genelgeler içerisinde taşkın hususu ile ilgili maddeler yer almaktadır. Taşkın 

konusunun birçok kurumu etkilemesi, kurumlar arası koordinasyonun en iyi şekilde 

sağlanmasının önemini göstermektedir. Türkiye deki taşkın ve dere yataklarına 

müdahaleler hususunda yasal mevzuat detaylı bir şekilde incelenerek ilgili mevzuat 

başlıkları ve maddeleri aşağıda kısaca verilmektedir. Aşağıda incelenen mevzuat 

bilgilerine, TC Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Mevzuat Bilgi Sistemi (e.mevzuat) kullanılarak ulaşılmıştır. 

 

4.1.1 Kanunlar 

 

1- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

 

Kanun Numarası: 1593  Kabul Tarihi   : 24/4/1930 

   

Kanunda; genel olarak Sağlık Bakanlığı’nın görevleri, bulaşıcı hastalıklar, besin 

hijyeni, işyeri koşulları, sular, mezarlıklar, karantina uygulaması, gayri sıhhi 

müesseseler gibi konular yer almaktadır. 

 

2- Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 

 

     Kanun Numarası : 4373   Kabul Tarihi : 14/1/1943 

 

Kanunda; taşkına uğrayan veya uğraması muhtemel alanların belirlenmesi, bu 

alanların yerleşime açılmaması, suların akmasına engel olan yapıların 

kaldırılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Taşkın yaşanması durumunda 

yapılması gerekli çalışmalar ve kurumların yapacakları işlerde açıklanmıştır. 

Ancak kanunun kabul tarihi 1943 yılıdır.  

 

3- Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu 

 

     Kanun Numarası: 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953  
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2. Maddesi a) bendinde; 

 

“Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek” ifadesi yer 

almaktadır. 

 

4- Orman Kanunu 

 

Kanun Numarası : 6831  Kabul Tarihi : 31/8/1956 

 

Kanunda; genel olarak orman çeşitleri, işletmesi, haritalandırılması, imarı, idaresi, 

muhafazası, ağaçlandırma, orman yangınlarının söndürülmesi, ve ceza maddeleri  

gibi bilgiler mevcuttur. Havzada ki ormanların korunması ve geliştirilmesi, imarı 

taşkın ile ilgili çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. 

 

5- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak 

Yardımlar Hakkındaki Kanun (1968 yılında 1051 sayılı kanunla değişiklik) 

 

Kanun Numarası : 7269   Kabul Tarihi : 15/5/1959 

 

Kanun, deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, 

çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili 

olacak  derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak 

tedbirlerle yapılacak yardımlar ile ilgilidir. 

 

Kanunda; “Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan 

Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su İşleri’nin bağlı bulunduğu Bakanlıkça, su 

baskınına uğrayabilecek yerlerde alınacak önleyici tedbirler Devlet Su İşleri’nin 

bağlı bulunduğu Bakanlıkça alınır.” ifadeleri yer almaktadır. 

 

6- Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun 

 

Kanun Numarası : 2090  Kabul Tarihi : 20/6/1977 
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Kanun; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, 

haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - cansız (toprak dahil) 

üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve 

üretme imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu 

tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımların yapılmasını 

sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları ile ilgili maddeler 

içermektedir. 

 

7- İSKİ Kanunu 

 

Kanun Numarası : 2560  Kabul Tarihi : 20/11/1981 

 

Kanunda; İstanbul ilinin su ve kanalizasyon işleri, yağmur sularının 

uzaklaştırılması, kuruluşu, görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

8- Çevre Kanunu 

 

Kanun Numarası : 2872  Kabul Tarihi : 9/8/1983 

 

“Yüksek Çevre Kurulu ve Görevleri”, “Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve 

Yasaklar”, “Çevre Kirliliğini Önleme Fonu” gibi konular yer almaktadır. 

Kanunda çevreyi kirletmenin ve bozmanın yasak olduğu, çevreyi kirletenin ve 

çevreye zarar verenlerin sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan sorumlu 

oldukları, kirlenme ve bozulmadan ötürü harcamaların kirletenden tahsil 

edileceği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

9- Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun 

 

 Kanun Numarası : 3091  Kabul Tarihi : 4/12/1984  

 

Kanun; gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu 

idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya 
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Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere 

veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya 

müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin 

güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili maddeler içermektedir. 

 

Kanun devletin tasarrufu altındaki yerler için önemli maddeler içermektedir. 

  

 Kanunun 3. Maddesinde; 

… 

             Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu 

kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati 

umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu 

öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yaptırırlar ve sonucu karara 

bağlarlar. 

 

Kanunun 4. Maddesinde; 

… 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan 

taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz. 

 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere tecavüzlerle ilgili ceza 

maddeleri de mevcuttur. 

 

10- İmar Kanunu 

  

Kanun Numarası : 3194  Kabul Tarihi : 3/5/1985 

 

Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve 

çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlanması, imar planları ile ilgili maddeler 

içermektedir. Dere yatağı müdahale, işgaller ve taşkın hususunda önemli 

maddeler içermektedir. 
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11- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

 

    Kanun Numarası : 3254  Kabul Tarihi : 8/1/1986 

 

Kanun, meteoroloji istasyonlarının açılması ve çalıştırılması, hizmetlerin 

gerektirdiği rasatların yapılması ve değerlendirilmesi ve çeşitli sektörler için hava 

tahminleri yapılması, ve meteorolojik bilgi desteğin sağlanması, teşkilat ve 

görevlerine dair esasları içermektedir. 

 

12- Kadastro Kanunu 

 

Kanun Numarası : 3402  Kabul Tarihi : 21/6/1987 

 

Kanunun 16/C maddesinde; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

kayalar tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan 

sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular, tescil ve sınırlandırmaya tabi 

değildir, istisnaları saklıdır” ifadesi yer almaktadır. Bu madde de nehir 

yataklarının tescil edilemeyeceği anlaşılmakta olup, dere yatakları müdahaleleri 

hususu için önemli bir maddedir. 

 

13- Kıyı Kanunu 

 

Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 

 

Kanunda: deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan 

ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini 

gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma 

esasları hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

14- Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesine Dair Kanun 
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Kanun Numarası: 4123    Kabul Tarihi : 23/7/1995 

 

Kanun, tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak 

hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 

2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve 

esasların düzenlenmesi ile ilgili bilgiler içermektedir. 

 

15- Medeni Kanun 

 

     Kanun Numarası : 4721  Kabul Tarihi : 22/11/2001 

 

Medeni Kanunun 715’inci maddesinde; sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait 

mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi ispatlanmadıkça, yararı 

kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli 

olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve 

hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacağı ifade edilmektedir. 

 

16- Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

 

Kanun Numarası : 5216  Kabul Tarihi : 10/7/2004 

 

Kanunda, genel olarak büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsü, 

hizmetleri ile ilgili maddeler mevcuttur. Taşkın hususunda; derelerin ıslahını 

yapmak, su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, çevre 

düzeni planına uygun olmak kaydıyla nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak ifadeleri kanunda yer almaktadır. 

 

17- Türk Ceza Kanunu 

 

Kanun Numarası : 5237  Kabul Tarihi : 26/9/2004 
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Kanunda taşkınla ilgili olarak, taşkın koruma tesislerine zarar verenlere, taşkına 

sebep olanlara verilecek cezalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

18- İl Özel İdaresi Kanunu 

 

Kanun Numarası : 5302            Kabul Tarihi : 22/2/2005 

 

Kanunda, genel olarak il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ile bilgiler yer 

almaktadır. 

 

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni 

plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, İmar, yol, 

su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye 

sınırları dışında görevleri, taşkın konusunun içine girebilmektedir. 

 

19- Kabahatler Kanunu 

 

Kanun Numarası : 5326  Kabul Tarihi : 30/03/2005 

 

Kanunda taşkınla ilgili olarak çevreyi kirleten atıkların uygun olmayan yerlere 

atanlara verilecek cezalara değinilmiştir.  

 

Dere yataklarındaki kirliliğe sebebiyet veren evsel ve endüstriyel atıkların 

atılması, moloz dökülmesi gibi faaliyetlerin taşkınları olumsuz etkilemesi taşkın 

ve çevre arasında ki ilişkinin önemli olması sebebiyle taşkın hususundaki 

maddeler diğer bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

20- Belediye Kanunu 

 

Kanun Numarası : 5393  Kabul Tarihi : 3/7/2005 
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Kanun, genel olarak belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile ilgilidir. Taşkın konusu ile ilgili olabilecek “ağaçlandırma, 

kentsel dönüşüm ve imar” konuları ile ilgili bilgiler kanunda yer almaktadır. 

 

21- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunu 

 

Kanun Numarası : 5902  Kabul Tarihi : 29/5/2009 

 

Kanunda; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek 

üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 

kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerinin düzenlenmesini, afet ve acil 

durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana 

gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve 

olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların 

üretilmesi ve uygulanması ile ilgili hususlar yer almaktadır. 

 

22- Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

 

Resmi Gazete Tarihi: 4 Temmuz 2011 Sayısı: 27984 Karar Sayısı: KHK/645  

 

9. Maddesi e) bendinde; 

 

“Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın 

yönetim planlarını hazırlamak.” ifadesi yer almaktadır. 
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23- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

 

Resmi Gazete Tarihi: 17/08/2011 Sayısı: 28028 Karar Sayısı: KHK/648  

 

Kanunda; imar planları ve mekânsal planların hazırlanması, uygulanması ve 

hedefler ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

24- Afet Sigortaları Kanunu 

 

     Kanun Numarası : 6305  Kabul Tarihi : 9/5/2012 

 

Kanun, afetlerde uygulanacak sigortalarla ilgilidir. Kanunda Sigorta şirketlerince 

teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ 

düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi 

hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Kurum tarafından sigorta veya reasürans 

teminatı verilebilir ifadesi yer almaktadır. 

 

25- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

 

Kanun Numarası : 6306  Kabul Tarihi : 16/5/2012 

 

Kanunda; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların 

bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı 

ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve 

yenilemelere dair usul ve esasları hakkında bilgiler yer almaktadır. 
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4.1.2 Yönetmelikler 

 

1- Afetlerin Genel Hayata Etkiliğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği 

 

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.1968 Resmi Gazete Sayısı: 13007 

 

Yönetmelikte; olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili 

olup olmadığı, zarar durumu, genel hayata etkiliğine ilişkin göz önünde tutulacak 

hususlar, genel hayata etkilik kararı gibi bilgiler yer almaktadır. 

 

2- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 

Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1985  Resmi Gazete Sayısı: 18828 

 

Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

 

3- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  

 

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985  Resmi Gazete Sayısı: 18916 

 

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış 

bulunan yönetmelikte, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanır ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 

yönetmelikte tanımlar, arsa ve yapılarla ilgili hükümler, yapı ruhsat işleri, yapı 

ruhsat işleri ile ilgili bölümleri yer almaktadır. 

 

4- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  

 

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.1990  Resmi Gazete Sayısı: 20594 
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Yönetmelikte; deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin 

tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma 

yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan 

sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarının belirlemesi ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. 

 

5- Karayolu Yol boyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği 

 

  Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2006  Resmi Gazete Sayısı: 26369 

 

Taşkından korumaya ilişkin hükümleri, köprünün taşkından korunması esasları,  

sel ve taşkından korunmak için uyulması gereken hususlar,  tünellerde sele karşı 

alınacak tedbirler gibi önemli bölümler yer almaktadır. Bu bölümler içerisinde de; 

 

- Taşkın sırasında gelecek olan suyu ve suyun beraberinde getirdiği yüzen 

cisimleri rahatça geçirebilecek şekilde tasarlanması,  

- Köprünün önemine, üzerindeki trafik yoğunluğuna, civar yerleşimlerin dağılım 

ve yoğunluğuna, bölgenin hidrolojik rejimine uygun bir taşkın dönüş periyodu 

seçilmesi, 

- Köprülerin projelendirilmelerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) 

ölçütlerine göre 100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini yeterli hava payı 

ile geçirecek, köprü inşaatı yerleşim birimleri içinde yapılacak ise, 500 yıl dönüş 

periyodu olan taşkın debisini de hava payı olmadan geçirebilecek şekilde 

boyutlandırılması, 

- Köprü yaklaşım dolguları taşkın anındaki oyulmaya karşı mutlaka tahkimat veya 

duvarlarla koruma altına alınması, 

- Köprü ayaklarının tip ve sayısı, akarsu kesitini en az daraltacak şekilde seçilmesi 

ve Köprü ayakları kısa kenarı akıma dik olacak şekilde yerleştirilmeli ve 

mümkün olduğunca dairesel ya da su akımına karşı olan cephesi yuvarlatılmış 

kesitli ayaklar kullanılması, 
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- Yağmur suyu, kar suyu ve sele karşı portal yapısı ve tünelin korunabilmesi için 

gerekli havza ve hidrolik hesaplamalar yapılarak drenaj yapıları 

projelendirilmesi, 

 

ile ilgili ifadeler yer almaktadır. 

 

6- Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği  

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26724 

 

Yönetmelikte, orman sayılan alanlar dışındaki yerlerden, kum, çakıl ve benzeri 

maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alınması, 

işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esaslar yer almaktadır. 

 

7- Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 

 

Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28855 

 

Yönetmelikte; afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerini yürütecek 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, özel ve 

özerk kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin görev ve 

sorumlulukların, bunlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ye karşılıklı 

yardımlaşma esaslarını kapsadığı ifade edilmekte olup ulusal ve yerel düzeyde 

planlama ve hazırlık çalışmaları, müdahale hizmetleri, afet ve acil durum 

hallerinde iş bölümü, görev ve sorumluluklar ile ilgili bölümler ve bilgiler yer 

almaktadır.  

 

8- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2014  Resmi Gazete Sayısı: 29030 
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Bu Yönetmeliğin amacının fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve 

geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir 

düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, 

sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve 

yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesi olduğu ifade edilmektedir.  

 

Her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave, 

değişikliklerin yapılmasına ve incelenmesine, mekânsal planlar ile özel 

amaçlı plan ve projelere yönelik usul ve esaslar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

4.1.3 Genelgeler ve Tebliğler 

 

1- 2006/15 Sayılı “Taşkın Tesisleri” konulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

DSİ Genel Müdürlüğü Genelgesi 

 

Genelgenin, 

 

1. maddesinde, dere yataklarına müdahalenin yapılmaması için ilgili Belediyeler 

tarafından imar çalışmaları sırasında hazırlanan 1/1000 ölçekli haritaların tedarik 

edilerek dere yatağı için gerekli taşkın en kesitleri ve şerit genişliklerinin 

işlenmesi,  

 

14. maddesinde, özellikle taşkın riski yüksek olan derelerden başlanılarak bütün 

derelerde, kritik kesitlerin belirlenerek dere yatağı üzerindeki hatalı imalatlara, 

dere yatağına yapılan müdahale ve işgaller ile usulüne uygun yapılmayan kum-

çakıl ocağı işletmelerinin tespiti, işgal ve akışı engelleyici her türlü müdahalenin 

ilgili dokümanların hazırlanarak mülki idare amirliğine başvurularak çözüme 

kavuşturulması, 

 

16. maddesinde, taşkın koruma konusunda üst havza çalışmalarının önemi, 
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17. Maddesinde ilgili kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapılması,  

 

ifadeleri yer almaktadır. 

 

2- 2006/27 Sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi 

 

Taşkınların ve olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için alınması gerekli 

tedbirler, dere yatakları içerisinde yapılacak çalışmalar için izin alınması hususları 

belirtilmiştir. Dere yataklarına müdahaleler ile ilgili çok önemli maddeler 

içermektedir. 

 

3- 2010/5 Sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu Başbakanlık Genelgesi 

 

Yaşanması muhtemel taşkınların olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi 

maksadıyla acil, kısa, orta ve uzun vadede akarsu ve dere yataklarının ıslahlarının 

yapılması vurgulanmaktadır. 

 

4- 20.03.2013 gün ve 1919 sayılı “Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve 

Mikrobölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları” konulu Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi 

 

Afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının alınması, kararın 

kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren Jeolojik-Jeoteknik 

ve mikro bölgeleme etüt raporlarının inceleme, değerlendirme ve onay işlemleri  

ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

5- Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Tebliğ 

 

Resmi Gazete Tarihi: 20 Mayıs 2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 
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 Tebliğ, havza koruma eylem planlarının, havza, taşkın ve kuraklık yönetim 

planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için, kurumlar arası 

koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi maksadıyla, Havza Yönetim 

Heyetlerinin kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi ile alakalı gerekli usul ve esasları 

içermektedir. 

 

4.2 Dere Yataklarının Mülkiyet Durumu 

 

Dere yataklarının mülkiyeti hususunda ki kanunlar 1858 tarihli Arazi 

kanunnamesine kadar gitmektedir.  

 

1858 tarihli Arazi kanunnamesinin 123. maddesinde özetle dere yataklarının 

devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmektedir. 

 

2709 sayılı 1982 yılı TC Anayasa’sının 43. Maddesi’nde; “Kıyılar, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır.  

 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 

yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.” ifadeleri yer almaktadır. 

(TBMM) 

 

3194 sayılı imar kanununda 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerler 

dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda 

imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş 

alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacağı hususları belirtilmektedir.  

 

3621 sayılı Kıyı Kanunu Madde 7’de “Kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate 

alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. 
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Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe 

iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi 

inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı 

hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri 

uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Kanunun 7 

nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır, özel mülkiyet konusu olamaz.” ifadeleri yer almaktadır. 

 

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. 

 

Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik, bunları, 

durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği 

tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir.”  

 

Madde 715’te ; “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm 

ve tasarrufu altındadır. 

 

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, 

buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin 

mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. 
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Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, 

korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.” ifadeleri yer 

almaktadır. 

 

3402 sayılı Kadastro kanunun 16. Maddesinin c bendinde; “Devletin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, 

tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve 

sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.” ifadeleri yer almaktadır. 

 

4.3 İmar Planları 

 

Dere yataklarına müdahalelerin mekansal planlama konusu içinde önemli bir 

yer teşkil etmesi, imar planları ile ilgili mevzuat ve sürecin de önemini ortaya 

koymaktadır. 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nda, İmar planlarının; nazım imar planı ve uygulama 

imar planından meydana geldiği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan 

kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve 

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, belediye meclisince 

onaylanarak yürürlüğe gireceği, ifade edilmektedir. 

 

Aşağıda Bölge planı, Çevre düzeni planı, İmar planı ile ilgili bilgiler tabloda 

yer almaktadır. 

 

Tablo 4.1 Bölge planı, Çevre düzeni planı, İmar planı ile ilgili bilgiler 

 

Adı Tanım Ölçek Onay 

Bölge Planı Sosyo-ekonomik gelişme 

eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, 

faaliyetlerin ve alt yapıların 

dağılımını belirlemek üzere 

1/100.000 

ve daha 

küçük 

Kalkınma 

Bakanlığı                  

(Devlet Planlama Teşkilatı) 
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hazırlanmaktadır.  

 

Çevre 

düzeni 

planı 

Ülke ve bölge plan kararlarına 

uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi yerleşme ve 

arazi kullanılması kararlarını 

belirleyen plandır. (İmar Kanunu) 

1/50.000-

1/100.000 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

İmar 

Planları 

Nazım İmar Planı ve Uygulama 

İmar Planından meydana gelir. 

Mevcut ise bölge planı ve çevre 

düzeni plan kararlarına uygunluğu 

sağlanarak, belediye sınırları içinde 

kalan yerlerin nazım ve uygulama 

imar planları ilgili belediyelerce 

yapılır veya yaptırılır. 

 

 

1/5000 - 

1/1000 

Belediye Meclisi 

Nazım İmar 

Planı 

varsa bölge veya çevre düzeni 

planlarına uygun olarak halihazır 

haritalar üzerine, yine varsa 

kadastral durumu işlenmiş olarak 

çizilen ve arazi parçalarının; genel 

kullanış biçimlerini, başlıca bölge 

tiplerini, bölgelerin gelecekteki 

nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde 

yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 

alanlarının gelişme yön ve 

büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım 

sistemlerini ve problemlerinin 

çözümü gibi hususları göstermek ve 

uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere 

düzenlenen, detaylı bir raporla 

açıklanan ve raporuyla beraber 

 

1/5000 

 

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları içinde; 

Belediye Meclisi  

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları dışında; İl 

İdare Kurullarınca 

karar verilen imar 

planları Valilikçe 

uygun görüldüğü 

takdirde 

onaylanarak 

yürürlüğe girer. 
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bütün olan plandır. (İmar Kanunu) 

Uygulama 

İmar Planı 

Tasdikli halihazır haritalar üzerine 

varsa kadastral durumu işlenmiş 

olarak nazım imar planı esaslarına 

göre çizilen ve çeşitli bölgelerin 

yapı adalarını, bunların yoğunluk 

ve düzenini, yolları ve uygulama 

için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak 

uygulama etaplarını ve diğer 

bilgileri ayrıntıları ile gösteren 

plandır. (İmar Kanunu) 

1/1000 Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları içinde; 

Belediye Meclisi  

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları dışında; İl 

İdare Kurullarınca 

karar verilen imar 

planları Valilikçe 

uygun görüldüğü 

takdirde 

onaylanarak 

yürürlüğe girer. 

 

3194 Sayılı İmar Kanuna göre imar planları aşamalarının büyük kısmı ilgili 

Belediyeler tarafından gerçekleşmekte ve onaylanmakta olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde dere yataklarına olumsuz müdahalelerin derelerde görülmesi, süreçte 

veya uygulama aşamasında sıkıntılar olduğunu düşündürmektedir.  

 

Şekil 4.1’de imar planı süreci görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.1 3194 Sayılı İmar Kanunu- Planlama Süreci ve Yetkili Kurumlar (CSB) 
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Aşağıda Ülkemizde nüfusun ve yerleşim yoğunluğunun en fazla olan İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen imar planı süreci yer almaktadır. 

 

1/ 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapım Süreci (İBB, 2015) 

 

1. Plan Yapılacak Alanın Belirlenmesi 

2. Plan Verilerinin Toplanması 

a. Kurum Görüşleri 

b. Arazi Çalışmaları 

- Bina Tespitleri 

- Anket Çalışması 

3. Analiz ve Sentez Çalışması 

a. Analiz Paftaları 

b. Sentez Paftaları 

4.  Plan Kararlarının Verilmesi 

5. Planın Çizilmesi ve Raporunun Hazırlanması 

6. Mecliste Görüşülmesi Ve Onaylanması 

a) Plan Resmi Yazı İle Meclise Gönderilir. 

b) Mecliste Onaylanır. 

c) Onaylanan Plan İlgili Birime Gönderilir. 

d) İlgili Birim Planda Gerekli Düzeltmeleri Yapar ve Yedi Takım  

Çoğaltıp Başkan'a Onaylatılır. 

e) Dağıtım Yapılır. 

f) Plan Harita Müdürlüğü Tarafından Askıya Çıkarılır. 

g) Askı Süresince Yapılan İtirazlar Değerlendirilir. 

h) Değerlendirmeler Meclise İletilir. 

i) Meclisin Vereceği Karar Doğrultusunda Gerekli İşlemler Yapılır. 

İmar kanunun uygulanması maksadıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

çıkarılmış ve yönetmeliğin 23. Maddesinde “Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi 

afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli 
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durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış 

veya onaylanmış raporlara göre yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez.” 

ifadesi yer almaktadır.  

 

Bu maddeye göre, taşkın tehlikesi ve riskinin olduğu alanların ifraz 

edilemeyeceği ve yerleşime açılamayacağı, bu konularla ilgili kurumlardan görüş 

talep edileceği anlaşılmaktadır.  

 

Yönetmeliğin, 

  

31. maddesinde; “(Ek iki cümle:RG-1/6/2013-28664) Su taşkın riski 

bulunduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Su ve Kanalizasyon İdaresi 

tarafından belirlenen parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi 

giriş-çıkış kotlarının, su seviyesine esas dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde 

olması zorunludur. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

veya ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinin görüşüne göre uygulama yapılır.” 

 

32. maddesinde; “(Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) Toprağa dayalı 

bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak odasının; taban 

döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, 

doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, 

taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunludur.” 

 

52. maddenin b) bendinde; “Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda 

düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesinin dere 

kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olması zorunludur.” ifadeleri yer almaktadır. 

 

Taşkın tehlikesi bulunan bölgelerde yerleşim yerleri ile bazı kriterler 

getirilmiş, tereddüde düşülen konularda ilgili kurumlardan görüş alınacağı ifade 

edilmiştir.  

 

Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Plan İlke ve Esasları 
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Başlığı Altında Madde 19’un (2) nolu bendinde; “Çevre düzeni planlarının 

hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar 

halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler 

elde edilir; bu veriler kapsamında yer alan;  “Göller, barajlar, akarsular, taşkın 

alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve benzeri hidrolojik, hidrojeolojik 

alanlar.” Konular içinde analiz, etüt ve araştırmaların yapılacağı ifade edilmektedir. 

 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar planı ilkeleri başlığı altında 

madde 21’in (9) nolu bendinde; insan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olumsuz etkileri olan enerji nakil hatları, dere koruma kuşakları, taşkın risk 

alanları, afete maruz alanlar ve benzeri alanlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri 

imar planlarına yansıtılır.” ifadesi yer almaktadır. 

 

Yukarıdaki maddelerde de belirtilen dere koruma kuşakları, taşkın risk 

alanları, afete maruz alanlar ve benzeri alanlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri 

imar planlarına yansıtılır ifadesi olması olumlu olarak görülmektedir. İmar 

planlarının uygulanmasının izlenmesi ve imar planına uyulup uyulmadığı 

hususunda ve kurum görüşlerinin imar planlarına yansıtılması hususları da önem 

arz etmektedir.  

 

20594 Kıyı Kanunu ile belirlenen akarsularda belirtilen kıyı mesafelerinde 

yapılaşma yasakları mevcuttur. 

 

20594 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te kıyı 

kapsamında yer alan akarsular içerisinde; Meriç Nehri, Sakarya Nehri, Filyos Çayı, 

Kızılırmak Nehri, Yeşilırmak Nehri, Çoruh Nehri, Dicle Nehri, Fırat Nehri Asi 

Nehri, Ceyhan Nehri, Seyhan Nehri, Göksu Nehri, Manavgat Çayı, Köprüçay, 

Büyükmenderes Nehri, Simav Çayı, Dalyan Kanalı bulunmakta olup bu nehirlerin 

kıyı kanununa giren kısımları belirtilmiştir. 
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4.4 Dere Yataklarına Müdahaleler Konusunda Kanunlarda Yer Alan 

Yaptırımlar ve Cezai Müeyyideler 

 

4.4.1 Türk ceza kanunu 

 

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya 

tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten 

kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası 

ile cezalandırılır. 

 

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.(1) 

(2) Mala zarar verme suçunun; 

… 

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

… 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.(1) 

 

Madde 154- (1) (Değişik: 25/2/2009-5841/1 md.) Bir hakka dayanmaksızın 

başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen 

işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan 

kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti 

üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir. 

… 

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında 

birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır. 
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Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli 

olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 

… 

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden 

olan, 

… 

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın 

tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

Madde 171- (1) Taksirle; 

a) Yangına, 

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, neden 

olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli 

olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

4.4.2 Kabahatler Kanunu 

 

Madde 41- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya 

depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. 

 

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen 

hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk 

Lirası idarî para cezası verilir.  

 

(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü 

yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi 

hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı beş bin Türk Lirasıdır. Bu atık ve 

artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.  
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(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların 

toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir 

yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 

 

4.4.3 Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 

 

Madde 3 – Birinci madde hükümleri dairesinde tespit ve ilan edilmiş olan 

sınırlar içinde tesisat, inşaat veya tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. 

Müsaade verilmesi, Su İşleri Müdürünün, bulunmayan yerlerde Nafıa Müdürünün 

fenni mahzur olmadığı hakkında rapor vermiş olmasına bağlıdır. 

 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin istihsal edilmeden yapılan ve suyun 

akmasına veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olan tesisat, inşaat veya tadilat, 

dikilen fidan veya ağaçlar mahalli Su İşleri Müdürünün, yoksa Nafıa Müdürünün 

teklifi üzerine valinin kararıyla yıktırılır veya kaldırılır ve bu hususta yapılan 

masraflar sahiplerinden alınır.  

 

4.4.4 Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkındaki Kanun 

 

Madde 2 – Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; 

taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali 

yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin 

önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

 

Madde 15 – Mahkeme kararıyla kendisine teslim edilmeksizin aynı taşınmaz 

mala ikinci defa yapılan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya müdahalesi 

önceden önlenen kimse tarafından, isterse başkaları tarafından birinci mütecaviz 

yararına ilk defa yapılmış olsun, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 

etmediği takdirde, bu suçu işleyenler hakkında; 
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a-) Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait 

yerlerden ise altı aydan iki yıla kadar; şayet taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya 

gerçek kişilere ait ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

 

b) Tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya silahsız olsalar dahi birden 

fazla kişiler tarafından yapıldığı takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat artırılarak 

hükmolunur.  

 

c) Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa 

kullanmak amacıyla iki veya daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse (b) bendi ile 

artırılan ceza ayrıca üçte bir oranında artırılır. Bu amaçla birleşen kişilerden en az 

birisinin silahlı olması halinde ise (b) bendi ile artırılan ceza ayrıca yarı oranında 

artırılarak hükmolunur. 

 

4.4.5 İmar Kanunu 

 

Madde 40 – Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini 

ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya 

birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, 

kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna 

meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.  

 
Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye 

veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya 

mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. 

 

Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) 

Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin 

tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular 

hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen 

idari müeyyideler uygulanır. 
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Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar 

mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı 

altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet 

durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye 

ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın 

büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde 

hesaplanan idari para cezaları uygulanır. 

 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: 

 

Madde 32 

…. 

ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare 

kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden 

tahsil edilir. 

 

4.4.6 Çevre Kanunu 

 

Cezai hükümler  

 İdari nitelikteki cezalar:  

 

 Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.) 

 … 

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara 

aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz 

yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı 

olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 120 Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

… 

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 100 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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4.5 Dere Yataklarına Müdahalelerle ilgili Danıştay Kararları 

 

Aşağıda incelenen Danıştay kararlarına, TC Danıştay Başkanlığı’nın internet 

adresinde yer alan Emsal Karar Sorgulama ekranı kullanılarak ulaşılmıştır. 

 

1- Danıştay altıncı Dairenin Esas Nosu : 2009/191 Karar Nosu : 2011/517 olan 

kararı aşağıda özetlenmiştir. 

 

Taşkın yaşanan dere yatağının çevrenin dere koruma bandı oluşturularak bu 

sınır içinde kalan kullanımın park alanı olarak planlamasının kamu yararına uygun 

olduğu, dere ıslahı büyükşehir belediyesi görev alanına girdiğinden bu konuda 

1/1.000 ölçekli planın yapımında büyükşehir belediyesinin yetkisizliğinden 

bahsedilemeyeceği hakkında karar verilmiştir. 

 

Kararda İstanbul ili Silivri ilçesinde yer alan derenin sağ ve sol kısımlarında 

25’er m toplam 50 m koruma bandı oluşturulması ve bu alanın park alanı olarak imar 

planında yer almasının uygun olduğu yönünde karar verilmiştir. 

 

 

2- Danıştay onuncu Dairenin Esas Nosu : 2008/3523 Karar Nosu : 2009/8121 

olan kararı aşağıda özetlenmiştir. 

 

6-7 Mart 2004 tarihlerinde Mersin İli, Silifke İlçesinde bulunan Gezende 

Barajının kapaklarının açılması sonucunda, davacı sigorta şirketi tarafından 

sigortalanan Silifke (Mersin) Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının su altında kalması 

nedeniyle oluştuğu ileri sürülen 17.075 TL maddi zararın, davalı idarelerin hizmet 

kusurundan kaynaklandığından bahisle yasal faiziyle birlikte tazminine karar 

verilmesi istemiyle açılmıştır. 

 

Mersin 1. İdare Mahkemesince; yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu 

hazırlanan rapor dikkate alındığında, taşkının oluşmasında, baraj gölündeki su 

seviyesinin kontrolünden doğrudan sorumlu olan DSİ Genel Müdürlüğünün teknik 

personeli ile işletim eğrisine göre elektrik üretiminin gerçekleşmesini gözetmesi 

gereken Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünün teknik personelinin; Gezende 
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Barajı için DSİ tarafından hazırlanan ve 1.1.2003-1.1.2005 tarihleri arasında geçerli 

olan işletme programına uymamaları ve ihmallerinin bulunması nedeniyle kusurlu 

oldukları kanaatine varıldığı; 6-7 Mart 2004 tarihlerinde meydana gelen sel 

baskınında, davalı idarelerin, elemanlarının kusuru dolayısıyla hizmeti kusurlu 

işlettiklerinin tespit edilmiş olduğu; ancak, davacı sigorta şirketinin zararının, davacı 

tarafından sigortalanan Silifke (Mersin) Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının bulunduğu 

parsellerin, Bakanlar Kurulu'nun 6.9.1955 tarih ve 475827 sayılı kararıyla Göksu 

Nehrinin sağında ve solunda 125 metre genişliğinde saptanmış olan taşkın sahası 

içinde kalması nedeniyle tazmini olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın 

reddine karar verilmiştir.  

 

Yasada öngörülen sürelerden sonra idareye başvurulduğu ve dava açıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

İdare mahkemesince; davanın yukarıda belirtilen gerekçe ile süre aşımı 

nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın esasının incelenmesi 

suretiyle davanın reddi yolunda verilen kararda sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik 

görülmemiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle Mersin 1. İdare Mahkemesinin 29.2.2008 tarih ve 

E:2005/1293, K:2008/167 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, 

18.9.2009 tarihînde oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

Burada Danıştay tarafından verilen karar olumlu olarak görülmekte ancak 

dava içerisinde yer alan Silifke (Mersin) Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının kıyı 

kanunu ile belirlenen taşkın sahası içerisinde kaldığının ifade edilmesi, olumsuz bir 

durum olduğunu göstermektedir.  

 

4.6 AB Taşkın Direktifi 

 

3.6.1 23 Ekim 2000 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/60/Ec 

Sayılı Direktifi  (Su Çerçeve Direktifi) hedefleri arasında, taşkın ve kuraklık 

etkilerinin azaltılması yer almaktadır.  
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1998–2004 yılları arasında, Avrupa’da meydana gelen taşkınlar tüm doğal 

felaketlerin % 43’ünü oluşturmuştur. Bu dönem boyunca, Avrupa’da 700 can 

kaybına, yarım milyon insanın yer değiştirmesine ve en az 25 milyar Euro’luk 

ekonomik kayba yol açan 100 büyük taşkın yaşanmıştır (Efeoğlu ve diğerleri, 2010). 

 

Avrupa Birliği, taşkın olaylarını sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 

engelleyebilecek bir olgu olarak kabul ederek, 2004 yılında Avrupa Komisyonu 

tarafından “Taşkın Risk Yönetimi Tebliği; Taşkın Önleme, Koruma ve Azaltma 

(COM(2004) 472final of 12.7.2004)” başlıklı bir tebliğ çıkartılmasını sağlamıştır 

(Efeoğlu ve diğerleri, 2010). 

 

AB Taşkın Eylem Programının “Araştırma ve Bilgi” bileşeni kapsamında, 

taşkın riskinin ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır. Örneğin, Ren Nehri kenarında 

10 milyondan fazla insan yaşamakta ve muhtemel bir taşkındaki potansiyel zarar 165 

milyar Euro olarak hesaplanmaktadır. Sahil bölgeleri de yine risk altındadır. Avrupa 

Birliğinin 27 üyesinden kıyı şeridine sahip 20 üyesinin toplam sahil uzunluğu 

101.000 km. dir. Geçmiş 50 yıl boyunca, Avrupa Birliği sahillerinde yaşayan halkın 

nüfusu iki katına çıkarak 70 milyona ulaşmıştır. Avrupa Birliği sahillerindeki 500 

metrelik genişlikte bulunan malların ekonomik değerleri 2000 yılında 500 ile 1000 

milyar Euro arasında tahmin edilmiştir (Efeoğlu ve diğerleri, 2010). 

 

Avrupa Birliği 2004 yılından itibaren yürüttüğü yasal çalışmalar sonucunda, 

26 Kasım 2007 tarihinde “2007/60/AT sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi Direktifi’ni (kısaca AB Taşkın Direktifi) yürürlüğe koymuştur. (Efeoğlu 

ve diğerleri, 2010). 

 

4.22007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Direktifi’nin amaçları arasında; 

 

- Taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapı oluşturmak, 

- Taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler 

üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak,  

gibi hususlar yer almaktadır. 
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Taşkın Direktifi’nde temel yaklaşım “havza bazında yönetim”dir. Üye 

ülkelerde taşkın riskini yönetebilmek için 2015 yılı sonuna kadar 3 aşamalı bir plan 

bulunmaktadır (Şekil 4.2).  

 

 

Şekil 4.2 Taşkın Direktifi Uygulama Aşamaları (SYGM, 2013) 

 

  

AB ülkelerinde Hollanda ve Fransa’nın öncülüğünde “Taşkın önleme, 

koruma ve azaltma konularında en iyi uygulamalar (Best Practices on Flood 

Prevention, Protection and Mitigation)” konulu bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bu 

çalışmada sürdürülebilir taşkın yönetiminde önemli hususlar olarak belirtilen ve dere 

yatağı müdahalelerini içine aldığı düşünülen birkaç madde aşağıda verilmektedir. İlk 

madde incelendiğinde, dere yataklarına müdahalelerin mümkün olduğunca az 

olmasının tavsiyesi bu hususun önemini göstermektedir. 

 

1- Taşkın olayları doğanın bir parçası olduğu, gelecekte de geçmişte olduğu gibi 

var olmaya devam edeceği, insan müdahalelerinin doğal sürece mümkün 

olduğu kadar az olması, 

2- Taşkın çalışmalarının nehir havzasının tamamını içine alması, havzadaki su, 

toprak ve doğal kaynaklarla ilgili eylemlerin yönetimi ve geliştirilmesinde 

koordinasyon arttırılması, 
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3- Doğal sulak alanlar ve taşkın yataklarında suları tutmak ve taşkın etkilerini 

azaltmak için nehir havzalarını doğal durumuna getirebilmek için uluslararası 

çabalar arttırılması, 

4- İnsanların taşkın yatağının kullanımı konusunda tehlikenin varlığı konusunda 

farkında olması ve uyum sağlaması, 

5- Yapısal olmayan tedbirler etkin olması, 

6- Yapısal tedbirlerde insanların ve değerli varlıkların güvenliği için önemli bir 

unsur olarak kalması, ancak akıllarda bu tedbirlerin kesin bir çözüm olmadığı 

yüzde yüz güvenliğin sağlanmadığının bilinmesi, 

7- Toplumun riskin farkında olması, 

 

4.7  Amerika da Taşkın Sigorta Sistemi 

 

1968’de A.B.D. meclisi geleneksel taşkın kontrol ve taşkın yardımı 

programlarının bazı eksikliklerini gidermek için Ulusal Taşkın Sigortası Yasası’nı 

çıkardı. Yasa ile aşağıdaki amaçları taşıyan Ulusal Taşkın Sigortası Programı (NFIP) 

oluşturuldu. Günümüzde program Federal Acil Durum Yönetim Teşkilatı (FEMA) 

tarafından yürütülmektedir (Akay ve diğerleri, 2010). 

 

1- Taşkın sigortası primleri aracılığı ile özel mülklere ait taşkın zararlarını 

vergi mükelleflerinden taşkın alanında mülkü olanlara aktarmak 2- Devlet yardımı 

sağlanmayan özellikle küçük taşkınlardan sonra taşkın alanlarında oturanlara ve 

mülk sahiplerine mali yardım sağlamak 3-Yapılaşmayı taşkın tehlike alanlarından 

uzağa yönlendirmek 4-Yeni ya da büyük oranda yenilenmiş yapıların taşkın hasarını 

en aza indirgeyecek ya da engelleyecek şekilde inşa edilmesini zorunlu kılmak (Akay 

ve diğerleri, 2010). 

 

Ulusal Taşkın Sigortası Programı federal yönetim ve yerel yönetimler 

arasındaki karşılıklı anlaşmaya dayanır. Haritalandırılmış taşkın alanlarındaki imarı 

düzenlemeyi kabul eden yerel yönetimler için devletçe desteklenmiş taşkın sigortası 

sağlanır. Eğer yerel yönetimler taşkın alanlarındaki imarın Ulusal Taşkın Sigortası 

Programı kriterlerine uygun olması konusunda üzerine düşenleri yerine getirirse, 

FEMA bu yerel yönetimlerdeki mülkler için taşkın sigortası sağlar. Bu 
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düzenlemelere uygun inşa edilen yapılar daha az taşkın riski taşıdığından daha düşük 

primlerle sigorta edilebilir. Programa katılım isteğe bağlıdır (Akay ve diğerleri, 

2010). 

 

ABD, taşkın yönetimi mevzuatı ile gelecekteki taşkın zararlarını azaltmak ve 

mülk sahiplerinin potansiyel kayıplarına karşı ödenecek prim ile sigorta mekanizması 

yoluyla korunmasını sağlamayı hedeflemiştir. 2002 yılında da taşkın hususunda 

detaylı bir rehber çıkarmıştır. 
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BÖLÜM 5 

 

5. DERE YATAĞI MÜDAHALELERİ 

 

Türkiye’deki derelerde sıklıkla görülen dere yatağına müdahalelerin yaşanan 

taşkınlarda sık sık gündeme gelmesi sebebiyle dere yatağına müdahaleler taşkın 

çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu müdahale türleri aşağıda 

verilmektedir. 

 

5.1 Dere Yatağı İçerisine Bina vb. Yapıların Yapılması, 

 

Dere yatağı içerisine veya üzerine çeşitli üst yapıların yapılması sebebiyle 

dere kesitleri daralmaktadır. Bu yapılarda ki evsel atıkların dere yatağına bırakılması 

ve yapıların temel kolonlarının derenin içerisine yapılması durumunda ise sorun daha 

karmaşık bir hal almaktadır. Taşkın esnasında daralan dere kesitleri sebebiyle gelen 

rüsubat ve taşkın debisinin (ağaç gövdesi, çalı, büyük taş blokları vb..) geçememesi 

durumunda taşkının boyutu ve zarar miktarı artabilmektedir. 

 

Söz konusu yapıların arasında büyük boyutlu yapıların olması (cami, trafo 

binası, binalar vb.) veya yerleşim merkezlerinde bulunması dikkat çekmektedir. 

Mevzuat- uygulama arasında yaşanan tıkanıklıkların doğru, pratik ve uygulanabilir 

şekilde giderilebilmesi, yaşanabilecek taşkınların zararlarının azaltılması noktasında 

faydalı olabileceği görülmektedir. 

 

Dere üzerine veya içerisine yapılan yapılardan bir kısmı Şekil 5.1,5.2,5.3’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 
Şekil 5.1 Dere Yatağına Yapılmış Bir BinaHayrat-Balaban Deresi(Önsoy, diğ., 2008) 
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Şekil 5.2 Uşak Merkez Dokuzsele Deresi  ve Mersin Mut Şehiriçi Deresi (Tiryaki, 

2013) 

 

 
 

Şekil 5.3 Bitlis Şehiriçi Deresi ve Gümüşhane Merkez Harşit Çayı (Tiryaki, 2013) 

 

 

 

5.2  Dere Yatakları Üzerinin Kapatılması, 

 

“Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu 2006/27 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinde; “Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, 

zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’nün izni alındıktan sonra 

gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun dışında dere 

yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili kurum veya kuruluşlarca onaylı 

bir projeye dayandırılacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Genelgede dere yataklarının 

üzerinin kapatılmaması ifade edilmektedir.  
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Şekil 5.4 Kapalı Kesit Samsun-Havza- Çavuşlu Deresi (Tiryaki, 2013) 

 

Dere yataklarının üzerlerinin çeşitli sebeplerle kapatıldığı (Şekil 5.4) arazi 

çalışmalarında, yazılı ve görsel medyada görülmektedir. Dere yataklarının 

üzerlerinin kapatılmasının sebepleri arasında genel olarak aşağıda ki maddelerin 

gösterildiği bilgisine ulaşılmıştır. 

 

1- Derelere evsel, endüstri atıkların, hafriyat ve molozların atılması, kanalizasyon 

sisteminin bağlanması gibi sebeplerle derelerde görüntü ve koku kirliliği 

oluşabilmektedir. Daha sonra sinek, bakteri ve diğer böcek türlerinin oluşması 

neticesinde sağlık ve çevresel problemlerin başlaması ile halktan dere üzerinin 

kapatılması ile ilgili talepler gelmekte ve talepler ilgili kurumlara iletilmektedir. 

  

 

Dere yataklarındaki problemlerin dere yatağı üzerinin kapatılması ile kısa ve 

hızlı şekilde ile çözüleceği düşünülmektedir. Derede ki kirletici unsurların 

bertaraf edilmesinin ise daha zor, uzun, teknik açıdan daha karmaşık olabileceği 

düşünülmektedir. Taşkın koruma kanalı olan bir derenin üzerinin kapatılmasının 

daha hızlı bir uygulama olduğunun düşünülmesi, 

 

2- Şehir içinde trafiğin rahatlaması maksadıyla dere yatağı üzerinin kapatılarak yol, 

kavşak, köprü yapılması,  

 

3- Yerleşim merkezlerinde alan kazanmak bu alanı da farklı kullanımlar için 

(Pazar, otopark vb..) yerleşim merkezinden geçen dere yatağı üzerinin 

kapatılması,  
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Dere üzerlerinin kapatılmasının yaşanmış tarihi taşkınlarda olumsuz etkileri 

görülmektedir. Ayrıca yapılan bu uygulamalar neredeyse her şehrimizin içinden 

geçen ve tarihle bütünleşen şehir-dere tarihi bağının kopmasına ve her canlının suya 

erişim hakkı olduğu olgusunun ise kaybolmasına sebep olduğu görülmektedir.  

 

Yaşanan taşkınlarda, dere yataklarının üzerinin kapatılmasının olumsuz 

etkileri görüldüğünde, dere yataklarının açılması gerektiği, kapatılmasının hata 

olduğu ile ilgili medya da haberlerin yer aldığı görülmektedir. Taşkın olmayan bazı 

bölgelerde ise benzer hataların yapılmaya devam ettiği ve dere yataklarının 

kapatılması ile ilgili planlar, çalışmalar olduğu çeşitli haber ve duyurularda 

görülmektedir. 

 

Basında dere yatağı üzerinin kapatılması ile ilgili verilen bazı haberlerde dere 

yataklarının üzerinin kapılması sonucunda halka daha sağlıklı kokusuz bir ortam 

sağlandığı ve halkında hizmetten memnun olduğu bilgilerinin yer aldığı 

görülmektedir. Bazı haberlerde ise dere yatağı üzerinin kapatılması ile ilgili halkın 

taleplerini yerine getiremeyen yetkililerin halka hizmet yapılmıyor şeklinde 

eleştirildiği görülmektedir. 

 

Derelerin beton kanallar içine alınması kent mekanı içerisinde derelerin 

kentsel imaj açısından etkisi izlenememesine kanal içinde akıtılması, görsel ve 

ekolojik çevre değerleri açısından akarsu özelliklerini kaybetmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle sadece karşı tarafa ulaşmak için köprülerde geçişi sağlanan 

önemsiz bir engel konumuna düşmüştür (Biçer, 2002). 

 

Dere üzerinin kapatılan bölümlerinde ise biriken rüsubatın belli periyotlarda 

temizlenmesi gerekmektedir. Kesitin küçük olması sebebiyle veya periyodik olarak 

temizliği yapılamayan derelerde taşkın riski oluşabilmektedir.  

 

   
Olumsuz durumlara rağmen ders çıkaran ve dere yatağı üzerini kapatmaktan 

vazgeçen, kapatılan derelerin üzerlerini açma çalışmalarına başlayan örneklerde 
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mevcuttur. Ancak bazı durumlarda özellikle yerleşimler sebebiyle doğal duruma geri 

dönüşün zor olduğu görülmektedir.  Şekil 5.5’de bu tür çalışmalara örnek fotoğraflar 

yer almaktadır. 

 

 
 
 

Şekil 5.5 Rize ilinde dere üzeri açılma çalışmaları  (OSİB, 2013c)  

 

 

5.3  Yol ve Dolgu Yapımı Sebebiyle Dere Yatakları Kesitinin Daraltılması 

 

Yollar özellikle vadilerde derelere paralel olarak yapılmaktadır. Bazı 

noktalarda dere yatağına içerisine yapılan yollar dere kesitini daraltmakta, taşkın 

debisinin geçememesine sebep olmaktadır. Dere yatakları içerisinde alan kazanmak, 

yol yapımı vb. sebeplerle dolgu yapılması da dere yatağı kesitini daraltmaktadır. 

Şekil 5.6’da bu tür uygulamalara örnek olarak verilmektedir. 

 

 
                                                           
                  Şekil 5.6  Dere Yatağına Dolgu Yapımı (Kasalak, 2010) 
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5.4  Dere Yatağına Uygunsuz Menfez, Büz vb. Geçiş Yapılarının Yapılması 

 

Dere üzerinden yaya geçişi ve araç ulaşımı sağlamak maksadıyla tekniğine 

uygun olmayan farklı boyutlarda büzler veya farklı kesitlerde menfezler yapıldığı 

birçok kaynakta ve arazi çalışmalarında görülmektedir. Özellikle altyapı sistemleri 

için kullanılan büzlerin kolay elde edilebilir olması sebebiyle derelerde büzlü 

geçişler sık sık görülmektedir.   

 

Taşkın yaşanmadan da bu yapılar zamanla rüsubat, çöp, evsel ve diğer katı 

atıklar ve molozlarla dolabilmekte, taşkın debisini bırakın derenin baz akışını bile zar 

zor geçirebilmektedir. Ayrıca oluşan su birikintilerindeki çöpler ve atıklar sebebiyle 

kötü kokular yayılmakta, koku ve görüntü kirliliğinin yanında bu durum halkın 

sağlığını da tehdit eder duruma gelebilmektedir.  

 

Bu yapıların taşkın esnasındaki olumsuz etkilerinden biri de rüsubatla tıkanıp 

sedde şekline dönüşmesi ve taşkın riskini arttırmasıdır.  

 

Taşkın tehlike haritaları çıkarılması için yapılan projelerde taşkın debisini 

geçiremeyen ve teknik yeterliliği bulunmayan bu geçişler sebebi ile yerleşim 

yerlerinde büyük taşkın alanları çıkabilmektedir.  

 

Kamu kurumları tarafından yapılan projelerde halkın ulaşımı için gerekli 

yapıların türleri, sayıları, imar planları ve halkın ihtiyaçlarının göz önünde 

bulundurulması uygunsuz yapıların ortaya çıkmasını önleme açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

 

Türkiye de bu müdahale türü bir çok dere de taşkın hususunda tehlike arz 

edebilmektedir. Bu sebeple derelerin periyodik olarak denetlenerek taşkın riskini 

arttıran yapıların kaldırılmasında büyük fayda görülmektedir.  

 

Tekniğine uygun olmayan büz ve menfez yapıları ile ilgili örnekler şekil 5.7 

ve 5.8’de gösterilmektedir. 
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      Şekil 5.7 Tekniğine uygun olmayan büz ve menfez yapıları (Demir, 2010) 

 

 

  

         

Şekil 5.8 Tekniğine uygun olmayan büz ve menfez yapıları (Kasalak, 2010) 

 

 

5.5  Dere Yatağına Tekniğine Aykırı ve İzinsiz Köprü Yapımı 

 

Dere yatağı üzerine yapılacak köprülerin projesiz yapılması, projesi 

yapılırken taşkın hesabının dikkate alınmaması, taşkın hususunda ilgili uzman 

kurumdan görüş alınmaması durumlarında bu köprüler taşkın esnasında olumsuz 

durumlar ortaya çıkarabilmekte, 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. Tarihi köprülerin yeni köprülere göre 

daha büyük taşkın debilerini ve büyük boyutlu rüsubatı geçirebildiği görülmektedir. 

 

Dere Yatağı Üzerine Yapılan Köprülerden Örnekler Şekil 5.9 ve 5.10’da 

gösterilmektedir. 
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        Şekil 5.9 Dere Yatağı Üzerine Yapılan Köprülerden Örnekler (Tiryaki, 2013) 

 

 

Tuzla Deresi geniş tabanlı bir vadi içinde akarak denize boşalmakta ve bu 

geniş vadi üzerinden kıyı boyu ulaşımı ise 16. yy da yapılmış olan Mimar Sinan 

Köprüsü ile sağlanmaktadır. Mimar Sinan Köprüsü 348.00 m. uzunluğunda ve su 

geçişi amaçlı 32 gözden meydana gelmiştir. Bütün taşkın yatağı boyunca su geçişi 

amaçlı basık menfezler bırakılması çok anlamlıdır. Bu köprü dahi, sel karakterli 

suların tüm taşkın yatağı yüzeyi boyunca ve su derinliği fazla olmayan bir su kütlesi 

ile akış gösterdiğini anlatmaktadır. Oysa hemen yanı başında D100 üzerinde yapılan 

günümüz ayaklı köprü için bu mantık dikkate alınmayarak sınırlı bir su geçişi 

bırakılmıştır (Şekil 5.10). Silivri şehir merkezi içindeki aynı dönem taş köprü de 

neredeyse tamamen kapatılmak üzeredir. 8 Eylül 2009 günü meydana gelen sel 

afetinde en büyük zarar burada gerçekleşmiştir. Cadde ve sokaklar sel kanalı gibi 

çalışmıştır. Binaların giriş katlarını su basmıştır (Turoğlu, 2010). 
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Şekil 5.10 İstanbul Mimar Sinan Köprüsü ve D100 (E5) karayolu köprüsü (Turoğlu, 

2010).  

 

Köprüye yakın kesimlerde köprü stabilitesini, köprü yeri hidrolojisini 

bozacak faaliyetlerde bulunmak köprü ayaklarında oyulmalara ve oturmalara sebep 

olmakta hatta köprünün yıkılmasına sebep olabilmektedir. Dere yataklarının 

daraltılması ile su hızının artması, dere yatağından kum çakıl alınması vb. dere 

yatağına müdahale faaliyetleri akarsu hidrolojisini  bozmakta ve köprülerin zarar 

görmesine sebep olabilmektedir. 

 

Dünyada ve Türkiye de taşkınlar sebebiyle köprüler zarar görebilmekte veya 

yıkılabilmektedir. Bu husus akarsular üzerine yapılacak köprülere ait projelerde 

taşkın hususunun göz önünde bulundurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

5.6  Dere Yatağı Kesitini Daraltan Diğer Faaliyetler 

 

Özellikle dağlık bölgelerde yollar dere güzergâhlarını takip ederken, mümkün 

olduğunca dere yatağı içerisinde kalmaması ve kazıdan çıkan malzemelerin dere 

yatağına bırakılmaması hususlarına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde tekniğine aykırı 

yol açma çalışmalarında heyelanlar, göçmeler oluşabilmekte, dere yatakları dolmakta 

veya dere yatağı kesiti daralmaktadır. Bu da  taşkının oluşmasına ve yolların tahrip 

olmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca dere yatakları içerisine veya üzerine yapılan 

rekreasyon tesisleri, kanalizasyon ve içmesuyu sistemleri, izinsiz bent yapımı gibi 

(Şekil 5.11) altyapı tesislerinin dere yataklarından geçmesi taşkın hususunda 

olumsuz etki oluşturabilmektedir. 
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Şekil 5.11 Dere yatağı kesiti daraltıcı diğer faaliyetler (Kasalak, 2010) 

 

5.7  Dere Yataklarından Kaçak Kum Çakıl Alımı Faaliyetleri 

 
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü 

Yönetmeliği’nde; 

 

1- Her iki kıyısı, taşkın tesisleri ile ıslah edilmiş olan mecralarda, 

2- Mendereslerin sık olduğu mecraların dış kurblarında, 

3- Akarsu ve dere yatakları üzerinde inşa edilmiş köprü, menfez ve benzeri sanat 

yapıları bulunan akarsu ve dere yataklarında, anılan sanat yapılarından herhangi 

birine menba yönünde 750 metre ve mansap yönünde 1000 metreden daha yakın 

mesafe bırakarak yaklaşılacak hallerde, 

4- Akarsu ve dere yataklarından ocak açılması istenen sahanın akış aşağısı veya 

akış yukarısı ile yatağın herhangi bir sahilinde, konumlanmış ve mevcut 

durumda taşkın yönünden emniyetli olan yerleşim birimleri ve tarım arazilerinin 

söz konusu kum-çakıl ocağının açılmasından sonra taşkına maruz kalacağının 

anlaşıldığı hallerde, 
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kum, çakıl ve benzeri maddelerin alımına yönelik kum ve çakıl ocağı açılması ve 

işletilmesine izin verilmemesi ifade edilmekte olup ceza ve izleme ile ilgili maddeleri 

de mevcuttur. 

 

Şekil 5.12’de nehir kenarında kurulmuş olan kum çakıl ocağı görüntüsü örnek olarak 

verilmiştir. 

 

 

 

                        Şekil 5.12 Dere Yatağı Kum Çakıl Alımı (Kasalak, 2010) 

 
 

Kum çakıl alım faaliyetleri akarsu rejimini ve hidroliğini değiştirebilmekte, 

taşkın ve akarsu üzerindeki sanat yapılarına olumsuz etkileri olabilmektedir. Kum 

çakıl ocaklarının mevzuat hükümlerine göre açılması, işletilmesi ve denetlenmesi 

önemli olmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmediği taktirde can ve mal kayıplar 

yaşanabilmekte, tehlike arz eden atıl sanat yapıları ortaya çıkabilmektedir. 

 

5.8  Çarpık Kentleşme  

 

Taşkın zararları, tamamen insan aktivitelerinin bir sonucu olarak meydana 

gelmektedir. Risk altındaki sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen 

kontrolsüz kentleşme faaliyetleri dünyanın her köşesinde taşkın afetinin en önemli 

sebebidir (Uşkay ve Aksu, 2002). 

 

Ülkemizde 1950 - 2000 yılları arasında kentlerin sayısı ve nüfusu hızlı bir 

şekilde artmıştır. Buna karşın bazı bölgelerde planlı konut ihtiyacı karşılanamamış ve 

çarpık yerleşimlerin oluştuğu görülmüştür. 
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Dere yatağına müdahale hususunda havzada ki çarpık yerleşimler dere 

yatağına da baskı oluşturmuş, havzadaki çarpık yerleşimler dere yataklarına da 

yansımıştır. Yerleşim yerlerinde çarpık yerleşimler yaşanırken dere yataklarında 

planlı bir şekilde kalması ihtimali de düşüktür. Çarpık yerleşimlerdeki alt yapı 

problemleri, bu yerleşimlerin atık sularının da dere yataklarına bırakılması, dere 

yataklarında yerleşim unsurların görülmesi, kent alanındaki zeminin beton alanlarına 

dönüşmesi, yağan yağışın yeraltına süzülme oranının düşmesi ile yüzeysel akış hız 

ve debisinin artması, derelerin belirlenen taşkın debilerinin üzerinde debiler 

oluşabilmesi gibi konular ortaya çıkmaya başlamıştır.   

 

Türkiye de 1927 yılında % 24 olan şehirleşme düzeyi, TUIK verilerine göre 

2014 yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 91,8’e yükseldi. 

Türkiye’de 1927 ve 2000 yıllarında şehirleşme düzeylerinin dağılımı Şekil 5.13’de 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.13 Türkiye’de 1927 ve 2000 yıllarında kasaba ve şehirler ile şehirleşme 

düzeylerinin dağılımı (Yüceşahin ve diğerleri, 2004) 

 

 

 

Şekil 5.14 Türkiye 2013 nüfus yoğunluğu haritası (TUİK, 2013) 

Şekil 5.15 Türkiye Tarihi Taşkın Olayları (Selek ve Darama, 2013) 
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Yukarıdaki haritalar incelendiğinde taşkın sayıları (Şekil 5.15) ve yerleşim 

yoğunluğu (Şekil 5.14) arasında benzer bir ilişki görülmekte olup, bu durum 

yerleşimlerin dere yataklarına baskı oluşturduğu hususunu işaret edebilmektedir. 

Şehirlerin; akarsu kenarlarında ve ya taşkın riski taşıyan ovaların üzerinde kurulması 

bu hususu desteklemektedir.  

 

Doğal Yüzey  ve  kentleşme alındaki kaplamalı yüzey Şekil 5.16’da, doğal ve 

kentsel alanlardaki yüzeysel akış, yeraltı sızma ve buharlaşma oranları Şekil 5.17’de 

gösterilmektedir. Şehir alanının artması ve doğal vejetasyonun bozulması taşkını 

olumsuz etkileyebilmektedir.  

 

 

       Şekil 5.16  Doğal Yüzey  ve  Kaplamalı Yüzey (Demir, 2013) 

 
 

        

 
 

Şekil 5.17 Yağmur Suyu Yönetimi ve Şehirleşme (ALP, 2015) 

 

% 25 sığ 

İnfiltrasyon 

 

 

 

% 25derin 

İnfiltrasyon 

 

 

 

Doğal Yüzey 

 

 

 

 

% 10 

Akış 

 

 

 

% 40 Buharlaşma 

 

 

 

% 30 Buharlaşma 

 

 

 

% 10 sığ 

İnfiltrasyon 

 

 

 

% 5 derin 

İnfiltrasyon 

 

 

 

%55 

Akış 

 

 

 

%75-100 Geçirimsiz Yüzey Kaplama 
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5.9  Dere Yatağı Mansap Şartının Sağlanamaması 

 

Dere yataklarının üzerinin kapatılarak tıkanması, dere yataklarının çeşitli 

sebeplerle kesitinin daraltılarak veya her hangi bir engel tarafından mansap şartının 

ortada kaldırılması sebebiyle taşkın esnasında taşkın debisinin geçirememesi taşkının 

oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle kuru derelerde yazın kuruması sebebiyle 

genellikle dolgu yapılarak geçiş yapısı yapılması ile derenin mansap şartı 

bozulabilmektedir. Barajların proje kriterlerine göre mansaba bırakacakları 

maksimum su dikkate alınarak mansap şartının tasarlanması, taşkın zararlarının 

azaltılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.    

 

5.10 Taşkın Koruma Projelerinde Doğal Dere Yataklarının Daraltılması  

 

Taşkın koruma projelerinin bir kısmı tabanı beton kaplama ve kenar duvarları 

da beton veya taş tahkimat olarak yapılmaktadır.  Genel olarak beton kanal yapılması 

yeterli kesitin olmayışından da kaynaklanabilmektedir. Bu şekilde yapılması; 

 

 - Bazı bölgelerde derenin doğal yatağının daralmasına, yeni oluşan alanlara 

yerleşim baskılarının artmasına,  

 

- Dere tabanın beton olması durumunda, gelecekte gelmesi muhtemel rüsubat 

ve atıklar sebebiyle belirlenen pürüzlülük katsayısının ve dolayısıyla proje 

kriterlerinin değişebilmesine, suyun yeraltına sızamaması sebebiyle yeraltısuyunun 

beslenememesine, bazı bölgelerde ise tatlı suyun direk denize verilmesine, dere 

içindeki canlı yaşamın azalmasına, 

 

- Derenin projelerde istinat duvarları içine alınması, canlıların suya erişiminin 

kesilebilmesine, insan, dere, tarih ve şehir bağının kopmasına, su kenarına 

ulaşılamayan gözlerden uzak kendi halinde akmasına, doğal dere yatağı 

görüntüsünün kaybolmasına sebep olduğu düşünülmektedir.  
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Taşkın koruma projeleri koruduğu bölgenin şartlarına göre belli bir taşkın 

tekerrür debisine göre tasarlanmaktadır. Bu debinin üzerinde de debi gelme olasılığı 

bulunmaktadır. Proje yapılarak o derede taşkın önlendi anlayışı olması yanlış 

olacağından dere yatağının doğal genişliğinin mümkün olduğunca korunması taşkın 

esnasında kayıpları azaltacaktır. 

 

Derelerde periyodik temizlik yapılmadığı durumlarda dere devamlı rüsubat 

taşıyarak zeminin beton özelliği alt tabakada kalmamakta, biriken rüsubat sanat 

yapılarının su geçirme kapasitesini düşürmekte, yapılan proje hesabı ile güncel 

durum Şekil 5.18’de örnek olarak verilen fotoğraflarda da görüleceği üzere birbirini 

tutmayabilmektedir. Periyodik temizlik çalışmaları bazı kesitlerde zor veya mümkün 

olamamaktadır. 

 

  

 

 

Şekil 5.18 Taşkın koruma kanallarının rüsubat ve çöp ile dolması (Demir, 2010) 
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BÖLÜM 6 

 

6. DERE YATAKLARINDA YAPILAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

 

Dere yataklarının korunması ve etrafının açılması, müdahalelerin kontrol 

edilmesi, projelerin havza bazında yapılması, derelerin kanalizasyon kanalına 

dönüşmemesi, dere yataklarında parklar, yürüyüş alanları, sosyal donatılar, çeşitli 

aktiviteler yapılarak ve şehir estetiğine dikkat edilmesi, canlıların suya erişebilmesi, 

halkın dinlenebilmesi, dereye sahiplenmesi ve farkındalığın arttırılması gibi birçok 

faydayı içinde barındıracak çalışmaların iyi uygulama örnekleri arasında olacağı 

düşünülmektedir.  

 

İyi uygulama örnekleri olarak düşünülen ve taşkın korumayı da içine alan bu 

projeler gelişmiş ülkelerde yeşil yollar (greenways) adı ile tabir edilmektedir. 

 

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). 

 

Yeşil Yolların gelişimi 19. Yüzyıl sonlarına kadar gitmekte olup yapılan 

araştırmalarda Amerika’da ülke genelinde yeşil yol ve taşkın koruma konusunda 

havzası bazında master planlar, projeler yapılmakta ve uygulamaya geçmektedir.  

 

 

Yeşil yol kavramı konusunda en büyük katkı belki de Charles Eliot ll'nin 

1928' de Massachusetts için geliştirdiği yaklaşımdır. Aynı şekilde Ian McHarg'ın 

vadiler için öngördüğü planlama çalışmaları planı: nehir boyları, taşkın alanları ile 

birlikte akarsu sistemleri, ıslak alanlar, dik yamaçlar, yeraltı su kaynakları, kıyı 

bölgeleri ve dağ eteklerinin koruma ve rekreasyon alanları kapsamında planlanması 

da bu yaklaşıma temel olmuştur. Phil Levis'in Wisconsin için önerdiği Qality 
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Corridors'da çevresel koridorlar olarak planlanmış, yeşil yol uygulamalarına temel 

oluşturacak yaklaşımlardır (Arslan ve diğerleri, 2004). 

 

1970li’yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde açık alanların kaybı ülke 

ölçeğinde belirgin hale gelmeye başlayınca korumaya yönelik planlama çalışmaları 

ile yeşil yol kavramı önem kazanmıştır. Geleneksel, çizgisel olmayan parklara oranla 

daha az alana gereksinim duyulması, çeşitli rekreasyon aktivitelerine olanak tanıması 

ve farklı niteliklerdeki açık yeşil alanların kolayca ilişkilendirilerek bir sistem 

oluşturulmasını öngören yeşil yollar ilgililer ve çevre korumaya yönelik kuruluşlar 

tarafından destek görmüştür. 1987 yılında Açık Hava Komisyonu yeşil yolların 

ulusal sistem olarak yaygınlaştırılmasını önermiştir. Bu kapsamda nüfusun yüzde 

sekseninin kentlerde yaşadığı Amerika’da halkın doğaya kolayca ulaşabileceği, 

yeşil uzantılar ya da doğal, kültürel ve yapılanmış çevrenin bağlantı yolları olarak 

tanımlanan yeşil yolların, 1989 yılında ülke ölçeğinde 250’den fazla örneğini 

görmek mümkündür (Arslan ve diğerleri, 2004). 

 

Günümüzde batı ülkeleri kentlerinde açık alanların yitirilmemesi, ekolojik 

dengelerin korunabilmesi, yaşanabilir çevre oluşturulması amacıyla yeşil yol 

planlamasına yönelik başarılı örnekler görmek olasıdır. (Kurdoğlu, 2002). 

 

Yeşil yol projelerinin geneli nehir, dere ve vadi kenarlarında 

uygulanmaktadır.  

 

 

Yeşil yol projeleri dünyada özellikle Amerika da ve Avrupa da geniş çapta 

uygulanmakta, taşkın faydasının yanı sıra su, hava kalitesi, sağlıklı yaşam, vahşi 

yaşam, doğanın korunumu, ulaşım, rekreasyon gibi bir çok faydayı da kapsamakta 

olup ülkemizde az da olsa benzer uygulamalar yapılmakta ve başarılı projeler olarak 

gösterilmektedir.   

 

Dere kenarları geçmişten günümüze halka açık yerler olarak hizmet vermiş, 

Osmanlı Dönemi’nde Şekil 6.1’de gösterildiği üzere mesire yerleri olarak 

kullanılmış, kavak ve çınar ağaçları ile süslenerek çeşitli eğlencelere ve gösterilere 

ev sahipliği yapmıştır. (Demir,  2010) 
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Şekil 6.1 Osmanlı dönemi Kağıthane deresinin mesire alanı olarak kullanılması 

(Demir,  2010) 

 

 

2012 yılında gerçekleşen ''Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Orman 

Ekosistemlerin Önemi: Küre Dağları Milli Parkı Sempozyumu''nda, yetkililer 

tarafından dere yataklarının en iyi şekilde korunması, etrafının açılması, 

müdahalelerin kontrol edilmesi, dere yataklarının kapatılacak bir kanalizasyon kanalı 

gibi düşünülmemesi, dere yataklarında taşkın koruma ile birlikte parklar, yürüyüş 

alanlarının düşünülmesi ve estetiğin önemine işaret edilmiştir. Ayrıca planlamaların 

havza bazında yapılmasının önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. 

 

Ülkemizde dere yataklarında görülen hatalı uygulamaların taşkın korumanın 

yanı sıra temelinde insan, çevre ve canlı yaşamını korumak olan ve insanlara kaliteli 

bir yaşam sunan çok maksatlı projelerle gerçekleşebileceği görülmektedir.  

 

Şekil 6.2 ve 6.3’de Türkiye’nin iki farklı deresinden iki farklı örnek fotoğraf 

verilmiştir. İlk fotoğraf Kayseri Melikgazi taşkın koruma kanalını göstermekte ve 

sağladığı fayda olarak da taşkın koruma hususu anlaşılmakta, diğer fotoğrafta 

görülen proje ise Afyonkarahisar Belediyesi ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

birlikte yapılmış olan Akarçay projesi yer almakta olup fotoğrafta taşkın korumanın 

yanında, estetik, sağlık, rekreasyon, canlı yaşamı, su ve hava kalitesi gibi bir çok 

fayda barındırdığı anlaşılmaktadır. Taşkın koruma projeleri dere yatağının doğal 

güzelliğinin yanında tarihi değerleri de yansıtması durumunda daha da güzel 

uygulamalar olacağı düşünülmektedir. Birbirleriyle ilişki kurabilen yeşil yollar, tarihi 

ve kültürel objelerle de bağlantı kurabileceği önerilmektedir. 
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Şekil 6.2 Kayseri Melikgazi Taşkın K.K. 
Kaynak:http://www.haberler.com/sel-sularinin-kontrolu-calismalari-suruyor-3545454-haberi/ 

 

 

 
 

Şekil 6.3 Akarçay projesi Afyonkarakisar 
Kaynak: http://www.afyonyenigun.com/haber-9240-afyonkarahisar%E2%80%99in_goz_bebegi__akarcay.html 

 

 

 

Türkiye de bazı yerleşim yerlerinde, dereleri, tarihi değerler ile bütünleştiren, 

taşkın korumanın yanı sıra bir çok faydası bulunan çok maksatlı projeler de 

yapılmakta olup şekil 6.4, 6.5, 6.6 ve 6.7’de gösterilmiştir. Bu projelerin domino 

etkisi oluşturduğu, örnek alındığı, diğer yerleşim merkezlerinde de çeşitli projeler 

yapıldığı görülmektedir. Ancak sayıları yetersiz olup, bu projelerin daha da 

geliştirilerek, taşkını, tarihi, canlı yaşamını, hava su kalitesini ve doğal görünümü ve 

birçok özelliği bünyesinde barındıracak projeler yapılması, uygunsuz dere yatağı 

müdahalelerini de azaltacaktır.  

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHE4-2A88YCFUrsFAod0ikAXA&url=http%3A%2F%2Fwww.afyonyenigun.com%2Fhaber-9240-afyonkarahisar%25E2%2580%2599in_goz_bebegi__akarcay.html&ei=SsmxVfH3LcrYU9LTgOAF&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNF3m1CyuXz51GuN4D-2oDlprZguRA&ust=1437801134414745
http://www.afyonyenigun.com/haber-9240-afyonkarahisar%E2%80%99in_goz_bebegi__akarcay.html
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          Şekil 6.4 Çorum Osmancık İlçesi Kızılırmak Islah Projesi  (DSİ, 2015) 

 

 
                     Şekil 6.5 Afyonkarahisar Akarçay Projesi (DSİ, 2012) 
 

 

  
 

Şekil 6.6 Porsuk Çayı (Eskişehir Belediyesi)  

     

           
                                

Şekil 6.7 Solaklı Vadisi İyileştirme Projesi (OSİB, 2012) 
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Türkiye de yeşil yol projeleri hakkında çeşitli çalışmalar, tezler yapılmıştır. 

Ancak bu çalışmaların genel olarak rekreasyon ve peyzaj odaklı yapıldığı 

gözlenmiştir.  

 

Amerika da yeşil yol projeleri daha yaygın olup ve detaylı hesaplamalar 

yapılmıştır. Türkiye de yerleşim merkezlerinden geçen dere sayısı fazla olmasına 

rağmen, bu projelerin sayısı yetersiz kalmıştır. Benzer projelerin farklı maksatlar için 

daha da geliştirilmesinde ve sayılarının arttırılmasında fayda görülmektedir.  

 

Bazı yerleşim merkezlerinde şehirleşme faaliyetleri ve dere yataklarına 

baskıların artması sebebiyle bu projeleri yapma olanağı giderek zayıflamakta ve 

maliyeti artmaktadır. Bazı yerleşim birimlerinde ise derelerin üzerlerinin kapatılması 

ve uzun süre geçmesi sebebiyle doğal dere güzergahları bilinememekte, derelerin 

üzerinde farklı inşaat çalışmaları sırasında çeşitli kazalar meydana gelebilmektedir. 

 

 

6.1  Yeşil yol projelerinin faydaları:  

 

Aşağıda verilen yeşil yol projelerin faydaları 2010 tarihli The River south 

Greenway Master Planı’ndan alınmıştır. 

 

1- Taşkın koruma, taşkının olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi, 

2- Nehir odaklı sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulması, 

3- Mevcut ekosistemin geliştirilmesi, 

4- Su kalitesini geliştirilmesi,  

5- Yeni habitat oluşturulması, balık, kuş, böcek vb. yaşamının sağlanması,  

6- Yeşil yol koridoru boyunca aktivitelerin çeşitlendirilmesi (Rafting, balıkçılık, 

bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik vb…) 

7- Kentin geçmişini yansıtacak açık alan odaklı kent içerisinde ve dere 

kenarlarında parklar oluşturulması, 

8- Nehir güzergahında güvenli alanlar oluşturulması, 

9- Halkın kendi yerine bağlılığını ve sahipliğini arttırılması, 
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10- Yeşil yol projlerine yakın bulunan varlıkların (bina, arsa vb..) değerlerinin 

artması, ekonomik canlılık getirmesi, yeni dönüşüm olacak koridorların 

gelişimlerini hızlandıracak domino taşı oluşturacaktır. 

11- Kendine özgü bir sistem oluşturması, 

12- Ticari, konut yapımı, rekreasyon ve eğlence imkanları sunması, 

13- Toplumu birbirine bağlaması, 

14- Daha ulaşabilir nehir kenarları oluşturması, 

15- Doğal balık geçitleri sağlaması, 

16- Sucul ve karasal canlı yaşamın gelişmesi, 

17- Kirliliğin önüne geçilerek yüzülebilir insanla etkileşimli, bir nehir sistemi 

oluşması, 

        

Aşağıda Amerika da ve Güney Kore de gerçekleştirilen 2 adet yeşil yol 

projesi örnek olarak gösterilmiştir. 

 

 

6.2  Amerika Bayou Yeşilyol Projesi  

 

 

 

  

 

Şekil 6.8 Amerika Houston Şehri Bayou Yeşil Yol Projesi (Crompton, 2011) 
  

Şekil 6.8’de gösterilen Bayou Yeşil Yol Projesi ABD’nin Houston şehrinde 

yer almakta olup, birçok kuruluş tarafından desteklenmiş ve projeye katkıda 

bulunmuşlardır. Ayrıca Amerika’daki yeşil yol projelerin sürdürülebilmesi ve 

desteklenmesi için sürekli bağış yapılabilmektedir.  
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Proje için John Crompton, (University Distinguished Professor and Regents 

Professor, Texas A&M University) Marsh Darcy Partners, Inc.  tarafından    Houston 

Şehri Park Kurumu için projenin yıllık faydalarının analizi yapılmıştır;  

 

Tahmin edilen yaklaşık maliyet ise 480 milyon dolardır. 

 

Projeden yıllık beklenen önemli fayda artışları belirlenmiştir. Bu fayda artışları; 

 

1- Sağlık Alanında (Fiziksel ve Ruhsal) Gelişmeler 77 milyon dolar (Şekil 6.9) 

 

 

Sağlık Harcamalarında Tasarruf Sağlaması 

Rekreasyonel Kullanım Değeri 

Kentsel Uyum 

 

 

 

Şekil 6.9 Bayou Yeşilyol Projesi Spor Aktivitesi (Crompton, 2011) 

 

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 (Şekil 6.10) 
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3- Şehrin ekonomik gelişimi 17,5 milyon dolar 

 

Şirketlerin ve halkın şehirde kalması 

Maddi varlıkların (ev, arsa, ticarethane)  

değerinin yükselmesi 

Emekli insanların şehirde tutulması (Şekil 6.10) 

                                                         

 
 

Şekil 6.10 Bayou Yeşilyol Projesi Bisiklet Yolu (Crompton, 2011) 

 

 

Bu proje sayesinde, otomobil kalabalıkları ile yayılan şehir merkezi 

görüntüsü, ekolojik şehir merkezi görüntüsüne dönüştürülmüş olacaktır. 

 

Bu proje ile daha eşit dağıtılmış parklar, eğlence imkanları, spor ve diğer 

aktivitelerle şehirdeki insanların fiziksel ve ruhsal sağlığının gelişmesinde artışlar 

sağlayacaktır. 

 

Görüleceği üzere yeşil yol projelerinde dere yatağı üzerinde yapılaşma ve 

işgaller asgari düzeyde tutulmakta, kaliteli ve sağlıklı yaşam merkezli, canlı yaşamı, 

estetiksel, güvenli ve ekonomi ise optimum olarak düşünülmektedir.  

 

6.3  Güney Kore Cheong Gye Cheon Nehri Restorasyon Projesi 

 

Seoul şehrindeki bu deredeki dönüşüm bu dere için devrim olarak görülmektedir. 

Seoul şehri 10 milyon nüfusa sahip ve nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. 
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Şekil 6.11 Dere kenarı düzensiz yapılaşmalar ve temizlik problemi (Kwon, 2011)  

 

Türkiye de olduğu gibi burada da yaşanan problemlerin başlangıcında temizlik ve 

hijyenin sağlanamaması (Şekil 6.11 ve 6.12) olmuş çözüm olarak ta dere üzerinin 

kapatılması uygulanmıştır. Daha sonrada kapatılan dere üzerine büyük bir otoyol inşa 

edilmiştir. 

 

  

Şekil 6.12 Cheong Gye Cheon Nehri kapama çalışmaları, 1968-1971 otoyol inşaatı 

ve 1990 yılı görünümü (Kwon, 2011) 

 

Bu kadar yapılaşmadan sonra 2002 yılında Cheong Gye Cheon Nehrinin 

restorasyonu edilmesi kararı alınmıştır. 5,4 km köprü, otoyol, asfalt kaplama vb. 

yıkım işlerinde 872.000 ton beton ve asfalt atık çıktı (Şekil 6.13) ve % 96’sı geri 

dönüştü. (Kwon, 2011) 

 

 

Şekil 6.13 Cheong Gye Cheon Nehri kapalı kısım yıkım çalışmaları (Kwon, 2011) 
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Proje uygulanırken tarih, kültür ve şehir unsurları dikkate alındı. Başka bir havzadan 

su getirilerek devamlı ve temiz su akışı sağlandı. Derede balık, kuş ve böcek türü 

(Şekil 6.14) önemli ölçüde arttı. (Kwon, 2011) 

 

 Cheong Gye Cheon Nehri resterasyon projesinin tamamlanmasından sonraki 

görüntüler Şekil 6.14’de gösterilmektedir. 

 

     

 

Şekil 6.14 Cheong Gye Cheon Nehri Resterasyon Projesi’nin tamamlanmasından 

sonraki görüntüleri (Kwon, 2011) 

 

 

 

 

Şekil 6.15 Cheong Gye Cheon Nehri Termal Görüntüsü ve yakındaki caddedeki 

termal görüntü (Kwon, 2011) 

 

Termal görüntülerde (Şekil 6.15) doğal dere yatağı ile şehir içindeki derece farkı 

açıkça görülmektedir. Bu projelerde ilk göze çarpan nokta dere yatağında uygunsuz 

müdahalelerin görülmemesidir.   
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Ayrıca Güney Kore de şehirleşmenin ve kirliliğin sonucu olarak üzeri kapatılan 

üzerine köprü ve otoyol yapılan ve daha sonra üzeri açılarak güzel bir görünüme 

kavuşan Cheong Gye Cheon Nehri dünya için güzel bir örnek olmuştur. Dere 

yatağına müdahaleler sadece taşkın hususunda değil taşkının yanında sahip 

olduğumuz tarihi ve kültürel değerleri kaybetmemek adına kaliteli yaşam için 

derelerimizi geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Buradaki dönüşümde, güçlü 

bir karar, ve halk desteğinin olduğu görülmektedir. Derelerde yapılacak çalışmalarda 

gelecek nesiller de düşünülmelidir.  

 

Cheong Gye Cheon Nehri proje öncesi ve sonrası görüntüler Şekil 6.16’da 

gösterilmektedir. 

  

 

 

Şekil 6.16 Cheong Gye Cheon Nehri proje öncesi ve sonrası görüntüler (Kwon, 

2011) 

 

6.4  Kamu Farkındalığının Arttırılmasında Örnek Uygulamalar 

 

Dere yatağı müdahaleleri konusunda en önemli nokta halk ve kamu kurumların 

farkındalığıdır. Bunun en önemi sebebi taşkının zararları, boyutu, yıkıcı özelliği 

hususlarında bilinç ve hassasiyet oluştuğunda dere yatağı müdahaleleri kapsamına 

giren hatalı uygulamalar tekrarlanmayacak,  can ve mal kayıpları aşağı seviyelere 

indirilebilecektir. 

 

Taşkın izlerinin korunması (Şekil 6.17 ve 6.18), eğitim faaliyetleri (Şekil 6.19 ve 

6.20), taşkın izleri için anıtlar yapılması, broşürler, kamu spotları vb faaliyetler taşkın 
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farkındalığı oluşturulmasının bir yolu olup halka taşkının boyutu hatırlatılmakta, o 

seviyenin altında kalan alanların taşkına tekrar uğrayabileceği algısı sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 6.17 Tarihi taşkın seviyeleri 

 

 

 

Şekil 6.18 Behzat Cami Kitabesi (Öztunç, 2012) 

 

Şekil 6.18’de gösterilen Kitabenin Türkçesi; “1324 senesi haziranının on ikinci günü 

zemînden üç buçuk arşun irtifâ‘ında zuhûra gelen seylâb işbu câmi‘-i şerîfi kısmen 

tahrîb etmesiyle Tokâdî Ahmed Lütfi Paşa hazretleri ta‘mîr ettirmiştir” (Öztunç, 

2012) 
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Şekil 6.19 Ülkemiz su kaynaklarının korunması, suyun kalite ve miktar açısından 

iyileştirilmesi, su tasarrufu, taşkın ve kuraklık ile mücadele, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği temalı resim ve kompozisyon yarışması ödül töreni (SYGM, 2015b) 

 

 

 

 

Şekil 6.20 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Günü İlköğretim Eğitim 

Faaliyetleri (SYGM,2015c) 
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BÖLÜM 7 

 

7. BEHZAT DERESİ 1 BOYUTLU HİDROLİK MODEL UYGULAMASI 

 

Çalışma kapsamında Yeşilırmak nehrinin kolu olan Behzat deresi havzası 

seçilmiş, arazi incelemeleri yapılmış ve Behzat deresi üzerinde 1 boyutlu hidrolik 

model uygulaması yapılmıştır.  

 

7.1 Çalışma Alanının Tanıtılması 

 

 

 

Şekil 7.1 Tokat il Merkezi ve Behzat Deresi Uydu Görüntüsü 

 

Tokat ili Türkiye’nin kuzeyinde yer almakta olup şehir merkezi rakımı 603 

m’dir. Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat illeri ile komşudur. Dağlar Karadeniz’e paralel 
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olarak uzanan sıradağlar şeklindedir. Başlıca ovaları Kazova, Erbaa, Niksar, Zile, 

Turhal ve Artova’dır. 

 

Tablo 7.1 Tokat ili arazi kullanım durumu (Tokat İl Çevre Durum Raporu, 2011) 

 

 
 

 

Tokat M.Ö 4000 yıllarından başlayarak, 14 devlet ve birçok beyliğin yaşadığı 

ve egemen olduğu Yeşilırmak havzası içinde yer alır. (Tokat İl Çevre Durum 

Raporu, 2011) 

 

7.1.1 İklim ve Su Kaynakları 

 

Tokat İli Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer almaktadır. Bu 

nedenle Tokat İli hem Karadeniz iklim özellikleri hem de İç Anadolu'daki step (kara) 

ikliminin etkisi altındadır. Bu özelliği ile Bölgemiz ikliminin, Karadeniz ve İç 

Anadolu'daki step iklimleri arasında geçiş özelliği taşıdığı ifade edilebilir. (Tokat 

Çevre Durum Raporu, 2011) 

 

Tokat İli genel olarak yaz mevsimi alçak alanlarda sıcak-kurak, yüksek 

yerlerde serin yer yer yağışlı, kış mevsiminde soğuk ve kar yağışlıdır. İklim 

özelliklerinin belirlenmesinde denize olan uzaklık ve yüksekliğin etkisi önemlidir. 

Bu nedenle iklim özellikleri açısından, İlimiz kuzeyi ile güneyi arasında yükseltinin 

artması nedeniyle önemli farklılıklar görülür. (Tokat Çevre Durum Raporu, 2011) 

 

Tokat ilinde başlıca akarsular, Yeşilırmak ve kolları olan Kozanlı, Çekerek ve 

Kelkit çaylarıdır.   
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Tokat İli uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,5 °C’dir. Uzun yıllar (1975-2011) 

ortalamasına göre metrekareye 450,1 kg yağış alan Tokat, Türkiye ortalamasının 

(643,9 kg) altında bir değere sahiptir. En yağışlı dönem Nisan ve Haziran aylarının 

bulunduğu İlkbahar dönemidir. (Tokat İl Çevre Durum Raporu, 2011) 

 

 

 

Şekil 7.2 Tokat ili  ortalama sıcaklık trendi (Tokat İl Çevre Durum Raporu, 2011) 

 

 

 

Şekil 7.3 Tokat ili Yıllık Toplam Yağış Grafiği (Tokat İl Çevre Durum Raporu, 

2011) 

  

 

7.1.2 Behzat Deresi        

 

Behzat deresi menba da Geyras çayı ismini almakta olup Tokat il 

merkezinden geçerek şehir merkezinde Yeşilırmak nehrine bağlanmaktadır. Tokat 

ilinin bir kısmının Behzat deresi yatağı içerisinde olduğu Şekil 7.1’de verilen uydu 

görüntüsünden görülmektedir. Behzat deresinde geçmişte büyük tarihi taşkınlar 

yaşanmış ve bu taşkınlarda büyük maddi kayıplar ve can kayıpları yaşanmıştır. Tokat 

1908 yılı taşkını en fazla can kaybının yaşandığı taşkınlar arasındadır.  Bu sebeple 

1955 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından üst havza projesi gerçekleştirilmiş, 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tokat merkezde Behzat deresi taş 

tahkimat ve beton olmak üzere taşkın koruma kanalı inşa edilmiş ve ÇEM Genel 

Müdürlüğü tarafından Behzat deresi üst havza koruma projesi ve OGM tarafından 

eksik kalan alanlar için üst havza projesi yapılmıştır.          

                 

7.1.3 Behzat Deresi Tarihi Taşkınları 

 

Tokat ili Behzat deresinde yaşanan 1862, 1908, 1949 ve 1951 yıllarında 

yaşanan taşkınlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

 

7.1.3.1 1862 Tokat Taşkını 

 

Şehir kurulmuş olduğu yer itibariyle sel ve taşkın gibi doğal afetlere açık bir 

pozisyondadır. Bu nedenle tarih boyunca Tokat’ta çeşitli sel ve taşkın olayları 

kaydedilmiştir. Bu sellerden birisi de 1862 (H. 1279) tarihlidir.1862 tarihindeki bu 

selin bizim için önemi ise 1908’deki sel ile aynı yerde meydana gelmesidir. Şiddetli 

yağmur ve dolu neticesinde mevcut su yolları ve dereler yetersiz kalmış ve sel 

meydana gelmiştir. (Öztunç, 2012) 

 

Tablo 7.2 1862 Yılı Taşkını Hasar Tablosu (Öztunç, 2012) 

 

 
 

Yukarıdaki bilgilerden görüleceği üzere sel toplamda 574 haneden oluşan beş 

mahallenin 322’sinde hasar meydana getirmiş, yine su yolu, cami, mescit, okul, set 

gibi yapılarda da hasarlar oluşturmuştur. (Öztunç, 2012) 
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7.1.3.2 1908 Büyük Tokat Taşkın 

 

Tokat 1908 yılında Sivas Vilayeti’ne bağlı sancak durumundaydı. Tokat 

Merkez Kazâsı’nın nüfusu 1325’tir. 25 Haziran 1908 (12 Haziran 1324) Perşembe 

günü saat 8.30 olduğunu Tokat telgraf baş memuru Şevket Efendi tarafından Sivas’a, 

oradan da Sadarete çekilen bir telgraftan öğrenmekteyiz. O esnada Tokat Mutasarrıfı 

olan Celal Bey de olayın görgü tanığı olarak Sivas Vilâyeti’ne gönderdiği telgrafta; o 

gün saat dokuza doğru dolu ile karışık ve çok şiddetli bir şekilde yağan yağmur 

neticesinde o güne kadar değil orada, belki de başka hiçbir yerde şahit olunmamış 

derecede büyük bir sel meydana gelmiştir Ayrıca dere üzerindeki köprüler de 

yıkılmıştır, yine dere boyunda bulunan evlerden birçoğu sel sularıyla yerlerinden 

sökülerek götürülmüş, birçoğu da hasara uğramıştır. Telgrafhane ve sırasındaki 

evlerin tamamı yıkılmıştır. Meydanda ve kışla önündeki namazgâhta çadıra çıkmış 

olan redif askerleri de sel içinde kalmıştır. Özetle hasar ve can kaybının çok fazla 

olduğunu ifade eden Celal Bey meydana gelen dehşeti tasvir etmenin mümkün 

olmadığını belirtmiştir. (Öztunç, 2012) 

 

Bu büyük taşkının hasar boyutu ile ilgili çok farklı bilgiler mevcuttur.  

Sel hakkında bir Ermeni vatandaş tarafından yazılmış destan da vardır. Sel 

hakkında bilgi veren bir başka eserde ise yazar, selde 520 kişinin öldüğünü ayrıca altı 

yüz kırk ev ve dükkânın da oturulamayacak hale geldiğini yazmaktadır. Bunun yanı 

sıra eserde sel olayını anlatan dörder mısra ve kırk sekiz kıtadan oluşan “Seylâb-ı 

Tokat” adında anonim bir destandan bazı kıtalara yer verilmiştir.19 Temmuz1908 

tarihli New York Times gazetesi haberinde; Samsun’dan aldığı mektuba göre 

toplamda 2.000 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmektedir. (Öztunç, 2012) 

 

Belgelerden elde ettiğimiz tüm bu verilere dayanarak selin Tokat’a verdiği 

hasar tablosu şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: (Öztunç, 2012) 

 



94  

 

Tablo 7.3 1908 yılı taşkını zarar gören yapılar ve can kaybı (Öztunç, 2012) 

 

 

 

 

 

Şekil 7.4 Behzat Cami Kitabesi (Öztunç, 2012) 

 

Şekil 7.4’te gösterilen Kitabenin Türkçesi; 

 

“1324 senesi haziranının on ikinci günü zeminden üç buçuk arşun irtifâ‘ında zuhûra 

gelen seylâb işbu câmi‘-i şerîfi kısmen tahrîb etmesiyle Tokâdî Ahmed Lütfi Paşa 

hazretleri ta‘mîr ettirmiştir” (Öztunç, 2012) 

                                                        

7.1.3.3 1949 yılı taşkını 

 

1949 yılında Tokat ili Behzat deresinde taşkın yaşanmıştır. 

 

Bu sel, Tokat’ın tarihinde maruz kaldığı en önemli sellerden birisidir. 19 

Haziranda öğleden sonra yağan çok şiddetli yağmurun ardından saat 19.00’da 

başlayan şiddetli selle birlikte Tokat büyük bir sel baskınına uğramış, dalgalar 

halinde gelen sel şehrin bütün cadde ve sokaklarını kaplayarak bazı binaları alıp 
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götürmüş, ekili binlerce dönüm araziyi basmış, can ve mal kaybına sebep olmuş, 

elektrik ve diğer tesisleri tamamen felce uğramıştı. (Üzen, 2010) 

 

Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, 20 Haziranda Tokat’a vardığı zaman 

Başbakanlı’ğa gönderdiği ilk telgrafında; saat 16.30’da Tokat’a geldiğini, şehri ve sel 

bölgesini tamamen gezdiğini belirttikten sonra ölü ve hasar rakamları hakkında 

şunları yazmıştı: Son duruma göre 446 ev 122 dükkân kısmen hasara uğramıştır. 41 

ev ve 5 dükkân oturulamayacak bir durumda olduğu için sakinleri tahliye 

ettirilmiştir. Ölü ve kayıp sayısı 22 kişidir. (Üzen,  2010) 

 

7.1.3.4 1951 Yılı Taşkını 

 

Tokat’ta 1951’de yaşana sel ve taşkında 17 kişi yaşamını yitirmiştir. Can ve mal 

kaybına yol açan bu felaketlerden sonra, 1955’de Tokat Behzat Deresi havzalarında 

erozyon kontrolü çalışması başlamıştır. (OGM) 

 

7.2  Behzat Deresi Arazi Çalışmaları 

 

Dere yataklarına müdahaleler hususunda incelemek ve model çalışmalarında 

girdi ve sonuçların kontrolü maksadıyla arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi 

çalışmalarına menbadan başlanılmış ve Yeşilırmak nehrine bağlanan kısma kadar 

incelemelerde bulunulmuştur. Yaklaşık şehir merkezi içindeki 6 km kısım DSİ 

tarafından taş tahkimat ve beton olmak üzere taşkın koruma kanalı yapılmıştır. 

  

Arazi Çalışmalarındaki Gözlemler; 

 

1- Behzat deresi menba kısmında doğal yatağın dar, eğimin ve akışın yüksek ve 

drenaj havzasının ağaçlık olduğu (Şekil 7.5) gözlenmiştir. 
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                                  Şekil 7.5 Behzat Deresi Menba Kısmı Doğal Yatağı 

 

2- Dere yatağı kenarlarında restaurant ve çeşitli  yerleşimler için geçiş yapıları 

yapılmıştır. Bu geçiş yapılarının olduğu kesitlerin doğal dere yatağı kesitine 

oranla daha dar olduğu, gözlenmiştir. Dere yatağında yerleşimler olduğu, geçiş 

yapılarının ve yakınında yapılan çeşitli dolgu ve yapıların kesiti daraltıcı etkisi 

olduğu (Şekil 7.6) gözlenmiştir. 
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                      Şekil 7.6 Behzat Deresi Doğal Dere Yatağı Geçiş Yapıları 

 

 

3 Çeşitli atık, hafriyat, dolguların dere yatağında olduğu (Şekil 7.7) 

gözlenmiştir. 

 

  

  

                  

Şekil 7.7 Behzat deresi çeşitli atık, hafriyat, dolgular 

 

 

4 Islah edilmiş kesit tabanının gelen rusubat ile pürüzlülük katsayısının artmasına 

sebep olduğu (Şekil 7.8) gözlenmiştir. 
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         Şekil 7.8 Behzat deresi yatağı rüsubat birikintileri 

 

5 Behzat deresine şehir merkezinde suların bağlandığı (Şekil 7.9) gözlenmiştir. 

 

 

  

                                   Şekil 7.9 Behzat deresine bağlanan sular 

 

6 Islah edilmiş kesitin üzerinin kavşak, köprü, otopark gibi sebeplerle kapatıldığı, 

kapalı kesitlerde beton plaka genişliğinin yaklaşık 1 m olduğu (Şekil 7.10) 

gözlenmiştir. 
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                           Şekil 7.10 Behzat deresi kapalı kesitler 

 

7 Islah edilmiş kesitlerde yaya geçişi için dereye parelel çift taraflı dere yatağı 

üzerine yaklaşık 2-3 m genişliğinde konsol plakaların yapılmış olduğu (Şekil 

7.11) gözlenmiştir. 

 

    

 

Şekil 7.11 Behzat deresi üst kenarları konsol plaka 
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8 Şehir merkezinde Yeşilırmak nehrine bağlandığı (Şekil 7.12) gözlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 7.12 Behzat deresi Yeşilırmak nehri bağlantısı 

 

9 Tokat il merkezinde ki trafik yoğunluğu sebebiyle yerel medyada Behzat deresi 

üzerinin kapatılıp kapatılmaması hususlarında haberler ve anketler yapıldığı,  

 

10 İnsanların şehir merkezlerinde beton kanal içerisindeki dereyi genel olarak 

izlemedikleri, yaklaşmadıkları hususlarında gözlemler yapılmıştır. 

 

7.3 Behzat Deresi 1 Boyutlu Hidrolik Model Çalışması 

 

Behzat deresi 1 boyutlu hidrolik model uygulamasında Arcgis, HEC-RAS, 

HEC-GeoRAS, ofis programları kullanılmıştır. Behzat deresi için Q50 = 57,7 m3/sn,   

Q100= 68,4 m3/sn ve Q500 = 91,028 m3/sn taşkın tekerrür debileri Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim 

Planı Hazırlanması Projesi’nden alınmıştır. 1 Boyutlu hidrolik model çalışmaları 2 

farklı durum için çalıştırılmış çıktıları kendi aralarında ve Yeşilırmak Havzası Taşkın 

Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’nde yapılan Behzat deresi 2 boyutlu model 

çalışması ile karşılaştırılmıştır. 

  

1. Durum; 1 boyutlu hidrolik modelde dere yatağı daralmalarına sebep olan 

müdahalelerin olmaması durumu, daralan kesitler menba ve mansabındaki kesitler 

dikkate alınarak düzeltilmiştir. Mümkün olduğu kadar müdahalesiz doğal yatak 

elde edilmeye çalışılmıştır. Islah edilmiş beton ve taş tahkimat kanallar mevcut 
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durumları dikkate alınmış üzerindeki köprü ve kavşak yapıları dikkate 

alınmamıştır.   

 

2. Durum; Behzat deresi mevcut durum 1 boyutlu hidrolik modele girilerek 

çalıştırılmıştır. 

 

Genel Hatları ile 1 Boyutlu Modelleme Adımları 

 

1- 1/5000 ölçekli Tokat İl Merkezi’ne ait hali hazır Sayısal Yükseklik Haritasından 

araziye ait Üçgen Model (TİN) elde edildi. 

 

2- Dere güzergahı, kesit katmanları ve akım yönleri tanımlandı (Şekil 7.13).  

 

3- Kesitler 50 m aralıklarla alındı. Kesitlerin birbirleri ile çakışması durumları 

sebebiyle bazı noktalarda mesafeler artırıldı. 

 

Şekil 7.13 Hec-Georas üçgen model ve dere güzergahı görüntüsü 

 

4- Dere ve kesitler üç boyuta dönüştürüldü. 
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5- Hazırlanan haritasal işlemler hesap yapılması için HEC-RAS programına 

aktarıldı. 

 

6- HEC-RAS programına atılan kesitlerdeki (Şekil 7.14) hatalar arazi 

çalışmalarında elde edilen bilgiler ile kontrol edilerek düzeltmeler yapıldı.  

 

 

Şekil 7.14 HEC- RAS programı kesit görüntüsü 

 

7- Programa manning pürüzlülük katsayısı olarak taşkın koruma kanalında 

otlanma, rüsubat, toprak birikintisi, taşlar vb. olması sebebiyle 0.019, menba 

kısmında doğal kesit içerisinde 0.025 değerleri girildi. 

 

8- Modelde kararlı akım şartlarını belirlemek için çalışma alanı menbasındaki ve 

mansaptaki kesitler dikkate alınarak menba eğimi (0.014)  ve mansap eğimleri 

(0.007)  programa tanımlandı. 

 

9- Model çalışmalarında Q50, Q100 ve Q500 taşkın tekerrür debileri için  

hesaplamalar yapıldı. 

 

10- Kesitlerde (Şekil 7.15) taşma olup olmadığı kontrol edildi. 
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Şekil 7.15 HEC-RAS kesitlerdeki su taşmaları görüntüsü 

 

 

11- 1 Boyutlu Model sonucunda taşkın yayılım alanları belirlenmiş ve modelin 

gösteriminde tin haritasından kaynaklandığı düşünülen hatalar düzeltilmiştir. 

 

 

7.4 1 Boyutlu Hidrolik Model Sonuçları  

 

Bir boyutlu hidrolik model sonucunda Behzat deresi için elde edilen Q50, 

Q100 ve Q500 taşkın tekerrür debileri için 2 farklı durum için yayılım alanları 

çıkarılmıştır. 2 farklı durumda ki 1 boyutlu model çıktıları kendi aralarında ve 

Yeşilırmak Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’nden alınan 2 boyutlu model 

sonuçları ile karşılaştırılmış olup model çıktıları Şekil 7.16, Şekil 7.17, Şekil 7.18, 

Şekil 7.19 Şekil 7.20, Şekil 7.21, Şekil 7.22 ve Şekil 7.23’de gösterilmektedir. 
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Şekil 7.16 Q500 (90,28 m3) Tekerrür debili müdahalesiz durum taşkın yayılım 

haritası (Uydu Görüntüsü-1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı) 
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Şekil 7.17 Q500 Tekerrür debili mevcut durum taşkın yayılım haritası (Uydu 

Görüntüsü- 1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı)  
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Şekil 7.18 Q100 (68,4 m3) Tekerrür debili müdahalesiz durum taşkın yayılım 

haritası (Uydu Görüntüsü-1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı) 
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Şekil 7.19 Q100 Tekerrür debili mevcut durum taşkın yayılım haritası (Uydu 

Görüntüsü- 1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı)  
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Şekil 7.20 Q50 (57,7 m3) Tekerrür debili müdahalesiz durum taşkın yayılım haritası 

(Uydu Görüntüsü-1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı) 
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Şekil 7.21 Q50 Tekerrür debili mevcut durum taşkın yayılım haritası (Uydu 

Görüntüsü- 1 Boyutlu Hidrolik Model Çıktısı) 
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Şekil 7.22 Q500 (90,28m3)Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması 

Projesi 2 Boyutlu Hidrolik Model Taşkın Derinlik Haritası 

 

 
 

Şekil 7.23 Q50 (57,7 m3) Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması 

Projesi 2 Boyutlu Hidrolik Model Taşkın Derinlik Haritası 
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7.5 1 Boyutlu Hidrolik Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

 

Bir boyutlu hidrolik model sonucunda Behzat deresi Q50, Q100 ve Q500 

taşkın tekerrür debileri için müdahalesiz ve mevcut durum olmak üzere 2 farklı 

durum için taşkın yayılım alanları çıkarılmıştır. 2 farklı durumda ki 1 boyutlu 

hidrolik model çıktıları kendi aralarında ve Yeşilırmak Taşkın Yönetim Planı 

Hazırlanması Projesi’nden alınan 2 boyutlu model sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

 

Bir boyutlu hidrolik model sonucunda Behzat deresi menba kısmında doğal 

yatakta her 3 tekerrürlü debi için taşkın yayılım alanlarının çıktığı görülmüştür.  

Behzat deresi menba kesiminde taşkın yayılımının olması, arazi çalışmalarında da 

anlatıldığı üzere dere kesitinin belli bölümlerinin dar ve kesiti daraltıcı çeşitli 

etkenlerin olmasından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Bu kısımlarda dere 

kesitlerini daraltıcı etkisi olan yapıların taşkın oluşumuna olumsuz etkilemeyecek 

şekilde düzenlenmesi, buradaki yerleşim ve alanların zarar görmemesi açısından 

fayda görülmektedir.  

 

Behzat deresinde ki müdahalelerin etkileri farklı durumlar için çözülen 1 

boyutlu model çıktılarında özellikle müdahalelerin boyutunun artmasıyla taşkın 

yayılım alanlarının arttığı görülmektedir. 

 

2 boyutlu hidrolik model çıktılarında düzenlenmiş yatak kesitinde de taşkın 

yayılımı olduğu, bir boyutlu model sonuçlarında ise daha küçük boyutlarda yayılım 

alanlarının olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple düzenlenmiş yatak kesitinde kesit 

daraltıcı ve dere hidroliğini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerden kaçınılmasında 

fayda görülmektedir.  

 

Behzat deresinin çeşitli sebepler ile belli bölümlerinde müdahalelerin kesiti 

daraltıcı etkisi olacak işlemlerinin gelecekte devam etmesi ve kesitlerin daraltılması 

durumunda risk boyutunun artabileceği görülmektedir. 
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1 boyutlu hidrolik model çalışmaları, 2 boyutlu model çalışmalarına göre 

detaylı sonuçlar vermese de, havzada yer alan yerleşim birimlerinde ki dere 

yataklarında oluşabilecek taşkın yayılımı hususunda bir öngörü sağlamakta, taşkın 

olması durumunda yerleşim biriminin büyüklüğüne ve önemine göre daha sağlıklı ve 

detaylı sonuçlar için 2 boyutlu model çalıştırılması hususunu işaret etmektedir.  Bir 

boyutlu hidrolik modeller daha hızlı sonuç verebilmektedir. Kompleks akımlarda ise 

2 boyutlu modellerin çalışılması önerilmektedir. İki boyutlu model çalışma süresi 

daha uzun sürmekte ancak iki boyutlu modellerde taşkın yayılım haritasının yanında 

su derinliği, su hızı, taşkının yayılımı ve çekilme süreleri gibi daha detaylı sonuçlar 

verilebilmektedir. Farklı Modeller de farklı sonuçlar sunabilmektedir. Bu sebeple 

arazideki gerçek durumdaki parametrelerin bilinmesi model girdi ve çıktılarının 

kontrol aşamasında önem arz etmektedir. 
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BÖLÜM 8 

 

8. DEĞERLENDİRME VE BULGULAR 

 

 

8.1 Yasal Mevzuat 

 

Taşkın hususunda 25 adet kanun, 8 adet yönetmelik, 4 adet genelge, 1 adet 

Tebliğ incelenmiştir. Bu mevzuatlar içerisinde da dere yataklarına müdahaleler ile 

ilgili pek çok madde bulunmaktadır. İncelenen 38 adet mevzuatta ayrı ayrı yer alan 

taşkın hususundaki maddelerin uygulamasının takibinin yapılması kolay 

gözükmemektedir.  Bu sebeple halkın ve kamu kurumlarının taşkın hususundaki 

mevzuat hükümleri hakkında yeterli bilgi sahibi olamadıkları düşünülmektedir. 

 

Dere yataklarının mülkiyeti ile ilgili farklı kanunlarda çeşitli maddeler 

bulunmakta olup, birçok kanun metninde dere yataklarının devletin tasarrufu altında 

olduğu belirtirken bazı kanun maddelerinde istinai durumlar tanımlanmıştır. 

 

Taşkınla doğrudan ilgili olan 4373 sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına 

Karşı Korunma Kanunu’nun 1943 yılında çıkarıldığı, 72 yıl bir sürenin geçtiği 

görülmüştür. 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda “derelerin ıslahını yapmak” 

ifadesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 

Hakkında Kanunu’nda yer alan “Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler 

meydana getirmek” ifadesine bakıldığında 2 Kurumun taşkın hususunda benzer 

görevleri olduğu görülmektedir. 

 

Türkiye’de taşkın hususunda ayrı ayrı ve fazla mevzuat hükümlerinin olması, 

taşkın konusunun birçok kurumun faaliyet alanına girdiğine işaret etmekte ve taşkın 

hususunda kurumlar arasında koordinasyonun güçlü olmasını gerektirmektedir. 

 

Kamu kurumları ve halk tarafından mevzuatın uygulanması noktasında çeşitli 

sıkıntılar yaşandığı görülmüştür.  
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Dere yataklarına uygunsuz müdahalelerin yaşanan taşkınlarda sık sık 

gündeme gelmesi, mevzuatın yeterliliği, güncelliği, zamanında uygulanıp 

uygulanmadığı konularında soru işaretleri oluşturmaktadır. 

 

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. ABD ise taşkın yönetimi mevzuatı ile gelecekteki taşkın 

zararlarını azaltmak ve mülk sahiplerinin potansiyel kayıpların ödenecek prim ve 

sigorta mekanizması yoluyla korunmasını sağlamayı hedeflemiştir. 

 

8.2 Güncel Bazı Tarihi Taşkınlar 

 

İncelenen taşkınlarda öncelikle şiddetli yağışların oluştuğu, toprağın 

doygunluğa ulaştığı daha sonra ise yerleşim birimlerinde bulunan dere yatağı 

olumsuz müdahalelerin taşkını olumsuz etkilediği görülmüş ve taşkınların 

oluşmasının veya boyutunun artmasının sebepleri arasında bu müdahaleler 

gösterilmiştir.  

 

İncelenen taşkınlarda, kentleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşememesinden ve mekânsal planlama sürecindeki sıkıntılardan dere 

yataklarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. 

  

Taşkının sebeplerinin belirlenmesi ve bu sebeplerin oranlarını tespit 

edilmesinin uzman kurumların titiz çalışması ile mümkün olabileceği görülmektedir. 

 

Havzada yaşanmış taşkınların sebeplerinin araştırılarak ortaya konulmasının 

önemli olduğu görülmüştür. 
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8.3 Dere Yatağına Müdahaleler 

 

 Dere yataklarına uygunsuz müdahaleler hususunda mekansal planlamalar 

büyük önem arz etmektedir. Ancak çeşitli kaynaklarda görülen müdahaleler bu 

planların hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve denetim aşamalarının birbirleri ile 

uyum içinde ve doğru bir şekilde işleme noktasında sıkıntılar olduğuna işaret ettiği 

düşünülmektedir.  

 

İmar planlarının uygulanmasının belli periyotlarda devamlı takibinin 

yapılması, taşkın hususunda uzman kurumların görüşlerinin imar planlarına 

yansıtılmasının önemli olduğu görülmüştür. 

 

 Tüm havzalarda taşkın tehlike ve risk haritalarını içerecek taşkın yönetim 

planlarının hazırlanarak yönetim planlarının mekânsal planlamalarda kullanılmasının 

önemli olduğu 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 düşünülmektedir. 

 

Türkiye de dere yataklarında ki evsel, endüstri atıkların, molozların ve çeşitli 

çöplerin taşkınları olumsuz etkilediği, bazı derelerde koku, çevre, sağlık kaygıları 

sebebiyle dere üzerinin kapatılması taleplerinin oluşabilmesine sebep olmaktadır. 

 

Dere yataklarında olumsuz müdahale türleri, arasında büyük yapıların olması 

ve dere yataklarında çok çeşitli müdahalelerin görülmesi konunun önemini 

göstermektedir.  

  

Dere yataklarına uygun olmayan müdahaleler ile ilgili hukuki süreçlerin 

sıkıntılı olması, kurumların çözüm noktasında adım atmalarını zorlaştırdığı 

düşünülmektedir. 
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Dere yataklarında olumsuz müdahale türlerinin ortaya çıkmaması için 

kurumlar tarafından yapılan çeşitli projelerde, imar planlarının ve halkın 

ihtiyaçlarının (köprü sayısı vb.) dikkate alınması gerektiği görülmüştür. 

 

Dere yataklarına uygun olmayan müdahaleler ile ilgili hukuki süreçlerin 

sıkıntılı olması ve yerleşimlere odaklanılması, kurumların çözüm noktasında adım 

atmalarını zorlaştırmaktadır 

 

8.4 Dere Yataklarında Yapılan İyi Uygulama Örnekleri 

 

Dere yataklarına müdahaleler hususunda halkın farkındalığının geliştirilmesi 

noktasında iyi uygulama örneklerinin az olduğu görülmüştür.   

 

Dünya’da ve Türkiye’de taşkın koruma ile birlikte hava - su kalitesi, canlı 

yaşamı, sulak alan, sağlık, ulaşım ve estetik gibi birçok boyut dikkate alınarak 

yapılan havza esaslı iyi uygulamalar kapsamındaki çeşitli örnek projeler 

incelenmiştir.  

 

Dere yataklarına müdahale hususlarını asgari düzeyde tutan, kaliteli bir 

yaşam felsefesini içeren, temelinde derenin doğal durumuna sahip çıkılan örnek 

projelerin özellikleri,  sonuçları ve etkileri değerlendirilmiştir. Bu hususlar göz önüne 

alınarak yapılacak projelerin dere yataklarına olumsuz müdahaleler konusunda 

çözüm getirebileceği düşünülmektedir. 

 

8.5 Behzat Deresi 1 Boyutlu Hidrolik Model Uygulaması 

 

1 boyutlu hidrolik model çalışması kapsamında Behzat Deresi’nde arazi 

çalışmalarında dere yatağına uygun olmayan müdahaleler ile ilgili gözlemler 

aktarılmıştır. Behzat deresinde geçmişte önemli tarihi taşkınlar yaşanması taşkına 

hassas bir bölge olduğuna işaret etmektedir.  
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1 boyutlu hidrolik model çalışmasında; Behzat deresi menba kısmında doğal 

yatakta her 3 tekerrürlü debiler (Q50, Q100, Q500) için taşkın yayılım alanlarının 

çıktığı görülmüştür.  1 Boyutlu hidrolik model müdahalesiz doğal durum ve mevcut 

durum olmak üzere 2 farklı durum için çalıştırılmış çıktıları kendi aralarında ve 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi’nde yapılan Behzat 

Deresi 2 boyutlu model çıktısı ile karşılaştırılmıştır. Çalışma neticesinde 

müdahalelerin etkileri açıkça görülmekte olup, müdahalelerin boyutunun artmasıyla 

taşkın yayılım alanlarının arttığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Behzat Deresi menba kesiminde taşkın yayılım alanlarının çıkmasının, 

derenin belli bölümlerinde kesiti daraltıcı çeşitli etkenlerin olmasından kaynaklandığı 

kanaati oluşmuştur.  

 

1 boyutlu hidrolik model çalışmaları, 2 boyutlu model çalışmalarına göre 

detaylı sonuçlar vermese de, havzada yer alan yerleşim birimlerinde ki dere 

yataklarında oluşabilecek taşkın yayılımı hususunda bir öngörü sağlamakta, taşkın 

olması durumunda yerleşim biriminin büyüklüğüne ve önemine göre daha sağlıklı ve 

detaylı sonuçlar için 2 boyutlu model çalıştırılması hususunu işaret etmektedir.  Bir 

boyutlu hidrolik modeller daha hızlı sonuçlar verebilmektedir. Kompleks akımlarda 

ise 2 boyutlu modellerin çalışılması önerilmektedir. İki boyutlu model çalışma süresi 

daha uzun sürmekte ancak iki boyutlu modellerde taşkın yayılım haritasının yanında 

su derinliği, su hızı, taşkının yayılımı ve çekilme süreleri gibi daha detaylı sonuçlar 

verilebilmektedir. Farklı Modeller de farklı sonuçlar sunabilmektedir. Bu sebeple 

arazideki gerçek durumdaki parametrelerin bilinmesi model girdi ve çıktılarının 

kontrol aşamasında önem arz etmektedir. 
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BÖLÜM 9 

 

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

9.1 Sonuç 

 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki yasal mevzuat, dere yataklarına 

olumsuz müdahaleler, güncel bazı tarihi taşkınlar, dere yataklarında iyi uygulama 

kapsamında örnek projeler incelenmiş, Behzat Deresi havzasında arazi çalışmaları ve 

1 boyutlu hidrolik model uygulaması yapılmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme 

neticesinde tespit edilen problemler için sunulan öneriler aşağıda verilmektedir.  

 

9.2 Öneriler 

 

9.2.1 Tarihi Taşkınlar  

 

1 Havzada yaşanmış taşkınların sebeplerinin araştırılarak, tekrar taşkına 

sebebiyet vermeyecek şekilde havza bazlı çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 

 

9.2.2 Yasal Mevzuat 

 

2 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, 

 

3 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, 
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4 Dere yataklarına müdahale ve taşkın yönetimi hususunda hazırlanması 

düşünülen mevzuat hükümlerinin ülkemiz için önem arz etmesi sebebiyle üst 

bir mevzuatta yer alabilmesi, 

 

5 Havza bazında taşkın tehlike ve risk haritalarını içerecek taşkın yönetim 

planlarının çıkarılması,  

 

6 Mekânsal planlamaların hazırlanması, uygulanması, denetimi ve izlenmesinin 

etkin bir şekilde yapılması, 

 

7 Taşkın sigorta sisteminin ve taşkın riskine göre vergi sisteminin 

değerlendirilmesi, 

 

8 Mevzuat hükümlerinin Türkiye ve günümüz şartlarına uygun, sade, anlaşılır ve 

uygulanabilir olması, 

 

9.2.3 Dere Yatağına Müdahaleler 

 

9 Dere yatağı mülkiyetinin korunması ve dere yatağındaki insan faaliyetlerinin 

mümkün olduğu kadar asgari düzeyde tutulması, 

 

10 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, 

 

11 Kamu kurumları tarafından yapılan projelerde halkın ulaşımı için gerekli 

yapıların türleri, sayıları, imar planları ve halkın ihtiyaçlarının göz önünde 

bulundurulması,  
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12 Dere yataklarına müdahale hususlarında kurumların ve yerel yönetimlerin 

çözüm odaklı çalışmalar yapması ve kurumlar arası koordinasyonun kuvvetli 

olması,  

 

9.2.4 Dere Yataklarında Yapılan İyi Uygulama Örnekleri 

 

13 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, 

 

14 Halkın ve kurumların dere yatağının kullanımı konusunda tehlikenin varlığı 

konusunda farkında olması ve bu kapsamda farkındalığın arttırılmasında örnek 

uygulamaların sayılarının arttırılması, 

 

15 Taşkın koruma projeleri yapılırken dere yataklarının mümkün olduğunca 

daraltılmaması, havzanın tamamının değerlendirilmesi ve yapısal olmayan 

tedbirlerin ilk seçenek olarak değerlendirilmesi, 

 

9.2.5 Hidrolik Model Uygulaması 

 

16 Bir boyutlu hidrolik model çalışmalarında taşkın yayılım alanları çıkmasına 

sebep olan, dere yatağındaki olumsuz müdahalelerin taşkını olumsuz 

etkilemeyecek şekilde mümkün olduğunca düzenlenmesi,  

 

17 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. 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

BİLAL KİRMENCİOĞLU 

 

1.   Doğum Tarihi    : 05.01.1979 

2.  Doğum Yeri        :  Çorum 

3.   Medeni Durum  :  Evli 

4.   Askerlik    :  Yaptı 

5.   Eğitim Durumu   

Kurum 

1994-1998 Kurtuluş Lisesi / ANKARA 

1998-2002 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 

                   Fakültesi İnşaat Mühendisliği / ADANA                

Aldığı Diplomalar 

Lise 

Lisans 

 

6.   Yabancı Dil Bilgisi 

Yabancı Dil 

İngilizce 

Okuma 

İyi 

Konuşma 

Orta 

Yazma 

İyi 

Varsa Belge Türü ve Puanı 

2014 YDS (73,75) 

 

7.   İş Tecrübesi 

Tarihten – Tarihe 

Ocak 2004 - 2006  

         2006 – 2010 

         2010 -  2012 

         2012 -  Devam 

Ediyor 

Yer 

Kayseri-Yozgat 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Kurum/Kuruluş 

DSİ XII. Bölge Müd. 

DSİ Genel Müdürlüğü  

PTT Genel Müdürlüğü 

Su Yönetimi Genel Müd. 

Pozisyon 

İnşaat Müh. 

İnşaat Müh. 

İnşaat Müh. 

Uzman Yrd. 
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EK : İNCELENEN YASAL MEVZUAT LİSTESİ 

 

Kanunlar 

 
Sıra 

No 
Adı No Yayımlandığı Resmî Gazete 

1 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 

Tarih: 6/5/1930 

Sayı: 1489 

Kabul Tarihi: 24/4/1930 

2 
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı 

Korunma Kanunu 
4373 

Tarih: 21/01/1943   

Sayı: 5310 

Kabul Tarihi: 14/01/1943   

3 

 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat 

ve Vazifeleri Hakkında Kanunu 

 

6200 

Tarih:25/12/1953 

Sayı: 8592 

Kabul Tarihi: 18/12/1953 

4 Orman Kanunu 6831 

Tarih: 08/09/1956 

Sayı: 9402 

Kabul Tarihi: 31/08/1956 

5 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlar 

Hakkındaki Kanun (1968 yılında 1051 sayılı 

kanunla değişiklik) 

7269 

Tarih: 25/5/1959 

 Sayı: 10213 

Kabul Tarihi: 15/5/1959 

6 
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında kanun 
2090 

Tarih: 5/7/1977   

Sayı: 15987  

Kabul Tarihi: 20/6/1977 

7 

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

2560 

Tarih: 23/11/1981    

Sayı: 17523 

Kabul Tarihi: 20/11/1981             

8 Çevre Kanunu 2872 

Tarih: 11/08/1983 

Sayı: 18132 

Kabul Tarihi: 09/08/1983 

9 
Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
3091 

Tarih: 15/12/1984    

Sayı: 18606 

Kabul Tarihi: 4/12/1984 

10 İmar Kanunu 3194 

Tarih: 9/5/1985   

Sayı: 18749  

Kabul Tarihi: 3/5/1985 

11 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 
3254 

Tarih : 14/01/1986 

Sayı: 18988 

KabulTarihi: 08/01/1986 
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12 Kadastro Kanunu 3402 

Tarih : 9/7/1987 

Sayı: 19512 

Kabul Tarihi : 21/6/1987 

13 Kıyı Kanunu 3621 

Tarih: 17/04/1990    

Sayı: 20495 

Kabul Tarihi: 04/04/1990 

14 

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar 

ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesine Dair Kanun 

4123 

Tarih: 25/7/1995 

 Sayı: 22354 

Kabul Tarihi: 23/7/1995 

15 

 

Medeni Kanun 

 

4721 

Tarih: 8/12/2001 

 Sayı: 24607 

Kabul Tarihi : 22/11/2001 

16 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 

Tarih:  23/7/2004 

 Sayı: 25531 

 Kabul Tarihi: 10/07/2004 

17 Türk Ceza Kanunu 5237 

Tarih: 12/10/2004 

Sayı: 25611  

Kabul Tarihi: 26/09/2004 

18 İl Özel İdaresi Kanunu 5302 

Tarih: 4/3/2005  

Sayı: 25745 

Kabul Tarihi : 22/2/2005             

19 Kabahatler Kanunu 5326 

Tarih: 31/3/2005  

Sayı: 25772  

Kabul Tarihi: 30/3/2005              

20 Belediye Kanunu 5393 

Tarih: 13/7/2005  

Sayı : 25874 

Kabul Tarihi: 3/7/2005   

21 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
5902 

Tarih: 17/6/2009  

Sayı: 27261  

Kabul Tarihi: 29/5/2009           

22 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname  

645 

Tarih: 04.07.2011 

Sayı: 27984  

Karar Sayısı: KHK/645 

23 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

648 

Tarih: 17.08.2011 

Sayı: 28028 

Karar Sayısı: KHK/648 

24 Afet Sigortaları Kanunu 6305 

Tarih: 18/5/2012 

Sayı : 28296 

Kabul Tarihi: 9/5/2012 

25 
Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
6306 

Tarih: 31 /5/2012  

Sayı: 28309  

Kabul Tarihi: 16/5/2012 
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Yönetmelikler 

 

 
Sıra 

No 
Adı 

Yayımlandığı Resmî 

Gazete 

1 Afetlerin Genel Hayata Etkiliğine İlişkin Temel Kurallar 

Hakkında Yönetmelik 

Tarih: 21/09/1968   

Sayı: 13007 

2 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanun Uygulama Şekli ve Esaslarına 

Dair Yönetmelik 

Tarih: 31/07/1985  

Sayı: 18828 

3 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

Tarih: 02/11/1985  

Sayı: 18916  

4 
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Tarih: 03/08/1990 

Sayı: 20594 

5 Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet 

Yönetmeliği  

Tarih: 07/12/2006 

Sayı: 26369 

6 Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi 

Ve Kontrolü Yönetmeliği 

Tarih: 08/12/2007 

Sayı: 26724 

7 
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 

Tarih: 18/12/2013 

Sayı: 28855 

8 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  
Tarih: 14.06.2014 

Sayı: 29030 

 

 

Genelgeler ve Tebliğler 

 
Sıra 

No 
Adı No 

Yayımlandığı Resmî 

Gazete 

1 
Taşkın Tesisleri (Tarih :27/12/2006) 

2006/15 
 

2 Dere Yatakları ve Taşkınlar Islahı konulu 

Başbakanlık Genelgesi 
2006/27 

Tarih: 09/09/2006  

Sayı: 26284 

3 Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı konulu 

Başbakanlık Genelgesi 
2010/ 5  

Tarih: 20/02/2010  

Sayı: 27499 

4 
Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve 

Mikrobölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) 

Raporları  (Tarih :20/03/2013) 

1919  

5 

Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, 

Görevleri, Çalışma 

Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 

 Tarih: 20/05/2015 

Sayı: 29361 
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