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ÖZET 

Bu çalışmanın maksadı, ülkemizde taşkının yönetim planlarının havza ölçeğinde 

tüm paydaşların aktif katılımıyla hazırlanması ve her ölçekte taşkın yönetimi ile 

ilgili gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi için; AB üye ülkelerindeki ve 

ülkemizdeki mevcut uygulamaların incelenmesi yoluyla Taşkın Riski 

Yönetiminde yetki, görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili öneriler sunulmasıdır.  

Bu kapsamda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa ve 

Romanya’daki yasal çerçeve, taşkın riski yönetiminin genel çerçevesi, sorumluluk 

dağılımı, ve taşkın riski yönetiminde yer alan başlıca kurumlar ile Türkiye’deki 

yasal çerçeve (kanunlar, yönetmelikler ve diğer belgeler), taşkın yönetiminin 

genel çerçevesi, sorumluluk dağılımı, ve taşkın yönetiminde yer alan başlıca 

kurumlar incelenmiştir.  

Devamında incelenen ülkelerdeki uygulamalar değerlendirilmiş ve ülkemizdeki 

uygulamalar ile karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirmeden elde edilen bilgilerden 

faydalanılarak ve mevcut durum göz önüne alınarak ülkemizdeki Taşkın Riski 

Yönetiminde yetki, görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili aşağıdaki şekilde iki 

aşamalı bir öneri sunulmuştur. 

1. Aşama: Havza Yönlendirme Kurulu ve Havza Yönetim Heyetlerine bazı 

kurumların eklenmesi, bu kurullara taşkın yönetimi ile ilgili ek görevlerin 

verilmesi ve Daimi “Taşkın Yönetimi Uzman Grubu” kurulması, Su Yönetimi 

Havza Müdürlüklerinin ve Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin kurulması. 

2. Aşama: Havza düzeyinde Taşkın Yönetimi ile ilgili esas sorumluluğun Su 

Yönetimi Havza Müdürlüklerine verilmesi, bu faaliyetlere İl düzeyinde destek 

olacak Su Yönetimi İl Müdürlüklerinin kurulması, Havza Yönetim Heyetlerine ve 

Havza Yönlendirme Kuruluna ek görevler verilmesi, Taşkın Yönetimi Uzman 

Grubunun çalışma konularının genişletilerek faaliyetlerinin devam etmesi.  
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ABSTRACT  

The aim of this study is to make suggestions related to duty, task and 

responsibility distribution in Flood Risk Management, through the assessment of  

existing implementations in EU member countries and in Turkey,  to provide 

Flood Management Plans prepared at basin scale with active participation of all 

stakeholders and to provide necessary coordination for flood management at all 

levels.  

Within this scope; legal framework, general framework of flood risk management, 

distribution of duties and main institutions taking part in flood risk management in 

EU four member countries Germany, England, France and Romania and legal 

framework (laws, regulations and other documents), general framework of flood 

risk management, distribution of duties and main institutions taking part in flood 

risk management in Turkey have been assessed.  

Following to this assessment, implementations in those countries has been 

evaluated and compared with the implementations in Turkey. The following  two 

steps suggestion related to duty, task and responsibility distribution in Flood Risk 

Management is proposed by using the information gained from this assessment 

and taking into consideration the existing situation in Turkey. 

1. Step: Adding some institutions to Basin Steering Board and Basin Management 

Committees and giving additional duties related to floods, creating a permanent 

“Flood Management Expert Group”, founding Water Management Basin 

Directorates and Flood Forecasting & Early Warning Centre.  

2. Step: Giving main responsibility to Water Management Basin Directorates 

related to flood management at basin scale, founding Water Management 

Provincial Directorates who will support those activities, giving additional duties 

to asin Steering Board and Basin Management Committees, continuing the 

activities of “Flood Management Expert Group” by extending its working fields.  
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1. GİRİŞ 

Taşkın olayları dünyada yaşanan en önemli afetler arasında yer almakta olup 

ülkemizde de can ve mal kaybı açısından tüm afetler arasında ikinci,  meteorolojik 

afetler arasında da birinci sırada yer almaktadır.  

Taşkınlar her ne kadar doğal afet olsalar da, etkilerinin bu derece büyük olmasının 

temel sebebi insan faaliyetleridir. Taşkın alanlarındaki yerleşimler, dere 

yataklarına müdahaleler, gelişen kentleşme ve sanayileşme faaliyetleri sebebiyle 

yüzey akışındaki artışlar bunlardan bazılarıdır. İnsan faaliyetlerinin dışında, son 

yıllarda taşkınlardaki artışın bir diğer sebebinin de iklim değişikliği olduğu ve 

iklim değişikliği etkileriyle şiddetli yağışlarda artış olacağı öngörülmektedir. 

Bunlar bir arada değerlendirildiğinde, taşkınların hem sayısında hem de meydana 

getirebileceği hasarlarda artış olacağı beklenmektedir. Bu sebeple, taşkın 

yönetiminin önemi her geçen gün artmaktadır.  

Taşkınlardan kaynaklı hasarların, sadece taşkını kontrol ederek önlenemeyeceği 

bilinmektedir. Bu hasarların azaltılması, hatta mümkün olan durumlarda tamamen 

ortadan kaldırılması için, çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşımla taşkın 

risklerinin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda havzanın bir bütün olarak 

değerlendirilmesi, aşağı havza- yukarı havza dayanışmasının dikkate alınması, 

sadece taşkınlara değil bunları etkileyebilecek ya da bunlardan etkilenebilecek 

faaliyetlere de odaklanılması gerekmektedir.  

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede, yerel düzeyde taşkını önleme 

yaklaşımından daha geniş ölçekte taşkın risklerinin yönetimi yaklaşımına 

geçilmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu geçiş ağırlıklı olarak 2007/60/EC 

sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Direktifi kapsamında 

havza düzeyinde yönetime geçiş şeklinde yapılmıştır. Ülkemizde de son yıllarda 

yerel düzeyde taşkının önlemesi yaklaşımından taşkın risklerinin havza düzeyinde 

yönetimi yaklaşımına geçilmektedir. Ancak bunun tam olarak 

gerçekleştirilebilmesi için, bunun temellerinden birini oluşturan çok disiplinli 

yaklaşımın gereği olarak, her biri taşkın riski yönetiminin önemli bir parçası olan 

faaliyetleri yürütmekte olan birçok kurum ve kuruluşun söz konusu faaliyetlerinin 
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koordinasyon içerisinde ve gerekli durumlarda işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilmesinin sağlanması, ayrıca taşkın yönetim planlarının havza 

ölçeğinde ve tüm paydaşların aktif katılımıyla hazırlanması gerekmektedir.  

Ülkemizdeki mevcut durumda, her bir kurum taşkınlarla ilgili olarak kendi görev 

alanı içerisindeki faaliyetleri ayrı ayrı sürdürmektedir. Bu sebeple, taşkınlar ile 

ilgili faaliyetleri bulunan tüm kurumların karar sürecine dahil olabileceği ve katkı 

sağlayabileceği bir Taşkın Riski Yönetimi yapılanmasına gereksinim 

bulunmaktadır. Böylelikle taşkınlarla daha etkin şekilde mücadele edilmesine, 

daha verimli sonuçlar alınmasına, çalışmalarda mükerrerliğin önüne geçilmesine 

ve kaynakların etkin kullanımına katkı sağlanabilecektir.  

 “Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak” 

ile görevlendirilmiş olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün kurulmuş olması ve bu kapsamda yürütmekte olduğu çalışmalar 

bu yönde atılmış önemli bir adımdır.  Bir sonraki adım olarak taşkın risklerinin 

havza düzeyinde yönetimi yaklaşımının ülkemizde uygulanabilmesi için mevcut 

kurumsal yapılanmanın ve yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

Yasal çerçeve ve kurumsal yapılanma birbirini tamamlayan konular olmakla 

birlikte, her birinin ayrı birer kapsamlı çalışmanın konusu olacak nitelikte olması 

sebebiyle,  bu çalışmada Taşkın Riski Yönetiminde Yetki - Sorumluluk Dağılımı 

ve Kurumlar Arası İşbirliği konusu ele alınmıştır.   

Bu kapsamda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa ve 

Romanya’daki yasal çerçeve, taşkın riski yönetiminin genel çerçevesi, sorumluluk 

dağılımı, ve taşkın riski yönetiminde yer alan başlıca kurumlar ile Türkiye’deki 

yasal çerçeve (kanunlar, yönetmelikler ve diğer belgeler), taşkın yönetiminin 

genel çerçevesi, sorumluluk dağılımı, ve taşkın yönetiminde yer alan başlıca 

kurumlar incelenmiştir.  
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Sonuç olarak, örnek ülkelerdeki uygulamalardan da faydalanılarak ülkemizdeki 

Taşkın Riski Yönetiminde yetki, görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili iki 

aşamalı bir öneri sunulmuştur.   
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2. FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERİ 

2007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirmesi ve Yönetilmesi Direktifi 

(Taşkın Direktifi); taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda direktif üye ülkelerin havza düzeyinde Taşkın Riski Yönetim Planlarını 

üç aşamada hazırlamalarını gerektirmektedir.  Bu aşamalar;  

1. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi (geçmiş taşkınların ve gelecekte olması 

muhtemel taşkınların değerlendirilmesi) ve potansiyel yüksek taşkın riski 

taşıyan alanların belirlenmesi,  

2. Belirlenen alanlar için Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının 

hazırlanması ve,  

3. Taşkın risklerinin yönetilmesi için hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için 

belirlenen tedbirleri içeren Taşkın Riski Yönetim Planlarının hazırlanmasıdır.  

Ülkemizde de taşkın direktifinin aktarılması ve uygulanması yönünde çalışmalar 

devam etmekte olup taşkınların havza düzeyinde yönetilmesi yönünde çalışmalara 

da başlanmıştır. Bu sebeple taşkın riski yönetiminde yetki - sorumluluk dağılımı 

ve kurumlar arası işbirliğinin incelenmesi için, hem havza düzeyinde yönetime 

hem de direktif uygulamalarına örnek oluşturması açısından,  Avrupa Birliği üyesi 

ülkeler seçilmiştir.  

Ülkelerin seçimi 28 AB üyesi ülke için ön değerlendirme yapılmak suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ülkemizdeki kurumlarla benzerliğinin olup 

olmadığının değerlendirilebilmesi amacıyla üye ülkelerde taşkın yönetiminde yer 

alan kurumlar ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bilgilere yapılan hızlı 

tarama ile ulaşılamayacağı, bunun ancak her ülkenin detaylı olarak incelenmesi ile 

mümkün olabileceği görülmüştür. Bu sebeple ülkeler ile ilgili birliğe giriş yılı, 

nüfus, yüzölçümü, havza sayısı, Taşkın Riski Yönetim Planlarının 

hazırlanmasından sorumlu kurum ve Nehir Havzası Yönetim Planlarını 

hazırlamaktan aynı kurumların sorumlu olup olmadığı bilgileri ile bir ön inceleme 

yapılmıştır.  
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Yapılan ön inceleme sonucunda seçilen ülkeler, seçilme sebepleri ile birlikte, 

aşağıda verilmekte olup diğer ülkeler ile ilgili bilgiler özet tablo şeklinde Şekil 

1’de verilmektedir.  

Almanya:  

Federal devlet olması, nehir havzası düzeyinde yetkili bir kurum bulunamaması, 

AB’deki nüfus bakımından en büyük, yüzölçümü bakımından üçüncü büyük ülke 

olması sebebiyle tercih edilmiştir.  

Fransa:  

Nehir Havzası Yönetim Planları ve Taşkın Riski Yönetim Planlarını ulusal 

düzeyde aynı, havza düzeyinde farklı kurumların hazırlaması, AB’deki 

yüzölçümü bakımından en büyük, nüfus bakımından ikinci büyük ülke olması 

sebebiyle tercih edilmiştir. 

İngiltere:  

Birlikteki en eski ülkelerden biri ve nüfus açısından üçüncü büyük ülke olması, 

taşkın yönetimi ile ilgili çok fazla tecrübesinin olması, Nehir Havzası Yönetim 

Planları ile Taşkın Riski Yönetim Planlarını aynı kurumun hazırlaması sebebiyle 

tercih edilmiştir.  

Romanya:  

Birliğe son katılan ülkelerden biri olması ve bu ülkeler arasında nüfus ve 

yüzölçümü bakımından en büyük ülke olması, Nehir Havzası Yönetim Planları ile 

Taşkın Riski Yönetim Planlarını aynı kurumun hazırlaması sebebiyle tercih 

edilmiştir. 
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Şekil 1 : AB üyesi ülkeler ön değerlendirme özet tablosu 
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2.1. ALMANYA  

2.1.1. Genel Bilgi  

Almanya 16 bağımsız Federal Kurucu 

Eyaletten (Länder) oluşan federal 

yapılı bir devlettir (Gierk, 2010).  

Nüfusu 82 milyon ve toplam 

yüzölçümü 356.854 km
2
’dir. 

(European Comission, 2012) 

Almanya, sekizi paylaşılan 

uluslararası nehir havzası bölgesi 

olmak üzere 10 nehir havzası 

bölgesine sahiptir.  

Bu sekiz uluslararası nehir havzası 

bölgesinin paylaşıldığı komşu ülkeler 

kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güney ve 

güneydoğuda Avusturya, İsviçre ve Fransa, batıda Lüksemburg, Belçika ve 

Hollanda’dır. (European Comission, 2014).   

Almanya’nın akarsu ağının 

toplam uzunluğu yaklaşık 

400.000 km’dir (Arle, et al., 

2010).  

Almanya’daki nehir havzası 

bölgeleri ve nehir havzasını 

paylaşan ülkeler hakkında bilgi 

Tablo 1’de,  nehir havzası 

bölgeleri ve kapsadıkları 

federal eyaletler (Länder) 

hakkında genel bilgi Tablo 

2’de verilmektedir.(European Comission, 2012) 

Şekil 2 : Almanya'daki Eyaletler 

Şekil 3 : Almanya’daki Nehir Havzaları 
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Tablo 1 : Almanya'daki Nehir Havzası Bölgeleri ve Paylaşılan Ülkeler 

NHB İsim Boyut 

(km
2
) 

Almanya 

içindeki 

yüzdesi 

(%) 

NHB 

Paylaşan Ülkeler 

DE1000  Tuna  
801.000 

(56.259 Almanya’da)  

7  AT, BA, BG, CH, 

CZ, HR, HU, IT, 

MD, ME, MK, PL, 

RO, RS, SI, SK, 

UA, AL  

DE2000  Ren  
197.177 

(105.775 Almanya’da)  

54  AT, BE, CH, FR, 

IT, LI, LU, NL  

DE3000  Ems  
20.246 

(17.117 Almanya’da)  

84  NL  

DE4000  Weser  49.063  100  -  

DE5000  Elbe  
150.558  

(99.506 Almanya’da)  

65,5  AT, CZ, PL  

DE6000  Odra  
124.000  

(9.600 Almanya’da)  

7,7  CZ, PL  

DE7000  Meuse  
34.364  

(3.984 Almanya’da)  

11.6  BE, FR, LU, NL  

DE9500  Eider  9.202 (Almanya’da)  -  DK  

DE9610  
Schlei/ 

Trave  
9.218 (Almanya’da)  

99.95  DK  

DE9650  
Warnow/ 

Peene  
21.088  

100  -  

Kaynak: (European Comission, 2012) 
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Tablo 2 : Almanya’daki nehir havzası bölgeleri ve kapsadıkları eyaletler  

NHB NHB’de yer alan 

Federal eyalet (Länder) 

Federal eyaletlerin 

bölgesel payı (%) 

DE1000  Bavaria,  

Baden-Wuerttemberg  

Bavaria (6%),  

Baden-Wuerttemberg (1%)  

DE2000  Baden-Wuerttemberg, 

Rhineland-Palatine, 

Saarland, Hessia, North 

Rhine-Westphalia, 

Bavaria, Lower Saxony, 

and Thuringia  

Baden-Wuerttemberg (belirlenmemiş), 

Rhineland-Palatine (2%), Saarland 

(1.7%), Hessia (6.1%), North Rhine-

Westphalia (Planda rapor edilmemiş), 

Bavaria (belirlenmemiş), Lower Saxony 

(belirlenmemiş),  

Thuringia (yaklaşık %0.4) 

DE3000  North Rhine-Westphalia, 

Lower Saxony  

23% North Rhine-Westphalia,  

61% Lower Saxony  

DE4000  Bavaria, Bremen, Hessia, 

Lower Saxony, North 

Rhine-Westphalia, Saxon-

Anhalt, and Thuringia  

Bavaria (0.1%), Bremen (0.8%), Hessia 

(18.4%), Lower Saxony (geçiş ve kıyı 

suları dahil %60.1) North Rhine-

Westphalia (10.1%), Saxon-Anhalt 

(1.4%), Thuringia (9.1%)  

DE5000  Bavaria, Berlin, 

Brandenburg, Hamburg, 

Mecklenburg-West 

Pommerania, Lower 

Saxony, Saxonia, Saxon-

Anhalt, Schleswig-

Holstein, Thuringia  

Plan’da bilgi verilmemiş 

DE6000  Mecklenburg-West 

Pommerania, 

Brandenburg, Saxonia  

Plan’da bilgi verilmemiş 

DE7000  North Rhine-Westphalia  Plan’da bilgi verilmemiş 

DE9500  Schleswig-Holstein  100%  

DE9610  Mecklenburg-West 

Pommerania, Schleswig-

Holstein  

Mecklenburg-West Pommerania 

(9.45%), Schleswig Holstein (90.55%)  

DE9650  Mecklenburg-West 

Pommerania  

100%  

Kaynak: (European Comission, 2012) 
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2.1.2. Yasal Çerçeve  

Taşkın Kontrol Kanunu (Hochwasserschutzgesetz) 

Taşkın Kontrol Kanunu 10 Mayıs 2005’te yürürlüğe girmiştir. İlk defa bu 

düzenlemeyle Taşkın Kontrol Kanunu tüm ülke düzeyinde taşkın hasarını 

önlemek için tek tip ve uyulması zorunlu yasal hükümler koymaktadır. (BMUB, 

2005) 

Yeni Kanun kapsamında, Federal Eyaletler (Länder) daha önce belirlenenlerden 

daha fazla taşkın alanı belirlemek ve aldıkları kararlar hakkında halkı 

bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır. Taşkın alanlarının ve taşkın koruma 

planlarının hazırlanması için 100 yıllık taşkın debisi belirlenmiştir. Kanun ayrıca, 

taşkın yataklarına ilaveten taşkına meyilli bölgelerin de belirlenmesini 

gerektirmektedir. (BMUB, 2005) 

 Federal Su Kanunu (Wasserhaushaltsgesetz)  

Su Kanunu önleyici taşkın koruma ile ilgili hükümleri de içermektedir. 2009 

yılındaki değişiklik aynı zamanda AB Taşkın Direktifi standartlarını aktarmak 

için kullanılmıştır. 2005 yılında çıkarılmış olan Taşkın Koruma Kanununun 

(Önleyici Taşkın Kontrolünü Geliştirme amaçlı kanun) hükümleri tadil edilmiş 

şekilde, yeni su kanunu içinde de yer almış ve kapsamı genişletilmiştir. (BMUB, 

2011) 

Buna göre, geniş kapsamlı birçok çalışma için, yerüstü suları taşkın yatakları ile 

birlikte ele alınmalıdır. Diğer tedbirlere ilaveten, su tutma alanlarının muhafaza 

edilmesi ve geri kazanımı, sadece yeni yerleşim alanlarının tahsisinin değil aynı 

zamanda diğer herhangi bir tahsisin de İmar Kanunu tarafından yasaklanması gibi 

gelişme ile ilgili sınırlamaları ve benzeri tedbirleri de kapsamaktadır.  (BMUB, 

2011) 

Taşkın Direktifinin aktarılması sırasında Su Kanunu’na kıyı taşkınını da içeren bir 

taşkın tanımı ilave edilmiş ve “risk alanları” olarak adlandırılan (taşkın risk 

değerlendirmelerine dayanılarak belirlenen önemli taşkın riskine sahip alanlar) 
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yeni bir alan kategorisi eklenmiştir. Bu alanlar için yetkili makamlar tehlike ve 

risk haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler. Daha sonra, tehlike ve risk 

haritalarına dayanarak risk yönetim planları oluşturulmalıdır. Bu planlar yerüstü 

sularından kaynaklanan orta olasılıklı taşkınların olumsuz etkilerini azaltmayı 

amaçlayan tedbirleri de içerirler. (BMUB, 2011) 

Mekansal Planlama Kanunu 

Bu kanunda taşkın yataklarının, su tutma alanlarının ve taşkın tehlike alanlarının 

korunması ve rehabilitasyonu için koruma alanlarının ve önceliklerinin 

tanımlanması yoluyla planlamanın zamanında yapılmasının zorunluluğundan 

bahsetmektedir.   (BMUB, 2013) 

Yapı Kanunu 

Bu kanunda zemin sızdırmazlığının gerekli olan en azla sınırlandırılması ve 

gelişme planlarında yağmur suyu tutulması ve sızdırılması ile ilgili 

tanımlamaların yapılması gerekliliği yer almaktadır. (BMUB, 2013) 

2.1.3. Taşkın Riski Yönetiminin Genel Çerçevesi 

10 Mayıs 2005’te yürürlüğe giren yeni Taşkın Kontrol Kanunu tüm ülke 

düzeyinde taşkın hasarını önlemek için tek tip ve uyulması zorunlu yasal 

hükümler içermektedir. Kanun 2002 yazında Elbe nehrinde yaşanan taşkın 

felaketinden hemen sonra, Alman hükümeti tarafından sunulmuş olan Beş – 

Nokta Programına dayanmaktadır. (BMUB, 2005) 

Yeni Kanun kapsamında, Federal Eyaletler (Länder) daha önce olduğundan daha 

fazla taşkın alanı belirlemek ve aldıkları kararlar hakkında halkı bilgilendirmekle 

yükümlü kılınmıştır. Kanunla yüksek hasar potansiyeli olan alanlar için taşkın 

alanlarının beş yıl içinde, taşkına meyilli alanlar içindeki taşkın alanlarının yedi 

yıl içinde belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Taşkın alanlarının belirlenmesi 

için 100 yıllık taşkın olarak adlandırılan olay referans alınmıştır. (BMUB, 2005) 

Eğer hiçbir taşkın koruma planı yoksa, Federal Eyaletlere (Länder)  nehirler 

boyunca taşkından korunmayı koordine eden planları dört yıl içinde hazırlama ve 
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bu planları da 100 yıllık taşkına dayandırma zorunluluğu getirilmiş ve planların 

geliştirilmesi sürecinde, bir su kütlesinin memba ve mansabında oturanların 

çıkarlarının koordine edilmesine dikkat çekilmiştir. (BMUB, 2005) 

Geleceğe yönelik planlamada taşkın yataklarında yeni konut alanlarının tahsisi 

federal kanun ile yasaklanmıştır. Bu alanlarda yeni bina planlaması yapılmasına 

izin verilmemektedir. İstisnalar ancak hepsi, her bir tekil durumda, tamamen 

yerine getirilmek zorunda olan, dikkatli bir şekilde belirlenmiş dokuz gerekliliğin 

karşılanması durumunda mümkün olmaktadır. Tarım arazileri ile ilgili olarak da 

Federal Eyaletler (Länder) toprak erozyonunun ve su kütlelerinin kirliliğinin 

önlenmesine ya da azaltılmasına dikkat etmelidir. (BMUB, 2005) 

Taşkın yataklarına ilaveten Federal Eyaletlerin (Länder) taşkına meyilli bölgeleri 

de belirlemeleri gerekmektedir. Taşkın yatakları ve taşkına meyilli bölgeler 

mekânsal planlarda, nazım imar planlarında ve gelişme planlarında 

işaretlenmektedir.(BMUB, 2005) 

2009 yılında ise yeni Su Kanunu çıkartılmıştır. Geçmişte su kanunu, sadece genel 

ana hatları belirleyen federal çerçeve kanununun konusuyken, 2006’daki federal 

yapı reformundan sonra,  hem federasyonun hem de federal eyaletlerin yasal 

güçleri olduğunu ifade eden, ancak uyumlu kurallar gerekli görüldüğünde 

Federasyona öncelik veren “eş zamanlı federal hukuk”un alanı haline gelmiştir. 

Bu da Federasyonun bu alanlarda Almanya’nın tamamında aynı şekilde 

uygulanabilir olan hükümleri yasalaştırabileceği anlamına gelmektedir. (Gierk, 

2010) Bununla birlikte söz konusu kurallar, su yönetimiyle ilgili materyaller veya 

imkânlara uygun olmadığı takdirde, Federal Eyaletler federal hükümlerden 

farklılık gösteren kendine özgü yasalar düzenleyebilmektedirler. (Manojlovic, et 

al., 2012) 

Bu yeni yasal gücün en önemli kazanımı Reformdan önce AB mevzuatı federal 

bir yasayla ve Federal Eyaletler seviyesinde 16 su kanunuyla uygulanmak 

zorundayken, bu reform ile Federasyonun AB yasalarını tek bir federal yasama 

işlemiyle uygulayabilecek olmasıdır. (Gierk, 2010)   
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Diğer kazanımlar ise; bir önceki çerçeve kanununun kapsamlı bir kanun ile 

değiştirilmesi, karmaşık su kanununun anlaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin 

arttırılması için sistematik hale getirilmesi ve standartlaştırılması,  sonuncu fakat 

bir o kadar da önemli olan, su yönetiminin belirli alanlarıyla ilgili önceki Federal 

Eyaletler kanununun federal kanununa aktarılması olarak sayılabilir. (Manojlovic, 

et al., 2012)  

2005 yılında çıkan Taşkın Kontrol kanunu ile hâlihazırda oldukça güçlendirilmiş 

olan taşkın koruma çerçevesi, 2009 yılında bu su kanunu ile tam kontrol şeklinde 

genişletilmiş ve aynı zamanda Taşkın Direktifi Alman kanunlarına aktarılmıştır. 

(BMUB, 2011) 

Almanya’daki Taşkın Riski Yönetimi, var olan yapıları değiştirmeksizin AB 

Taşkın Direktifine uygun olarak uygulanmaktadır. Taşkın risk yönetiminin 

uygulanmasında Federal Hükümetin, Federal Eyaletlerin, idari bölgelerin, 

kazaların ve belediyelerin farklı idari sorumlulukları bulunmaktadır. (Gierk, 2010) 

2.1.4. Sorumluluk Dağılımı   

Almanya’nın taşkından korunma ve taşkın önleme tedbirlerinin uygulaması 

konusunda eskiden beri devam eden tecrübesi bulunmaktadır. (Gierk, 2010) 

Federal düzey, daha net şekilde Federal Çevre, Doğa Koruma, Yapı ve Nükleer 

Güvenlik Bakanlığı (Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit, BMUB)  Avrupa düzeyinde kabul edilmiş direktifleri ulusal 

kanuna aktarmakla sorumludur ve Federal Eyaletler (Länder) taşkın önleme 

tedbirlerinin uygulanmasından sorumludur.  

BMUB’nin bu süreçteki rolü daha çok koordinatörlüktür. Tek tip ulusal 

standartlara kavuşma süreci bazen karmaşık ve uzun süreli olabilmektedir. (Gierk, 

2010) 

BMUB ve Eyalet Çevre Bakanlıkları arasındaki işbirliği Federal Almanya 

Cumhuriyetinde çeşitli seviyelerinde yer almaktadır. Çevre sektörlerinin tümü için 
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en yüksek karar organı Çevre Bakanlıkları Konferansıdır 

(Umweltministerkonferenz - UMK). (LAWA)  

Federal/ Eyalet Su Çalışma Grubu (LAWA), UMK’nın bir komitesidir. 

LAWA’nın üyeleri olan Su Kaynakları ve Su Kanununun en yüksek otoritesinin 

(BMUB) başkanı ve Konfederasyonun temsilcileri, yılda en az iki kez olmak üzere 

(ACK/UMK’nın ilgili toplantıları zamanında) LAWA toplantılarına gelmektedir. 

LAWA’nın başkanlığı federal eyaletler arasında, alfabetik sırayla her iki yılda bir 

değişmektedir
1
. Hedeflerini gerçekleştirmek için, federal/eyalet çalışma grubu  

farklı konularda çalışan daimi su komiteleri ve soruna özgü geçici komiteler  

kurmaktadır. (LAWA) 

Federal eyaletler (Länder) Taşkın risk yönetiminin Federal Eyaletler düzeyinde 

uygulanmasından sorumludur (münferit Federal Eyalet Çevre Bakanlıkları ve afet 

yönetimi için İçişleri Bakanlıkları) (Gierk, 2010). Temel Hukuka göre, taşkın 

önleme ile ilgili düzenlemeler, uygulamalar ve bunların finansmanı eyaletlerin 

sorumluluğundadır. (BMUB, 2013) Eyaletler bu uygulamaları farklı şekillerde 

yürütebilmektedir. Bu sebeple uygulamalarda bir ortaklık söz konusu değildir. 

İşlevsel amaçlarla kendi alt havzalarını daha fazla alt bölümlere ayırabilirler. 

Ancak, idari sınırlar boyunca hedeflerin ve faaliyetlerin koordinasyonu 

sağlamaları gerekmektedir. Alt kademelerde geliştirilen hedefler ve icraatlar bir 

sonraki üst seviyede toplanmaktadır. (LAWA-AH, 2010) 

Eğer Federal Eyaletler belirli bir taşkından korunma tedbirinin belirlenmesi 

hakkında fikir birliğine varamazlarsa, ilgili Federal Eyaletler arasında 

arabuluculuk yapmak için Eyaletlerden birisi Federal Hükümete 

başvurabilmektedir (Gierk, 2010).  

Federal eyaletler arasında koordinasyon sağlamak amacıyla, LAWA-AH 

tarafından “Taşkın Riski Yönetim Planlarının Oluşturulması için Öneriler” 

kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuzda tanımlanmış olan Taşkın Riski Yönetim 

Planı Taslak Yapısının her seviyede korunması istenmektedir. (LAWA-AH, 2010) 

                                                 

 
1 2014 ve 2015 yıllarında başkanlık Schleswig-Holstein eyaletindedir. 
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 Taşkın risk yönetimi planlarının oluşturulması, tüm sorumlu kurumların sürece 

aktif olarak katılımının sağlandığı disiplinler arası bir yaklaşımla 

gerçekleştirilmektedir. (Gierk, 2010) 

Taşkın tahminleri ve taşkın alarmları için sorumluluk Federal Eyaletlerdedir. 

Federal Eyaletlerdeki sorumlu kurumlar, su seviyesini ve akışı sürekli olarak 

kaydeden izleme istasyonlarını işletirler ve DWD’den elde edilen veriler ile bir 

araya getirerek modeller yoluyla yapılan hesaplamalar ile yağış tahminlerini 

birleştirmek yoluyla yaklaşan taşkın tahminlerini gerçekleştirirler. 

Barış zamanlarında acil durum planlama ve operasyonel hazırlık sorumluluğu 

Federal Eyaletler ve onların yapılarındadır (ajanslar, organizasyonlar, vb). Bu 

nedenle, eyaletlerin acil tıbbi yardım ve yangına müdahale için tedbirlerini ve aynı 

zamanda felaket yönetimi prosedürlerini düzenleyen kendi yasaları vardır. 

Önemli nehir havzalarının birkaç eyaleti kapsaması ve etkili bir taşkın önlemenin 

sağlanabilmesi için kıyıdaş eyaletler birlikte çalışmak zorunda olduklarından Ren, 

Elbe, Meuse, Moselle ve Saar nehirleri ile Tuna Nehri için var olan Nehir Havzası 

Komisyonları altında uzun vadeli eylem programları bulunmaktadır. Taşkın 

önleme programları günümüzde bazı nehir havzaları için kabul edilmiştir. 

(BMUB, 2013) 

Almanya uluslararası düzeyde, farklı çalışma gruplarına (hidroloji, taşkından 

korunma, su kalitesi, vs.) ayrılmış  yedi Uluslararası Nehir Havzası Komisyonuyla 

(Danube, Rhine, Elbe, Oder, Mosel/Saar, Maas, Ems) komşu ülkelerle işbirliği 

yapmaktadır. Buna ilaveten özel konularla  (yönetim, bakım, vb.) ilgilenen farklı 

görev gruplarına ayrılmış Sınır Su Komisyonları olarak adlandırılan ikili çalışma 

grupları bulunmaktadır. (Gierk, 2010) 

Şekil 4’de taşkın risk yönetiminde sorumlulukların dağılımı ile ilgili genel bilgi 

vermektedir.  

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/internationale-kommission-zum-schutz-des-rheins-iksr/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/internationale-kommission-zum-schutz-des-rheins-iksr/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/internationale-kommission-zum-schutz-des-rheins-iksr/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/internationale-kommission-zum-schutz-der-maas-iksm/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/internationale-kommission-zum-schutz-der-maas-iksm/
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Uluslararası 
Avrupa 

Birliği 
 AB Taşkın Direktifi  

Nehir Havzası 

Komisyonları 

Ren, Tuna Elbe, 

Oder, vb. 

      

Ulusal 

Almanya 

Federal 

Cumhuriyeti 

 

Su konusunda Eş 

zamanlı yasal yetkiler 

Federal Su Kanunu 

 

Teknik-Bilimsel 

kuruluşlar 

Standardizasyon 

(ör. Sedde inşaatı) 

Danışma 

      

Bölgesel 

16 kurcu 

Federal Eyalet 

(Länder) 

 

 Eyalet Su Kanunu 

 Taşkın Tahmini 

 Taşkın Riski Yönetim 

Planları, Haritalar 

 Taşkın koruma 

projeleri 

 

  

      

Yerel 

Belediyeler/ 

Yerel 

Yetkililer 

 
Belediye taşkın koruma 

projeleri 
 

Su ve Arazi 

Yönetimi birlikleri 

Sedde yönetimi 

birlikleri 

Yerel Ajanda 21 

Şekil 4 :  Almanya’da Taşkın Riski Yönetiminin Organizasyonel Yapısı 

Kaynak: (Gierk, 2010) 

 

2.1.5.   Taşkın Riski Yönetiminde Yer Alan Başlıca Kurumlar  

 

Federasyon ve Federal Eyaletlerin Çevre Bakanları Konferansı (UMK) 

(Umweltministerkonferenz) 

Federasyonun ve Federal Eyaletlerin Çevre Bakanlarının Konferansı (UMK), 

Çevre Politikaları ile ilgili Uzman Bakanlar Konferansıdır. Federal Hükümetin ve 

Eyaletlerin Bakanları ve Senatörleri oy haklarıyla temsil edilirler. Konferansın 

birincil fonksiyonu, federal eyaletleri koordine etmektir. 

(Umweltministerkonferenz) 

UMK’nın yeknesak idari uygulamalar hazırlamak ve ACK/UMK’nın 

düzenlemelerini görüşmek için Federal ve eyalet hükümetlerinin yetkili 
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kuruluşlarından temsilcileri ile düzenli olarak toplandığı çeşitli çalışma kurumları 

vardır. ( federal / il çalışma toplulukları ve Eyalet Komiteleri). (LAWA) 

Teknik konular hakkında UMK’nin kararlarının doğrudan hukuki bir etkisi 

olmamakla birlikte, toplumun gelişmesinin sürdürülebilmesi için önemli olan 

ortak çevre politikasını belgelendirirler. (Umweltministerkonferenz) 

 Su İle İlgili Federal / Eyalet Çalışma Grubu  

(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser- LAWA) 

Su İle İlgili Federal/Eyalet Çalışma Grubu (LAWA) 1956 yılında devletin su 

yönetimi ve su mevzuatından sorumlu bakanlıklarının birleşmesiyle kurulmuştur. 

( LAWA) 

LAWA UMK’nın komitelerinden biridir. LAWA’nın üyeleri, eyaletlerin su 

kaynakları ve su hakkı ile ilgili en yüksek otoritesinin başkanları (Çevre 

Bakanları) ve Federal devletin temsilcileridir (bu temsilciler yılda en az iki kez 

olmak üzere –  ACK/UMK’nın ilgili toplantıları zamanında LAWA toplantılarına 

katılırlar). LAWA’nın başkanlığı federal eyaletler arasında, alfabetik sırayla her 

iki yılda bir değişmektedir
2
. (LAWA) 

LAWA’nın amacı su yönetimi ve su mevzuatından kaynaklanan soru ve sorunları 

detaylı olarak tartışmak, çözüm önerileri üretmek ve uygulanmaları için öneriler 

sunmaktır. (LAWA) Bu kapsamda Federal / Eyalet ortak belgeleri düzenlenmekte 

ve “eylem için öneriler” olarak yayınlanmaktadır. (Gierk, 2010) Bununla birlikte 

ulusal, uluslar üstü ve uluslar arası alandaki güncel sorular geniş kapsamlı olarak 

tartışılmakta ve elde edilen sonuçlar ilgili kurumlara sunulmaktadır.  (LAWA) 

LAWA hedeflerini gerçekleştirmek için, farklı konularda çalışan daimi su 

komiteleri ve soruna özgü geçici komiteler kurmuştur. LAWA’nın su mevzuatı, 

hidroloji, iç suların ve denizlerin korunması, ekoloji, taşkın koruma, kıyı koruma, 

yer altı suyu, su temini, evsel ve endüstriyel atıksu ve su kirleticileri gibi 

konularla ilgili çalışan dört daimi komitesi bulunmaktadır (LAWA) 

                                                 

 
2 2014 ve 2015 yıllarında başkanlık Schleswig-Holstein eyaletindedir. 
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Diğer görevlerinin yanında, Komitelerin görevleri aşağıdaki gibidir:  

 LAWA’nın hedeflerinin ve stratejilerinin geliştirilmesinde ve bunların 

tanımlanmasında ve uygulanmasında yer alma, 

 Yönetimsel konseptlerin ve kuralların geliştirilmesi,  

 Dikkate alınacak bilimsel-teknik kuralların ortaya konulması  

 Tecrübe paylaşımı sağlamak ve uygulama birlikteliğinin koordinasyonunu 

sağlamak,  

 Avrupa Birliğinin su yönetimi ile ilgili proje ve politikalarına katılma. 

(LAWA) 

LAWA’nın “taşkından korunma ve hidroloji”   ile ilgili daimi komitesinin 

(LAWA-AH), çalışma grubu içinde taşkınla ilgili konularda liderlik etme 

sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda metotları ve eylem planını tartışmakta, 

tecrübe alışverişi için forum işlevi görmekte ve bunlara dayandırarak AB Taşkın 

Direktifinin uygulanması için ortak yaklaşımlar geliştirmektedir. (Gierk, 2010) 

AB’nin su yönetimi ile ilgili birçok teknik yasal gereksinimleri bulunması 

dolayısıyla, LAWA ve ilgili Avrupa komiteleri arasındaki uluslar arası işbirliği 

son yıllarda önem kazanmıştır. (LAWA) 

Alman Meteoroloji Hizmetleri  

(Deutscher Wetterdienst - DWD)  

Yağış modelleri için gözlemler ve tahminler Alman Meteoroloji Hizmetleri 

(Deutscher Wetterdienst - DWD) tarafından yapılmaktadır. DWD kamu hukuku 

kapsamında bir kurumdur ve Federal Ulaştırma, İnşaat ve Kent Sorunları 

Bakanlığına bağlıdır. (Gierk, 2010) 

1952 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Ulusal Meteoroloji Servisi olarak 

kurulan DWD can ve mal varlığının korunması ile ilgili hizmetlerin hava ve iklim 

bilgileri şeklinde sağlanmasından sorumludur. Bu DWD’nin temel görevi olup 

havacılık ve deniz ulaşımının meteorolojik emniyetinin sağlanması ve halkın 

güvenliğini ve düzenini tehlikeye atabilecek meteorolojik olaylara karşı uyarıların 

yapılmasını kapsar. (DWD) 
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DWD’nin 10 Eylül 1998 tarihli Alman Meteoroloji Hizmetleri kanunu ile 

düzenlenmiş olan görevleri şunlardır: 

 Meteorolojik hizmetlerin sağlanması, 

 Havacılık ve denizciliğin meteorolojik emniyetinin sağlanması,  

 Tehlikeli hava olayları için uyarıların yapılması  

 Atmosferdeki süreçlerin, bunların yapısının ve kompozisyonunun kısa ve 

uzun vadeli kayıtlarının tutulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,  

 Atmosfer ve diğer çevresel ortamlar arasındaki etkileşimlerin 

kaydedilmesi, 

 Meteorolojik süreçlerin tahmin edilmesi,  

 Atmosferdeki radyoaktif iz elementlerin izlenmesi ve dağılımının tahmin 

edilmesi, 

 Gerekli ölçüm ve gözlem sistemlerinin işletilmesi,  

 Meteorolojik veri ve ürünlerin üretilmesi, saklanması ve dokümantasyonu 

(DWD) 

DWD bununla birlikte, Federasyona, Eyaletlere ve adalet kurumlarına hizmet 

vermek ve Alman Federal Cumhuriyeti tarafından verilmiş uluslar arası 

taahhütleri yerine getirmek gibi diğer önemli görevleri de yürütmektedir. Bu 

suretle, Federal Hükümetle yakın işbirliği içinde, Almanya’nın meteorolojik 

çıkarlarını ulusal düzeyde koordine etmekte ve Hükümeti hükümetler arası ve 

uluslarası organizasyonlarda (Dünya Meteoroloji Organizasyonu -WMO- gibi ) 

temsil etmektedir. (DWD) 

Taşkın Tahminleri Ve Taşkın Alarmları  

Almanya’da taşkın tahminleri ve taşkın alarmları için sorumluluk Federal 

Eyaletlerdedir. Federal Eyaletlerdeki sorumlu kurumlar, su seviyesini ve akışı 

sürekli olarak kaydeden izleme istasyonlarını işletirler.  

Federal Eyaletler DWD’den elde edilen verileri ve su seviyesi ile akışın sürekli 

ölçümlerini bir araya getirir ve modeller yoluyla yapılan hesaplamalar ile yağış 

tahminlerini birleştirmek yoluyla yaklaşan taşkın tahminlerini gerçekleştirir. 
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(Gierk, 2010) Eyaletlerdeki uygulamalara örnek olarak Baden-Württemberg ve 

Bayern eyaletleri incelenmiştir.   

Baden-Württemberg Çevre, Ölçümler ve Doğa Koruma Eyalet Enstitüsü’ne 

(LUBW) bağlı Taşkın Tahmin Merkezi (HWZ) taşkındaki tüm tedbirlerin 

zamanında uygulanması için önceden gerekli olan, taşkın rotası üzerindeki o anki 

su seviyeleri, tahminler ve yönetim raporlarını sağlar. Bu bilgileri birleştirir ve 

yetkili idari kurumlara, kamuya ve medyaya sunar.  Veriler rutin olarak günlük 

olup taşkınlar sırasında her yarım saate bir olacak şekilde güncellenmekte ve 

internet, teleteks, radyo ve otomatik telefon mesajları ile yayınlanmaktadır. 

(Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) 

Bayern’de ise Münih’te yer alan Bayern Eyaleti Çevre Ofisi (LfU) bünyesindeki 

Taşkın Bilgi Merkezi su otoritelerinden, Alman Meteoroloji Hizmetlerinden, 

komşu eyaletlerden ve Suyolları ve Denizcilik Kurumundan gelen detaylı bilgi ve 

verilerin toplandığı, analiz edildiği ve ilgili taraflara dağıtıldığı bir bilgi merkezi 

işlevini görmektedir. Tahmin edilen ve ölçülen yağış bilgileri kullanılarak özel, 

ilgili nehir havzasına uyarlanmış, tahmin modelleri ile su seviyesi ve debi 

tahminleri gerçekleştirilmektedir. Detaylı taşkın raporları bu merkez tarafından 

internet yoluyla yayınlanmakta ve medya ve telefon ile duyurulmaktadır. 

(Hochwassernachrichtendienst Bayern) 

Federal Eyaletlerin ortak girişimi olan Merkezi internet platformu 

(www.hochwasserzentralen.de), Federal Eyaletler tarafından sağlanan bilgileri 

ülke ölçeğinde sunmakta ve detaylı bilgi için Federal Eyaletlerin ilgili web 

sayfalarına yönlendirme yapmaktadır. (Gierk, 2010) 

Federal Eyaletler su seviyesi ölçümlerini, özellikle de nehirlerin farklı su tutma 

alanlarındaki taşkının olasılığındaki ve büyüklüğündeki değişiklikleri belirlemeyi 

mümkün kılan yağıştan akışa geçen su ölçümlerini Alman taşkın istatistikleri için 

analiz ederler. Buna ilaveten bazı Federal Eyaletler taşkın oluşumunun olasılığı 

üzerinde iklim değişikliğinin etkileri konusunda araştırmalar da yapmaktadır. Bu 

bulguların gelecekte taşkın risk değerlendirmelerine, taşkın tehlike ve taşkın risk 

http://www.hochwasserzentralen.de/
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haritalarının oluşturulmasına ve taşkın risk yönetimi planlarının hazırlanmasına 

dâhil edilmesi planlanmaktadır. (Gierk, 2010) 

Sınır aşan nehir havzaları için ise, taşkınlar ve afetler olması durumunda uyarı 

kanallarını yöneten ikili ya da üçlü anlaşmalar bulunmaktadır. (Gierk, 2010) 

Taşkın Önleme Önlemleri 

Temel Hukuka göre, taşkın önleme ile ilgili düzenlemeler, uygulamalar ve 

bunların finansmanı eyaletlerin sorumluluğundadır. (BMUB, 2013) Eyaletler bu 

uygulamaları farklı şekillerde yürütebilmektedir. Bu sebeple uygulamalarda bir 

ortaklık söz konusu değildir.  

Örneğin Baden-Württemberg eyaletinde Entegre Ren Programı (Integrated Rhine 

Programme - IRP) ve Entegre Tuna Programı (Danube Integrated Program - IDP) 

kapsamında bu faaliyetler gerçekleştirilirken, Bayern Eyaletinde Çevre ve 

Tüketici Koruma Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan, teknik hedefleri 

belirten, su ile ilgili farklı faaliyetleri bir araya getiren ve beklenen maliyetleri 

içeren eylem planı çerçevesinde yürütülmektedir.(Ministerium für Umwelt, Klima 

und Energiewirtschaft Baden-Württemberg)(Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz) 

Federal Eyaletler Önceliklerine ve mevcut mali kaynakları ve istihdam 

imkânlarına bağlı olarak yeni ya da güncellenmiş eylem planları/taşkından 

korunma kavramları geliştirirler. Seddelerin inşa edilmesi, yeniden doğal haline 

getirme tedbirleri veya ilave potansiyel taşkın yataklarının geliştirilmesi gibi 

önemli inşaat projelerinin sonuçlandırılması yıllar alabilmektedir. Projeler bir plan 

onay prosedürüne ve stratejik çevresel değerlendirmeye (SEA) tabidir. Hedeflenen 

tedbirlere bağlı olarak, bu tedbirlerin uygulanması için Federal ya da Eyaletler 

düzeyinde AB’den fonlar ve tedbirin amacına bağlı olarak farklı bakanlıklardan 

fonlar kullanıma sunulabilmektedir. (Gierk, 2010)  
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Afet ve Acil Durum Müdahale Faaliyetleri  

Almanya’nın yasal olarak belirlenen görevlerine göre farklı yetkili makamları 

bulunmaktadır.  Federal İçişleri Bakanlığı  (Bundesministerium des Innern). 

Aşağıdaki yetkili makamlar tarafından desteklenmektedir: 

 Sivil Savunma ve Afet Yardım Federal Ofisi  (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) 

 Teknik Yardım Federal Ajansı (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) 

 16 Eyaletin İçişleri Bakanlıkları  

 İdari Bölümler ( uygulanan yerlerde) 

 İdari Bölgeler ve ilçeler 

 Belediyeler  

Alman sivil acil durum planlamasının genel hedefi Eyaleti ve eyalet halkını 

korumaktır. Acil durumlarda halkın korunması için operasyonel sorumluluk, 

federal hükümetin temsilcisi olarak eyaletlerindir. 

Felaketin eyaletin yeterlilik olarak başa çıkabileceği sınırları veya bölgesel 

sınırlarını aşması durumunda,  Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde Bakanlıklar 

arası koordinasyon grubu kurulabilir. Bu tür durumlarda Federal İçişleri Bakanlığı 

diğer federal bakanlıklar ve diğer eyaletlerle işbirliği içinde felaketten etkilenen 

Eyalete sağlanan desteğin koordinasyonunu sağlar. Kurumlar arasındaki her 

düzeyde koordinasyon, ilgili yetkili makamlar tarafından sağlanır. 

Federal düzeyde yetki ve görevler kısa bir süre önce yeniden gözden geçirilmiş ve 

böylece 2009 Alman Sivil Savunma ve Felaket Destek Yasasında belirlenmiştir.  

Buna göre barış zamanlarında acil durum planlama ve operasyonel hazırlık 

sorumluluğu eyaletler ve onların yapılarındadır (ajanslar, organizasyonlar, vb). Bu 

nedenle, eyaletlerin acil tıbbi yardım ve yangına müdahale için tedbirlerini ve aynı 

zamanda felaket yönetimi prosedürlerini düzenleyen kendi yasaları vardır. 

Eyaletler için felaketlere ya da acil durumlara müdahale etme ile ilgili yasal temel, 

yetkilerin geleneksel dağılımına göre, bir kaç yasada belirtilmektedir. Temel 

Hükümlere, yangın ve patlama risklerini ortadan kaldırma, yangın söndürme ve 

diğer kazalar ve acil durumlar olması halinde uygun teknik destek sağlama 
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görevlerini eyaletlere veren, yangın önleme ve yangın servisleri hakkındaki 

yönetmelikte yer verilmiştir.  

Bunun dışında, eyaletler seviyesindeki düzenlemeler Bavaria’da olduğu gibi ayrı 

yönetmelikler kapsamına alınabilirler  (Bavaria Felaket Yönetimi Kanunu, 

Bavaria Yangın Hizmetleri Kanunu ve Acil Durum Kurtarma, Ambulans ve 

Kurtarma Hizmetlerini Düzenleyen Bavaria Kanunu) ya da Bremen Eyaleti (Acil 

Durum Müdahale Desteği hakkında kanun) ve Hessen Eyaletinde (Yangın Önleme 

ve Yangın Söndürme, Genel Yardım ve Destek ve Felaket Yönetimi hakkındaki 

Kanun)  olduğu gibi tek bir kanunla,  kısmen ya da tamamen kapsama 

alınabilirler.  

Yerel düzeyde yetkiler de hem federal hem de eyalet yasalarında belirlenmiştir.  

Almanya’daki sivil savunma yapısının organizasyon şeması Şekil 5’de 

verilmektedir.  

 
Şekil 5 : Almanya’daki Sivil Savunma Yapısı 
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Eyalet ve Bölgesel Planlama 

Eyalet ve bölgesel planlama, eyalet planlama kanunları ve federal “Bölgesel 

Planlama Kanunu” ile düzenlenmiştir. Federal Devletin ve Federal Eyaletlerin 

mekansal planlama politikalarını desteklemek üzere Yapı, Şehircilik ve Mekansal 

Gelişim Federal Araştırma Enstitüsü (BBSR)  ülke genelinde mekansal gelişim 

analizleri yapmakta ve gelecekteki mekansal gelişim ile ilgili tahminlerde 

bulunmaktadır. Bölgesel yönetim yaklaşımlarının bir parçası olarak, bölgesel 

planlayıcılar kendi projelerini yürütmektedir ve proje bazlı gelişim konseptlerinin 

koordinasyonundan sorumludur.  (BBSR)   

Eyaletlerdeki uygulamalara örnek olarak Baden-Württemberg eyaleti 

incelenmiştir.   

Baden-Württemberg Federal Bölgesel Planlama Kanununda “önleyici taşkın 

koruma” bölgesel planlamanın bir prensibi olarak resmileştirilmiştir. Merkezi 

görevler daha çok açık alanların, sulak alanların, koruma alanlarının ve kurtarma 

alanlarının korunması ve iyileştirilmesine yöneliktir. Planlama Kanununun bu 

gerekliliği, eyalet ve bölgesel planlamada ve bunların uygulamalarında taşkın 

tehlikesi ve taşkından korunma konularının göz önüne alınmasını ve rekabetçi 

arazi kullanımının dengelenmesi sırasında önleyici taşkından korunmaya özel bir 

ağırlık verilmesini gerektirmektedir. (Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft Baden-Württemberg) 

Yapı İzinleri  

Yapı izinleri Belediyeler tarafından verilmektedir. Eyaletlerdeki uygulamalara 

örnek olarak Baden-Württemberg eyaleti incelenmiştir.  

Baden-Württemberg eyaletinde taşkın yatağı olarak belirlenmiş alanlarda 

binaların yapılması ya da genişletilmesi kesinlikle yasaktır. İstisna sadece özel 

durumlarda, proje aşağıdaki şartları sağlıyorsa mümkündür: (Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) 
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 Taşkın ötelemesini hiç etkilemiyor veya çok az etkiliyorsa ve kaybedilen 

taşkın öteleme alanı-zamanı dengeleniyorsa,  

 Taşkın anındaki su seviyesi ve debisi olumsuz etkilenmiyorsa 

 Mevcut taşkın koruma seviyesi olumsuz etkilenmiyorsa 

 Taşkına uyum sağlanmışsa 

 Eğer proje taşkın riskini azaltmayla ilgili bazı kriterleri karşılıyorsa 

Bu istinanın sağlanmasından genellikle şartları belirmekten sorumlu ilgili belediye 

sorumludur. Belediye gerekli minimum yapısal taşkın koruma seviyesini ve su 

tutma alanı kaybını kontrol eder. Yerel şartlara göre her bir ayrı durum için 

kullanılan malzeme cinsi veya subasman kotu gibi bazı özel gereklilikler söz 

konusu olabilir.  

Bölgesel inşaat düzenlemeleri gereğince yapı izni gerektiği sürece, bir alt 

kademedeki yapı kanunu yetkilisi, belediye ile birlikte istisnaları belirler. 

Yetkililer bu istisna için taşkınlarla bağlantılı hasarlar ile ilgili yasal olarak 

bağlayıcı bir sorumluluk bildirimi veya hasar ve tazminat haklarından feragat 

belgesi talep edebilir.  

Her durumda, planlanan bina 100 yıllık taşkından daha düşük olasılıklı bir alanda 

yer alsa bile, yapı izni taşkın koruma ile uyumlu inşaat tavsiyeleri verilmesine  

fırsat yaratmakta ve taşkın tehlike haritalarına dayanarak, önerilen binanın olası 

bir taşkından hangi seviyede etkilenebileceği izin için başvuruyu yapan 

kişi/kuruma gösterilebilmektedir.   
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2.2.  İNGİLTERE 

Bu bölümde Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden biri olan 

İngiltere’deki taşkın riski yönetimi politikası ve uygulamalarına odaklanılmıştır. 

Birleşik Krallığın diğer kurucu ülkelerinde ( Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) 

hükümetler kendi bölgelerindeki taşkın risk yönetimiyle sorumludurlar ve 

yaklaşımlar genellikle benzer olmakla birlikte, bu sorumluluk dağılımı coğrafi, 

yönetimsel ve diğer farklılıkların dikkate alınmasına imkan vermektedir. 

(Crossman, 2010) 

2.2.1.  Genel Bilgi 

Büyük Britanya ve Kuzey 

İrlanda Birleşik Krallığı 

dört kurucu ülkeden 

(İngiltere, Galler, İskoçya 

ve Kuzey İrlanda) oluşan 

egemen bir devlettir. 

Birleşik Krallığın Nüfusu 

64,1 milyon (2013 yılı 

ortası itibariyle) (Office for 

National Statistics),  ve 

toplam yüzölçümü 244.820 

km²’dir (European 

Comission, 2012) 

 

İngiltere’nin nüfusu 53,9 milyon (Office for National Statistics), ve toplam 

yüzölçümü 130.395 km²’dir.  

 

Şekil 6 : İngiltere Siyasi Haritası 
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Birleşik Krallık’ta 17 nehir havzası bölgesi 

bulunmaktadır ve bunlardan üçü İrlanda 

Cumhuriyetiyle paylaşılan uluslararası nehir 

havza bölgesidir: Neagh Bann, North Western 

ve Shannon.  (European Comission, 2012) 

Birleşik Krallığın nehir ağının toplam uzunluğu 

yaklaşık 400.000 km.’dir. 

Tablo 3 Birleşik Krallığın Nehir Havzası 

Bölgelerini ve paylaşılan ülkeleri 

göstermektedir. 

 

Tablo 3 : Birleşik Krallığın Nehir Havzası Bölgeleri ve Paylaşılan Ülkeler 

NHB 
3
 NHB İsmi Boyut (km

2
) 

NHB paylaşılan 

Ülkeler 

UK01  Scotland  113.920  - 

UK02 
*
 Solway Tweed  17.511  - 

UK03 
*
 Northumbria  9.029  - 

UK04 
*
 Humber  26.109  - 

UK05 
*
 Anglian  27.817  - 

UK06 
*
 Thames  16.175  - 

UK07 
*
 South East  10.195  - 

UK08 
*
 South West  21.201  - 

UK09 
*
 Severn  21.590  - 

UK10  Western Wales  16.653  - 

UK11  Dee  2.251  - 

UK12  
*
 North West  13.140  - 

UKGBNIIENB  Neagh Bann  8.121 (6.100 Birleşik 

Krallık’ta)  
IE 

UKGBNIIENW  North Western  14.793 (4.900 Birleşik 

Krallık’ta)  
IE 

UKIEGBNISH  Shannon  19.452 (2 Birleşik 

Krallık’ta)  
IE 

UKGBNINE  North Eastern  4.068  - 

UKGI17  Gibraltar  58 (33,4 kıyı suları 

dahil)  
- 

Kaynak :(European Comission, 2012) 

                                                 

 
3 * ile işaretli Nehir Havzası Bölgeleri İngiltere Nehir Havzası Bölgeleridir. 

Şekil 7 : İngiltere ve Galler 

Nehir Havzaları Haritası 
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İngiltere’de 9 nehir havzası bölgesi bulunmaktadır ve bunlardan biri (Solway 

Tweed) diğer bir kurcu ülke olan İskoçya ile paylaşılmaktadır. İngiltere ve 

Galler’deki nehir ağı uzunluğu yaklaşık 150,000 km.’dir. (DEFRA) 

2.2.2. Yasal Çerçeve 

Birleşik Krallıkta Taşkın Riski Yönetimi kullanılması isteğe bağlı yetkilere 

dayanarak üstlenilmektedir – yani yetkililerin koruma için herhangi bir standart 

sağlamak gibi yasal bir görevi bulunmamaktadır.  (Crossman, 2010) 

Bununla birlikte, Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu ve Taşkın Risk Yönetmelikleri 

dahil olmak üzere Avrupa Birliği Taşkın Direktiflini aktaran son mevzuat 

yetkililerin riskleri belirlemesini ve stratejiler ve planlar geliştirmesini 

gerektirmektedir. (Crossman, 2010) 

Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu, daha geniş risk yönetimi faaliyetleri sağlamak ve 

sorumlulukların daha iyi anlaşılmasını ve bunların etkili bir şekilde 

iletilebilmesini sağlamak için mevcut mevzuatı (her ikisi de geçen yüzyılın ilk 

yarısında oluşturulmuş olan Arazi Drenaj Kanunu ve Kıyı Koruma Kanunu dahil 

olmak üzere) değiştirmiştir. (Crossman, 2010).  

İklim Değişikliği Kanunu (2008)  

Her beş yılda bir Birleşik Krallık çapında iklim değişikliği risk değerlendirmesi 

yapılmasını ve bununla birlikte, yine beş yılda bir gözden geçirilen, ulusal uyum 

programı hazırlanmasını gerektirmektedir. Kanun Devlete, kamu kurumları ve su 

şirketleri gibi yasal organizasyonlardan iklim değişikliğine nasıl adapte 

olduklarına dair rapor istemesi için yeni yetkiler vermiştir. (Environment Agency, 

2011)  

Taşkın Riski Yönetmeliği (2009)  

Avrupa Birliği Taşkın Direktifini Birleşik Krallık yasasına aktarır. Yönetmelik 

Taşkın Direktifine uyumlu olarak riski anlama ve yönetme faaliyetleri için altı 

yıllık bir döngü belirlemiştir. Yönetmelikte her bir kuruma,  mevcut sorumluluk 
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sahası (Ana nehirler, yan kollar, yerüstü suları gibi) değiştirilmeden, direktifin 

gerektirdiği çalışmaları yapma görevi vermektedir.  (Environment Agency, 2011) 

 Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu (2010) (Flood and Water Management Act) 

Bu kanunla ulusal strateji ve mahalli/yerel stratejiler dahil olmak üzere Taşkın ve 

Kıyı Erozyonu Riski Yönetimi (Flood and Coastal Erosion Risk Management- 

FCERM) hakkında yeni mevzuat oluşturulmaktadır. (Environment Agency, 2011) 

Doğal Yaşam Alanlarının ve Canlı Türlerinin Korunması Yönetmeliği (2010)  

Doğal Yaşam Direktifini Birleşik Krallık mevzuatına aktarır. Yönetmeliğin amacı, 

doğal hayatı, florayı ve hayvan topluluklarını koruyarak Avrupa Birliği genelinde 

biyolojik çeşitliliği sürdürmek ve geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bunu özellikle 

nadir ve tehdit altındaki türler için koruma alanları ve sıkı koruma tedbirlerinin 

uyumlu ağlarını kurarak gerçekleştirir. (Environment Agency, 2011) 

Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Taşkın Direktifi (2007/60/EC)  

Bütüncül nehir havzası yönetimi planlaması, taşkın risklerinin ve tehlikelerinin 

değerlendirilmesini ve haritalandırılmasını ve taşkın risk yönetimi planlarının 

hazırlanmasını ve kullanılmasını gerektirir. Direktiflerde düzenlenen çerçeveler şu 

anda Birleşik Krallıkta halihazırda kullanılmakta olanlarla hemen hemen aynıdır. 

(Environment Agency, 2011) 

Sivil Savunma Kanunu 2004 (Civil Contingencies Act - CCA)   

Bu kanun Birleşik Krallıkta sivil savunma için tek bir çerçeve sağlamayı 

amaçlamakta ve taşkın olması durumunda yapılması gereken eylemleri 

düzenlemektedir. CCA birbirinden bağımsız iki bölüme ayrılır:  birincisi sivil 

savunma için yerel düzenlemeler (Bölüm 1) ve ikincisi acil durum yetkileri 

(Bölüm 2). Bu kanun acil durum planlama sorumlulukları olan organizasyonlar 

arasında işbirliğini ve acil eylem planlarının hazırlanmasını kolaylaştıran yerel 

direnç forumlarını (LRFs) kullanarak, planlama ve acil durumlara müdahale etme 

ile ilgili düzenlemeler getirir. (Environment Agency, 2011) 
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2.2.3. Taşkın Riski Yönetiminin Genel Çerçevesi  

Politika geliştirme sorumluluğu  Çevre, Gıda ve Köy işleri Bakanlığında 

(DEFRA) bulunmakla birlikte, Çevre Ajansı taşkın ve kıyısal erozyon risklerinin 

tüm türleri için ülke genelinde stratejiden  sorumlu olup Bakanların onayından ve 

parlamentoya sunulmadan önce Çevre Ajansınca hazırlanması gereken “Taşkın ve 

Kıyı Erozyonu Riskleri için Ulusal Strateji” bu kapsamda yer almaktadır. Çevre 

Ajansının ayrıca ulusal stratejinin uygulanmasını izlemesi ve raporlaması da 

gerekmektedir. (Crossman, 2010) Bununla birlikte bu stratejinin devlet 

politikasını yansıtmasını sağlamak için, Çevre Ajansı stratejiyi DEFRA ile birlikte 

geliştirmiştir. (Environment Agency, 2011) 

Önceki mevzuat yetkililere riskleri yönetmek için daha geniş yaklaşımlar 

sağlamaksızın, araziyi tahliye etme, taşkın koruma yapıları inşa etme ve taşkın 

uyarısı sağlama konularında dar yetkiler vermekle sınırlıyken, yaklaşımın taşkın 

riskinin yönetimi yönünde gelişmesinin sonucu olarak, Taşkın ve Su Yönetimi 

Kanunu “Taşkın ve Kıyı Erozyonu Risk Yönetimi” (FCERM) ile ilgili olarak, 

idari bölge yetkililerine ve yerel yetkililere yerel liderlik rolü ve Çevre Ajansına 

ulusal genel kontrol rolü vermiştir. Bu strateji Taşkın ve Su Yönetimi Kanununun 

uygulanmasının merkezini oluşturmakta ve taşkın ve kıyı erozyonu riski 

kaynaklarının tümünün koordineli bir şekilde yönetimi için bir çerçeve 

sağlamaktadır. (Environment Agency, 2011) 

Ulusal Taşkın ve Kıyı Erozyonu Risk Yönetimi Stratejisine göre; risk yönetim 

yetkilileri, taşkın ve kıyı erozyonuna halkın bakış açısını anlamak, halkın riskleri 

anlamasına ve risklere karşı aktif olarak hazırlanmasına yardımcı olmak ve karar 

verme ve yönetim hareketlerine doğrudan katılımları için onları cesaretlendirmek 

için toplumlarla ortaklaşa çalışmalıdır. Bu hangi eylemin yapılacağı konusunda 

daha büyük söz hakkı, kendi risklerini yönetme ve yerel finansman öncelikleri 

konusunda kararlar hakkında daha fazla sorumluluk verme ve sonuç olarak,  

gerçekleştirilen güvenlik ve koruma seviyesi ve risklerin yönetilmesi yöntemleri 

için daha büyük bir hesap verme sorumluluğu vermeyi kapsar. (Environment 

Agency, 2011)  
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Bu strateji, taşkın ve kıyı erozyonunun tüm kaynaklarının tanımlanması ve risk 

tabanlı yaklaşım kullanılarak yönetilmesi ile yerel sorumluluklara ve mümkün 

olduğunda yerel kararlara izin vererek, taşkın ve kıyı erozyon risk yönetimi için 

net bir ulusal çerçeve sağlamaya çalışır. Strateji aynı zamanda bu riskleri 

yönetenlerin görevlerinin ve sorumluluklarının tanımlanmasını ve anlaşılmasını, 

risk altındaki topluluklar dahil olmak üzere, tüm katılımcıların ne yapılması 

gerektiğini biliyor olmalarını ve bu sürecin izlenmesini ve anlaşılmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Şekil 8 FCERM stratejilerini ve planlarını ve diğer planlama adımlarıyla 

ilişkilerini göstermektedir. (Environment Agency, 2011). 

 

 
Şekil 8 : FCERM stratejileri ve planları ve diğer planlama adımlarıyla ilişkileri 

Kaynak: (Environment Agency, 2011) 
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2.2.4. Sorumluluk Dağılımı  

Ulusal Düzey 

Taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimi politikası hükümet adına DEFRA 

tarafından yürütülmektedir.  Bu politika, diğer birimler tarafından yönlendirilen 

daha geniş Hükümet politikası alanları kapsamında hazırlanır. Örneğin;   kamu 

fonlarının kullanımının kapsanması (Hazine), acil durum müdahalesi (Kabine 

Ofisi), arazi kullanımı planlaması (Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı). 

Çevre Ajansı ve diğer organizasyonlar bulgu ve tavsiye sağlayarak bunu 

desteklerler. (Environment Agency, 2011) 

DEFRA ayrıca taşkın olaylarının müdahale aşamasında ulusal desteğin 

koordinasyonundan sorumlu lider devlet dairesidir. Bir taşkın olayından sonra 

iyileştirme aşamasında ise lider devlet dairesi, Topluluklar ve Yerel Yönetim 

Bakanlığıdır (DCLG). (Environment Agency, 2011). 

Çevre Ajansı, Ulusal düzeyde, taşkın ve kıyı erozyonunun tüm kaynaklarının 

yönetimine ilişkin stratejik bakış açısına sahiptir. Bu bağlamda, DEFRA’ya destek 

vermektedir. Ayrıca, ana nehirlerden, rezervuarlardan, haliçlerden ve denizden 

kaynaklı taşkınlar ile ilgili taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimi faaliyetlerinin 

planlamasından sorumlu olup kaynakları ve deniz / gel-git koruma yapılarında ya 

da bunların yakınında başkalarınca yapılan işlerde taşkın riskinin göz önüne 

alınmasını garanti altına almak için bunların onaylanmasında da düzenleyici 

görevi vardır. (Environment Agency, 2011). 

Taşkın ve Su Yönetimi Kanununun 18. Kısmının yürürlüğe girmesinden itibaren, 

Çevre Ajansı taşkın ve kıyı erozyonu risk yönetimi hakkında Bakana rapor 

vermekle görevlendirilmiştir.  Buna göre; üst düzey ulusal FCERM raporlaması 

yıllık olarak gerçekleştirilecek ve mevcut uygulamalara dayandırılacaktır. Daha 

detaylı raporlar, Taşkın Risk Yönetmeliklerinde belirlenen altı yıllık dönemler ile 

örtüşecek şekilde ve daha ayrıntılı ara raporlarla birlikte hazırlanacaktır. Ulusal 

stratejinin gözden geçirilmesi de bu altı yıllık raporlardan bir tanesi ile aynı 

zamana denk getirilecektir. 
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Bölgesel Düzey 

Çevre Ajansı ana nehirlerden ve denizden kaynaklı taşkınların risk tabanlı 

yönetiminin başındadır. Görevleri arasında taşkından korunma planlarını gündeme 

getirmek de vardır. Yerel önceliklere cevap verebilecek planları şekillendirmek 

için Lider yerel taşkın yetkilileri ve yerel topluluklarla birlikte çalışmaktadır. 

Ayrıca, ana nehirlerden, rezervuarlardan, haliçlerden ve denizden kaynaklı 

taşkınlar ile ilgili taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimi faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinden ve rezervuar güvenliğinin düzenlemesinden sorumludur. 

(Environment Agency, 2011) 

 Lider yerel taşkın yetkilileri (LLFAs) 
4
 Yerüstü sularından, yeraltı sularından ve 

ana nehirler dışındaki akarsu ve kanallardan kaynaklı taşkınlar ile ilgili Taşkın ve 

kıyı erozyon riski yönetimi faaliyetlerinin planlamasından sorumludur. Bu 

kuruluşların, görevlerinden bazıları,  bölgelerinde yerel taşkın risk yönetimi için 

strateji geliştirmek, sürdürmek ve uygulamak, varlıkların sicil kaydını tutmak ve 

Sürdürülebilir Drenaj Sistemlerin (SuDS) onay makamlarını oluşturmaktır. 

(Environment Agency, 2011). 

LLFAs ayrıca taşkınların nasıl meydana geldiğini ve etkilerini anlamaya yardımcı 

olmak ve gelecekteki riskleri azaltmak için alınabilecek tedbirleri araştırmak ile 

de sorumludur. (Environment Agency, 2011) 

Kıyı erozyonu riski yönetimi otoriteleri kıyı erozyonu riski yönetimi görevi olan 

bölgeler ya da üniter meclisler olarak tanımlanırlar. Çevre Ajansı da, kıyı taşkını 

yönetimi görevleri yanı sıra, kıyı erozyonu riski yönetimi yetkili makamıdır. 

Taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimi faaliyetlerinin planlamasından sorumludur.  

Risk yönetimi yetkili makamı olmamalarına rağmen bölgesel taşkın ve kıyı 

komiteleri (RFCCs) önceden bölgesel taşkından korunma komiteleri tarafından 

gerçekleştirilen işlerin büyük bir kısmını sürdürmek amacıyla, kıyı erozyonunu da 

                                                 

 
4 Lider yerel taşkın yetkilileri  (LLFAs) söz konusu bölge için üniter otorite ya da hiçbir üniter 

otorite yoksa, bölge meclisidir. Ayrıca bazı bölgelerde, daha küçük bölgeleri kapsayan fakat 

risklerin yönetiminde hala önemli göreve sahip olan ilçe, kasaba ve mahalle meclisleri de 

olabilmektedir. 
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dahil etmek için genişletilmiş bir alanla kurulmuşlardır. Su tutma havzaları içinde 

ve kıyı boyunca taşkını yönetme ve kıyı yönetimi aktivitelerinde kendi bölgeleri 

için çalışmaların programlarına tavsiyede bulunarak, programları onaylayarak ve 

yerel öncelikli projeleri ve çalışmaları finanse etmek için var olan düzenlemeler 

altındaki yerel vergileri toplamaya devam ederek önemli bir rol oynamaktadır. 

(Environment Agency, 2011). 

Dahili Drenaj Komiteleri (IDB) şu anda İngiltere’nin yaklaşık yüzde 10’unu 

kapsayan, deniz seviyesinin altında olan alanlardaki su seviyesi yönetiminden 

sorumlu bağımsız kamu kurumlarıdır. IDB’ler bölgelerindeki arazi drenajı ile 

yetkili kurumlarıdır. Görevleri arazi sahipleri tarafından finansmanı sağlanan arazi 

drenajının ve yerel yetkililer ya da Çevre Ajansı tarafından istendiği takdirde ana 

nehirler dışındaki akarsu ve kanallardaki ya da diğer taşkın kaynaklarındaki taşkın 

koruma çalışmalarının denetimini kapsamaktadır. Bunu yaparken, taşkın riskini 

azaltmak için ana nehirler dışındaki akarsu ve kanallar, drenaj kanalları ve pompa 

istasyonlarını geliştirerek ve koruyarak,  hem akarsularda hem de yeraltında ( 

yeraltı suları )  su seviyelerini sıkı sıkıya kontrol ederler. IDB’lerin taşkın risk 

yönetiminde önemli bir rolü vardır. Yerel halkın katılımını sağlayabilirler ve aynı 

zamanda yararlanıcılardan kaynak toplayabilir ve gönüllü etkinlikleri teşvik 

edebilirler. (Environment Agency, 2011) 

Yerel Düzey 

Yerel Otoriteler, kıyı erozyonu yönetim faaliyetlerine liderlik ederek, kıyı 

gruplarını destekleyerek ve ilgili kıyı grupları aracılığıyla sahil şeridi yönetim 

planları hazırlayarak kıyı şeridi yönetimi ve korumada önemli bir rol oynarlar. 

Ana nehirler dışındaki akarsu ve kanallar ile ilgili olarak,  belirlenmiş yapıların 

tadilatı, kaldırılması veya değiştirmesi için, onayları verme görevini üstlenirler. 

(Environment Agency, 2011)  

İlçe meclisleri risk yönetiminin planlanmasında ve kendi bölgelerindeki kalkınma 

ile ilgili karar verme konusunda yerel planlama otoriteleri olarak Lider yerel 

taşkın yetkilileri ile birlikte önemli bir role sahiptir.  
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Arazi kullanım planları geliştirmede, planlama yetkili makamları taşkın riskini ve 

kıyı erozyonunu göz önüne almak, risklerin yönetilmesini ve yeni mülklerin 

yaşam süreleri boyunca sigortalanabilir olmasını garanti altına almak 

zorundadırlar. (Environment Agency, 2011). İlçe meclisleri ve üniter otoriteler 

arazi kullanım planlamasında ve söz konusu bölge için gelişimin uygunluğunu 

sağlamak amacıyla topluluklarla birlikte çalışmada önemli bir role sahiptirler. Bu 

faaliyetler, taşkın için yasal görüşü alınan Çevre Ajansı ve altyapı ve hizmet 

sağlayıcıları gibi danışmanlık sağlayan diğer organizasyonlar tarafından 

desteklenirler.  

Çevre Ajansı daha önce 25,000m
3
’den daha büyük depolama kapasiteli 

rezervuarlar için yürütmeye yetkili makam olarak hareket etmekteyken, Taşkın ve 

Su Yönetimi Kanununun ilgili bölümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 10,000 

m
3
 ve üzeri kapasiteli rezervuarlar için de yürütmeye yetkili makam olmuştur. 

Rezervuar güvenliğini sağlama işinin sorumluluğu ise rezervuar sahibinde/ 

işletmecisindedir. (Environment Agency, 2011) 

Hizmet ve altyapı sağlayıcıları; Su ve kanalizasyon şirketleri, enerji şirketleri ve 

Karayolları Ajansı gibi kurumlar, sağlamakta oldukları hizmetlerin gelecekteki 

gelişimi ve bakımı için halihazırda planlar sağlamaktadırlar. Bunu yaparken, 

Taşkın ve Kıyı Erozyonu Riski Yönetimi (FCERM) planlarına katkı sağlanması 

(örneğin planların hazırlanması sırasında bilgi ve danışmanlık sağlayarak ve 

kendi planlama sürecinde FCERM planlarını göz önüne alarak) esastır.  

Ayrıca, Su ve kanalizasyon şirketleri birleşik veya ayrık kanalizasyon 

sistemlerinden kaynaklanan taşkın riskini yönetmekle sorumludurlar. Bu 

faaliyetler başkalarıyla müştereken yapılmayı gerektirebilir örneğin; depolama, 

kaynak kontrolü ve Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri
5
 (SuDS’ler) aracılığıyla 

kanalizasyona yağmursuyu girişini azaltmak için arazi ıslahı yapanlar ve arazi 

sahipleri ile birlikte çalışılması gibi.  (Environment Agency, 2011). 

                                                 

 
5 Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri, İngiltere’de yağmur suyu toplamak amacıyla tasarlanmış 

yapılara (kanalizasyon ve doğal akarsular hariç) verilen addır.  
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Karayolları Yetkilileri Karayolları Kanunu 1980(27) kapsamında,  karayolları 

drenajı ve yol kenarı hendeklerinin oluşturulması ve yönetiminden sorumludur. 

Bir karayoluna bitişik arazinin sahiplerinin de, müşterek hukuktan kaynaklanan, 

yol kullanıcılarına sorun yaratmalarını önlemek için hendeklerin bakımını yapma 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu riskleri yönetmek ve bunun diğer taşkın 

yönetim aktiviteleriyle iyi koordine edilmesini garanti altına almak için Çevre 

Ajansıyla, Lider yerel taşkın yetkilileriyle ve ilçe meclisleriyle uygun 

bağlantıların kurulması esastır.  

Çevre Ajansı ve diğer tesis yetkililerinin de taşkın olayı sırasında riski azaltmak 

için mülklerinin ve sistemlerinin proaktif operasyonel yönetiminde görevleri 

bulunmaktadır. 

Kıyı erozyonu riski ile ilgili çalışmalar kıyı erozyonu riski yönetimi yetkilileri,  

özellikle kıyı taşkın ve erozyon risklerinin koordineli bir şekilde yönetilmesini 

teminat altına almak için birlikte yakın çalışmalar içinde olan Kıyı Yerel 

Yetkilileri ve Çevre Ajansı tarafından yürütülmektedir.  

Kıyı Yerel Yetkilileri deniz taşkını ve kıyı erozyonu riski ile mücadele etmek 

amaçlı işleri üstlenirler ve bunu yapmak için en iyi yerde yerleşmiş 

durumdadırlar. Kıyı yetkilileri arazileri kıyı erozyonuna karşı koruma ve üçüncü 

tarafların kıyıdaki etkinliklerini kontrol etme yetkisine de sahiptir. Bu özel 

korunma yapılarının inşasını ve sahil materyallerinin kaldırılmasını/taşınmasını 

kapsar. 

Sivil Savunma Kanunu’na göre birinci kategori müdahale ekibi olarak tüm yerel 

kamu yetkilileri acil durum planlamasında ve özellikle taşkından sonra normale 

dönüşte önemli bir role sahiptirler. Bu faaliyetler Çevre Ajansı ve Met Ofis 

tarafından, İngiltere’de (ve su tutma havzalarının Galler ile olan sınırın üzerinden 

geçtiği yerlerde) nehirlerden ve denizden kaynaklı taşkınların tahmin ve 

uyarılarını sağlayarak ve su tutma havzalarının İskoçya sınırının üzerinden geçtiği 

yerlerde İskoç Çevre Koruma Ajansı ile birlikte çalışarak desteklenir. 
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Sivil Savunma Kanunu Kategori 1 müdahale ekiplerinin acil durumlara müdahale 

etmek ve acil durumun etkilerini azaltmak, kontrol etmek ya da hafifletmek için 

yürürlükte olan planlarının olmasını gerektirir. Çok kurumlu taşkın planları, 

taşkına müdahalede eden organizasyonların birlikte daha iyi çalışmalarına yardım 

etmek için yerel direnç forumları (LRFs) tarafından geliştirilir ve İngiltere için 

Ulusal Taşkın Acil Durum Çerçevesi bu planların geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda kılavuz içerir. Çevre Ajansı bu planların 

geliştirilmesine katkı verir ve taşkın olaylarının yönetiminde yardım eder.  

Daha öncesinde ülke çapında taşkına maruz kalan mülklerin sayısını kaydetmek 

için hiç bir mekanizma bulunmadığı ve taşkının tüm şekilleri için bu bilginin 

kaydedilmesi önemli olduğu için, Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu hükmü ile, 

Nisan 2011 den itibaren Lider yerel taşkın yetkililerine taşkın olaylarını araştırma 

görevleri verilmiştir. Çevre Ajansı, bu görevin nasıl yerine getirilebileceği 

konusunda tavsiyelerde bulunmak için yerel yönetim temsilcileriyle birlikte 

çalışmaktadır. 

2.2.5. Taşkın Riski Yönetiminde Yer Alan  Başlıca Kurumlar 

Bu kısımda; İngiltere’de taşkın riski yönetiminin farklı aşamalarında yer alan 

aşağıdaki kurum ve kuruluşların yapı, görev ve sorumlulukları incelenmektedir.  

- Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) 

- Çevre Ajansı (EA) 

- Lider yerel taşkın yetkilileri 

- Dahili drenaj komiteleri (IDB’ler)   

- Yerel Yetkililer 

- Kıyı Erozyon Risk Yönetimi Yetkilileri 

- Bölgesel Taşkın ve Kıyı Komiteleri (RFCCS) 

- İlçe Meclisleri  

- Kıyıdaş Arazi Sahipleri / Yöneticileri  

- Planlama Yetkilileri 

- Su Şirketleri, Rezervuar Sahipleri, İngiliz Suyolları, Ulaştırma ve Otoyol/ 

Karayolları Yetkilileri 
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- Taşkın ve Kıyı Risk Yönetimine Katılan diğer Organizasyonlar. 

 

 

ÇEVRE GIDA VE KÖY İŞLERI BAKANLIĞI  

(Department For The Environment Food And Rural Affairs - DEFRA)  

DEFRA resmi daireler ve 35 ajans tarafından desteklenen bakanlık birimidir. 

DEFRA’nın öncelikleri kırsal ekonomiyi büyütmek, çevreyi geliştirmek ve 

hayvan ve bitki sağlığını korumaktır. (DEFRA) 

DEFRA doğal çevre, biyolojik çeşitlilik, bitkiler ve hayvanlar, sürdürülebilir 

kalkınma ve yeşil ekonomi, gıda, tarım ve su ürünleri, hayvan sağlığı ve refahı, 

çevresel koruma ve kirlilik kontrolü, kırsal toplumlar ve konular hakkında politika 

ve düzenlemelerden sorumludur. DEFRA doğrudan sadece İngiltere’de 

çalışmasına rağmen Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki idareler ile de yakın 

çalışmalar içindedir. AB ve uluslararası ölçekteki görüşmelerde genellikle liderlik 

yapmaktadır. (DEFRA) 

DEFRA’nın yürütme ajanslarındakiler dahil olmak üzere yaklaşık 10,000 

personeli bulunmaktadır. DEFRA’nın çalışanları genellikle Londra, York, Bristol 

ve Alnwick’tedir fakat İngiltere genelinde pek çok ofisleri vardır. (DEFRA) 

Taşkın olaylarına müdahale aşamasında ulusal desteği koordine etmek için, taşkın 

olayı yönetimi ve taşkından sonra iyileştirme kapsamında; DEFRA lider devlet 

dairesidir. (Environment Agency, 2011) 

DEFRA ayrıca taşkın koruma tedbirleri ile ilgili finansman desteği de 

sağlamaktadır. Bu kapsamda projeleri teknik fizibilite, çevresel etkiler ve 

ekonomik gerekçeler açısından inceleyerek, uygun bulunanlara yatırımın %35’i 

ile %75’i arasında değişen oranlarda destek vermektedir.   

ÇEVRE AJANSI  

(Environment Agency - EA) 
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Çevre Ajansı DEFRA’nın bakanlık dışı bağımsız kamu kurumu statüsündeki 

yürütme organıdır. (Environment Agency). 

1996 yılında çevreyi korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur ve yaklaşık 

10,600 çalışanı vardır. Çevre Ajanslarının merkez ofisi Bristol’da yer almakta 

olup Londra’da da başka bir ofisi bulunmaktadır. Bunlar ile birlikte İngiltere 

çapında 16 alana ayrılmış şekilde ofisleri bulunmaktadır. Çevre Ajansı’nın 

bölgesel yapısı (1 Nisan 2014’den önce )  Şekil 9’da ve saha yapısı (1 Nisan 

2014’den sonra)  Şekil 10’da  göstermektedir. (Environment Agency). 
6
 

 

 

 
Şekil 9 : Çevre Ajansının Bölge Yapılanması (1 Nisan 2014’den önce ) 

 

                                                 

 
6 Çevre Ajansı operasyonel yapılanmasını 1 Nisan 2014 tarihinde, bölge yapılanmasından alan 

yapılanmasına geçerek değiştirmiştir. Bununla birlikte bazı bilgiler, tarihi planlar da dahil olmak 

üzere, bölge yapılanması şeklinde gruplandırılmaya devam edecektir.  
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Şekil 10 : Çevre Ajansının Alan Yapılanması (1 Nisan 2014’den sonra) 

 

Risk yönetimi planlaması kapsamında Çevre Ajanslarının görevleri; taşkın ve kıyı 

erozyonunun tüm kaynakları için stratejik gözden geçirme, ana nehirler ve kıyı 

hakkındaki taşkın ve kıyı erozyon risk yönetimi aktivitelerinin gerçekleştirilmesi 

ve rezervuar güvenliğinin düzenlenmesini içermektedir. Ayrıca Taşkın Direktifi 

kapsamında, ana nehirler, rezervuarlar ve denizden kaynaklı taşkınlar ile ilgili 

taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike ve risk haritaları ile taşkın riski 

yönetim planlarının hazırlanmasından sorumludur. Aynı zamanda AB’ye 

raporlama da Çevre Ajansının görevlerindendir.   

Risk yönetim tedbirlerinin uygulanması kapsamında,  

- Ana nehirlerden ve denizden kaynaklı taşkın riski yönetimi için operasyonel 

sorumluluğu bulunmakta olup ayrıca taşkın uyarıları sağlayabilmek için ulusal 

Taşkın Tahmin Merkezi aracılığıyla meteoroloji ofisi (Met Ofis) ile birlikte 

çalışır. (Crossman, 2010)      
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- Su kaynakları ve deniz / gel-git koruma yapılarında veya bitişiğinde üçüncü 

taraflar tarafından yapılan işlerin, taşkın riski göz önüne alınarak yapıldığını ve 

gereksiz çevresel zarara neden olmadığını garanti altına almak için bu işlerin  

onaylanmasında düzenleyici görevi vardır. (Environment Agency, 2011) 

- Ana nehirlerden ve denizden kaynaklanan taşkınların risk tabanlı yönetimine 

liderlik eder. Görevleri taşkın koruma planlarını tartışmaya açmayı kapsar ve 

yerel önceliklere cevap veren planları şekillendirmek için Lider yerel taşkın 

yetkilileri ve yerel topluluklarla birlikte çalışır. Kanunda belirtildiği şekilde, 

kendi görevlerinin kendisi adına diğer organizasyonlar tarafından yerine 

getirilmesini planlayabilir. (Environment Agency, 2011) 

- Rezervuar güvenliğini sağlama sorumluluğu rezervuar sahibinde/ 

işletmecisinde olmak üzere, 10.000 m
3
’den daha büyük depolama kapasiteli 

rezervuarlar için yürütmeye yetkili makam olarak da hareket eder. 

(Environment Agency, 2011) 

 

 
Şekil 11 : Çevre Ajansı Taşkın Uyarı Haritası 

Kaynak: http://apps.environment-agency.gov.uk/flood/142151.aspx 
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Tablo 4’de gösterildiği gibi, Çevre Ajansı İngiltere’deki nehir ve kıyı taşkın 

riskini azaltmak için kullanılan yapıların yaklaşık yüzde 70’inden sorumludur. 

Geriye kalan kısmı, diğer risk yönetim yetkilileri ve arazi sahipleri gibi üçüncü 

taraflarca sağlanmaktadır. Yerel Kıyı Otoriteleri, kıyı erozyonu koruma 

yapılarının yaklaşık 340 kilometresini yönetmektedirler.  Öncelikli görevlerine 

ilaveten taşkın ve kıyı erozyon riskini azaltmaya yardımcı olan, pek çoğu üçüncü 

tarafların mülkiyetinde, çok sayıda başka yapılar da bulunmaktadır. Bunlar yollar, 

demiryolları ve diğer setler, sınır ve bahçe duvarları ve binaları kapsamaktadır. 

(Environment Agency, 2011) 

 

Tablo 4 : İngiltere’deki Taşkın Koruma Yapıları 

 Çevre Ajansı Üçüncü Taraflar 

Tip Toplam 

uzunluk (Km) 

Uzunluk 

(km) 

 

Yüzde Uzunluk 

(Km) 

 

Yüzde 

Kanallar/galeriler 1.860 430 23 1.430 77 

Yükseltilmiş koruma  6.930 5.574 80 1.356 20 

Deniz Koruma Yapıları 

 

1.971 1.401 69 570 20 

Toplam (km)  10.761 7.405 71 3.356 29 

Kaynak: (Environment Agency, 2011) 

 

Taşkın olayı yönetimi ve taşkından sonra iyileştirme kapsamında: 

- Çevre Ajansı (ve Met ofis),  İngiltere’de ( ve su tutma havzalarının Galler ile 

sınırın üzerinden geçtiği yerlerde) yerel hükümet yetkililerini, nehirlerden ve 

denizden taşkının tahmin ve uyarıları sağlanması suretiyle ve su tutma 

havzalarının İskoç sınırının üzerinden geçtiği yerlerde İskoç Çevre Koruma 

Ajansı ile çalışarak destekler. 

- Acil durumun etkilerini azaltmak, kontrol etmek ve hafifletmek için Yerel 

Yetkililerin acil durum müdahale planlarının geliştirilmesine katkıda bulunur 

ve taşkın olaylarının yönetiminde onlara yardım eder. 
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- Çevre Ajansı (ve diğer ilgili tesislerin/yapıların işletim yetkilileri) taşkın olayı 

sırasında riskleri azaltmak için tesislerinin/yapılarının ve sistemlerinin proaktif 

operasyonel yönetiminde de görevi vardır. (Environment Agency, 2011) 

Raporlama Kapsamında;  

- Çevre Ajansı taşkın ve kıyı erozyonu risk yönetimi hakkında Bakana rapor 

vermekle görevlidir. Üst düzeyde FCERM raporlaması yıllık olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

- Daha detaylı raporlar, üretilen daha ayrıntılı ara raporlar ile birlikte Taşkın 

Risk Yönetmeliklerinin altı yıllık döngüsü ile aynı zamana gelecek şekilde 

sağlanacaktır. Ulusal stratejinin gözden geçirmeleri de bu altı yıllık raporlar ile 

aynı zamana getirilecektir. 

- Çevre Ajansı, taşkına maruz kalmış mülklerin sayısını kaydetme konusunda, 

taşkın olaylarının nasıl araştırılacağına ilişkin tavsiyelerde bulunmak için yerel 

yönetim temsilcileriyle birlikte çalışmaktadır. 

Kapasite geliştirme kapsamında: 

 Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu yürürlüğe girdiği için taşkın risk yetkililerinin 

kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerine yardım edecek bilgi ve 

yetenek düzeyini geliştirmek amacıyla Çevre Ajansı, DEFRA ve yerel yetkililerle 

çalışmaktadır. Kapasite Geliştirme Stratejisinin üç ana alanı vardır: 

 Mevcut kadronun desteklenmesi, 

 Yeni kadroların oluşturulması ve 

 Yeni araçların ve bilginin geliştirilmesi  

(Environment Agency, 2011) 
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Ulusal düzeyde paydaş katılımı kapsamında ; 

DEFRA ve Çevre Ajansı, sigorta endüstrisi, profesyonel kurumlar, sivil toplum 

örgütleri (Çevre kurumları, vb. dahil) ve Ulusal Taşkın Forumu
7
  gibi gruplar ile 

çalışarak ulusal düzeyde paydaş katılımı konusunda işbirliği yapmaktadır. 

(Crossman, 2010)  

 

LİDER YEREL TAŞKIN YETKİLİLERİ 

(Lead Local Flood Authorities – LLFAs) 

Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu Lider Yerel Taşkın Yetkilileri (LLFAs) için 

hükümler içermektedir.  

İngiltere’de bir yer ile ilgili “Lider yerel taşkın yetkilisi”; 

a) O yer için üniter yetkili, veya  

b) Eğer üniter yetkili yoksa o alan ile ilgili ilçe meclisi demektir. (The National 

Archives). 

Buna ilaveten bazı yerlerde daha küçük alanları kapsayan fakat risk yönetiminde 

hala temel görevleri olan ilçe, kasaba ve mahalle konseyleri/meclisleri de 

bulunmaktadır. (Environment Agency, 2011) İngiltere’de 400 Lider Yerel Taşkın 

Otoritesi bulunmaktadır. 

Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu’na göre Lider yerel taşkın yetkililerinin görevleri 

şunlardır:  

 Bölgelerinde yerel taşkın risk yönetimi için bir strateji hazırlama ve kalıcı 

hale getirme, diğer yerel kurumların ve toplulukların görüş ve etkinliklerini 

halka danışma ve inceleme yoluyla koordine etme. (Yerel stratejiler bilhassa 

riskleri tanımlamalı ve yerüstü suyu, yeraltı suyu ve ana nehir dışındaki 

akarsu ve kanallardan kaynaklı taşkını azaltmak için eylemleri içermelidir.) 

                                                 

 
7 Ulusal Taşkın Forumu: Taşkına maruz kalmış ya da taşkın riskinde olan topluluklara ve bireylere 

destek ve öneri sağlayan bir hayır kurumu. 
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 Yerüstü suyu, yeraltı suyu ve ana nehir dışındaki akarsu ve kanallardan 

kaynaklı taşkınları azaltma. (Uygun olduğu hallerde, bu işin kendileri adına 

diğer organizasyonlar, örneğin Dahili drenaj komiteleri (IDB’ler)  tarafından 

yapılmasını kararlaştırabilirler.) 

 Varlıkların kaydını tutma. (Varlıklar; bölgelerindeki taşkın üzerinde önemli 

etkilere sahip olan fiziki özelliklerdir.) 

 Nasıl oluştuklarının, etkilerinin ve gelecekteki riskleri azaltmak için 

alınabilecek tedbirlerin anlaşılmasına yardım edebilmek için önemli yerel 

taşkın olaylarını araştırma ve bu tür araştırmaların sonuçlarını yayınlama. 

 Sürdürülebilir Drenaj Sistemlerinin (SuDS) tasarımı, inşası ve işletimi için 

onay kurumlarını oluşturma 

 Ana nehir dışındaki akarsu ve kanallar üzerindeki belirli yapıların tadilatı, 

kaldırılması veya değiştirmesi için onay verme.  

 Acil durum planlama ve bir taşkın olayından sonra iyileştirme faaliyetlerinde 

lider rol oynama. 

 (Environment Agency, 2011), (Local Government Association, 2012) 

DAHİLİ DRENAJ KOMİTELERİ 

Internal Drainage Boards (IDBs) 

Dahili drenaj komiteleri şu anda İngiltere’nin yaklaşık yüzde 10’unu kaplayan, 

deniz seviyesinin altındaki alanlarda su seviyesi yönetiminden sorumlu, bağımsız 

kamu kurumlarıdır. Üyeleri kendi bölgeleri içindeki arazi sakinlerinin 

temsilcilerini ve kendi menfaatlerini temsil etmek için atanmış yerel yetkili 

temsilciliklerini içerir (Environment Agency, 2011) 

Taşkın risk yönetiminde, doğal yaşam ortamlarının yaratılmasında ve 

yönetilmesinde önemli görevleri bulunmaktadır. Her bir IDB drenaj bölgesi olarak 

bilinen tanımlanmış bir alanda çalışır. (Local Government Association, 2012) Bu 

kurumlar kendi bölgelerinde arazi drenajı yetkilileridir ve görevleri arazi sahipleri 

tarafından finanse edilen arazi drenajının ve yerel yetkililer ya da Çevre Ajansı 

tarafından talep edildiği takdirde, ana nehirler dışındaki akarsu ve kanalların veya 
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diğer taşkın kaynaklarının üzerindeki taşkın koruma çalışmalarının denetimini 

kapsar. 

Bunu yaparken, taşkın riskini azaltmak için ana nehirler dışındaki akarsu ve 

kanalları, drenaj kanallarını ve pompa istasyonlarını geliştirip bakımını 

sağlayarak, hem akarsularda hem de yeraltında (yeraltı suyu) dikkatli bir şekilde 

su seviyesini yönetirler. (Environment Agency, 2011) Yerel halkı sürece dahil 

edebilirler,  gönüllülüğü teşvik edebilirler ve yaptıkları çalışmalardan yarar 

sağlayanlardan kaynak toplayabilirler. (Local Government Association, 2012) 

YEREL YETKİLİLER 

Risk yönetim tedbirlerinin uygulanması kapsamında; yerel yönetimler Taşkın ve 

Su Yönetimi Kanununun ilgili bölümlerinin yürürlüğe girmesi ile ana nehirler 

dışındaki akarsu ve kanalları ile ilgili belirlenmiş yapıların tadilatı, kaldırılması 

veya değiştirmesi için onay verme görevini üstlenmiştir. (Environment Agency, 

2011) 

Taşkın olayı yönetimi ve taşkın sırasında iyileştirme kapsamında; Sivil Savunma 

Kanunu’na göre birinci kategori müdahale ekibi olarak, tüm yerel yönetim 

yetkilileri acil durum planlamasında ve özellikle taşkından sonra iyileştirme 

faaliyetlerinde önemli bir role sahiptir. Sivil Savunma Kanunu, birinci sınıf 

müdahale ekiplerinin acil durumlara cevap verme ve acil durumun etkilerini 

azaltma, kontrol etme ya da hafifletmek için mevcut planlarının olmasını 

gerektirir. (Environment Agency, 2011) 

Taşkın sonrası iyileştirme faaliyeti de yerel yönetimler tarafından yönetilir. 

Hükümet istisnai durumlarda, iyileştirme maliyetlerinden etkilenmiş yerel 

yönetimlere yardım etmek için ilave finansal destek sağlamanın ne zaman dikkate 

alınacağına ilişkin prensipleri yayınlamıştır. (Environment Agency, 2011) 

KIYI EROZYONU RİSKİ YÖNETİMİ OTORİTELERİ 

Kıyı erozyonu risk yönetimi otoriteleri kanun tarafından kıyı erozyon risk yönetim 

görevi olan İl ya da üniter meclisler olarak tanımlanır. Çevre Ajansı da, kıyı 
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taşkını yönetimindeki görevinin yanı sıra, aynı zamanda kıyı erozyonu riski 

yönetim yetkilisidir. Bu yetkililerin görevleri hem Kanunda hem de Kıyı Koruma 

Kanununda (1949)   belirlenmiş olanları kapsamaktadır. (Environment Agency, 

2011) 

Kıyı erozyonu riskini azaltma, Kıyı Erozyonu Riski Yönetim Yetkilileri (daha net 

bir ifadeyle kıyı taşkını ve erozyonu risklerinin koordineli bir şekilde yönetilmesini 

sağlamak amacıyla birlikte yakın bir şekilde çalışan yerel otoriteler ve Çevre 

Ajansı) tarafından yönetilmektedir. Görevleri Çevre Ajansının katkılarıyla sahil 

şeridi yönetim aktivitelerinin planlamasını ve kıyı erozyonu riski yönetimi 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesini içerir. (Environment Agency, 2011) 

“İngiltere için Ulusal Taşkın ve Kıyı Erozyonu Riski Yönetimi Stratejisine” göre 

Çevre Ajansı ve kıyı yerel yetkilileri arasındaki ortaklık, entegre edilmiş kıyı 

bölgesi yönetiminin başarıya ulaşmasında son derece önemlidir ve İl  meclisleri 

yerel planlama yetkilisi olarak, bölgelerindeki gelişme hakkında  risk yönetiminin 

planlanmasında ve karar vermede önemli bir role sahiptir. (Environment Agency, 

2011) 

Yerel Kıyı Otoriteleri deniz taşkını ve kıyı erozyonu riski ile mücadele etmek 

amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kıyı yetkilileri kıyı erozyonuna karşı 

arazileri koruma ve üçüncü tarafların faaliyetlerini kontrol etme yetkisine de 

sahiptirler. Bu özel koruma yapılarının inşa edilmesi ya da sahil malzemelerinin 

kaldırılmasını içermektedir. (Environment Agency, 2011) 

BÖLGESEL TAŞKIN VE KIYI KOMİTELERİ  

Regional Flood And Coastal Committees (RFCCs)   

Her ne kadar risk yönetim yetkilileri olmasalar da, Bölgesel Taşkın ve Kıyı 

Erozyonu Komiteleri (RFCCs) kıyı erozyonunun da dahil edilmesi için 

genişletilmiş sorumlulukla, daha önce Bölgesel Taşkın Koruma Komiteleri 

(Regional Flood Defence Committees – RFDCs) tarafından gerçekleştirilmekte 

olan işlerin çoğunu sürdürmek için kurulmuşlardır. Su tutma havzalarında ve kıyı 

boyunca, taşkın ve kıyı yönetim aktivitelerini yöneterek, kendi bölgelerindeki iş 

programlarını önererek ve onaylayarak ve yerel öncelikli projeleri ve çalışmaları 
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finanse etmek için var olan düzenlemeler kapsamında vergileri toplamaya devam 

ederek önemli bir yerel rol oynamaktadırlar. RFCC’ler üyelerinin çoğunluğunu 

Lider yerel taşkın yetkililerinden temsilcilerin oluşturması sebebiyle yerel 

demokratik katkı da sağlamış olmaktadır. Yerel önceliklerin dengelenmesinde ve 

yatırımın su tutma havzası ve sahil şeridi ölçeğinde koordine edilmesinin 

sağlanmasında ve yerel karar alma sürecinde iklim değişikliği etkilerinin göz 

önüne alınmasını desteklemede önemli rolleri olması planlanmaktadır. 

(Environment Agency, 2011) 

İLÇE MECLİSLERİ 

District And Borough Councils
8
 

Şu anda kapasite, kabiliyet ve personel kaynağının   (özellikle tecrübeli ve arazi 

drenajı ve taşkın ile ilgili bilgili) büyük bir kısmı Bölge ve Belediye 

Meclislerindeki diğer Risk Yönetimi Otoriteleri içindedir. Bu organizasyonlar şu 

anda taşkın risk yönetimiyle ilgili işlerin kayda değer bir kısmını 

gerçekleştirmektedirler ve bu yerel yetkililer LLFA’lar ve diğer Risk Yönetimi 

Otoriteleri ile yakın olarak çalıştıkları için,  bu gelecekte de devam edecek gibi 

görünmektedir. (Local Government Association, 2012) 

Risk yönetimi planlaması kapsamında : 

Bölge meclislerinin ana nehirler dışındaki akarsu ve kanallarından kaynaklı taşkın 

riskini yönetme ile ilgili görevleri vardır (örneğin; akarsu ve drenaj kanalları) 

Risk yönetimi tedbirlerinin uygulanması kapsamında: 

- İlçe meclisleri, söz konusu bölge için gelişmenin uygun olmasını sağlamak 

amacıyla arazi kullanımı planlama ve topluluklarla çalışmada önemli bir role 

sahiptir. Bu, taşkın ile ilgili yasal danışman durumundaki Çevre Ajansı ve 

öneri sunan altyapı ve kamu hizmeti sağlayıcıları gibi diğer organizasyonlar 

tarafından desteklenir. (Environment Agency, 2011) 

                                                 

 
8 İngiltere’de Borough ismi District’e verilen bir unvandır.  Bu isim farkı söz konusu yerel 

yönetimlerin işlevleri arasında bir fark yaratmamaktadır.  Bu sebeple her iki meclis de İlçe Meclisi 

olarak çevrilmiştir.  
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- Yerüstü suyu, yeraltı suyu ve ana nehirler dışında kalan akarsu ve kanallardan 

kaynaklı taşkın riskini azaltma Taşkın ve Su Yönetimi Kanununda ve Arazi 

Drenaj Kanununun 1991(26)  3. Bölümünde belirtildiği şekilde, ilçe 

meclisleri (ve Lider yerel taşkın yetkilileri) tarafından yönetilir. Uygun olan 

durumlarda, bu işin kendileri adına diğer organizasyonlar tarafından, (örneğin 

Dahili Drenaj Komiteleri (IDB’ler)),  yerine getirilmesini planlayabilirler. 

(Environment Agency, 2011) 

Taşkın olayı yönetimi ve taşkından sonra iyileştirme kapsamında : 

İlçe meclisleri bölgelerinde taşkını yönetmede Lider yerel taşkın yetkilileri ile 

birlikte önemli bir role sahiptir. 

NEHİR KIYISINDAKİ ARAZİ SAHİPLERİ/YÖNETİCİLERİ   

Ana nehirler dışında kalan akarsu ve kanallardan kaynaklı taşkın riskinin 

yönetilmesinde görevleri bulunmaktadır. (örneğin; akarsular ve drenaj kanalları). 

(Environment Agency, 2011) 

PLANLAMA OTORİTELERİ 

Ulusal FCERM stratejisine göre; arazi kullanım planlarının geliştirilmesinde, 

planlama yetkilileri taşkın riski ve kıyı erozyonunu dikkate almalıdır ve risklerin 

yönetildiğini ve yeni mülklerin yaşam süreleri boyunca sigortalanabilir olduğunu 

teminat altına almalıdır. Bu, taşkın olması halinde binalara uygun erişim ve 

binalardan uygun çıkışı garanti altına almayı da içermektedir. (Environment 

Agency, 2011) 

SU ŞİRKETLERİ, REZERVUAR SAHİPLERİ, İNGİLİZ SUYOLLARI, 

ULAŞTIRMA VE KARAYOLLARI YETKİLİLERİ  

Sahibi oldukları tesisler veya varlıklar Taşkın ve Kıyı Erozyonu Riski Yönetimi 

sisteminin bir parçasını oluşturduğu durumlarda, bu yapıların yönetimi ile ve 

kendi faaliyetlerinden kaynaklı taşkın riskinin azaltılmasıyla Taşkın ve Kıyı 

Erozyonu Riski Yönetimi faaliyetinde bulunmuş olurlar.  
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Hizmet ve altyapı sağlayıcıları, örneğin; su ve kanalizasyon şirketleri, enerji 

şirketleri ve Karayolları Ajansı, halihazırda sağladıkları hizmetlerin gelecekteki 

gelişimi ve bakımı için planlar sağlamaktadırlar. Bunu yaparken,  FCERM 

planlarına bu bilgilerin girilmesi esastır. (Environment Agency, 2011) 

TAŞKIN VE KIYI RİSKİ YÖNETİMİNDE YER ALAN DİĞER 

ORGANİZASYONLAR 

FCERM’de önemli görevler yerine getiren başka pek çok kurum vardır. 

Doğal İngiltere ve İngiliz Mirası  (Natural England ve  English Heritage) doğal 

çevre ve kültürel miras konusunda hükümetin danışmanlarıdır. 

Yerel ortaklıklar, forumlar ve komiteler, hem değerli yerel bilginin ve anlayışın 

hem de yerel halkın katılımının bir noktada toplanmasını da sağlar. 

Sivil Toplum Örgütleri, İngiliz Sigortacılar Birliği, Drenaj Yetkilileri Birliği, 

mühendislik danışmanları ve yükleniciler, Ulusal Taşkın Forumu, Kıyı Toplumları 

için Ulusal Ses, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Filikası Kurumu, Kızılhaç,  Kurtuluş 

Ordusu,Silahlı Kuvvetler, Profesyonel Enstitüler/ kurumlar, Üniversiteler,Ulusal 

Çiftçiler Sendikası, Nehir Restorasyon Merkezi, arazi sahipleri ve arazi 

yöneticileri, vb.  

FCERM yapılarının ve birincil fonksiyonları başka olmakla birlikte aynı zamanda 

taşkın riski ve kıyı erozyonunu azaltmaya da yardımcı olan yapıların sahibi olan 

ve bakımını sağlayan birkaç organizasyon da vardır. Bunlar liman yetkilileri, 

Otoyol/Karayolları Ajansı ve Demiryolu Ağını içermektedir. 

Nehir havzalarının Galler ve İskoçya sınırları üzerinden geçtiği bölgelerde, risk 

yönetim aktivitelerini, Galler Meclisi Hükümeti, Galler Çevre Ajansı, İskoç 

Çevresel Koruma Ajansı, İskoç Suları ve ilgili Galler ve İskoçya yerel yetkilileri 

dahil olmak üzere  Galler ve İskoçya risk yönetim yetkilileriyle birlikte koordine 

edilmesi de esastır. (Environment Agency, 2011) 

Taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimine genel bakış Şekil 12’de verilmektedir. 
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Şekil 12 : İngiltere’de Taşkın ve kıyı erozyonu riski yönetimine genel bakış 

Kaynak: (Environment Agency, 2011)  
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2.3. FRANSA 

2.3.1. Genel Bilgi  

Kuzey Denizinden 

Akdeniz’e kadar uzanan 

Fransa,  Avrupa Birliği 

içindeki en geniş ülkedir. 

(European Comission) 

Fransa’nın nüfusu 64,3 

milyon ve yüzölçümü 

toplam 550.000 km²’dir. 

(European Comission, 2012) 

Fransa’da 5’i denizaşırı 

olmak üzere 27 Bölge, 101 

Departman, 36000 Belediye 

bulunmaktadır.  

Fransa’nın 5’i denizaşırı 

topraklarda 8’i anakarada 

olmak üzere, tanımlanmış 13 

Nehir Havzası Bölgesi (NHB) 

bulunmaktadır. Ancak 

anakarada bulunan bu 8 Nehir 

Havzası Bölgesi, 6 ana havza 

olarak yönetilmektedir.   

Bunlardan 5 tanesi (Rhône, 

Adour Garonne, Rhin-Meuse, 

Artois Picardie, Seine-

Normandie) Belçika, 

Lüksemburg, Almanya, İsviçre, 

İtalya ve İspanya diğer Avrupa ülkeleriyle paylaşılan havzalardır. 

Şekil 13 : Fransa'daki Nehir Havzaları (Ana Kara) 
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Fransa Nehir Havzası Bölgelerinin dört tanesi adalardır ( Korsika, La Réunion, 

Martinique ve  Guadeloupe).  Meuse nehir havzası için, ayrı fakat bağlantılı iki  

Nehir Havzası Bölgesi belirlenmiştir. (Sambre ve  Meuse). Ancak bu iki Nehir 

Havzası Bölgesi, Ren Nehir Havzası Bölgesi ile birlikte Meuse ve Ren Nehir 

Havzası olarak yönetilmektedir. (European Comission, 2012)  (SIONNEAU, 

Flood Risk Management in France, 2014) 

 

Tablo 5 : Fransa'daki Nehir Havzası Bölgeleri ve Paylaşılan Ülkeler 

NHB İsim Boyut 

(km
2
) 

NHB Paylaşan 

Ülkeler 

FRA  Scheldt ve Somme, Kanal ve Kuzey 

denizinin kıyı suları
9
 

18.738  BE, NL  

FRB1  Meuse 
10

 7.787  BE, DE, LU, NL  

FRB2  Sambre (sınıraşan Meuse havzasının 

parçası) 
10

 

1.099  BE  

FRC  Ren 
10

 23.653  BE, CH, DE, LU, 

NL  

FRD  Rhone and Coastal Mediterranean  120.427  CH, ES, IT  

FRE  Corsica 
11

 8.713  -  

FRF  Adour, Garonne, Dordogne, Charente 

ve Aquitania’nın kıyı suları   

116.475  ES  

FRG  Loire, Brittany and Vendee kıyı suları 156490  -  

FRH  Seine and Normandy kıyı suları  93991  BE  

FRI  Guadeloupe 
11

 1780  -  

FRJ  Martinique 
11

 1102  -  

FRK  Guyana (French) 
11

 90000  -  

FRL  Réunion Island 
11

 2512  -  

Kaynak: (European Comission, 2012)(SIONNEAU, Flood Risk Management in 

France, 2014) 

                                                 

 
9 Artois Picardie Havzası 
10  Ren – Meuse Havzası  
11  Denizaşırı topraklarda bulunan havza. 
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2.3.2. Yasal Çerçeve  

Çevre Kanunu (Code de l’environnement )  

Çevre kanunu kapsamında taşkın riski yönetimi ile bağlantılı olarak aşağıdaki 

konulara yer verilmektedir;  

 Su kaynaklarının sürdürülebilir ve dengeli kullanımı için iklim değişikliğin 

uyumun dikkate alınması, 

 Taşkınların önlenmesi amacıyla sulak alanların, bitki örtüsünün ve suyu 

seven bitkilerin korunması,  

 Dengeli yönetim ilkesi kapsamında sağlık, kamu sağlığı, afetlere karşı 

korunma ve içme suyu ihtiyaçlarına öncelik verilebilmesinin sağlanması,    

 Tüm yönetim seviyelerince farklı kamu politikaları arasındaki tutarlılığın, 

yetkileri dahilinde sağlanması, 

 Hangi koşullar altında yetkili kurumlarca kaza, kuraklık, taşkın veya su kıtlığı 

riskine karşı su kullanımının sınırlanması veya geçici olarak askıya alınması 

yönünde hareket edilebileceğinin tebliğler ile belirlenmesi,  

 Yerel yönetimlerin görevleri,  

 Bölgesel kamu kurumları havuzlarının, kamu planlama ve su yönetimi 

gruplarının tanımları ve taşkın riski yönetimindeki rolleri, 

 Havza koordinatör valisinin görev ve yetkileri, 

 Havza Komiteleri ve Su Ajanslarının yapısı, görev ve yetkileri, 

 Suyun serbest akışına engel olabilecek veya taşkın riskini yüksek ölçüde 

arttırabilecek yapı, iş ve faaliyetlerin idari yetkililerin onayına tabi olduğu, 

 Öngörülebilir bir heyelan, zemin çökmesi, çığ düşmesi, ani taşkın veya ani su 

yükselmesi veya deniz taşkını sebebiyle insan hayatına karşı ciddi bir 

tehdidin oluştuğunun tespit edilmesi durumunda Devletin kamu yararına 

kamulaştırma yapabileceği,  

 Büyük doğal tehlikeler fonunun kapsamı ve kullanım alanları,  

 Taşkın, heyelan, çığ düşmesi, orman yangını, deprem, volkanik patlamalar, 

fırtına ve kasırgalar gibi doğal afetler için devlet tarafından hazırlanacak 
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“Öngörülebilir Doğal Risklerden Korunma Planlarının” amacı, kapsamı, 

belirlenen tedbirlerin risk derecesine bağlı olarak zorunlu hale gelebileceği, 

planların “Taşkın Riski Yönetim Planları” ile uyumlu olması gerekliliği ve 

diğer kanunlar ve planlar ile uyumluluğu, hangi koşullarda planın içerdiği 

şartların acil olarak uygulanması gerekebileceği ve yöntemi,  

 Taşkın koruma yapılarına ve bunların işletme ve bakımına yönelik 

düzenlemeler ile bu yapıların sahiplerinin sorumlulukları, 

 Belediyelerin tarihi taşkın izleri ile ilgili görevleri, 

 Taşkın tahminine yönelik yetki, görev ve sorumluluklar ile ilgili 

düzenlemeler,  

 Taşkın Direktifinin aktarımı ile bağlantılı maddeler (Taşkın Risklerinin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi başlığı altında),  

 Seddeler, sedde sahipleri ya da yöneticileri, şahıs veya kuruluşlara ait 

seddeler ve irtifak hakkına yönelik maddeler, 

(AIDA, 2000), (AIDA, 2000) (SIONNEAU, Flood Risk Management in France, 

2014) 

Çevre Korumanın Güçlendirilmesi (renforcement de la protection de 

l'environnement)  

22.06.1987 tarih ve 87-565 sayılı sivil savunma organizasyonu, ormanların 

korunması ve büyük risklerin önlenmesi kanununu değiştiren 02.02.1995 tarih ve 

95-101 sayılı çevre korumanın desteklenmesi hakkında kanuna göre; devlet 

taşkın, toprak kayması, heyelan, orman kazaları, deprem, volkanik faaliyetler, 

fırtına ve hortumlar gibi tahmin edilebilir doğal afetler için risk önleme planları 

hazırlar.  Bu planlar risk altındaki alanların belirlenmesi, bu alanlarda tedbirlerin 

belirlenmesi, mekansal planlamada kullanımı ile ilgili hükümler içermektedir.  

Şehircilik Kanunu (Code de l'urbanisme)  

Şehircilik kanunu kapsamında taşkın riski yönetimi ile bağlantılı olarak aşağıdaki 

konulara yer verilmektedir;  
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 Bölgesel uyumluluk şemalarının
12

 ve kısım şemalarının
13

 (şehir planlama 

belgeleri) Taşkın Riski Yönetim Planlarında belirlenen hedefler ve planda 

oluşturulan kılavuzlar ile uyumlu olması gerekliliği ile ilgili hususlar, 

 Taşkın Riski Yönetim Planlarının bölgesel uyumluluk şemalarından ve 

yerel planlardan önce ve sonra kabul edilmesi halinde, söz konusu 

planların Taşkın Riski Yönetim Planları ile uyumlu olarak hazırlanması ve 

bu süreçte ilgili vali tarafından kamu kurumlarının bilgilendirmesi ile ilgili 

hususlar, 

(AIDA) 

Bölgesel Birimler Kanunu (Code General Des Collectivites Territoriales)  

Bölgesel Birimler Kanunu kapsamında taşkın riski yönetimi ile bağlantılı olarak 

aşağıdaki konulara yer verilmektedir:  

 Bölgesel planlama şemalarının Taşkın Riski Yönetim Planlarında 

belirlenen hedefler ve planda oluşturulan kılavuzlar ile uyumlu olması 

gerekliliği ile ilgili hususlar, 

 Taşkın Riski Yönetim Planlarının Bölgesel planlama şemalarından sonra 

kabul edilmesi halinde, söz konusu planların Taşkın Riski Yönetim 

Planları ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili hususlar, 

(INERIS) 

2010-788 Sayılı ve 12/07/10 tarihli Ulusal Çevre Taahhüdü Kanunu (Portant 

Engagement National Pour l’environnement )  

2010 yılında yayımlanan Ulusal Çevre Taahhüdü kanunu,  çevre ile ilgili farklı 

düzeylerdeki mevzuatta (kanun, kararname, yönetmelik vb.)  değişiklik yapan bir 

kanun olup bunlardan bir kısmı taşkın riski yönetimi politikası ile ilgilidir. Söz 

konusu maddeler bu kısımda Çevre Kanunu, Şehircilik Kanunu ve Bölgesel 

                                                 

 
12 Bölgesel Uyumluluk Şemaları : Birden çok belediyeyi kapsayan şehir planlama belgeleri 
13 Kısım Şemaları: Bölgesel uyumluluk şemaların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla belirli 

kısımlar için içeriği detaylandıran belgeler.  
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Birimler Kanunu başlıkları altında değiştirilmiş haliyle yer aldığından burada 

ayrıca yer verilmemiştir.  (INERIS, 2010) 

2.3.3. Taşkın Riski Yönetiminin Genel Çerçevesi  

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran Fransa, asırlarca yetkilerin bölünmesindeki 

merkezileştirme nedeniyle piramidimsi bir organizasyona sahip olmuştur. 

Bununla birlikte, 1980’lerin başlangıcından itibaren “yerinden yönetime geçiş” 

süreci yetkilerin yerel yetkililerin üç düzeyine (Bölge, Departman ve Yerel İdare) 

devrini getirmiştir. Merkezi hükümet Sağlık Hizmetleri, Adalet ya da Ulusal 

Güvenlik gibi risk yönetimini içeren, çoğunlukla yaygın olarak  “krala ait 

yetkiler” diye adlandırılan yetkileri elinde tutmuştur. Yerinden yönetime geçiş 

hareketi 36,000 civarında yerel idareye ekonomik gelişme, çevre politikaları ve 

şehir planlaması gibi pek çok sorumluluk devretmiştir. Bu yetkiler ayrılığı, yerel 

yetkililer için önemli zorluklar ve ikilemler ortaya çıkarmıştır. Merkezi hükümet 

ile yerel yetkililer arasında somut bir işbirliğinin bulunmayışı karışıklıklara yol 

açmıştır.  

1995 yılında Fransız politika yapıcılar, Taşkın Risk Önleme Planı (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondations – PPRI) denilen yeni bir yasal belge ile 

taşkın politikalarını yenilemiştir. Fransa’nın güneyindeki birkaç dramatik olayı 

takiben, hükümet, taşkın riskine yatkın alanları da içerecek şekilde, taşkın 

yataklarında şehirleşmeyi azaltmak istemiştir. Yerel yetkililerin planlama yetkileri 

bu nedenle kısıtlanmış ve PPRI, Merkezi Hükümet için yerel yetkililer ve 

mekansal planlama konusunda karar verme süreci üzerinde kontrol sağlamak için 

bir yol olarak yorumlanmıştır. (Larrure, Gralepois, & Trémorin) 

2002’de Fransa, Merkezi hükümetin farklı servislerinin ve yerel yetkililerin havza 

bazında kapsamlı projeler üzerinde işbirliği yapabilmelerine imkan tanıyan  

“Taşkın Önleme Eylem Programları” (PAPI)  denilen programlara kamu finansal 

desteği sağlayarak havza bazında
14

 bütünleşik bir yaklaşımı teşvik etmiştir. Bu 

programların amacı,  akarsuların memba kısmında akış hızını düzenleme, 

                                                 

 
14 Burada bahsedilen havza, Su Çerçeve Direktifi ve Taşkın Direktifi kapsamında belirlenen büyük 

havzalar olmayıp, bu büyük havzaların alt havzaları olarak tanımlanabilecek su tutma alanlarıdır.  

http://tureng.com/search/merkeziyetsizle%c5%9ftirme
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yerleşim alanlarını koruma, hasar görebilirliği azaltma ve korunma ile ilgili bilgiyi 

idari birimlerden daha uygun bir düzeyde oluşturma konularına eşzamanlı olarak 

odaklanarak korunma ve zarar azaltmaya bütünleşik yaklaşımı desteklemektir. 

(OECD Publications, 2006) Bu PAPI programlarının temeli nehir havzası 

ölçeğindeki toplam riskleri azaltabilmek için taşkın akışının zarar görebilirliği 

yüksek alanlardan (genellikle kentsel alanlar) zarar görebilirliği daha düşük 

alanlara (doğal arazi ve tarım arazisi gibi) aktaran taşkın koruma altyapılarını 

yeniden düzenleme, yeniden yerini belirleme ya da yenilerini inşa etme amaçlı 

yatırımların finanse edilmesidir. (Enjolras, Erdlenbruch, Grelot, Kast, & Thoyer) 

1 Ağustos 2003’te  Büyük Ölçekli Doğal Risklerin Önlenmesi Danışma Kurulu 

(Conseil d’orientation pour la prevention des risques naturels majeurs - 

COPRNM ) oluşturulmuş ve “doğal risklerin önlemesi alanında fikir verip teklifte 

bulunabilmesi” için ekoloji ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu bakanlığın 

denetimi altında görevlendirilmiştir. (Kararname No: 2003-728). Üyeleri tüm 

ilgili bakanlıklardan, sigorta şirketlerinden, yerel idarelerden, Ulusal Meclis ve 

Senatodan oluşmaktadır. (OECD Publications, 2006) 

Avrupa Birliği Taşkın Direktifiyle birlikte, Fransa’da taşkın riski yönetimi için 

yeni bir ulusal politika geliştirilmiş ve 12 Temmuz 2010 tarihli çevre kanunu 

kapsamında Fransa mevzuatına aktarılmıştır. (SIONNEAU, Fransa’da Taşkın 

Politikalarının Uygulaması, 2013) 

Eyalet, yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Karma Taşkın 

Komisyonu (La commission mixte inondation - CMI),  taşkın risk yönetimi 

politikasının uygulanmasını izlemek için 2011 yılında  kurulmuştur. (MEDDE) 

CMI, 12 Temmuz 2010 tarihli, çevreye karşı ulusal yükümlülük (national 

commitment to the environment- LENE) hakkındaki Kanun kapsamında, taşkın 

riski yönetimi ulusal politikasının ve AB Taşkın Direktifinin Fransa Kanununa 

aktarılmasının yönlendirilmesinden sorumludur. Oluşumunda, taşkın risk 

yönetimine katılan ulusal ortakların tümünün (devlet, siyasiler, yetkililer, havza 

kamu kurumları, sigorta ve sivil toplum kuruluşları ) temsil edilmesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. CMI’nin “PAPI”(taşkın önleme eylem planları)   ya da “PSR” (Ani 
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Taşkın Planları)  olarak tanımlanmak için önerilen projeleri inceleme ve Ulusal 

Taşkın Riski Yönetimi Stratejisinin (SNGRI) geliştirilmesine katılma görevi 

bulunmaktadır.(AFPCN, 2014) 

Çok sayıda paydaş olması sebebiyle, paydaşların rolünün ve yetki alanlarının 

belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması için taşkın hususunda ulusal 

stratejinin belirlenmesi gerekli görülmüştür. Söz konusu Ulusal Taşkın Riski 

Yönetimi stratejisi Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Bakanlığı (Risk 

Önleme Birimi) tarafından, Karma Taşkın Komisyonunun katkıları ile 

belirlenmiştir.  

Fransa’da taşkın risk yönetimi ulusal politikasının oluşturulması taşkın risklerinin 

değerlendirilmesi ve yönetilmesi hakkındaki Avrupa Birliği direktifinin 

uygulanmasının bir parçası olarak başlatılmıştır. Bu nedenle, Fransa ilk defa kısa, 

orta ve uzun vadeyi kapsayan taşkın risk yönetimi için ulusal stratejiyi (SNGRI)  

kabul etmiştir. (MEDDE) 

Ulusal stratejinin amacı, genel kalkınmayı sağlamak amacıyla, öncelikle alanların 

rekabet edebilirliğinin arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla taşkınlardan 

etkilenebilirliğin azaltılması, kriz yönetimine hazırlanılması ve normale dönüş 

yapılanmasının sağlanması hedeflenmektedir. (SIONNEAU, Fransa’da Taşkın 

Politikalarının Uygulaması, 2013) 

 Tüm ortaklarla birlikte ortaklaşa ve istişare edilerek geliştirilmiş olan bu ulusal 

strateji, risk altında olan alanlarda taşkın riskinin önlemesine proaktif bir yaklaşım 

gerektirmektedir. Bu politikanın amacı, hem taşkın riskine en fazla maruz kalan 

alanlara (Ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar - IRR)  hem de son yıllarda 

taşkından etkilenmemiş alanlara özel ilgi gösterilmesini sağlamaktır. (MEDDE) 

Bu nedenle, Ulusal Strateji taşkın riski ile ilgili olarak herkesin, vatandaşların, 

işletmelerin, toplulukların ve devletin,  bir rolü olduğunu ve davranışlarını taşkın 

riskine uyumlu hale getirmeleri gerektiğini, kendilerini koruyabilmek için tüm 

paydaşların dahil olmalarının ve maruz kaldıkları riski daha iyi anlamalarının esas 

olduğunu belirtmektedir. (MEDDE) 



60/ 210 

 

  

Havza düzeyinde taşkın yönetimi stratejisi ise, belirlenen ulusal strateji 

çerçevesinde, Havza Taşkın Komitesi tarafından havza özelliklerine göre 

belirlenmektedir.   

2.3.4. Sorumluluk Dağılımı 

Fransa’da taşkın politikası 4 seviyede uygulanmaktadır. Bunlar ulusal, havza, 

departman ve belediye düzeyleridir. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Flood 

Risk Management in France, 2014) 

Taşkın yönetiminde temel aktörler;  Bakanlık, Bakanlığın bölge teşkilatı, havza 

organizasyonları ve yerel karar vericilerdir. Bunun dışında ayrıca, ulusal, yerel ve 

birlik düzeyinde koordinasyonun en iyi şekilde sağlanması için hem ulusal hem de 

havza bazında danışma ve karar alma organları geliştirilmiştir. Bunların amacı; 

ulusal ve nehir havzası düzeyinde risk yönetimi için ortak bir stratejinin 

geliştirilmesi ve havza düzeyinde eylem planlarının uygulanmasıdır. 

Ulusal Düzey 

Fransa’da ulusal düzeyde Taşkın Riski Yönetimi ile Taşkın Direktifinin 

aktarılması ve uygulanmasından Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji 

Bakanlığı “Risk Önleme Birimi” sorumludur. Risk Önleme Birimi; bölgesel ve 

yerel düzeyde yapılacak çalışmalar için, politikaları, stratejileri ve standartları 

Karma Taşkın Komisyonunun katkıları ile belirlemektedir. Bölgesel ve yerel 

idareler çalışmalarını bu stratejiler çerçevesinde düzenlemek ve ilgili formata 

uygun yapmakla mükelleftirler. Bakanlık ayrıca Taşkın Direktifi kapsamında 

Avrupa Birliğine raporlama görevini de yürütmektedir.  

Koordinasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla ulusal düzeyde danışma ve 

karar alma organları geliştirilmiştir. Bunlar; Büyük Ölçekli Doğal Riskleri 

Önleme Danışma Komisyonu ile Karma Taşkın Komisyonu’dur. Karma Taşkın 

Komisyonu Büyük Ölçekli Doğal Risklerin Önlenmesi Komisyonu ve Ulusal Su 

Komitesi üyelerinden oluşmaktadır. (KINACI, et al., 2012) 
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Taşkına hazırlıklı olma ve tahmin sistemi kurumsal yapılanması da Ekoloji, 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Bakanlığına bağlı Risk Önleme Genel 

Müdürlüğü altında sürdürülmektedir.  Bu kapsamda hidrometri ve taşkın tahmini 

ağı mevcut olup Ulusal düzeyde SCHAPI’nin sorumluluğundadır. Bölgesel taşkın 

tahmin birimlerinden gelen veriler bu merkezde değerlendirilmekte ve gerekli 

uyarılar yapılmaktadır. SCHAPI ayrıca ulusal veri tabanın yönetiminden ve yeni 

metotlar ile araçların geliştirilmesinden sorumludur. 

Meteorolojik faaliyetlerden sorumlu METEO FRANCE’ın Ulusal Tahmin 

Merkezi sayısal hava tahmin modelinin işletilmesinden sorumlu olup taşkına 

hazırlıklı olma ve tahmin sisteminin çıktılarının koordinasyonunu sağlamaktadır. 

METEO FRANCE Sinoptik ölçek ve üzerindeki tahminlerden sorumlu olup 

SCHAPI ile koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. 

Taşkın önleme hususunda diğer bir önemli unsur ise sigortadır. Sigorta 

anlaşmaları sadece taşkını değil diğer afetleri de kapsamaktadır. Zarara 

uğrayanların tazminatını kendi sigorta şirketleri karşılamaktadır.  (KINACI, et al., 

2012) 

Ancak çok büyük bir afet olduğunda Ulusal dayanışma devreye girmektedir. 

Felaket büyüklüğü karma komisyon tarafından belirlenmektedir. Süreç ilgili 

belediye’nin valiliğe müracaatıyla başlamaktadır. Devamında valilik Doğal Afet 

Komitesine müracaat etmekte, Doğal Afet Komitesi kararını hükümete iletmekte 

ve devlet tarafından milli afet ilan edilmektedir. Devlet tarafından bu şekilde milli 

afet ilan edildiğinde vatandaşın zararı yine sigorta şirketi tarafından 

karşılanmakta, ancak sigorta şirketleri tarafından devletten geri alınmaktadır.  

(KINACI, et al., 2012) 

Bu amaçla kullanılan fon, Doğal afet kurbanlarının zararlarının tazmin edilmesi 

için ulusal dayanışma – « CATNAT » sistemi  kapsamında toplanan paraların 

ulusal havuzda toplanmasıyla oluşmaktadır.  Bu sistem tüm afetleri kapsamakla 

birlikte, halihazırda bu sigortanın% 80’i taşkınlar için kullanılmaktadır.  Bu 

kaynak aynı zamanda taşkın riskinin azaltılması ve durumun eski haline dönmesi 

için yapılan çalışmalarda da kullanılmaktadır.(KINACI, et al., 2012) 
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Afet sonrası çalışmalar ile ilgili görevler ise İçişleri Bakanlığına ve Sivil Savunma 

Birimlerine ait olup gerekli durumlarda Ordu da bu çalışmalarda görev 

almaktadır. 

Havza Düzeyi 

Nehir havzası düzeyinde 1964 de çıkarılan Su Kanunu ile kurulmuş olan, Nehir 

Havzası Komiteleri bulunmakta olup su parlamentosu olarak da adlandırılan bu 

kurullar havza bazındaki su politikasının yönlendirilmesinden sorumludur. Bu 

kurullarda su yönetimi ile ilgili konular görüşülmekte, Su Ajansının planlama 

belgeleri de bu komitede analiz edilmektedir. Komite Ayrıca Su Çerçeve Direktifi 

kapsamındaki Havza Yönetim Planlarının hazırlanmasından sorumludur.  

Taşkın ile ilgili çalışmalar, PAPI öncesinde devlet kurumları tarafından 

belediyeler düzeyinde yürütülmekteyken, PAPI sonrasında idari sınırları değil 

hidrografik sınırları dikkate alan havza düzeyinde yönetime geçilmiştir. Ancak bu 

havza düzeyinde yönetim Fransa’da şu anda Taşkın Direktifi kapsamında 

uygulanmakta olan 6 ana havza düzeyinde değil, daha ziyade alt havza olarak da 

nitelendirilebilecek havzalar düzeyinde uygulanmıştır.    

Havzadaki mevcut yönetişim ise, Bakanlık tarafından verilen talimatla, her 

havzanın valisi tarafından belirlenen ve havzadaki Bölgesel Kamu kuruluşları, 

mekânsal planlama ve şehircilikten sorumlu yerel otoritelerinden aktörleri içeren 

Havza Komitesine dayanarak oluşturulmuştur. Havza Taşkın Komitesi Havza 

Valisi tarafından başkanlık edilen,  Havza Komitesine ek olarak taşkın alanındaki 

diğer aktörleri de içeren ve Taşkın Direktifinin havzadaki çeşitli bileşenlerinin 

uygulanmasına katkıda bulunan komitedir. (SIONNEAU, Fransa’da Taşkın 

Politikalarının Uygulaması, 2013) (SIONNEAU, Flood Risk Management in 

France, 2014) 

Havza Taşkın Komitesi’nin kapsamı ulusal düzeydekiyle benzerdir. Yerel 

aktörlerin bir araya geldiği, havza düzeyindeki taşkın riski yönetimi politikasının, 

Ani Taşkın Planlarının ve Taşkın Önleme Eylem Programlarının tartışıldığı genel 

bir forum niteliğindedir. Havza Taşkın Komitesi ve taşkın alanındaki diğer 
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aktörler (kıyı bölgeleri ve sınır aşan sularla ilgili aktörler dahil olmak üzere) 

Taşkın Direktifinin havzadaki çeşitli bileşenlerinin uygulanmasına katkıda 

bulunmaktadır. (SIONNEAU, Fransa’da Taşkın Politikalarının Uygulaması, 

2013) 

Taşkın Direktifinin uygulanmasından Havza düzeyinde Havza Valisi sorumludur. 

Havza bazında taşkın yönetimi ile ilgili çalışmalar, Havza Valisi altında, Ekoloji, 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı’nın bölge teşkilatı olan DREAL 

(Çevre, Planlama ve İskan Bölge Müdürlüğü), tarafından gerçekleştirilmektedir. 

DREAL’in yapılanması bölgeler düzeyinde olmakla birlikte, Taşkın Direktifi 

sonrasında havza düzeyinde yönetime geçilmesi ile beraber, her bir havza için tüm 

havzadan sorumlu olacak Koordinatör DREAL bölge müdürlükleri tayin 

edilmiştir. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Fransa’da Taşkın Politikalarının 

Uygulaması, 2013)(SIONNEAU, Flood Risk Management in France, 2014) 

Koordinatör DREAL’in Bölge Müdürü, havza koordinatör valisinin kontrolü 

altında, havza temsilciliği görevini yerine getirmektedir. Havza koordinatör 

valisine görevlerinde yardımcı olmakta, havza İdari Komisyonunun 

sekretaryalığını yapmakta,  su alanında görev yapan devlet birimlerinin 

faaliyetlerini koordine etmekte, havza organizasyonlarına tavsiyelerde bulunmakta 

ve teknik destek sağlamaktadır. (SIONNEAU, Fransa’da Taşkın Politikalarının 

Uygulaması, 2013)  

DREAL Bütün Taşkın Risk Yönetim Planlarından sorumlu olup Taşkın Riski 

Yönetim Planlarının uygulamasını yürütmektedir. (KINACI, et al., 2012) 1995 

yılında çıkan kanun kapsamında hazırlanan risk önleme planları havza düzeyinde 

değerlendirilerek, direktif kapsamında taşkın riski yönetim planlarının 

hazırlanmasında kullanılmaktadır.  

Hidrometri ağı yerel düzeyde 6 koordinatör DREAL’in sorumluluğundadır. Bu 

birimler ölçüm ağlarının tasarımından, strateji geliştirilmesinden ve araç-

kaynakların dağılımını düzenlemekten sorumludur.  
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DREAL’e bağlı taşkın tahmin servisleri ayrıca nehirlerdeki su yükselmeleri için 

normal seviye, uyarı seviyesi ve kriz seviyesini belirlemektedir.   

Havza düzeyinde ayrıca Su Ajansları bulunmakta olup bu ajanslar su 

kaynaklarının ve sucul ortamlarının dengeli ve etkin kullanımını, su temini, taşkın 

kontrolü ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. Su ajansları 

verileri toplamakta ve yönetmekte, taslak politikaları hazırlayıp sunmakta 

toplamakta ve finansal talepler üzerinde çalışmaktadır.  Su ajanslarının taşkın 

yönetimi ile ilgili rolü, farklı planların koordinasyonunu ve SÇD ile TD arasında 

bağlantı kurulmasını sağlamasıdır. Ayrıca bazı istisnai durumlarda (yapılacak olan 

çalışmaların çevresel faydasının da olması halinde) taşkın ile ilgili çalışmalar için 

finansman desteği de sağlayabilmektedir. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, 

Flood Risk Management in France, 2014)  

Bölge Düzeyi 

Bölge; Fransa’daki en eski yerel yönetimlerdendir. 1982 deki yasal 

düzenlemelerle kendi içinde özerk yapıya kavuşmuştur. Yerel yönetici “konsül” 6 

yılda bir seçilir ve kendi içinde oy birliğiyle başkanlarını seçerler.  

Bölge düzeyinde taşkın yönetimi çalışmaları Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Enerji Bakanlığı’nın bölge teşkilatı olan DREAL (Çevre, Planlama ve İskan 

Bölge Müdürlüğü) tarafından koordine edilmektedir.(KINACI, et al., 

2012)(SIONNEAU, Flood Risk Management in France, 2014) 

1995 yılında çıkan kanunla hazırlanmış olan Taşkın Risk Önleme Planları (PPRI) 

hala yürürlükte olup ulusal, bölgesel ve yerel düzenlemelerde kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, 2007 yılında çıkan Taşkın Direktifi kapsamında planlar tekrar 

gözden geçirilmiş ve direktifin gereklilikleri doğrultusunda gerektiğinde 

değişiklikler yapılmıştır. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Flood Risk 

Management in France, 2014) 

Fransa’daki yirmi yedi bölgeden on dokuzunda bölgesel taşkın tahmin merkezi 

bulunmaktadır. DREAL’e bağlı bu taşkın tahmin merkezleri birden fazla alt 
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havzada hidrometeorolojik tahmin ve izleme yapma ve taşkınlarla ilgili bilgilerin 

ve uzmanlığın geliştirilmesi görevlerini yürütmektedir.  

Departman ve Belediye Düzeyi 

Departmanlar; Departman konsülleri tarafından yönetilir. Konsüller 6 yıllık 

süreyle seçilir. Departman konsülleri kendi yöneticilerini seçerler ve yöneticilerin 

geniş sorumlulukları vardır. Sosyal sorumluluklar, altyapı çalışmaları vb. 

konularda faaliyetleri bulunmaktadır. Departman düzeyinde devleti Departman 

Başkanı temsil eder. Suyun ulusal mirasın bir parçası olarak görülmesi ve 

korunmasının ortak çıkarlar doğrultusunda önem kazanması Departman 

başkanlarının kanuni olarak gücünün ve etkisinin artmasına yol açmıştır. Her bir 

Departman’da kuraklık, sel gibi durumlar için “gerektiğinde devreye giren “Kriz 

güçleri” vardır. Departman devletin su kaynakları yönetimi ve 

politikasındaki temel yönetim kademesidir. Bakanlıkların Departmanlardaki 

birimleri Departman başkanına bağlıdır. 

 

Belediyeler Fransa’daki en küçük yerel yönetimlerdendir. Belediye konsülleri 6 

yılda bir genel seçimlerle belirlenir. Komünlerde yönetim bir meclisten ve bir 

belediye başkanından oluşmaktadır. Meclis ve Başkan su temini ve kanalizasyon 

hizmetleri için gerekli yatırımlar ve bunların finansmanı için vergi toplamakla 

yükümlüdür.(KINACI, et al., 2012) 

Departmanlar ve Belediyeler Ulusal Taşkın Riski Yönetimi Stratejisi, Risk 

Önleme Planları ve Taşkından Korunma Eylem Planları çerçevesinde; 

 Arazi planlamasından (Taşkın risklerini dikkate alarak), 

 Vatandaşların bilgilendirilmesinden (Bölgedeki taşkın riskleri hakkında, 

örneğin geçmiş taşkınları gösteren işaretlerle),  

 Kriz Yönetiminden (Esas olarak Belediye Başkanı’nın sorumluluğundadır, 

ancak devlet güçlerince de desteklenebilir), 

sorumludur.  
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Taşkından korunma faaliyetlerini yürütmek ise belediyelerin veya belediyeler 

birliklerinin (sendika) sorumluluğundadır.(AIDA, 2000). 

Tahliye planları Belediyeler ve Departman Valisi tarafından hazırlanmaktadır. 

Nehir belirlenen kriz seviyesini aştığı zaman planda belirlenen ilgili birimlerce, 

belediye polisi yönetiminde ve itfaiyenin yardımıyla tahliye çalışmaları 

yürütülmektedir.  (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Flood Risk Management 

in France, 2014) 

Belediyeler ve/veya Departmanlar, bir zorunluluk olmamakla birlikte, bir araya 

gelerek havza bazında otoriteler oluşturabilirler.  

Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı’nın Departman  Bölge 

Müdürlükleri (DDT),  Departman Valisinin yönetiminde, planlama sürecinde 

bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunma,   arazi kanunu 

süreçlerinin planlanmasında toplulukları destekleme, iskân ve barınma, kentsel 

dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma politikasının oluşturulması, doğal ve 

teknolojik tehlikelerin önlenmesi ve kamu erişimindeki suyollarının yönetimi 

görevlerini yerine getirir.(KINACI, et al., 2012) 

1995 yılında çıkan kanunla Taşkın Risk Önleme Planları (PPRI) Departman Bölge 

Müdürlüğü (DDT - Direction Départementale des Territoires ) tarafından 

hazırlanmıştır.  Planların içeriğinde; geçmişte meydana gelen taşkınlarla ilgili 

bilgiler, gelecekte yaşanabilecek taşkınlar, ileriye yönelik alınacak tedbirler ve 

haritalar yer almaktadır. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Flood Risk 

Management in France, 2014) 

Taşkın Risk önleme planlarının (PPRI) temel hedefi; en yüksek risk taşıyan 

bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemesinin sağlanması ve taşkın yayılma 

alanlarının muhafaza edilmesidir. Bu planlar inşaat yapılamayacak olan bölgelerin 

ve belli koşullar altında inşaat yapılabilecek olan bölgelerin sınırlarını belirler, 

şehircilik, inşaat ve yönetim kurallarını içerir ve inşaat izni talebi gibi özel 

şehircilik düzenlemelerini beraberinde getirir. (KINACI, et al., 2012)  
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PPRI vali tarafından onaylanıp resmiyet kazanmaktadır. Planlar onaylandığı 

andan itibaren belediyelerce uyulması zorunlu hale gelmektedir. Bölgedeki 

birlikler de belgenin hazırlanma sürecine dahil edilmektedir.  

2.3.5. Taşkın Riski Yönetiminde Yer Alan Başlıca Kurumlar  

Bu kısımda; Fransa’da taşkın riski yönetiminin farklı aşamalarında yer alan 

aşağıdaki kurum ve kuruluşların yapı, görev ve sorumlulukları incelenmektedir.  

 Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Enerji Bakanlığı 

 Risk Önleme Genel Müdürlüğü 

 Büyük Ölçekli Doğal Riskleri Önleme Danışma Konseyi  

 Karma Taşkın Komisyonu  

 Merkezi Hidrometeoroloji ve Destek Taşkın Tahmin Servisleri (SCHAPI) 

ve Taşkın Tahmin ve Su Miktarı Ulusal Ağı (Pc&H Network) 

 Meteo-France  

 Çevre, Planlama ve İskan Bölge Müdürlüğü- DREAL (MEDDE) 

 Nehir Havzası Komiteleri 

 Havza Taşkın Komiteleri 

 Su Ajansları 

EKOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ENERJİ BAKANLIĞI 

Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı 2007 yılında Çevre, 

Ulaşım, Enerji ve Kentsel Yönetim Bakanlıklarının birleştirilmesiyle kurulmuştur. 

67.000 personeli ve 29 milyar € bütçesi olan Fransa’daki en büyük Bakanlıktır. 

Bu Bakanlığın Fransa’daki toplam Bakanlıklar bütçesi içerisindeki payı %40’dır. 

2007 yılında kurulmuş olan bakanlık yeni dönemde de değişik yapılanmalarla ve 

görev konuları genişletilerek faaliyetlerine devam etmektedir. (KINACI, et al., 

2012) 

Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı,  sürdürülebilir kalkınma, 

çevre ve yeşil teknolojiler, enerji dönüşümü ve enerji (özellikle tarifeler 

konusunda), iklim, doğal ve teknolojik zararların önlenmesi, endüstriyel güvenlik, 

ulaşım ve altyapı, ekipman, deniz (gemi inşaat ve onarımı,  deniz balıkçılığı ve su 
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ürünleri yetiştiriciliği hariç) alanlarında devlet politikalarını hazırlar ve uygular. 

Ayrıca, küresel ısınma ve hava kirliliğine karşı politikalar geliştirir ve uygular, kıt 

kaynakların sürdürülebilir yönetimini destekler, Avrupa ve uluslararası iklim 

görüşmelerinde yer alır ve faaliyetleri ile ilgili araştırma programlarına katılır. 

(MEDDE, 2014) 

Bakanlığın Merkezi Yapılanması  

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Genel Konseyi:  Servislerin ve servislerin 

görevlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetiminde önemli rol oynamakta ve kamu 

sözleşme yetkilileri tarafından yapılan çevresel değerlendirmeler konusunda resmi 

tebliğleri yayınlamaktan sorumlu makamın faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.  

Genel Sekreterlik:  Tüm yatay faaliyetleri içeren (uluslar arası, yasal, iletişim, 

gayrimenkul,...) bakanlık reformu stratejisini yürüten,  servislerin faaliyetlerini 

koordine eden ve değerlendirilmesine katılan birimdir. İdari işler departmanının 

sürekliliğini sağlar, gelişme ve modernizasyon stratejisini belirler, insan 

kaynakları ve bütçe kaynaklarının kontrol ve koordinasyonunu sağlar. 

Sürdürülebilir Kalkınma  Genel Komisyonu:    Tüm politikaların ve tüm sosyo-

ekonomik aktörlerin merkezindeki sürdürülebilir kalkınmayı destekler, 

araştırmalara yön verir. Ayrıca Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin 

(NSDS) ve bakanlık ile ilgili kısmının geliştirilmesi ve izlenmesinden de 

sorumludur. (MEDDE, 2011) 

Bunların dışında Bakanlığın bünyesinde farklı altyapılara dayanan yetenek, 

deneyim ve uzmanlıkları kapsayan 5 birim (şube ve müdürlükler) 

bulunmaktadır.  

 Enerji ve İklim Genel Müdürlüğü 

 Ulaşım ve Deniz Şubesi 

 Kalkınma, İskan ve Doğa Genel Müdürlüğü  

 Risk Önleme Genel Müdürlüğü 

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü  

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü  
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(MEDDE, 2011) 

Bakanlığın Bölgeler ve Bölgelerarası Yapılanması  

 Çevre, Planlama ve İskan Bölge Müdürlüğü (DREAL)   

 Bölgelerarası Deniz Müdürlükleri (DIRM) 

 Güvenlik Hizmetleri ve Bölgelerarası Sivil Havacılık, Denizaşırı Sivil 

Havacılık Müdürlükleri. 

 Bölgesel Harekat Kontrol Merkezleri ve Denizde Kurtarma ( CROSS) 

(MEDDE, 2011) 

 

Departman ve Departmanlar Arası Servisler 

 Departman Bölge Müdürlükleri  (DDT) ve Departman  Bölge ve Deniz  

Müdürlükleri (DDTM)  

 Departmanlar arası  Karayolu Müdürlükleri  (DIR) 

 Özel  Bölge Servisleri  (MEDDE, 2011) 

 

Denizaşırı Birimler 

 Çevre, Planlama ve İskan Müdürlükleri (DEAL) 

 Deniz Müdürlükleri (DM)  

 Saint Pierre ve Miquelon  Gıda ve Deniz Bölge Müdürlükleri (DTAM )  

 

RİSK ÖNLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Önemli risklerin (endüstriyel riskler, teknolojik riskler, doğal tehlikeler, taşkınlar) 

önlenmesi, gürültü kontrolü ve atık yönetimi alanındaki politikaların yönetilmesi 

için Birimler arası koordinasyonu sağlar. Kimyasal kirliliğin ve çeşitli biyolojik 

çevresel hasarların belirlenmesi, değerlendirilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına 

yönelik politikaları geliştirir ve uygular.  

Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı, 

Çalışma, İstihdam ve Sağlık Bakanlıklarının ortak yönetimi altında, sivil kullanım 

amaçlı radyo aktif maddelerin taşınması da dahil olmak üzere, nükleer güvenlik 

politikasını geliştirir ve uygular. (MEDDE, 2011) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-DTAM-Direction-des-territoires-.html
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Bu genel müdürlük altında 3 servis bulunmaktadır;  

 Teknolojik Riskler Servisi 

 Başkalarına Verilen Zararı Önleme ve Çevresel Kalite Servisi 

 Doğal ve Hidrolojik Riskler Servisi  

 

Doğal ve Hidrolik Riskler Servisi  

Doğal ve hidrolik riskler servisi Doğal ve hidrolik risk önleme politikasını 

geliştirmekten ve büyük ölçekli risklerin önlenmesi için ilgili departmanlar ile 

eylemlerin koordinasyonundan sorumludur.  Bu bağlamda;  

 Doğal afetler konusunda bilgisini geliştirir, değerlendirmeler yapar ve 

onların önlenmesini sağlar, 

 Taşkın önleme politikalarını belirler ve uygular, taşkın tahminlerini organize 

eder ve uygular, 

 Mevzuatı belirler, uygular ve kontrol eder 

 Hidroelektrik barajlar ve hidrolik yapılar için lisans verir 

 Planlamada ve kalkınmada önemli risklerin göz önüne alınmasını sağlar, 

 Doğa ya da insan kaynaklı büyük tehlikeler hakkında kamu bilgilendirmesi 

için şartları belirler ve bu hükümlerin uygulanmasını sağlar, 

 Büyük risklerin önlenmesi politikasının bakanlıklar arası koordinasyonunu 

sağlar, 

 Büyük riskleri değerlendirme yetkili komitelerinin, özellikle  büyük doğal 

afetleri önleme danışma ve yönlendirme  danışma komisyonunun, 

sekretaryasını yürütür.  

(MEDDE, 2008) 

Doğal ve hidrolik riskler servisi altında aşağıdaki birimler bulunmaktadır: 

 Hidrometeoroloji Merkezi ve Taşkın Tahmin Destek Servisi, 

 Elektrik Enerjisi Santralleri, Barajlar Ve Hidroelektrik Teknik Birimi  

 Meteorolojik Riskler Bürosu 

 Karasal Doğal Afetler Ofisi 

 Önleyici Bilgi, Koordinasyon Ve Önlem Ofisi 

 Bölgesel Eylem Ofisi. 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ DOĞAL RİSKLERİ ÖNLEME DANIŞMA KONSEYİ   

(Conseil D’orientation Pour La Prevention Des Risques Naturels Majeurs - 

COPRNM ) 

Büyük Ölçekli Doğal Riskleri Önleme Danışma Konseyi  (COPRNM)  insanların 

ve varlıkların doğal afetlerden zarar görebilirliğini azaltmaya katkı sağlayan kamu 

faaliyetleri ve politikaları hakkında fikrini bildirmektedir. Bu yolla önemli 

sorunlar hakkında rehberlik sağlayarak doğal afetlerin önlenmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

Devlet,  Çevre Kanununun L 562-1 Maddesi uyarınca, öngörülebilir doğal 

risklerin önlenmesi için, planlar ile tanımlanmış risk altında olan alanlardaki 

tehlikenin nitelenmesi ve önleme kuralları ile ilgili metinler hakkında 

COPRNM’nin görüşünü alır ve Çevre Kanununun L566- 3-5 Maddesine uygun 

olarak, taşkın riski değerlendirmesini gerçekleştirmek için COPRNM’ye danışır.  

Taşkın riski yönetimi ulusal stratejisini geliştirmek için yönetim kurulundan 

yararlanır ve bunu ciddi taşkın riski altındaki alanları belirlemek için ilişkilendirir. 

2007 yılında Çevre Kanununa (D.565 D.565-8-12 Maddeler, Bölüm V) aktarılan 

1 Ağustos 2003 tarih ve 2003-728 No’lu kararname uyarınca COPRNM’nin 

sekretaryalığı Risk Önleme Genel Müdürlüğü’ne (DGPR)  verilmiştir. DGPR’ın  

Doğal ve Hidrolik Riskler Departmanı tavsiye hazırlama ve  COPRNM’nin 

çalışma gruplarının sekretaryasını yürütmekle sorumludur.  

COPRNM 07.07.2014 itibariyle üyelerinin yeniden yapılandırılması süreci 

içerisindedir. (MEDDE, 2014) 

KARMA TAŞKIN KOMİSYONU  

La Commission Mixte Inondation (CMI) 

Karma Taşkın Komisyonu (CMI) Fransa’da genel taşkın riski yönetiminin 

(stratejinin) geliştirilmesine katkıda bulunulması, bu politikanın uygulanmasının 

yaygınlaştırılmasına ve çeşitli bileşenlerinin uygulanmasına katkıda bulunulması, 

uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.  CMI ayrıca 

Ulusal Su Komitesi ya da Önemli Risklerin Önlenmesi İçin Danışma Konseyi için 
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daha sonra hükümete sunulacak olan muhtemel görüşleri hazırlamakla 

sorumludur. 

CMI’nın eş başkanlığını Ulusal Su Komitesi başkanı ya da onun temsilcisi ile 

Önemli Risklerin Önlenmesi İçin Danışma Konseyi başkanı ya da onun temsilcisi 

yapmakta, sekretaryası Risk Önleme Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir.  

CMI toplantıları komisyon kararların hazırlanmasından sorumlu olan küçük bir 

ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ekip 6-8 kişiden oluşmaktadır. 

 Karma Taşkın Komisyonunun eş başkanları 

 Önemli Risklerin Önlenmesi İçin Danışma Konseyi ve Karma Taşkın 

Komitesi ve Ulusal Su Komitesi sekreterleri 

 Yerel otoritelerden 2 temsilci, 

 Havza komitelerinden 1 temsilci 

(SIONNEAU, Fransa’da Taşkın Politikalarının Uygulaması, 2013) 

 

HİDROMETEOROLOJİ ve TAŞKIN TAHMİN SERVİSLERİ DESTEK 

MERKEZİ (SCHAPI) VE ULUSAL TAŞKIN TAHMİN VE HİDROMETRİ 

AĞI   

Le service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 

(SCHAPI) La prévision des crues et l’hydrométrie - le réseau PC&H 

Fransa’da taşkın erken uyarı sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. 2002 yılında 

daha düzenli tahmin yapabilmek için merkezde SCHAPI ve taşrada 20 bölgesel 

taşkın tahmin merkezi kurulmuş olup uyarı sisteminden tahmin sistemine geçiş 

gerçekleştirilmiştir. (KADIOĞLU, et al., 2014) 

Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı 2003 yılında, taşkın uyarısından 

taşkın tahminine geçişi gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. Bu görev, 

Hidrometeoroloji ve Taşkın Tahmin Servisleri Destek Merkezi’ni (SCHAPI),  

taşkın tahmin servislerini (les services de prévision des crues - SPC), hidrometri 

birimlerini (unités d’hydrométrie- HU) kapsayan ve yakında Korsika ve denizaşırı 

hidrolojik izleme birimlerini (CVH)  kapsayacak olan Ulusal Taşkın Tahmin ve 

Hidrometri Ağı (le réseau Pc& H Network) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

(MEDDE, 2013) 
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2006 yılında, hidrometri için yeni bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. 

Mevcut ölçüm ağlarının optimizasyonu konusunda taşra teşkilatı olan 6 DREAL 

ve SCHAPI arasında görev tanımları belirlenmiştir. 2006’dan beri kullanılan bu 

operasyonel sistem ile, taşkın uyarılarının ve ilgili tahminlerin üretimi ve 

yayılması  gerçekleştirilmektedir. 2008 ve 2014 yıllarında ise merkezdeki ve 

taşradaki yapılanmayı güçlendirmek maksadıyla bazı düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir.  2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla merkezde SCHAPI, taşrada 

19 bölgesel taşkın tahmin merkezi (SPC), 27 hidrometri birimi (HU) ve deniz aşırı 

topraklarda da muhtelif birimler (CVH) mevcuttur. (KADIOĞLU, et al., 2014) 

(MEDDE, 2013) Fransa'daki bölgesel taşkın tahmin merkezleri Şekil 14‘de 

gösterilmektedir. 

Fransa’daki hidrometri ağı Ulusal bazda SCHAPI’nin sorumluluğunda olup 

yerelde ise 6 Koordinatör DREAL’in sorumluluğundadır. Koordinatör DREAL 

ölçüm ağlarının dizaynından, strateji geliştirilmesinden, araçların ve kaynakların 

dağılımını düzenlemekten sorumludur. SCHAPI ise ulusal veri tabanın 

yönetiminden, ulusal tavsiyeler ve anlaşmalardan, yeni metotlar ve araçların 

geliştirilmesinden ve verilerin yayınlanmasından sorumludur. 
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Şekil 14 : Fransa'daki bölgesel taşkın tahmin merkezleri (01.07.2014) 

 

 “Taşkın” alarmı, takip eden 24 saat içinde, alarmın rengine bağlı olarak az ya da 

çok önemli, taşkın riski bulunduğuna dair yetkililere ve halka yol göstermektedir. 

Sistem, Météo-France tarafından 2001 yılından beri geliştirilmekte olan 

meteorolojik uyarı gözlem cihazları ile uyumlu olarak kurulmuştur. Söz konusu 

uyarı sistemi, hem valiler ve belediye başkanları da dahil olmak üzere yerel 

yetkililerin hem de halkın, eğer tehlike netleşirse uygun şekilde tepki vermek ve 

durumu daha iyi şartlarda yönetmek için pozisyon almasına imkan sağlar. 

(MEDDE, 2013) 

 Fransa taşkına hazırlıklı olma ve tahmin sistemi saat 10.00 ve 16.00 olmak üzere 

günde iki defa güncellenerek sivil savunma birimlerine iletilmekte ve internet 

sitesinde (www.vigicrues.gouv.fr) yayınlanmaktadır. Söz konusu sistem taşkın 

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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tehlikesine maruz kalabilecek nüfusun yaklaşık % 75’ini kapsamakta olup 7600 

yerleşim birimi dikkate alınmaktadır. (KADIOĞLU, et al., 2014) 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ taşkın risk sistemi hakkında merkezi bilgi 

sitesidir. Meteorolojik alarmın bir parçası olarak, Météo France tarafından da 

aktarılan, SCHAPI ile birlikte üretilmiş iki bileşen “yağmur-taşkın” ve taşkın 

(eşzamanlı yerel yağış olmaksızın) aracılığıyla, bu bilgiyi doğrudan yaymaya 

olanak sağlar. (MEDDE, 2013) 

 

Şekil 15 : Fransa Taşkın Tahmin Haritası Örnek Görüntüsü 

Kaynak: http://www.vigicrues.gouv.fr/ 

Mevcut durumda ani taşkınlar için yağış akış modelleri ve mansapta olan taşkınlar 

için hidrolik modeller kullanılmakta olup taşkına hazırlıklı olma ve tahmin 

sistemini geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar devam 

etmektedir.  

Ani taşkın uyarı servisi için yeni bir sistem geliştirilmesi planlanmakta olup 

mevcut sistemde sadece taşkına tepki süresi 6 saatten fazla olan akarsularda 

tahmin yapılıyorken yeni sistem ile taşkına tepki süresi 2-6 saat arasında olanların 

da sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Yeni sistem ile ayrıca otomatik ve 

uzman görüşü içeren iki farklı tahmin sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. 

(KADIOĞLU, et al., 2014) 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/


76/ 210 

 

  

Otomatik hidrolojik uyarı sisteminin 4.000 alt havzayı kapsaması ve tahmin 

edilen taşkının tekerrür debisine ilişkin uyarının otomatik araçlar ile verilmesi 

planlanmaktadır. Bu sistemde radar vasıtasıyla gözlemlenen yağışların dağılımı 

alınarak, kilometrekareye düşen yağış miktarı hidrolojik modele (IRSTEA 

kurumunun geliştirdiği AIGA-hydro programına) girilerek debiler tespit 

edilmekte, debilerin tekerrür süreleri dikkate alınarak SHYREG programı ile su 

yüzü seviyesi tespit edilmekte ve taşkın uyarısı otomatik olarak verilmektedir.  

Otomatik hidrolojik uyarı sisteminin 2016 yılında devreye girmesi 

planlanmaktadır. 

Uzman görüşü içeren hidrolojik uyarı sisteminin ise taşkın tehlikesine maruz 

kalma ihtimalleri yüksek olan 200 alt havzayı kapsaması, tahmin edilen taşkının 

hasar verme ihtimaline ilişkin uyarıların otomatik araçlara ilaveten uzman görüşü 

ile yorumlanarak verilmesi planlanmaktadır.  

Uzman görüşü içeren hidrolojik uyarı sisteminde radar vasıtasıyla gözlemlenen 

yağışların dağılımı kullanılarak hidrolojik ve hidrolik modeller ve muhtelif araçlar 

ile debi ve yayılım alanı uzmanlar tarafından tahmin edilerek uyarılar verilecektir. 

2017 yılından itibaren kademeli olarak devreye girmesi planlanmaktadır. 

(KADIOĞLU, et al., 2014). 

SCHAPPI aşağıdaki hizmetlerden sorumludur:  

1-  Ulusal düzeyde: 

- Taşkın tahmin görevlerinin desteklenmesi: Bu kapsamda, taşkın tahmin alanında 

yer alan, daha genel olarak hidroloji ve hidrometri alanında yer alan kurumlar için 

organizasyon, koordinasyon, destek, danışma ve eğitim hizmetleri görevleri 

bulunmaktadır. Bu servis aynı zamanda bilimsel ve teknik ajanslar ile birlikte 

taşkın tahmin alanında bilim ve teknolojinin ulusal koordinasyonunu da 

sağlamaktadır.  

- Merkezi olmayan taşkın tahmin servisleri ile birlikte taşkın uyarı haritasının 

oluşturulması ve Météo-France’ın meteorolojik tehlike haritası oluşturulması ile 

ilgili departmanlarıyla işbirliği yapılması: Servis hidrometeorolojik durumun 
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değişiminin değerlendirilmesinde rol alan Risk Önleme Genel Müdürlüğünü, 

Planlama,  Bayındırlık ve Doğa Genel Müdürlüğünü ve bölgesel çevre 

departmanlarını bilgilendirir.  (MEDDE, 2008)  

2 -  Bilim Dairesi Başkanı tarafından sağlanan teknik ve idari hizmetler. 

Başkan Çevre Bakanı kararıyla atanır. Görevinin bir parçası olarak uygulayacağı 

hizmetlerin eylem programını,  yönlendirme kuruluna danıştıktan sonra, Doğal ve 

Hidrolik Riskler Başkanına sunar. Doğal ve Hidrolik Riskler Başkanını 

faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirir ve, bir kopyası Planlama, 

Bayındırlık ve Doğa Genel Müdürlüğüne de gönderilen, yıllık faaliyet raporunu 

Doğal ve Hidrolik Riskler Başkanına gönderir. Servise ait cihazların kurulumu ve 

işletilmesinin teknik ve bilimsel kalitesinin değerlendirilmesini, gerektiğinde 

dışarıdan uzmanları da dahil ederek, izler. Doğal ve hidrolik risk başkanlığı 

temsilcisi olarak ve birimdeki devlet temsilcisiyle işbirliği içerisinde, güncel 

hidrolojik olaylar ile ilgili iletişim eylemlerine, taşkın tahmin servislerine bütünsel 

bir bakış açısını teşvik ederek ve Météo-France’ın bölgelerarası merkezleri ve 

ulusal tahmin merkezi ile işbirliği içinde yardım eder.  

Servisin iç organizasyonu Çevre Bakanının talimatıyla düzenlenir. Servisin 

yönlendirme komitesi ve bilimsel ve teknik komite olmak üzere iki danışma 

organı vardır:. (MEDDE, 2008)  

Yönlendirme komitesi, servisin eylem programı ve uygulama koşulları konularını 

görüşür. En az yılda bir kez toplanır. Devlet temsilcileri, servis temsilcileri ve 

kalifiye bireylerden oluşmaktadır. 

Bilimsel ve teknik komite, kılavuzlar, uyum, materyallerin sertifikasyonu, ölçüm 

ve modelleme araçları konusunda çalışma ve araştırma programları konularını 

görüşür. Hidroloji ve taşkın tahmininde devletin teknik birimleri ve kamu 

kurumları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve teknik faaliyetlerin 

koordinasyonuna yardım eder. Kamu kurumlarının taşkın tahmin alanında faaliyet 

gösteren departman, bilimsel ve teknik servislerinin temsilcileri ile birlikte taşkın 

tahmin alanında tanınmış kişilerden oluşmaktadır. (MEDDE, 2008)  
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Yönlendirme komitesinin ve bilimsel ve teknik komitenin oluşumu, 

organizasyonu ve işleyişi Çevre Bakanının talimatıyla düzenlenir. Bu servis, 

taşkın tahmin servisleri ve merkezi olmayan servisler için ve bu servislerin 

görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan meteoroloji ile ilgili araçları, 

prosedürleri, ürünleri, metotları ve veri tutarlılığını Météo-France ile birlikte tespit 

eder. 

Merkezi Hidrometeoroloji ve taşkın tahmin destek servisi, yönetim ekibine 

ilaveten aşağıdaki birimleri içermektedir: 

- Genel Sekreterlik  

- Alarm ve hidrometeorolojik tahmin merkezi  

- Veri üretimi ve hidrometri birimi 

- Modelleme ve operasyonel hidroloji birimi 

- Bilgi sistemleri bölümü 

(MEDDE, 2008)  

METEO-FRANCE  

Meteo-France atmosferi, okyanus yüzeyini, kar örtüsünü gözlemleyen ve bunlar 

hakkında tahminler yapan ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir kurumdur. 

Öncelikli görevi insanların ve varlıkların meteorolojik güvenliğini sağlamaktır. 

Bu kapsamda tehlikeleri, onların sonuçlarını ve koruma tedbirlerini belirten 

Meteorolojik Alarm Haritası oluşturulmaktadır. Bu araç, çığ/heyelan riski  

tahmini bültenleri, metropol hava uyarıları ile deniz bültenleri ve izleme ve 

hortum uyarı sistemi aracılığıyla tamamlanmıştır. (Météo-France) 

Meteo-France bünyesinde Ulusal tahmin merkezi (CNP), 7 bölgesel merkez ve 

denizaşırı topraklarda ofisleri bulunmaktadır. (Météo-France) 
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Şekil 16 : Meteo-France Bölgeleri 

Kaynak : (Météo-France) 

Ulusal tahmin merkezi sayısal hava tahmin modelinin işletilmesinden sorumlu 

olup taşkına hazırlıklı olma ve tahmin sisteminin çıktılarının koordinasyonunu 

yapmaktadır. Sinoptik ölçek ve üzerindeki tahminlerden sorumlu olup SCHAPI 

ile koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. 
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Şekil 17 : Fransa Meteorolojik Alarm Haritası  

Kaynak: http://vigilance.meteofrance.com/ 

Meteorolojik hazırlıklı olma sistemi genel olarak şiddetli yağmurlar neticesinde 

oluşan ani taşkınlarla ilgili olup taşkın uyarı sistemi ile koordineli olarak bilgi 

aktarmaktadır. 

Meteo-France meteoroloji alanında ARGE faaliyetlerini 60 teknik personel ile 

sürdürmektedir. Dalga modeli, fırtına kabarma modeli, petrol sürüklenme modeli, 

buzlanma ve türbülans gibi uçuşla ilgili modeller, hidroloji modelleri vb. gibi 

çalışmalar yürütülmektedir. Meteo-France ARGE alanında Avrupa Birliği ile 

işbirliği yapmakta olup Avrupa Birliği projelerinde yer almaktadır. (KADIOĞLU, 

et al., 2014) 

Yağış gözlemleri 1200’ü otomatik olmak üzere 10.000 yağış gözlem istasyonu ile 

yapılmaktadır. 6 dakikada bir veri transferi yapılabilmekte olup BDCLIM adlı 

veritabanında veriler depolanmaktadır. Ayrıca 2014 yılı itibariyle 26 radar mevcut 

olup 2011-2016 yıllarını kapsayan iyileştirme programı halen devam etmektedir.   

Meteo-France Savunma Bakanlığının da meteorolojik ihtiyaçlarını karşılamakta 

ve uçuş güvenliği için gerekli meteorolojik desteği sağlamaktadır. (KADIOĞLU, 

et al., 2014) 
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Kurumun güçlü yanlarından birisi tüm zaman ve mekan ölçeklerinde operasyonel 

araştırma alanlarının tümünü kapsamasıdır. Mühendislerin ve bilim adamlarının 

çalışmaları arasındaki çapraz besleme en temel niteliktir. 

Uluslararası ölçekteki referans birim olarak, Météo-France meteorolojik işbirliği 

alanındaki anahtar kurumlar içerisinde önemli bir rol oynar: Dünya Meteoroloji 

Örgütü (WMO), Avrupa Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), Eumetsat,  Avrupa 

meteoroloji uydu operatörü ve Eumetnet. Météo-France Ulaştırma Bakanlığının 

denetimi altındadır. (Météo-France) 

ÇEVRE, PLANLAMA VE İSKAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   

(Directions Régionales De L’environnement, De L’aménagement Et Du 

Logement-  DREAL) 

Devlet reformunun bir parçası olarak, kamu politikaları modernizasyon konseyi 

2007’de Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının birleşik bölgesel teşkilatının 

kurulmasına karar vermiştir.  Bu yeni bölgesel yapı (Çevre, Planlama ve İskan 

Bölge Müdürlüğü – DREAL), Grenelle Çevre, iskan ve şehircilikten 

kaynaklananlar dahil olmak üzere,  sürdürülebilir kalkınma politikalarını 

yürütmektedir. DREAL; Çevre Bölge Müdürlükleri (DIREN), Teçhizat Bölge 

Müdürlükleri (DRE) ve Endüstri, Araştırma ve Çevre Bölge Müdürlükleri’nin 

(DRIRE),  yerini almış olup endüstriyel kalkınma ve meteoroloji hariç bu 

kurumların görevlerini devam ettirmektedir. (MEDDE, 2011) 

Üç bölge servisinin birleşimi ile (DIREN’ler, DRE, DRIRE’ler) aşağıdaki 

amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir: 

 Sürdürülebilir Kalkınma aktörleri arasında tutarlılığın sağlanması ve yasal 

altyapının güçlendirilmesi, 

 Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının  politikalarının, özellikle Grenelle 

Environment ile ilişkili olanlarının, bölgelerdeki kontrolünün tek elden 

sağlanması ,  

 İskan sağlama, kentsel dönüşüm ve standartların altında yerleşimle 

mücadelenin kalkınmadaki rolünün tekrar tasdik edilmesi, 

 çalışma yöntemlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi.  
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Genişletilmiş yetkileri sayesinde DREAL’ler farklı yaklaşımlardan faydalanmakta 

ve bu da kararlarının daha anlamlı ve tutarlı olmasını sağlamaktadır.  

DREAL Havza Valisi altında, Havza bazında taşkın yönetimi ile ilgili çalışmaları 

yürütmektedir. DREAL’in yapılanması bölgeler düzeyinde olmakla birlikte, 

Taşkın Direktifi sonrasında havza düzeyinde yönetime geçilmesi ile beraber, her 

bir havza için tüm havzadan sorumlu olacak Koordinatör DREAL bölge 

Müdürlükleri tayin edilmiştir. (KINACI, et al., 2012)(SIONNEAU, Fransa’da 

Taşkın Politikalarının Uygulaması, 2013)(SIONNEAU, Flood Risk Management 

in France, 2014) 

Bölge valisinin yetkisi altında DREAL’ler ayrıca Grenelle Çevrenin 

uygulanmasına yönelik görev üstlenir ve aşağıdakilerden sorumludur.   

 Çevre, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma konularında devlet politikalarını 

geliştirmek ve uygulamak, 

 İskan sağlama, kentsel dönüşüm ve standartların altında yerleşimle mücadele 

konusunda devlet politikalarını geliştirmek ve uygulamak,  

 Standartların altında yerleşimle mücadele ve  kentsel dönüşüm  

 Devlet tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin uygulamasında, bu tedbirlerin 

çevresel etkilerini belirlemek ve değerlendirmek için, sürdürülebilir 

kalkınmanın prensiplerinin ve amaçlarının entegrasyonunu sağlamak,   

 Planlarda, programlarda ve projelerde idari makamları çevre yetkilisi olarak 

yerine getirdikleri görevlerde desteklemek, 

 Bakanlığın ve bölgedeki kamu kuruluşlarının strateji oluşturmasına ve bu 

stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunmak, 

 Departmanın çevre ve toprağı etkileyen projelerinin geliştirilmesinde 

vatandaş katılımını teşvik etmek, 

 Sürdürülebilir kalkınma konularında vatandaşın bilgilendirilmesi, eğitim ve 

öğretimine katkıda bulunmak,  

 Risk farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak,  
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 Su yönetimi master planı, tedbirler programı, su durumu izleme programı ve 

su bilgi sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesine katkıda 

bulunmak,  

 Su kaynaklarının yönetimi ve taşkın riskinin önlenmesi için gerekli 

eylemlerin koordinasyonu sağlamak,  

 Bölgeler arası düzeyde suyla, sucul çevrelerin ve balıkçılığın korunmasıyla 

ilgili politikaların uygulanmasındaki tutarlılığın sağlanması,  

 Su ajansının eylemlerinin takip edilmesi,  

 Havzadaki bölgeler arası programlar için Bakanlığın kredilerinin 

programlanması ve dağıtılmasının hazırlanması. (SIONNEAU, Fransa’da 

Taşkın Politikalarının Uygulaması, 2013) 

 

NEHİR HAVZASI KOMİTELERİ 

Havza komitesinin merkezinin bulunduğu bölgenin valisi “Havza Valisi” olarak 

görev yapmaktadır. Havza Valisi bölgeler ve departmanlardaki faaliyetlerin 

birliğinin ve uyumluluğunun sağlanması için havza bazında devlet politikalarının 

ve su kaynaklarının yönetiminin koordinasyonunu sağlar. (AIDA, 2000) 

 Ülke genelinde 6 adet Nehir Havzası Komitesi bulunmakta olup bu kurullar 

havza bazlı su yönetiminden sorumludur. Bu 6 nehir havza komitesi 1964’de 

çıkarılan Su Kanunu ile kurulmuştur.   

Havza Komiteleri aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır;(AIDA, 2000) 

1. Genel ve bölgesel konseylerin, çoğunlukla da belediyelerin veya bunların 

su ile ilgili gruplarının temsilcileri, (%40) 

2. Su ve sucul ortam kullanıcıları, sosyal ve profesyonel organizasyonlar 

(STK’lar dahil), çevre koruma birlikleri vb. paydaşlar, (%40),  

3. Devlet temsilcileri (%20). 

Havza komitesi başkanı ilk iki grubun temsilcileri tarafından seçilmektedir.  
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Yukarıda değinilen üç grubun üyelerinden bir alt havzayı temsil edenler,  bir araya 

gelerek bölgesel komisyon oluşturabilirler. Bunun amacı bu alt havza için gerekli 

olan öncelikli eylemleri havza komitesine önermek ve bu önerilerin 

uygulanmasını sağlamaktır. 

HAVZA TAŞKIN KOMİTELERİ 

Havzadaki Bölgesel Kamu kuruluşları, mekânsal planlama ve şehircilikten 

sorumlu yerel otoritelerinden aktörleri içeren havza komitesi Bakanlık tarafından 

verilen talimatla oluşturulmuştur.  Bu oluşum ulusal düzeydekiyle benzerdir. 

Havza düzeyinde de dolayısıyla yerel aktörlerin bir araya geldiği, havza 

düzeyindeki taşkın riski yönetimi politikasının ve Ani Taşkın Planları ve Taşkın 

Önleme Eylem Programlarının tartışıldığı genel bir forum 

niteliğindedir.(SIONNEAU, Fransa’da Taşkın Politikalarının Uygulaması, 2013) 

Havza Taşkın Komitesi ve taşkın alanındaki diğer aktörler ( kıyı bölgeleri ve sınır 

aşan sularla ilgili aktörler dahil olmak üzere) Taşkın Direktifinin havzadaki çeşitli 

bileşenlerinin uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, bu Komitenin 

nehirler için tedbirler programının ve Su Ajansı Su Yönetimi Master Planının 

onayına ilişkin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:(SIONNEAU, Fransa’da Taşkın 

Politikalarının Uygulaması, 2013) 

- Ani Taşkın Planları (PSR) ve Taşkın Önleme Eylem Programlarının (PAPI) 

uygulanmasının kontrol edilmesi ve bu planların ulusal ve yerel hükümlerine 

ilişkin görüşlerin bildirilmesi (Ulusal Karma Taşkın Komisyonu için Danışma 

Komitesi)  

- Ulusal düzeyde ele alınmayacak olan ‘Küçük’ (maliyeti 3 milyon avrodan az 

olan) Taşkın Önleme Eylem Programlarının (« petits » PAPI) belirlenmesi. 

Ancak havza taşkın komitelerinin ‘Küçük’ Taşkın Önleme Eylem Programları 

(« petits » PAPI) haricinde verdiği onaylar bakanlık için tavsiye niteliği taşımakta 

olup bu harita ve planlar ancak bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe 

girmektedir. (SIONNEAU, Flood Risk Management in France, 2014) 
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SU AJANSLARI 

Su Ajansları,  çevre kanununda belirtilen su yönetimi ve geliştirilmesi (madde 

L.212-1) ve arazi kullanımı deseni ve su yönetimi (madde L.212-3) ile ilgili 

düzenlemeleri uygulayan, su kaynaklarının ve sucul ekosistemlerin dengeli ve 

etkin kullanımı, su temini, taşkın kontrolü ve sürdürülebilir kalkınmayı 

destekleyen bir kamu kurumudur. (AIDA, 2000) 

Su ajansları bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul aşağıdaki 

üyelerden oluşur:  

1. Kararname ile atanmış bir başkan, 

2. Havza komitesinde yer alan 1. Grup
15

 tarafından kendi içlerinden atanmış 

temsilciler 

3. Havza komitesinde yer alan 2. Grup
16

 tarafından kendi içlerinden atanmış 

temsilciler 

4. Devlet veya kamu kurumu temsilcileri 

5. Su Ajansı temsilcisi  

2, 3 ve 4. Maddede yer alan gruplarının temsilci sayısı eşittir. (AIDA, 2000) 

Su Ajanslarının hedefi suyun ekonomik kullanımının çevreye uygun şekilde 

sağlanmasıdır.(KINACI, et al., 2012) Su ajansları, su ve sucul ortamın, içme suyu 

temininin, akım düzenlenmesinin ve ekonomik aktivitelerin sürdürülebilir 

gelişimini, iyi dengelenmiş ve etkili yönetimini teşvik ederek, Su Geliştirme ve 

Yönetim Master Planlarının (SDAGE Su Çerçeve Direktifinin Fransız Yönetim 

Planı)  amaçlarını ve hükümlerini uygularlar. Su politikası ve su yönetimi ana 

planı (SDAGE) için mali araç görevi üstlenmektedir. (Sites des agences de l’Eau) 

(KINACI, et al., 2012)  

Fransa’da Nehir havza bölgelerinin birlikte yürütülen yönetimi prensibi 

çerçevesinde düzenlenmiş olan devlet su politikasının uygulanmasındaki önemli 

                                                 

 
15 Genel ve bölgesel konseylerin, çoğunlukla da belediyelerin veya bunların su ile ilgil gruplarının 
temsilcileri 
16 Su ve sucul ortam kullanıcıları, sosyo-profesyonel organizasyonlar (STK’lar dahil), çevre 

koruma birlikleri vb. paydaşlar 
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aktörler olan su ajansları iyi su durumuna ulaşabilme nihai hedefi ile çok yıllık 

eylem planları çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. (Sites des agences de 

l’Eau) 

 Su ajansları, Aşağıdaki öncelikli hedefler ile Fransa havzalarında  iyi su durumu 

hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunurlar: (Sites des agences de l’Eau) 

 Tüm kaynaklardan kaynaklı kirleticilerin azaltılması,  

 Temin edilen suyun kalitesinin garanti altına alınması, 

 Su kullanan ekonomik aktivitelerin sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi, 

 Sucul ortamların  ve sulak alanların korunması ve rehabilitasyonu,  

 Akış düzenlemesi (doğal taşkın alanları ve nehirlerin bakımı), 

 Atıksu arıtımı ve içme suyu ile ilgili olarak kentsel - kırsal dayanışmanın 

ilerletilmesi, 

 İnsani dayanışma ve uluslar arası işbirliğinin teşvik edilmesi, 

 Su ve sucul ortamların yönetimi ve sürdürülebilir şekilde korunması hakkında 

toplumu bilgilendirme ve toplumun ve okul çağındaki çocukların 

farkındalığının arttırılması. 

Sürdürülebilir su yönetimini gerçekleştirebilmek için su ajanslarının kullandıkları 

ekonomik enstrümanları bulunmaktadır ( ücretler ve sübvansiyonlar). Su suyu 

öder ilkesi ile hareket edilmektedir. Bu konuda devletin yasal düzenlemesi, su 

ajanslarının ise teşviki bulunmaktadır. Bu amaçla “Kirleten ve Kullanan Öder", 

"Temizleyen ve düzenleyen destek alır" prensipleri uygulanmaktadır. Kirletici ve 

kullanıcılardan alınan ücretler/vergiler ajans bütçesine aktarılır. Ajansın gelirleri 

bu vergilerden karşılanmaktadır. Bunun dışında devletten hiçbir gelirleri 

bulunmamaktadır. Projelerin desteklenmesinde de kirleticilerden ve 

kullanıcılardan toplanan bu ücretler kullanılmaktadır. (KINACI, et al., 2012) 

 Su ajanslarının ücretleri, koruma prensibi ve çevreye zararı giderme prensibi 

kapsamında kullanıcılardan ( tüketiciler ve ekonomik faaliyetler) alınan çevre 
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vergisi gelirleridir. Ücretler havza dayanışması temelinde bir havuzda 

toplanır. 

 Ücretlerin büyük bir kısmı mesken kullanıcıları tarafından yapılan su faturası 

ödemelerinden elde edilir.  Her mesken sahibi böylelikle su ücreti 

aracılığıyla, kamu yararı ve çevre için bu aktiviteye bireysel katkı sağlar.  

 Bu ücretler sayesinde, çevre ajansları kendi müdahale programları 

çerçevesinde (sübvansiyonlar ve ikrazlar) su kaynaklarının dengeli yönetimini 

gerçekleştirmek amacıyla,  nehir havza eylemleri ya da kamu yararına 

projeler gerçekleştiren kamu kurumlarına ve özel şahıslara finansal destek 

sağlayabilirler. 

 Su ajanslarının bazı sonuçlar elde etmeleri gerektiği için ( Örneğin; iyi su 

statüsü), sucul ortamlardaki projeleri seçerek, önleyici eylemlere öncelik 

vererek, düzenleyici eylemler (su kontrol), yerel eylemler ve bölgesel 

eylemler (tedbirler programı) ile koordinasyon içinde çalışarak, 

müdahalelerin ( yardım) çevresel optimizasyonunu kolaylaştırırlar.  (Sites des 

agences de l’Eau) 

  
Tablo 6 : Su ajanslarının 2010 -2015 programı çerçevesinde müdahale konuları  

 2010 -2015 programı çerçevesinde müdahale konuları (% olarak)  

Kentsel evsel atıksu arıtımı  55,8% 

İçme suyu temini  8,4% 

Politika Uygulamaları 6,8% 

Endüstriyel kirlilik ile mücadele  5,7% 

Sucul ortam kalitesinin eski haline getirilmesi 10,3% 

Tarımsal kirlenme ile mücadele   6,5% 

Kaynakların nicel yönetimi 6,5% 

Kaynak: (Sites des agences de l’Eau) 
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Su ajansları tarafından ayrıca havzadaki su bütçesinin dengelenebilmesi için 

tedbirler uygulamaktadır. Bu amaçla debi için eşik değerler ve bunlara bağlı 

olarak renk kodları belirlenmekte, bu eşik değerlere göre faaliyetlere izin 

verilmekte, kısıtlama getirilmekte veya hiçbir faaliyete izin verilmemektedir. 

(KADIOĞLU, et al., 2014) 

Fransa’da Su Demokrasisi ve su politikası uygulama stratejisinin katılımcı şekilde 

geliştirmesi,  su ajanslarının sekretaryasını yürüttüğü havza komiteleri 

aracılığıyla, 40 yıldan daha fazla bir süredir büyük nehir havza bölgelerinde özgün 

bir şekilde uygulanmıştır. (Sites des agences de l’Eau) 

Havza komiteleri, her bir nehir havza bölgesinden  (Anakara’da 6) tüm  paydaşları 

(yerel yönetimler/mahalli idareler, imalatçılar, çiftçiler, Devlet, tüketiciler, 

NGO’lar, vs.) birleştiren müzakere organlarıdır. Havzanın su ve sucul 

ortamlarının yönetim stratejisini belirlerler. Su ajansının her bir nehir havza 

bölgesindeki programı ve kanun tarafından konmuş limitler içindeki ücret 

oranlarını oylarlar.  

Fransa’nın Denizaşırı havzaları için ise benzer fakat değiştirilmiş bir organizasyon 

( havza komitesi, su ofisi) bulunmaktadır.(Sites des agences de l’Eau) 

 

CEREMA (RİSK, ÇEVRE, MOBİLİTE VE MEKÂNSAL PLANLAMA 

ARAŞTIRMA VE UZMANLIK MERKEZİ) 

Eski adı CETE olan CERAMA adlı kurum bilimsel ve teknik uzmanlık gerektiren 

konularda uzmanlaşmayı hedefleyen, kamu politikalarının ulusal ve yerel 

otoritelerce uygulanması ve değerlendirilmesi gibi görevleri bulunan teknik bir 

kurumdur.  

Kurumsal yapı olarak Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı ile 

Bölgesel Eşitlik ve Konut Bakanlığına bağlıdır.(KADIOĞLU, et al., 2014) 
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21 kişilik yönetim kurulu olan yönetim yapısında ulusal ve yerel otoritelerden 

temsilciler bulunmakta olup kurumun yıllık faaliyetlerini belirlemektedirler. 

Kurum tarafından sunulan hizmetler şunlardır; 

 Mühendislik Hizmetleri 

 Değerlendirme 

 Metodoloji geliştirme 

 Test ve İzleme 

 Araştırma 

 Sertifikasyon 

 Standartlaştırma  

Kurum, 5 ana başlıkta çalışmaktadır.  

 Risk Yönetimi 

 Enerji ve İklim 

 Altyapı ve Ulaştırma 

 Deniz ve Okyanus Kıyı Alanları 

 Şehircilik 

Fransa’da CERAMA tarafından Taşkın Risk Yönetiminin bileşeni olan Taşkın 

Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının 

oluşturulması konusunda farklı yöntemler ve yazılımlar (Exzeco, Cartino,vb.) 

geliştirilmiştir. (KADIOĞLU, et al., 2014) 

 

         

Şekil 18 : EXZECO ve CARTINO programları ve uygulamaları 
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IRSTEA KURUMU 

IRSTEA mekânsal yönetim ve 

kaynak yönetimi alanlarında 

faaliyet gösteren bilimsel, 

teknolojik araştırmalarda 

bulunan, Tarım Bakanlığı ve 

Ekoloji Bakanlıklarına bağlı bir 

araştırma kurumdur. Kurumun 9 

merkezi ve 24 araştırma birimi 

bulunmaktadır.  

Kurum tarafından akım 

istasyonlarından alınan veriler 

ile yağış ve taşkın simülasyonlarını yapmak amacıyla SHYREG, ölçüm istasyonu 

bulunmayan havzalarda ani taşkın tahmini için de AIGA yazılımları 

geliştirilmiştir.  

IGN FRANSA ULUSAL HARİTALAMA AJANSI 

Fransa topraklarında fiziksel coğrafya ve arazi kullanım haritalandırılması, ulusal 

orman envanterinin kaydının tutulması ve güncellenmesi ve bu alanlarla ilgili tüm 

verilerin üretimi, saklanması, dağıtılması gibi faaliyetlerden sorumludur. 5 

araştırma laboratuvarı, 5 uluslararası ofisi, 1 uzay araştırma merkezi, 1 hava 

araştırma birimi bulunmaktadır. Kurumun çalıştığı alanlar şunlardır; 

 Haritalandırma 

 Kadastro / Arazi Planlama 

 Çevre Risk Yönetimi 

 Tarım/Ormancılık 

 Özel Güvenlik / Savunma 

 Enerji Hatları  

Özellikle LIDAR adlı teknikle çok 

yüksek çözünürlü ve yüksek hassasiyetli 

veri üretimi yapılmakta ve taşkın 

haritalandırma çalışmalarında altlık veri olarak kullanılmaktadır.   

Şekil 19 : AIGA programının yapmış olduğu 

yağış projeksiyonu 

Şekil 20 : LIDAR'dan Üretilmiş 

DTM 
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2.4. ROMANYA 

2.4.1. Genel Bilgi 

Romanya’nın nüfusu 21,5 

milyon ve yüzölçümü 238,392 

km
2
’dir. Romanya güney doğu 

Avrupa’da yer almaktadır. 

Güneyde ana özellik göz 

alabildiğine Tuna vadisi iken 

kuzeyde dağlıktır. Nehir 

Karadeniz’e yaklaşırken bir 

delta oluşturur. 

 

Romanya’nın yüzölçümünün % 97,4’ü, uluslararası Tuna Nehir Havza Bölgesinin 

bir parçası olup Tuna Nehir Havza Bölgesinin yüzölçümünün  yaklaşık %29’unu 

oluşturmaktadır. Tuna Nehir Havza Bölgesinin Romanya kısmı 11 alt havzayı 

kapsamaktadır. (European Comission, 2012) 

Romanya’nın güney 

batıda Sırbistan, 

güneyde Bulgaristan, 

batıda Macaristan, 

kuzeyde Ukrayna ve 

kuzey doğuda Moldovya 

ile paylaşılan akarsu 

kolları olan 1 nehir 

havza bölgesi 

bulunmakta olup 

Havzalar ile ilgili 

bilgiler Tablo 7’de  verilmektedir. . (European Comission)  

 

Şekil 21 : Romanya İdari Haritası 

Şekil 22 : Romanya Nehir Havzaları 
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Tablo 7 : Romanya Nehir Havzası Bölgeleri 

NHB/  

Alt Havza 

İsim  Boyut (km
2
)  Romanya 

içindeki oranı 

%  

Paylaşılan 

Ülkeler  

RO1000  Danube  238.391   BG, HU, MD, 

RS, UA 

Alt Havza 

SO  Someş - Tisa  22380  9.4  HU, UA 

CR  Crişuri  14860  6.3  HU 

MU  Mureş  28310  11.9  HU 

BA  Banat  18393  7.7  RS 

JI  Jiu  16676  47.1  - 

OT  Olt  24050  10.1  - 

AG  Argeş - Vedea  21479  9  - 

IL  Buzău - 

Ialomiţa  

24699  10.1  - 

SI  Siret  28116  11.9  UA 

PR  Prut - Bârlad  20267  8.5  MD, UA 

DL  Dobrogea 

Litoral  

19161  8  BG, MD, RS, 

UA 

 Kaynak: (European Comission, 2012) 

2.4.2. Yasal Çerçeve  

Romanya’da taşkın riski yönetiminin dayanağını oluşturan mevzuat listesi aşağıda 

verilmektedir. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin  taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve 

yönetimi hakkında, 23 Ekim 2007 tarihli 2007/60/EC Direktifi, 

2. Müteakip tadilatlar ve değişikliklerle, Su Kanunu (No 107/1996) 

3. Havza komitelerinin organizasyon ve işleyiş kurallarını onaylayan Hükümet 

Kararı No 1,212/2000 

4. Ulusal Kalkınma Planını onaylayan 575/2001 No’lu Kanun, Kısım V- Doğal 

Risk Alanları 

5. Sonraki tadilatlarla yeniden yayınlanan sivil savunma hakkında 481/2004 

No’lu Kanun, 

6. Tadilat ve değişiklikleri 15/2005 No’lu Kanunla onaylanmış,   Acil Durum 

Yönetimi Ulusal Sistemiyle ilgili Acil Durum Yönetmeliği (No 21/2004) 
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7. Müteakip tadilat ve değişikliklerle 363/2002 No’lu Kanunla onaylanmış,   

acil durumlar için toplum kamu hizmetinin oluşturulması, organizasyonu ve 

işleyişi ile ilgili  88/2001 No’lu Yönetmeliği, 

8. Profesyonel acil durum servislerinin organizasyonu, işleyiş ve 

sorumluluklarına ilişkin 1,492/2004 No’lu Hükümet Kararı, 

9. Acil durum operasyon merkezleri ve komitelerinin yapısal organizasyonu, 

görevleri, işleyiş ve bağışta bulunma hakkındaki Çerçeve Yönetmeliğini 

onaylayan  1,491/2004  No’lu  Hükümet  Kararı, 

10. Müteakip tadilatlarla Acil Durumlar Genel Teftiş Kurulunun organizasyon, 

işleyiş ve organizasyonal yapısı Kurallarını onaylayan 1,490/2004 No’lu  

Hükümet  Kararı, 

11. Müteakip  tadilatlar ve değişikliklerle Acil Durumlar Ulusal Komitesinin 

organizasyon ve işleyişi hakkında 1,489/2004 No’lu  Hükümet  Kararı, 

12. Acil durumların önlenmesi ve yönetimiyle ilgili,Bakanlıklar, diğer merkez 

organlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan, ana destek 

görevlerinin tayinini onayan   2288/2004  No’lu  Hükümet Kararı,  

13. Taşkın, tehlikeli meteorolojik  olaylar, hidrolik yapılarda kaza ve kazayla 

kirlenme olması halinde acil durum yönetim Yönetmeliğini onaylayan, 

Devlet Bakanı,  İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığının 

638/420/2005 No’lu talimatı 

14. Taşkın olması halinde acil durum yönetimi için, taşkın durumlarında Valinin 

Acil Durum Yönetimi Kılavuzunu ve Belediye Başkanı Acil Durum 

Yönetimi Kılavuzunu onaylayan, Yönetim ve  İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve 

Su Yönetimi Bakanlığının 1,240/2005/1,178/2006 No’lu talimatı 

15. Taşkın Risk Yönetimi Ulusal Stratejisini onaylayan 1,854/2005 No’lu 

Hükümet  Kararı,  

16. Müteakip  tadilatlarla taşkın önleme, koruma ve azaltma Ulusal Planını 

onaylayan 1,309/2005  No’lu Hükümet  Kararı,  

17. Ulusal İyileştirme Planını, Bölüm II – Su’yu onaylayan 171/1997 No’lu 

Kanunu değiştiren 20/2006  No’lu Kanun, 
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18. Müteakip  tadilatlar ve değiştirmelerle,  46/2008 No’lu Kanun  - Orman 

Kanunu, 

 

19. Müteakip  değiştirmelerle, yeniden yayımlanan 138/2004 No’lu Arazi Islah 

Kanunu, 

20. Yeniden yayımlanmış, 195/2001 No’lu Gönüllülük Kanunu 

21. Doğal tehlike alanları iyileştirme ve planlamasının minimum içerik 

gereksinimlerinin dokümantasyonu için detaylı prosedürleri onaylayan 

382/2003 No’lu Hükümet Kararı, 

22. Müteakip    tadilatlar ve değiştirmelerle, acil durumlar gönüllü servislerinin 

teşkilat yapılarının  performans ve gelir sağlama kriterlerini  onaylayan 

718/2005 No’lu Yönetim ve İçişleri Bakanlığı Talimatı,  

23. Müteakip    tadilatlar ve değiştirmelerle, kentsel ve kırsal bölgeler yönetimine 

dair   21/2002  No’lu  Yönetmelik,  

24. Müteakip    tadilatlar ve değiştirmelerle,  yeniden yayınlanan,  valiler ve 

valilikler ile ilgili  340/2004  No’lu Kanun  

25. taşkın ve toprak kayması doğal risk haritalarının hazırlanması ve içeriklerine 

ilişkin  yöntem standartlarını onaylayan  447/2003 No’lu Hükümet Kararı, 

26. Taşkın etkilerini önleme ve azaltma için koruyucu tedbirler genel planını 

onaylayan  1,286/2004 No’lu Hükümet Kararı, 

27. Müteakip    tadilatlar ve değiştirmelerle,  Çevre ve Orman Bakanlığının 

teşkilat/kuruluş ve işleyişi hakkında  1,635/2009   No’lu Hükümet Kararı, 

28. “Romanya Suları” Ulusal İdaresinin kurulması hakkındaki 107/2002 No’lu 

Hükümet Acil Yönetmeliğini onaylayan 404/2003 No’lu Kanun, 

29. Bakanlıklar arası Su Konseyinin kuruluş ve işleyişini onaylayan 316/2007 

No’lu Hükümet Kararı, 

30. İlave olunan tadilatlarla, Ulusal Çevre Politikasının , düzenlenmesi ve işleyişi 

hakkında 112/2009 No’lu Hükümet Kararı, 

31. Bakanlıklar arası Acil Durum Komitesi ve  Acil Durum Operasyon 

Merkezinin kuruluş ve işleyişini onaylayan Çevre Ve Orman Bakanlığı 

Talimatı, 
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32. 265/2006 No’lu Kanunla yapılmış tadilatlar ve değişiklikleri onaylayan, 

müteakip tadilatları ve değişiklikleri olan, çevre koruma ile ilgili  195/2005  

No’lu Hükümet Acil Yönetmeliği, 

33. Plan ve programlar için çevresel değerlendirme uygulama prosedürünü 

belirleyen 1,076/2004   No’lu Hükümet Kararı, 

34. Müteakip tadilatları ile , Ulusal Hava Tahmin İdaresinin kurulması 

hakkındaki 216/2004 No’lu Kanun 

35. Rehberlik programlarının hazırlanması için teknik talimatlar ve yöntemleri 

onaylayan 1,258/2006 No’lu Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Talimatı 

36. Müteakip tadilatları ile inşaatta kalite ile ilgili 10/1995 No’lu Kanun, 

37. Müteakip tadilatları ve değişiklikleri ile yeniden yayınlanmış, yapı işlerini 

yetkilendiren,  50/91 No’lu Kanun , 

38. Müteakip tadilatlar ile 707/2001 No’lu Kanun tarafından , değişiklikler ile 

onaylanan, İnşaatlarda Devlet Denetiminin  - SIC, kurulması hakkındaki 

63/2001 No’lu Yönetmelik, 

39. Müteakip tadilatlar ve değişiklikler ile   İnşaatlarda Devlet Denetiminin  -

S.I.C., kuruluş ve işleyişi Kurallarını onaylayan 1,378/2009 No’lu Hükümet 

Kararı 

40. Müteakip tadilatlar ve değişiklikler ile  korunan doğal alanlar rejimi,  doğal 

yaşam ortamlarının  ve yaban hayatının,  yabani hayvan ve bitkilerin 

korunması hakkındaki  57/2007  No’lu  Hükümet  Acil (Durum)Yönetmeliği 

41. Romanya’daki Avrupa Ekolojik Ağı  NATURA 2000  alanlarının ayrılmaz 

bir parçası olan ve  toplum için önem arz eden yerlerin,  korunan doğal 

alanlar  olarak tesis edilmesi hakkındaki Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Bakanlığının 1,964/2007 No’lu Talimatı  

42. Romanyadaki Avrupa Ekolojil Ağı  NATURA 2000’in bünyesinde özel 

hayvan topluluğu koruma alanlarının  dahil edilmesine ilişkin 1,284/2007 

No’lu Hükümet Kararı. 
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2.4.3. Taşkın Riski Yönetiminin Genel Çerçevesi 

Romanya’da 16. yüzyıldan itibaren taşkınların kayıtları tutulmakta olup kayıtlara 

göre 16.yüzyılda 10, 17 yüzyılda 19, 18. yüzyılda 26, 19. yüzyılda 28 ve 20. 

yüzyılda  42 adet ciddi taşkın meydana gelmiştir. (ELDEMİR, et al., 2013) 

Romanya’da 2006, 2008 ve 2010 yıllarında meydana gelen ciddi taşkınlardan 

sonra müdahale ve önleme konuları öncelik kazanmış olup bu sebeple iki yeni 

genelge çıkarılmıştır. Bu genelgeler orta ve uzun vade stratejisine dayanarak acil 

durumlar için hazırlanmıştır. Genelgenin birinci bölümünde merkezi ve yerel 

düzeyde her kurumun görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ikinci bölümünde 

Bakanlıktan Belediyelere kadar hiyerarşik sıralama yapılmıştır.  

Taşkınların ana sebepleri, iklim değişikliği, nehir yataklarına müdahale edilmesi, 

ağaç kesimi ve çeşitli ekonomik faaliyetlerdir. Romanya’da son yıllarda çok fazla 

ciddi ölçüde taşkın olayı meydana gelmiş olup yıllık yaklaşık zarar 100 milyon 

Avro civarındadır. Taşkınların ortak özellikleri küçük bir alanda kısa bir sürede 

meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklanmalarıdır. Yaşanan bu taşkınlardan 

sonra taşkın yönetim planlarının yapılması gerekliliği anlaşılmıştır. 2005 yılında 

yaşanan ciddi taşkından sonra kısa vadeli taşkın yönetim stratejisi hazırlanmıştır. 

2007 yılında ise Avrupa Birliği’nin Taşkın Direktifini onaylaması ile söz konusu 

kısa vadeli taşkın yönetim stratejisi orta ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde 

güncellenmiştir.(ELDEMİR, et al., 2013) 

Taşkın sonuçlarını ve onları etkileyen faktörlerin çokluğunu göz önüne alarak, şu 

andaki strateji sosyo-ekonomik faaliyetler, insan yaşamı ve sağlığı ve çevre 

üzerindeki taşkın etkilerini önleme ve azaltmak amacıyla,  tüm eylemler için 

koordine edilmiş, sektörler arası bir yaklaşım için çerçeve tanımlamayı 

amaçlamakta ve suların ve onların komşu kaynaklarının entegre yönetimine 

odaklanmaktadır (arazi kullanım planlama ve kentsel gelişme, doğa koruma, 

tarım ve orman geliştirme, ulaştırma altyapı ve inşaatlarının ve turizm alanlarının 

korunması, bireysel korunma, vb.) (Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, 2010) 
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Mevcut strateji insan toplulukları ve vatandaşların sürdürülebilir bir fiziki ve 

sosyal çevrede yaşayabilmeleri, çalışabilmeleri ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmelerini sağlayabilmek için, riskleri tanımlama, analiz etme ve 

değerlendirme ve onları azaltmak için risklere müdahale etme, izleme ve yeniden 

değerlendirmeye yönelik politika, usul ve teamüllerin uygulanmasını şart 

koşmaktadır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Ne taşkınlara karşı tam koruma (sıfır risk) ne de kabul edilebilir riskin ne 

olduğuna dair fikir birliği bulunmadığından, taşkın risk yönetiminin işaret ettiği 

temel konu toplum ve karar vericiler tarafından kabul edilen risklerdir. Sonuç 

olarak, şu andaki stratejide tanımlandığı şekliyle kabul edilebilir risk; taşkın riski 

sınırlaması ve hükümet yönetmelikleri uyarınca, bir etkinliğe atfedilen risklerin ve 

faydaların arasındaki dengenin sonucudur. Sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlayabilmek açısından yerleşim yerleri  için kapsam, yerel özelliğin tipine göre 

(en son düzenlemeleri ile birlikte Ulusal Arazi Kullanım Planı, Kısım IV, Yöreler 

Ağının onayı hakkındaki , 351 / 2001 No’lu Kanunda tanımlandığı gibi), yüz yılda 

bir meydana gelme olasılığı olan taşkınlara karşı uzun vadede korunabilecekleri 

şekilde kabul edilmiştir. 

Şu andaki strateji tarafından önerilen taşkın etkilerinin azaltımı sırasıyla taşkın 

olaylarından önceki tedbirler, taşkın olayı sırasında alınan taşkın yönetim 

tedbirleri ve taşkından sonra alınan tedbirler olmak üzere tedbirlerin ve eylemlerin 

geniş bir kombinasyonudur. (yeniden yapılandırma ve geçmiş tecrübelerden 

öğrenilenler). (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Sonuç olarak, şu andaki strateji ulusal düzeyde ve nehir havzası düzeyinde 

planlama, programlar, çerçeve politikaları, koordinasyon, kolaylaştırma, 

farkındalığı arttırma ve toplumsal bütünleşme ve direnç gibi bir grup eylemi 

kapsamaktadır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Ayrıca yerel taşkınlara karşı koruma planları (yerel ve bölgesel düzeyde) 

yardımıyla düzenlenen, taşkın risk alanlarında yaşayan halkın eğitimi ve  

öğretimi, tahmin, raporlama,  taşkın risk alanlarında yaşayan halkı ikaz etme, 

uyarma ve bilgilendirme gibi yerel eylemlerin uygulanması da önerilmektedir. 
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Tüm bunlara sigorta, değerlendirme, finansman sağlama ve iyileştirme eylemleri 

de ilave edilmektedir. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Mevcut strateji 2035 yılına kadar, ölçülebilir hedefler olarak aşağıdaki hedefleri 

koymuştur (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010): 

- %1 olasılıklı taşkınlara maruz kalan alanların, uygun su hacimlerinin 

sağlanmasına yönelik zorunlu dengeleyici tedbirlerle birlikte,  2006’ya göre 

%61 azaltılması   

- %1 olasılıklı taşkınlara maruz kalma riski altındaki olası insan sayısının 

2006’ya göre %62 azaltılması  

- Taşkına  maruz kalan toplulukların toplumsal zarar görebilirliğinin 10 yıl 

içinde % 50 ve uzun vadede(30 yıl içinde) % 75’e kadar azaltılması. 

- 2035 yılına kadar, akarsuları karşıdan karşıya geçmek için kullanılan 

altyapılarda taşkınların neden olduğu hasarın,  2006’ya göre yaklaşık %80 

oranında düzenli olarak azaltılması, 

- 2035 yılına kadar, alüvyon ile dolmuş alanların bakımı yapılarak nehirlerin 

başlangıçtaki durumlarına geri döndürülmesi, ana  nehirlere ait küçük  nehir 

yataklarının  taşıma kapasitesinin en az %30 arttırılması, 

- Nehir yatağı çalışmaları ile şev  iyileştirme çalışmalarının, hidrografik 

havzaların  ve alt havzaların tümünde korelasyonunun sağlanması,  

- Çok amaçlı rezarvuar göllerinin işletim kurallarının değiştirilmesi, kullanım 

için ihtiyaç duyulan su miktarları ve taşkın azaltma arasında daha iyi bir 

korelasyon kurulması, böylelikle bunların taşkın azatlım kapasitelerinin 

%20’ye kadar yükseltilmesine katkıda bulunulması, 

- Büyük derivasyon yapılarının yıllık en az 20 km.’lik kısmının ıslahının 

yapılması, 

- Taşkın azaltmada önemli rolleri olan barajların ve rezervuar göllerinin Eylem 

Planına uygun olarak, 2035 yılına kadar en az %80’ninin rehabilitasyonunun 

gerçekleştirilmesi, 

- Aşırı aşınmış alanların, 2035 yılına kadar %50 azaltılması –hem akışı 

azaltmak hem de toprak korumayı sağlamak için,  nehir havzalarında yeniden 

ormanlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir (50,000 hektara kadar yeniden 

ormanlaştırılmış alan). 

Söz konusu strateji planı ile 2035 yılına kadar taşkın hususunda her kurumun 

görevi ayrı ayrı belirtilmiştir. Örneğin stratejinin geliştirilmesinden Çevre ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu iken uygulanmasından Romanya Sular 
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İdaresi’nin havzada yer alan birimleri sorumludur. Ayrıca bu stratejileri 

destekleyen eylem planları oluşturulmuş olup bu sayede farklı kurumlar arasında 

koordinasyon sağlanmaktadır. (ELDEMİR, et al., 2013) 

2.4.4. Sorumluluk Dağılımı 

 
Romanya’da taşkın politikası 3 seviyede uygulanmaktadır. Bunlar ulusal, havza, 

bölge/yerel düzeyleridir. Taşkın yönetiminde temel aktörler;  Bakanlık ve 

Bakanlığın koordinasyonu altında “Romanya Suları” Ulusal İdaresi ve 

yerel/bölgesel yetkililerdir.  

 

Ulusal Düzey 

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve iklim alanında tek söz sahibi 

kurum olup su, orman ve balıkçılık alanlarından sorumludur. Çevresel 

gerekliliklerin AB yasalarına göre uyumlaştırılmasını sağlamak, taşkın felaketinde 

risk yönetimini sağlamak ve Taşkın Direktifi’ ne göre gerekli çalışmaları yapmak 

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevleri arasındadır.  (ELDEMİR, et 

al., 2013)  

Romanya’da su yönetimi ve risk yönetiminden ulusal düzeyde Bakanlık sorumlu 

olduğundan risk bilgilerini oluşturmak, yayımlamak ve taşkın risk yönetiminde 

belirli görevleri olan diğer bazı organizasyonları koordine etmek sorumlulukları 

arasındadır. (Danube Floodrisk Project, 2009) 

Bu kapsamda,  Taşkın risk yönetimi hakkında Ulusal Stratejiyi hazırlama, arazi 

kullanım planlama ve nehir havza yönetimi planlarının koordinasyonunu ve 

bunların taşkın risk yönetimine dahil olan bütün kurumlarca uygulanmasını 

denetleme; taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarını nehir havzası ya da 

havza grupları düzeyinde koordine etme, bakanlığın görevleri kapsamda 

gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarıdır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, 2010) 
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 “Romanya Suları” Ulusal İdaresi (ANAR)  Çevre ve İklim Değişikliği 

Bakanlığının koordinasyonu altında çalışır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice) “Romanya Suları” Ulusal İdaresi, ülkenin yerüstü ve yeraltı su 

kaynaklarının tümünün tek bilgi ve yönetimle idare edilmesi amacıyla;  idaresi 

altındaki ulusal hidrolojik, hidrojeolojik ve su kalitesi izleme sisteminin yanı sıra 

devlet sularını ve rezervuarlar, seddeler, kanallar, havzalararası su transferi, su 

alma ve diğer yapıları içeren Ulusal Su Yönetim Sistemini yönetir. (Administrația 

Națională "Apele Române") 

Hidroloji ve Su Yönetimi Ulusal Enstitüsü (INHGA)  hidrolojik tahminler 

geliştirir ve hidrolojik uyarılar yayınlar, taşkın tehlike haritalarının ve taşkın risk 

haritalarının geliştirilmesine katılır, nehir havzası geliştirme ve yönetimi için 

kılavuz planları hazırlar. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Ulusal Meteoroloji İdaresi tarafından kısa, orta ve uzun dönem olmak üzere üç 

aşamada meteorolojik tahminler yapılmakta olup ulusal hava tahmin ağları, ulusal 

radarlar, şimşek tespit ağları ve uydu alıcısı merkezleri bulunmaktadır. Ulusal 

Meteoroloji İdaresi ‘ne bağlı Ulusal Hava Tahmin Dairesi meteorolojik izlemeyi 

sağlamakta, tahminleri hazırlamakta ve çeşitli zaman aralıklarında hava uyarıları 

yayınlamaktadır. Ayrıca sıcaklıklar ve yağış hakkında kartografik ürünler, 

tehlikeli olaylardan etkilenmiş alanlar için radar görüntüleri, modellerden veriler, 

vs. içerecek  hava verileri ve uyarılarının yayımlanması için web uygulamalarını 

devam ettirir. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

İdare ve İç işleri Bakanlığı (MAI) Acil Durumlar Ulusal Komitesini yönetir, bölge 

düzeyinde uygun taşkın riski yönetimini sağlayan Valiliklerin çalışmalarını 

koordine eder, taşkından etkilenmiş idari bölgesel birimlerin yönetimi altındaki 

sosyo-ekonomik hedeflerin yeniden yapılandırılması çalışmalarının acil 

finansmanı için örnek oluşturan eylemleri teşvik eder, taşkın zararının 

büyüklüğünü ve onu azaltmak için gerekli olan tedbirleri halka iletir. (Ministerul 

Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (MTI)  Nehir Havzası Yönetim ve Geliştirme 

Master Planı için altyapıyla ilgili gerekli olan bilgileri sağlar,  Bakanlıklar arası 



101/ 210 

 

  

Su Komitesinde Nehir Havzası Yönetim ve Geliştirme Master Planı için kendi 

projelerini sunar, Nehir Havzası Yönetim ve Geliştirme Master Planının ve 

akabinde Taşkın Risk Yönetimi Planlarının hükümlerine göre, ulaşım altyapısının 

taşkından korunması ve ani taşkınlar tarafından hasara uğrayan altyapının yeniden 

inşası çalışmalarını gerçekleştirilmesi için finansman sağlama konusunda gerekli 

düzenlemeleri yapar. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı (MRDT) taşkına maruz kalmış alanlar 

dahil, insan yerleşimleriyle ilgili standartların geliştirilmesi ve 

homojenleştirilmesinden sorumludur. (Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, 2010) 

Sağlık Bakanlığı (MH), faaliyet alanlarında eğitim vererek, salgın karşıtı stok 

hazırlayarak, tıbbi yardım ve özel teknik destek sağlayarak, çeşitli halk sağlığı 

problemlerini çözerek taşkın riski yönetimine katılır. (Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice, 2010) 

Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı (MERYS), taşkın riskiyle mücadele 

yönleri ve amaçlarını tanımlayan araştırma ve geliştirme projelerini yürütür. 

Çocuklar ve gençler için taşkın riskine karşı sorumlu bir tutum oluşturma ve 

geliştirme amaçlı proje ve programların uygulanmasını destekler. (Ministerul 

Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Ekonomi Bakanlığı  taşkın dalgalarının azaltılmasını hedefleyen hidroelektrik 

işlerin yatırım programları için finansman sağlamayı amaçlar. (Ministerul 

Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

İletişim ve Bilgi Toplumu Bakanlığı (MCIS)  taşkınlardan kaynaklanan acil 

durumlarda, iletişim ağlarının işleyişini sağlar. (Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice, 2010) 

Kamu Maliyesi Bakanlığı (MPF) hükümet desteğine tabi olan ve kamu 

fonlarından finanse edilen, taşkın risk yönetimi gibi amaçları olan, taşkın risk 

yönetim çalışmalarının güvenliğini arttırmak, aynı zamanda yeni işlerin 

geliştirilmesi için gerekli fonları sağlama amaçları olan, ekonomik mekanizmalar 
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geliştiren fizibilite çalışmalarındaki teknik ve ekonomik göstergeleri onaylar. 

(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Devlet Yapı Teftiş Kurulu (SIC) yürürlükteki teknik yönetmeliklere uygun olarak 

taşkın yatağı alanlarındaki yapılar için temel gerekliliklerin uygulanması ile ilgili 

devlet denetimini yapar. Kentsel planlama disiplini ve arazi planlama alanında 

yürürlükteki yasal hükümlere uygunluk bakımından devlet denetimini yapar. 

Mevcut yapılardaki yeni yatırımların ve müdahalelerin teknik ve ekonomik 

dokümantasyonu için teknik onay verir (tamiratlar, modifikasyonlar, 

rehabilitasyon, sağlamlaştırma, restorasyon). Taşkından etkilenen binalarda 

meydana gelen hasarın değerlendirilmesinde valiler tarafından atanan ortak 

komitelere katılır. Taşkın yataklarında bulunan yapılarda teknik uzmanlık yapar. 

(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Acil Durumlar Ulusal Sisteminin acil durumları önlemek, yönetmek ve normal 

yaşam şartlarını yeniden oluşturmak için gerekli insan, malzeme,  finansal ve 

diğer kaynakları sağlama ve koordine etme görevi vardır. 

Bileşenleri: 

A. Acil Durum Komiteleri 

B. Acil Durum Genel Müfettişliği  

C. profesyonel acil durum kamu hizmetleri 

D. Acil durum operasyon merkezleri  

E. Harekat Amiri. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

Bu bileşenlerden bazıları ulusal,  bazıları da bölgesel/yerel düzeyde yer 

almaktadır.   

Acil Durum Genel Müfettişliği  Acil Durum Ulusal Komitesinin daimi Teknik 

Sekreterliğini sağlayan Acil Durum Ulusal Operasyon Merkezini idare eder. 

(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 
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Havza Düzeyi 

Romanya’da  11 Nehir Havzası İdaresi bulunmaktadır.  Nehir Havzası idareleri 

Romanya Suları Ulusal İdaresi’nin havza yapılanmasıdır.(Administrația Națională 

"Apele Române") 

“Romanya Suları” Ulusal İdaresi’nin (ANAR)  Taşkın risk yönetimindeki 

tedbirler ve eylemlerin içindeki üç grubun (önleyici tedbirler ve eylemler, taşkın 

sırasındaki tedbirler ve eylemler ve taşkın sonrasındaki tedbirler ve eylemler) her 

birinde önemli görevleri vardır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 

2010) 

Bölge Düzeyi / Yerel Düzey 

Hidroelectrica plc Ticaret Şirketi taşkın azaltma rolü olan hidroelektrik 

tesislerinin sahibidir.  Hidroelektrik altyapıların güvenli işleyişini sağlamak, 

barajlar için mansap uyarı ve alarm sistemlerini uygulamak, barajların 

mansabında bulunan/yerleşik akarsu yataklarının taşıma kapasitesi hakkında 

çalışmalar yapmak, barajların ve rezervuar göllerinin güvenli işleyişini yönetmek, 

taşkından sonra hidrolik altyapının davranışının, fiziksel ve işlevsel durumunun 

analizini yapmak ve tamir, rehabilitasyon ve yeniden inşa tedbirlerini almak gibi 

sorumlulukları vardır. 

Romanya Otoyollar ve Ulusal Yollar Ulusal Şirketi  Plc (NCHNRR.) yollarda ve 

otoyollarda ve onlar üzerindeki köprülerde taşkının neden olduğu hasarı ya da 

diğer acil durumları ortadan kaldırabilmek için gerekli müdahalelerin 

organizasyonunu sağlamak, taşkının neden olduğu ve taşkından kaynaklanan acil 

durumlar olması halinde yol trafiğinin güvenli şartlarda gerçekleşebilmesi için 

ulusal yolların tasarım, inşaat, modernizasyon, yenileştirme, tamir, bakım ve 

işletimini sağlamaktan sorumludur. (Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice, 2010) 

 

 Yerel Meclisler (Belediyeler, Kasabalar Ve Nahiyeler) taşkın nedeniyle iletişime 

geçilecek ilk merciidirler. Ayrıca taşkın olayıyla karşılaşmaya ve kendi 
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tedbirlerini hayata geçirmeye hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Görevlerinden 

bazıları;  acil durum önleme ve yönetimi için insan, malzeme ve finansal 

kaynaklar sağlamak için yıllık ve detay planlarını onaylama, arazi kullanımına 

ilişkin kararlar alma ve genel kentsel kalkınma planlarını oluşturma,  hassasiyet 

haritalarını oluşturma, taşkınlara karşı koruma ve müdahale tedbirleri için kendi 

hedeflerini oluşturma, yetkileri dahilindeki tesislerin bakımını ve işletme 

emniyetini sağlama,  halkı bilgilendirme ve eğitme, acil durum yönetimi ile ilgili 

faaliyetler, kamu düzenini koruma, taşkın sonrasındaki faaliyetler için halkı 

harekete geçirme, yeniden inşa çalışmalarını ve normal yaşam şartlarının yeniden 

oluşturulmasını koordine etme; taşkınların neden olduğu ekonomik, sosyal ve 

çevresel hasarlar hakkında çalışmalar hazırlamaktır.  

 

Yerel Acil Durum Komiteleri belirli idare-bölge birimlerinde oluşmuş ya da 

oluşabilecek acil durum yönetimini destekleme yetkileri olan kurumlar arası 

oluşumdur. Yerel Acil Durum Komiteleri şehirleri, kasabaları, Bükreş’in 

bölgelerini ve belediye başkanının altındaki belediyeleri temsil ederler. 

Şehirlerde ve belediyelerde acil durum operasyon merkezleri geçici faaliyetler 

için, acil durumlarda alarmlar sırasında ve  bu tür durumlarda müdahaleye hazırlık 

amacıyla yapılan tatbikatlar, uygulamalar ve eğitimler sırasında belirli görevleri 

yerine getirebilmek için kurulan idari ve teknik yapılardır. 

Operasyon merkezleri belediye başkanının emriyle ilgili kurumun çalışanlarından 

oluşur ve Yerel Acil Durum Komitelerinin teknik sekretaryasını yürütür. 

(Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Basarab I" Dambovita) 

2.4.5. Taşkın Riski Yönetiminde Yer Alan Başlıca Kurumlar  

 
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ulusal çevre, su yönetimi ve orman yönetimi 

politikasını oluşturur, devlet yetkilisi olarak bu alanlarda doğrudan ya da 

bakanlığın altında veya bağlı veya koordinasyonu altında olan  uzmanlaşmış 
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teknik organlar, yetililer veya kamu kurumları aracılığıyla sentez, koordinasyon 

ve kontrolü sağlamaktadır. (Danube Integrated Water Management Project) 

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mevcut ve gelecek nesillere ekonomik 

kalkınma ve sosyal gelişmeyle uyumlu temiz bir çevre sağlayabilmek için çevreyi 

ve doğal kaynakları korumaya çalışır. (Danube Integrated Water Management 

Project) 

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının faaliyet alanında bulunan tedbirler ve 

aktiviteler taşkınlardan kaynaklı zarar riskini azaltmada son derece önemlidir. 

Hangi aşama sırasında gerçekleştirildiklerine bağlı olarak  gruplandırılabilirler 

(taşkın olayından önce, sırasında ya da sonrasında). (Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice, 2010) 

Mevcut yasal çerçeve ve organizasyon gereğince, Çevre ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nın taşkın risk yönetimi alanında aşağıdaki sorumlulukları 

bulunmaktadır: 

a) Koruyucu tedbirler ve eylemler 

1) Taşkın riski yönetimi hakkında Ulusal Stratejiyi hazırlamak, 

2) Arazi kullanımı planlama ve nehir havza yönetimi planlarının koordinasyonu 

ve taşkın risk yönetimine katılan tüm yapılar aracılığıyla uygulamalarını 

denetlemek,  

3) Devam etmekte olan ve daha sonra hazırlanacak olan taşkın riski yönetim 

planlarına entegre edilecek olan “Taşkın etkilerini önleme, koruma ve 

azaltmak için nehir havza planları” Ulusal Programının (2007-2014) 

koordinasyonunu sağlamak, 

4) Yeni veri toplama ve bilgi sistemlerinin ve taşkın durumunda alarm – 

uyarıların uygulanmasına katılmak, 

5) “Romanya Suları” Ulusal Dairesinin yönetimindeki barajlarda arızalar ve 

kazalar olması halinde, halkı ve yetkilileri ikaz eden–uyaran sistemlerinin 

kurulmasına katılmak,  
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6) Nehir yatakları ve akarsu kıyıları/setleri koruma düzenlemelerini oluşturmak 

ve  kontrol etmek, 

7) Taşkın tehlike haritalarını ve taşkın risk haritalarının nehir havzası ya da 

havza grupları düzeyinde oluşturulmasını koordine etmek, 

8) Hidroteknik koruma altyapıları ve ulaştırma, yapı/inşaat ve turistik altyapılar 

üzerinde taşkınların neden olabileceği potansiyel zarar ile ilgili devam 

etmekte olan analiz ve değerlendirmelere katılmak, 

9) Taşkın olayından önce, taşkın sırasında ve sonrasında taşkın riski, sonuçları 

ve uygun yönetim hakkındaki bilginin yayılabilmesi için iletişim ve halkın 

eğitimi sisteminin geliştirilmesine katılmak, 

10) Aşırı risklere maruz kalmayı kabul etmeme ya da sınırlama yoluyla olası 

hasarı azaltmaya etkin şekilde katkıda bulunacak ve taşkına maruz 

kalabilecek alanlarda yaşamanın da kabul edilebilir olduğu anlamına gelecek 

olan, menkuller ve gayrimenkuler ile insanlar için taşkın sigorta sisteminin 

tanıtımını desteklemek,  

11) Tehlikeli meteorolojik olaylar, taşkın, kaza sonucu kirlenme ve hidrolik 

tesislerde kazalar olması durumunda, acil durum yönetimi hakkındaki 

yönetmeliklerin geliştirilmesi/güncellenmesi, 

12) Taşkın önleme planlarının hazırlanmasını ulusal düzeyde koordine etme, 

13) Mevcut koruma sistemleri tarafından sağlanan koruma derecesi ile ilgili 

periyodik analizleri yapmak ve arttırmak, 

14) Halk, sosyo-ekonomik ve çevresel hedefler için taşkınların kabul edilebilir 

risk derecesiyle ilgili yönetmelikler için öneriler geliştirmek, 

15) “Romanya Suları” Ulusal Dairesinin yetkisinde olan hidrolik altyapılar için 

ulusal menfaat sağlayan, yüksek taşkın piklerini azaltma amaçlı fizibilite 

çalışmaları ve projeleri ve taşkınlara karşı insanları ve mülkleri koruma ve 

akarsuları ıslah etme amaçlı diğer projeleri, yürürlükteki mevzuata uygun 

olarak özenle hazırlamak ve uygulamak, 

16) Diğer büyük rezervuar sahipleri tarafından suların azami kabarması sırasında 

uygulanacak işletme kurallarını onaylamak, aynı zamanda bunların ani taşkın 

durumundaki uygulamalarını doğrulamak,  
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17) “Romanya Suları” Ulusal Dairesinin yönetimindeki ulusal menfaat amaçlı 

yapıların, taşkına karşı korunması için finansman sağlamak, 

18) Ani taşkın oluşan akarsuların geliştirilmesi/iyileştirilmesi ile ilgili projelerin 

detaylandırma metotlarının ve çerçeve içeriğinin oluşturulması sorumluluğu, 

19) Akarsu hidrosistemi zaman ve mekanı içinde dinamik denge sağlayarak ve 

nehir yatakları için hareket alanlarının sınırlandırılması yoluyla, inşaat 

malzemelerinin nehir yataklarından çıkarılmasını düzenlemek, 

20) Akarsuların ve nehirlerin doğal haline dönmesi ve taşkın yataklarının yeniden 

oluşturulması için yeni iyileştirme kavramlarının oluşturulması, 

21) Düzenleyici yasalar oluşturmak ve bozulmuş arazilerin ağaçlandırılmasını 

finanse etme, orman koruma kuşağı oluşturma, çok şiddetli yağış alan 

havzaların ıslahı, yeniden ağaçlandırma  faaliyetlerinin yönetimi, 

22) Mevcut durum ve orman sektöründeki sel ıslah çalışmalarının işlevselliğinin 

analizlerini ve sel ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak, 

23) Taşkın risk yönetimi havza planlarına uygun olarak, ıslah planları 

çerçevesinde orman varlığı amenajman planları ile toprak erozyonunu 

azaltılması ve  şiddetli yağış havzalarının ıslahı,  

24) Barajları ve rezervuarları korumak için orman koruma kuşakları yaratmak, 

25) Havzanın memba kısmındaki alanları ormanlaştırmak maksimum akışı 

azaltabilmek için, mevcut ormanların akıllıca  yönetilmesini  sağlamak ve 

yeni alanların ormanlaştırılması, 

26) Ani taşkınları önlemek için orman alanlarındaki arazi kullanımı hakkında 

klavuzlar geliştirmek. 

b) Operasyonel  tedbirler ve faaliyetler  

1) Acil Durum Bakanlık Komitesi ve daimi faaliyetleri olan Acil Durum 

Harekat Merkezi için çalışma şartlarını oluşturmak, 

2) Operasyonel müdahale eylemleri için ulusal düzeyde uzmanlaşmış teknik 

koordinasyon sağlamak, 

3) Taşkınların büyüklüğü, şiddeti ve süresi hakkında yetkili makam ve mercileri 

ve halkı uyarmak, 
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4) Akarsuların kaza sonucu kirlenmesi durumunda, kaza sonucu su kirliliği 

alarm sistemi ( SAPA_ROM) aracılığıyla halkı uyarma, 

5) Acil durum yönetimine katılan kendi yapılarını harekete geçirmek. 

 

c) taşkın olayından sonraki tedbirler ve eylemler  

1) taşkın önleme hidroteknik altyapılarının fiziksel ve işlevsel durum 

analizlerine katılmak ve yıkılmış ya da hasara uğramış olanların yeniden 

inşası için tedbirleri hayata geçirmek  

2) taşkının ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirme teknikleri, 

yöntem ve metodolojilerini planlama için sorumluluk alma, 

3) taşkın risk yönetimi için havza ve bölge planlarının periyodik olarak gözden 

geçirilmesini gerçekleştirmek, 

4) yeniden yapılandırma/inşa faaliyetlerine ve taşkının neden olduğu zararlı 

çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasına nitelikli uzmanlık ile katılımda 

bulunmak. 

 

 “ROMANYA SULARI” ULUSAL İDARESİ (ANAR) 

“Romanya Suları” Ulusal İdaresi (Administrația Națională "Apele Române" - 

ANAR) , OUG.73/2005 ile tadil edilmiş şekliyle 107/2002 No’lu Hükümet 

Kararıyla kurulmuş, bakanlığın koordinasyonu altında fakat ekonomik özerkliğe 

sahip tüzel kişilikli kamu kurumudur. “Romanya Suları” Ulusal İdaresi su 

sektöründeki merkezi otorite ( Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı)  tarafından 

koordine edilir. (Administrația Națională "Apele Române")   

 “Romanya Suları” Ulusal Dairesi, su kaynaklarının nicel ve nitel yönetimi 

alanında ulusal strateji ve politikayı uygular. Sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlayabilmek, suların yıkıcı etkilerini önleyebilmek, nehirlerin yeniden 

yapılandırmasını sağlayabilmek amacıyla su kaynakları hakkında bilgi edinme, su 

kaynaklarının korunması, rasyonel kullanılması ve tükenmesi ve bozulmasına 
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karşı korumaya yönelik hareket eder. Hidrolojik ve hidrojeolojik araştırmaları, su 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve sucul ekosistemler ve sulak alanların 

korunması alanındaki Avrupa Birliği Direktifleriyle uyumlaştırılmış mevzuat 

hükümlerinin uygulanmasını yürütür.(Danube Integrated Water Management 

Project) 

ANAR, yürürlükteki özel yönetmeliklerde açık bir şekilde hüküm bulunanlar 

dışında, hangi kasaba ve şehir planında yer aldığına bakılmaksızın doğal veya 

yapay yerüstü su kaynaklarının,   doğasına ve amacına bakılmaksızın yeraltı su 

kaynaklarının ve su kaynaklarını doğal potansiyeli ile kullanma yetkisini 

beraberinde getiren ilgili tesislerin tek işletmecisidir.  

ANAR, ülkenin yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının tümünün tek bilgi ve 

yönetimle idare edilmesi amacıyla;  idaresi altındaki ulusal hidrolojik, 

hidrojeolojik ve su kalitesi izleme sisteminin yanı sıra devlet sularını ve 

rezervuarlar, seddeler, kanallar, havzalararası su transferi, su alma ve diğer 

yapıları içeren Ulusal Su Yönetim Sistemini yönetir. (Administrația Națională 

"Apele Române") 

Romanya Suları Ulusal İdaresi bünyesinde; 11 Nehir Havza İdaresi, Hidroloji ve 

Su Yönetimi Ulusal Enstitüsü ve Complexă Stânca Costeşti İşletmesi 

bulunmaktadır. (Administrația Națională "Apele Române") 

ANAR’ın taşkınlarla ilgili aşağıdaki görevleri bulunmaktadır: (Ministerul 

Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) : 

a) Önleyici Önlemler ve Eylemler: 

ANAR’ın temel olarak nehir havza departmanları aracılığıyla, taşkın olması 

durumunda hazırlıklı olmayı sağlama görevi vardır: 

1) Taşkın tahmin ve uyarı bilgi sistemlerini geliştirme, 

2) Her bir nehir havzası için sahipleri dikkate alınmaksızın nehir havzasındaki 

tüm hidrolik yapılar için taşkın sularının yönetimi için koordine edilmiş 

operasyonel düzenlemeler içeren, taşkın koruma planlarını geliştirmek, 

3) Yerel taşkın koruma planlarının hazırlanmasına teknik destek sunmak, 
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4) Acil durum bölge komitesinin teknik destek gruplarını idare etmek/ 

gruplarına liderlik etmek, 

5) Yasal hükümlere uygun olarak akarsuların uygun bakımını sağlamak, 

6) İdaresindeki taşkın koruma altyapılarının bütünlüğü ve işlevselliğinin/ 

fonksiyonelliğinin devamlılığını sağlamak,  

7) İdaresindeki hidrolik çalışmalar için taşkına karşı koruma araçları ve 

malzemelerinin stoklarını oluşturmak. 

b) Taşkın Sırasındaki Önlemler ve Eylemler: 

1) Taşkınlar sırasında akarsuların sürekli izlenmesi, 

2) Taşkını azaltmak için, sahipliğine bakılmaksızın, nehir havzasındaki tüm 

hidrolik yapıların ilişkili kullanımını sağlamak, 

3) Halkın uyarılması kampanyalarına katılmak, 

4) Müdahale araçlarını idaresindeki hidrolik tesislerin kritik alanlarında, 

yoğunlaştırmak, 

5) Etkin müdahale eylemlerinin, nehir havzası düzeyinde  uzmanlaşmış teknik 

koordinasyonunu sağlamak  

6) Acil durum bakanlık komitesine gerekli bilginin aktarılmasını sağlamak. 

c) Taşkın Olayından Sonraki Önlemler ve Eylemler : 

1) acil durum yerel komiteleri ve diğer iş sahipleri tarafından gönderilen 

bilgilere dayanarak, taşkının etkileri hakkında sentezlenmiş raporlar 

hazırlamak; 

2) hidroteknik tesislerin çalıştırma yöntemlerinin kritik analizlerini yapmak ( 

alınan dersler); 

3) kritik kısımları ( köprüler, üst geçitler, virajlar, vs.)  tanımlama ve taşkın 

periyotları sırasında akışı sağlamak için tedbirler önermek 

4) kendi idaresindeki, taşkından etkilenmiş tesislerin yeniden inşa edilmesi; 

5) yeni taşkın koruma çalışmaları önermek ve mevcut olanları en iyi hale 

getirmek;  

6) nehir yatağının periyodik incelemesini ve hidroteknik çalışmaların ve 

köprülerin periyodik değerlendirmesini organize etmek;  



111/ 210 

 

  

7) nehir havzası taşkınlarıyla ilgili tahmin, uyarı ve bilginin yayılmasında  

iyileştirmede bulunmak. 

 

NEHİR HAVZASI İDARELERİ  

Romanya’da  11 Havza İdaresi bulunmaktadır.  Nehir Havzası idareleri Romanya 

Suları Ulusal İdaresi’nin havza yapılanmasıdır.(Administrația Națională "Apele 

Române") 

 
Şekil 23 : Romanya Nehir Havzası İdareleri 

 

310/2004 ve 112/2006 No’lu kanunlarla değiştirilmiş 107/1996 No’lu kanuna 

göre ve 400/2005 No’lu kanuna uygun olarak Nehir Havzası İdarelerinin ana 

hedefleri: (Administrația Națională "Apele Române") 

 Suyun miktar ve kalite durumunu izleme ve değerlendirme, 

 Su kaynakları ile ilgili bilginin geliştirilmesi, su kaynaklarının muhafazası 

ve korunması, 

 Taşkına ve tehlikeli hidrometeorolojik olaylara karşı koruma, 

 Hidrolik tesislerin işletme, bakım ve onarımı  ve inşaatlarının yönetimi, 

 Drenajı sağlayabilmek için nehir yataklarının bakımı,  

 Somes ve  Tisa nehir havzalarında taşkına ve hidrometeorolojik olaylara 

karşı koruma yönetmelikleri, operasyonel programları ve planlarının 

geliştirilmesi ve uygulanması, 
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 Binaların ve yapıların  hidroteknik ekipmanların ve ilgili araç-gereçlerin 

davranışının izlenmesi,   

 Su kadastrosunun koordinasyonu ve sürekli veri güncellemesi, 

 Hidrolojik ve hidrojeolojik sürecin gözlemleri ve ölçümlerinin tam 

programını gerçekleştirme ve bu etkinlikteki verilerin kullanımı, 

 Nehir havzalarındaki su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, 

 Nehir havzalarındaki suyun “iyi durum”unu  sağlayabilmek için Avrupa 

Direktiflerinin uygulaması, 

 Su kullanıcılarını ve yerel yönetimleri/mahalli idareleri kaza sonucu 

kirlenme tehlikesi konusunda uyarma, 

 Yeni su kaynakları ve taşkın koruma çalışmalarından oluşan Ulusal kamu 

yararı hedeflerine ulaşarak,  su yönetiminde tek tip altyapı geliştirilmesinin 

sağlanması, 

 Çevresel sorunlar ve su hakkında halk farkındalığı oluşturma. 

 
 
ULUSAL HİDROLOJİ VE SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ   (INHGA) 

Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından koordine edilen “Romanya Suları” Ulusal İdaresinin alt birimi olan bir 

kamu kuruluşudur.   (FLOOD CBA Project) 

INHGA 1957’de kurulmuş ( Hidroteknik Çalışmalar ve Araştırmalar Enstitüsü- 

ISHR olarak ), 1970’de Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü olmuştur. 2002 

yılından itibaren “Romanya Suları” Ulusal İdaresinin alt birimi olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir. (National Institute of Hydrology and Water 

Management) 

INHGA hidroloji, hidrojeoloji ve su yönetiminde ulusal idaredir. İnsanların 

korunması ve sosyo-ekonomik refahı için araştırma etkinlikleri geliştirir ve ulusal 

ve uluslararası kamu yararı operasyonel faaliyetlerini sağlar. INHGA’nın 

etkinlikleri insanların yaşam kalitesini arttırmasına ve çevreyi korumaya yardım 

etmektedir. Geçmişten  itibaren Ulusal Hidroloji Ve Su Yönetimi Enstitüsü, nehir 

izleme ve ekstrem hidrolojik durumlar için uyarı sürekliliğini sağlamıştır. 
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Hidrolojik parametrelerin tarihsel veri tabanı  ve Hidrolojik Parametreler 

Kadastrosu bu ulusal enstitüye aittir. (FLOOD CBA Project) 

Enstitünün faaliyetleri çok dinamik olup sürekli olarak yeni gerekliliklere ve 

konulara adapte olabilmektedir. Yıllara dayanan bu kapsamlı deneyim birikimi  

sürdürülebilir su kaynakları yönetimine  yeni bakış açılarına ve  Romanya’nın 

Avrupa Birliğine entegrasyonu kapsamında, Avrupa Mevzuatının 

uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağlamıştır.  . Hidroloji ve Su Yönetimi Ulusal 

Enstitüsünün, Uluslararası Hidroloji Programı, UNESCO, Operasyonel Hidrolojik 

Programı – Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa Birliği ve NATO 

tarafından yönetilmiş ve/veya finanse edilmiş araştırma-geliştirme programları ve 

projelerini gerçekleştirmede de kapsamlı deneyimleri vardır. INHGA aynı 

zamanda WMO’da hidroloji alanında Romanya’nın temsilcisidir. (HYDRATE 

Project) 

 INHGA’nın Faaliyetlerinin Kısa tanımı 

INHGA aşağıdaki alanlarda araştırma ve  inceleme çalışmaları yürütmekte ve 

teknik destek sağlamaktadır 

 Kısa, orta ve uzun vadeli  hidrolojik tahminler  

 Koruma ve kriz durumlarının ( taşkınlar, kuraklıklar)  yönetimi için tehlikeli 

hidrolojik olaylar  ile ilgili uyarılar 

 Yerüstü ve yer altı su kaynaklarının matematiksel modellemesi, sentezlenmiş 

hidrolojik ve hidrojeolojik parametreler   

 Su yönetimi, ekohidroloji, insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin hidrolojik 

rejim üzerindeki etkileri 

 Hidrolojik ve hidrojeolojik veri tabanı geliştirme, CBS hidrolojik 

uygulamaları 

 Ulusal düzeyde hidrolojik ve hidrojeolojik faaliyetlerin koordinasyonu, 

hidrolik ağ ve ulusal hidrolik sistemin modernizasyon programlarının 

uygulanması için teknik ve bilimsel rehberlik ve destek sağlama. (HYDRATE 

Project) 



114/ 210 

 

  

INHGA tahmin sisteminin ve erken uyarı sisteminin geliştirilmesinden 

sorumludur ve Romanya’daki 11 nehir havzası için Tehlike Haritası ve Taşkın 

Koruma Eylem Planlarını kapsayan Taşkın Koruma Planlarının geliştirilmesini 

destekler. Romanya’nın bütün alanları için Taşkın Direktifine göre kısmi 

raporlamayı hazırlar. (FLOOD CBA Project) 

INHGA’nın taşkın riski yönetimi alanındaki sorumlulukları şunlardır: 

 Tehlikeli olayların (taşkınlar dahil) meydana gelmesi durumunda uyarılar ve 

kısa, orta, uzun vadeli hidrolojik tahminler oluşturur 

  “Taşkın Riski Yönetim Planları” için destekleyici çalışmalar yapar 

 Taşkın Direktifi 2007/60 / EC ve Su Çerçeve Direktifi 2000/60/EC’yi 

uygulamak için gerekli olan çalışmaları ayrıntılı bir şekilde hazırlar 

 Su kaynakları yönetiminde karar alma, su kaynakları yönetimi alanındaki 

politikalar ve stratejiler, taşkın risk yönetimi ( taşkın, taşkın risk haritaları, 

taşkın hasar değerlendirme, taşkına ve  taşkın risk reseptörlerine hassasiyet 

belirleme çalışmaları, vb)  konusundaki çalışmaların  hazırlanması; 

 Taşkın risk yönetimi ve su kaynaklarını entegre yönetimi ile ilgili sorunlar 

hakkındaki tartışmalara oturumlara INHGA’yı temsilen katılır. 

(Institutul National de Hidrologie si Gospiodarire a Apelor) 

 

ULUSAL METEOROLOJİ İDARESİ (ANM)   

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ulusal Meteoroloji 

İdaresi (ANM) Romanya’da meteorolojide ulusal otoritedir. (EUPORIAS Project) 

1884 yılında kurulmuş olan Ulusal Meteoroloji İdaresinin (ANM) ana faaliyetleri:  

 Operasyonel meteoroloji ( çok kısa, kısa ve orta süreli tahmin, uzun 

süreli tahmin, uydu meteorolojisi, radar ve mevcut durum),  

 Meteorolojik çalışmalar ve araştırmalar, uzaktan algılama ve CBS, 

tarım meteorolojisi, dinamik meteoroloji, iklimbilim ve  

 Atmosferik fiziktir (HYDRATE Project) 
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ANM meteorolojik, klimatolojik ve aerolojik Romen veritabanlarının sahibi ve 

tek yöneticisidir. 162 meteorolojik istasyon, 2 aerolojik istasyon, 8 radar merkezi, 

60  tarım meteoroloji istasyonu ve 8 aktinometrik istasyondan oluşan Ulusal 

Meteorolojik Gözlem Ağını koordine eder.  

ANM bu alandaki WMO, EUMETSAT, ECMWF ve ECOMET gibi önemli 

uluslar arası organizasyonların üyesidir. (EUPORIAS Project) 

Güncel tahminlerin yanı sıra ANM şiddetli hava olaylarıyla ilgili raporları, 

tebliğleri ve uyarıları hazırlar.  Bilgiler,  kullanıcılara ve önemli karar destek 

lokasyonlarına yerleştirilmiş bilgilendirme terminallerine etkin bir şekilde yayılır. 

(HYDRATE Project) 

Meteoroloji İdaresi taşkın hususunda,  

 Gerçek zamana yakın taşkın haritalarının yapılması,  

 Gerçek zamanlı olmayan taşkın haritalarının yapılması,  

 Taşkına maruz kalan alanların sınıflandırılması,  

 Taşkın gelişim haritalarının yapılması,  

 Hasar tespit çalışmalarının yapılması,  

çalışmalarında katkı sağlamaktadır. (ELDEMİR, et al., 2013) 

Ulusal Meteoroloji İdaresinin tüm bilgileri Bakanlığa bağlı çalışan Acil Durum 

Departmanına ve Ulusal Hidroloji İdaresine iletilmekte buradan da basına, İç 

İşleri Bakanlığına, Ulusal Operasyon Merkezine, Yerel Birimlere dağıtımı 

yapılmakta ve Yerel Birimlerde bulunan Acil Durum Komitesi tarafından da riskli 

bölgelerdeki halk uyarılmaktadır (ELDEMİR, et al., 2013) 

ULUSAL METEOROLOJİK TAHMİN MERKEZİ  

Ulusal Meteorolojik Tahmin Merkezi Ulusal Meteoroloji İdaresine (ANM) 

bağlıdır. Bütün veriler ilgili kurumlara tahmin merkezinden dağıtılmakta, veriler 

sınıflandırılmakta ve sınıflarına göre ilgili kurumlara gerekli uyarılar 

yapılmaktadır(ELDEMİR, et al., 2013) 
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Ulusal Meteorolojik Tahmin Merkezi’nin taşkın risk yönetimi alanında 

sorumlulukları: 

  Meteorolojik izlemeyi sağlama; 

  Hava tahminleri hazırlama ve çeşitli zaman aralıklarında hava uyarılarını 

yayınlama; 

 Hava verilerinin ve uyarıların yayılması için, tehlikeli olaylar tarafından 

etkilenmiş alanlar için radar görüntüleri, sıcaklıklar ve yağış hakkında   

kartografik ürünler, , modellerden veriler, vb. içeren olan  web uygulamaları 

sağlama. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010)” 

HIDROELECTRICA PLC TİCARET ŞİRKETİ 

Hidroelectrica PLC elektrik üretim lideri ve  Ulusal Enerji Sisteminde ihtiyaç 

duyulan yan hizmetlerin ana tedarikçisidir. Stratejik bir sektör için çok önemli bir 

şirket olması nedeniyle ulusal güvenliğe dahil edilmiştir. (Hidroelectrica) 

Taşkın azaltma görevine sahip hidro-elektrik tesislerin sahibi olarak 

HIDROELECTRICA plc aşağıdaki eylemleri üstlenir: (Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climatice, 2010) 

a) önleme tedbirleri ve eylemleri: 

1. Taşkın dalgası azaltım görevi olan hidro-elektrik altyapılarının güvenli 

işleyişini sağlama; 

2. İdaresindeki barajlarda kaza veya arıza durumları için  mansap uyarı ve ikaz 

sistemleri uygulama; 

3. İdaresindeki barajların mansaplarında yer alan akarsu yataklarının taşıma 

kapasitesi hakkındaki çalışmaları yapma ve bu kapasitelerin rezervuar 

göllerinden tahliye edilen taşkınlarla korelasyonu için tedbirleri ve eylemleri 

hayata geçirme; 

4. İdaresindeki her bir hidro-elektrik tesis için, taşkın/azami kabarma sırasında 

işletme standartları ve taşkın koruma planları hazırlama. 

b) taşkın sırasındaki tedbirler ve eylemler 
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1. Taşkın şartlarında barajlar ve rezervuar gölleri için işletme yönetmelik 

hükümlerini,  rezervuar göllerinin nehir havzası ile  bağlantılı şekilde 

yönetimi yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirme; 

2. İdaresindeki barajların ve rezervuar göllerinin  güvenli işleyişini sağlama  ve 

en yüksek debi deşarjı ile ilgili düzenlemelere uygunluğu kontrol etme, 

3. Taşkın olayından sonraki tedbirler ve eylemler: 

4. İdaresindeki hidrolik altyapının davranış, fiziksel ve işlevsel durum 

analizlerini yapma ve tamir, iyileştirme ya da yeniden inşa etme tedbirlerini 

alma. 

 

ACİL DURUM ULUSAL SİSTEMİ 

15/2005 No’lu Kanun ile tadilatları ve değişiklikleriyle uygun bulunan, Acil 

Durum Yönetimi Ulusal Sistemi hakkındaki 21/2004 No’lu Yönetmeliğin 6. 

Maddesine uygun olarak Acil Durum Yönetimi Ulusal Sistemi kurulmuştur. 

(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) Sistemin bileşenleri 

aşağıda verilmektedir. 

A. ACİL DURUM KOMİTELERİ; 

a) Acil Durum Ulusal Komitesi  

Yasa uyarınca kurulmuş olan bu Bakanlıklar arası yönetim kurumu, İçişleri ve 

İdare Bakanlığının doğrudan liderliğinde ve Başbakanın koordinasyonunda  görev 

yapmaktadır.  Ulusal Komitenin Daimi Teknik Sekreterliği, Acil Durum Genel 

Müfettişliğinin Ulusal Operasyonel Merkezi içerisinde uzman birim olarak görev 

yapmakta, ve Ulusal Operasyonel Merkezi Başkanı tarafından koordine 

edilmektedir.   

b) Bakanlıkların komiteleri ve acil durumlar için diğer merkezi kamu kuruluşları; 

c) Bükreş Acil Durum Komitesi; 

d) Acil Durum Bölge Komiteleri; 

e) Acil Durum Yerel Komiteleri 
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B. ACİL DURUM GENEL MÜFETTİŞLİĞİ; 

Acil Durum Genel Müfettişliği, İç İşleri Bakanlığına bağlı uzman bir kuruluş 

olup, üniter ve sürekli olarak acil durumların önlenmesi ve yönetimi faaliyetleri 

koordine eder. 

C. PROFESYONEL ACİL DURUM KAMU HİZMETLERİ; 

Profesyonel acil durum kamu hizmetleri, yetkili alanların koordinasyonu, 

rehberlik ve acil durum önleme ve yönetim faaliyetlerinin kontrolünü sağlayan, il 

ve Bükreş müfettişliği olarak görev yapan yerinden yönetimli hizmetler olarak 

kurulmuştur. 

D. ACİL DURUM OPERASYONEL MERKEZLERİ; 

Operasyonel merkezler acil durum hizmetleri içinde kurulmuşlardır. Bu 

merkezlerde risk, iletişim, bilgisayar ve halkla ilişkiler tarzında profesyonel 

personel görevli olarak çalışmaktadır.  

Profesyonel Operasyonel Merkezler, verilen daimi görevleri yerine getirmek için  

bölge düzeyinde acil durum hizmetleri içinde kurulurlar. 

Profesyonel Acil Durum Hizmetleri, operasyon merkezleri aracılığıyla, bölgenin 

daimi teknik komite sekretaryasını yürütür. 

E.EYLEM AMİRİ  

Bu sistemin,  normal yaşam şartlarını yeniden oluşturmak için gerekli olan insan, 

malzeme, finans ve diğer kaynaklarını sağlayıp koordine ederek, acil durumları 

önleme ve yönetme görevi vardır. (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 

2010) (Inspectoratul pentru Situații de Urgență "DOBROGEA" al județului 

Constanța)  
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ACİL DURUM  GENEL  MÜFETTİŞLİĞİ  (GIES) 

Bünyesinde Acil Durum Ulusal  Operasyon Merkezini çalıştıran, Acil Durumlar 

Ulusal Komitesinin Daimi Genel Sekretaryasını yürüten GIES aşağıdaki 

faaliyetlerden sorumludur: (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

a) Önleme Tedbirleri ve Eylemler: 

1. Belirli tehlikeleri ve riskleri ve onların olumsuz etkilerini izleme; 

2. Taşkın uyarıları bilgilerini yerel kamu yönetimi yetkililerinden alıp, 

etkilenme tehlikesi altında olan halka iletme; 

3. Etkili müdahale için kaynaklar ve hizmetler planlama ve hazırlama; 

4. Taşkın yönetimi alanındaki faaliyetleri ve yerel yetkililerin bu konudaki 

görevlerini ve taşkın olayından önce, sırasında ve sonrasında yapılacak 

eylemleri içeren kılavuzların hazırlanmasına katılma; 

5. Taşkın riski, taşkın olayı öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun yönetim 

ve taşkın olması halinde, bireysel koruma görevi ile ilgili halkın eğitimi ve 

iletişim sisteminin geliştirilmesine katılma; 

6. Kendi taşkın önleme stratejilerini tasarlamaları amacıyla yerel yetkilileri 

destekleme; 

7. Muhtemelen yerel yönetimler ve polis tarafından sağlanan mevcut hizmetler 

vesilesiyle bu alanlarda dağıtılacak olan ve taşkın riskine ilişkin minimum 

bilgi içeren taşkına maruz kalabilecek alanlar için özelleştirilmiş bildirileri 

yayına hazırlama, 

8.  Taşkınlar sırasında insanlar, hayvanlar ve menkuller için tahliye planları 

hazırlama. 

b) Taşkın Sırasındaki Önlemler ve Eylemler 

1. Yerel kamu yetkilileri tarafından iletilen taşkın uyarı mesajlarını yayma, 

teknik araçlar ve kamu uyarı - ikaz sistemleri aracılığıyla toplumu uyarma;   

2. İnsanları arama, tahliye etme  ve kurtarma  

3. Yerel kamu yönetim yetkilileriyle birlikte tehlikede olan insanları, menkulleri 

ve hayvanları planlara göre tahliye etmek ve zarar gören alanlardaki halk için 

kamplar kurmak; 
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4. Mevzuata göre, müdahale kuvvetleri ve araçlarının ve tahliye edilmiş 

insanların ulaşımını sağlama faaliyetlerine katılma 

5. Taşkınların neden olduğu hasar hakkındaki bilgileri merkezde toplama ve 

taşkından sonra alınması gerekli yeniden inşa tedbirleri ve aynı zamanda 

hazırlanacak risk haritaları için bu bilgileri dağıtma (taşkın olayından sonra 

alınacak tedbirler).  

c) Taşkın Olayından Sonraki Önlemler ve Eylemler: 

Merkezi kamu yetkilileriyle birlikte aşağıdaki çalışmalara katılma: 

1. Taşkından etkilenen insanlara temel ihtiyaç ve insani yardım taşınması ve 

dağıtımı; 

2. Felaketten etkilenen alanlarda taşkının neden olduğu hasarın 

değerlendirilmesi; 

3. Taşkınların bir sonucu olarak ekonomik, sosyal ve çevresel etki 

değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesi. 

BÖLGE MECLİSLERİ 

 a) Önleme Tedbirleri ve Eylemler 

1. Mevcut stratejiyle bağlantılı şekilde geliştirme planları oluşturma ve 

uygulama, 

2. Taşkına maruz kalabilecek alanlarda arazi kullanımı yönetim prosedürleri 

konusunda yönetim ve karar verme ve taşkın yatağı alanlarında arazi 

kullanımı hakkında ulusal mevzuatın uygulanması, 

3. İdari bölge düzeyinde fiziki, ekonomik, kültürel hassasiyet ve değerlendirme 

sistemi bilgilerine dayalı,  taşkın önleme stratejileri geliştirme, 

4. Taşkın hassasiyet haritalarının (fiziki, ekonomik, kültürel hassasiyet ve 

değerlendirme sistemi) hazırlanmasını bölge düzeyinde koordine etme ve bu 

tür dokümanların kendi bileşeni olan yerel-yönetim birimleri düzeyinde 

hazırlanmasını koordine etme, 

5. Kanuna ve GIES’nin tebliğine uygun olarak, gönüllü acil durum hizmetleri 

çalışanlarının eğitimi ve değerlendirmesi için merkezlerin kurulması  
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6. Taşkın risk yönetimi ulusal stratejisini ve uygun araştırmaları dikkate alarak, 

bölgesel kalkınma stretejisi hakkında halka danışma faaliyetlerini düzenleme, 

7. Herhangi bir kararın kabul edilmesinden  önce,  kanuna göre  onları doğrudan 

ilgilendiren her konuda  kanun tarafından şart koşulmuş, yerel kamu yönetim 

yetkililerinin ilişkisel yapıları ile istişare düzenleme ve   görüşlerini taslak 

mevzuatın içeriğine dahil etme, 

8. Acil durum önleme ve yönetimi için insan, malzeme ve finansal kaynaklar 

sağlamak için yıllık ve detay planları onaylama. 

9. Taşkın öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun yönetim ve bireysel 

korunma konularında insanları bilgilendirme, eğitim ve öğretim faaliyetler 

gerçekleştirme, 

10. Yerel fayda sağlayan taşkın koruma hidro-teknik çalışmalarını 

gerçekleştirmek, koruma malzemelerinin ve araçlarının stoğunu Belediye 

Dairesi düzeyinde sağlamak, taşkınlara karşı operasyonel koruma eylemleri 

ve bunlarla birlikte idari bölge ve nahiye yolları üzerindeki köprüler ve 

üstgeçitlerin ve bölgesel fayda sağlayan hidrolik yapılarının tamiri ve  

yöredeki akarsu yataklarının bakımı için gerekli fonları sağlama, 

11. Bölgeler için, hem akarsu taşkınlarından hem de dağ yamaçlarındaki 

sellerden kaynaklı  taşkın risk haritaları hazırlıklarını denetleme ve Ulusal 

Uyum Planı, - Kısım V – Doğal Risk Alanlarını onaylayan 575/2001 No’lu 

Kanun hükümleri gereğince,  taşkın yatağı alanlarındaki inşaat 

düzenlemelerine uygun olarak, genel kentsel kalkınma  planlarına dahil etme. 

b) Taşkın Sırasındaki Önlemler ve Eylemler 

Bölge düzeyinde ve yerel düzeyde operasyonel müdahale eylemleri için gerekli 

fonları sağlama. 

c) Taşkın Olayını Takiben Alınacak Önlemler ve Eylemler  

1. Taşkınlardan etkilenen insanlar için giysi ve gıda tedariği ve geçici iskan 

temini eylemlerini koordine etme; 

2. Temel kamu kurumu hizmetlerini eski haline getirmek; 

3. Mali yardım bağış sistemini uygulama; 
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4. Düzenleme planını gözden geçirme ve güncelleme; 

5. Yeniden inşa çalışmalarını ve normal hayata dönüşü koordine etme; 

6. Taşkının neden olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel hasarı değerlendirme 

çalışmalarını hazırlama. 

(Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 2010) 

 

 

YEREL MECLİSLER (BELEDİYELER, KASABALAR VE NAHİYELER) 

Taşkın nedeniyle iletişime geçilecek ilk mercii oldukları için,  taşkın olayıyla 

karşılaşmaya ve merkezi yetkililerin müdahalesinden önce kendi tedbirlerini 

hayata geçirmeye hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; 

a) Önleme Tedbirleri ve Eylemleri 

Taşkına karşı koruma merkez ve yerel yetkililerin, aynı zamanda da halkın ve 

ekonomik aktörlerin ortak sorumluluğudur. Yerel yetkililer: 

1. Herhangi bir kararın kabul edilmesinden önce,  kanuna göre onları doğrudan 

ilgilendiren her konuda  kanun tarafından şart koşulmuş, yerel kamu yönetim 

yetkililerinin ilişkisel yapıları ile istişare düzenleme ve   görüşlerini taslak 

mevzuatın içeriğine dahil etme,   

2. Acil durum önleme ve yönetimi için insan, malzeme ve finansal kaynaklar 

sağlamak için yıllık ve detay planları onaylama. 

3. Tehlike ve risk haritaları ile bağlantılı olarak genel kentsel kalkınma 

planlarını oluşturma ve bu dokümanlarda geçen şartlara uygunluğu sağlama, 

4. Kendi idari bölge birimleri düzeyinde hassasiyet haritalarını oluşturma, 

5. Halkı taşkınlara karşı koruma ve taşkın olması halinde önleme ve müdahale 

tedbirleri için kendi hedeflerini oluşturma, 

6. Arazi siciline dahil edilmemiş akarsuların yatakları ve kenarlarının 

kullanımını  kontrol etme, 

7. Yerel yetkililerin yönetiminde olan hidro-teknik altyapının uygun bakımını ve 

işletme emniyetini sağlama, 



123/ 210 

 

  

8. Halkı taşkın olayları ve aynı zamanda taşkın koruma, doğa koruma ve su 

kaynakları yönetimi vb. konusunda projelerin geliştirilmesine katılımları 

konusunda bilgilendirmek ve eğitmek, 

9. Kendi idareleri altındaki küçük akarsular ya da kanallar ve hendekler 

üzerindeki yağıştan kaynaklı suyun tahliyesini sağlama ve yetki alanları 

içindeki idari bölgelerin içinden geçen küçük akarsu yataklarının bakımını 

yapma ve taşıma kapasitelerini devam ettirme, 

10. Taşkın yatağı alanlarında arazi kullanım yönetmeliğine uygunluğu denetleme, 

11. Geliştirme planlarının hükümlerinin uygulanmasını sağlama ve  taşkın yatağı 

alanlarında arazi kullanımına ilişkin kararlar alma, 

12. Yetki alanları içinde kalan, haberleşme yolları üzerindeki köprüler ve 

üstgeçitlerin tahliye kapasitelerinin iyileştirilmesini sağlama, 

13. Taşkın olması halinde, kendi bölgeleri içinde kalan ekonomik aktörlerle 

birlikte, yardım sağlama teamüllerinin sonuçlanmasını sağlama. 

 

b) Taşkın Sırasındaki Önlemler ve Eylemler: 

1. Acil durum yönetimiyle ilgili yürürlükteki mevzuat tarafından şart 

koşulmuş/öngörülmüş faaliyetleri yapma, 

2. İl yollarının ve taşkına maruz kalmış alanlara ulaşım yollarının fonksiyonel 

kapasitelerinin devamlılığını sağlama, 

3. Kamu düzeninin, yaşamın ve mülklerin korunmasını sağlama, 

4. Yardım tedbirlerini koordine etme, 

5. Tıbbi bakım için gerekli şartları sağlama, 

6. Mahsur kalan bireylerin ya da toplulukların temel gereksinimlerini sağlamayı 

amaçlayan eylemleri koordine etme,  

7. Taşkından etkilenmiş hayvanların sağlık durumlarını iyileştirmek için gerekli 

şartları sağlama, 

8. Taşkından etkilenmiş insanların kurtarılması ve tahliyesine katılım için 

gönüllü grupları örgütleme ve eğitim verme. 
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c) Taşkın Olayından Sonraki Önlemler ve Eylemler: 

1. Taşkının etkilerini ortadan kaldırmayı ve taşkından etkilenmiş konutların ve 

yapıların yeniden yapılandırmasını amaçlayan eylemler için halkı harekete 

geçirme, 

2. Gıda ve giysi tedariki ve ayrıca geçici iskan sağlama konusunda halkı 

harekete geçirme,  

3. Temel hizmetleri eski haline getirme, gıda ve giysi tedarik etme ve geçici 

iskan ve hijyen sağlamayı amaçlayan eylemleri gerçekleştirme, 

4. Sağlık hizmetleri için gerekli şarları oluşturma, 

5. Yeniden inşa çalışmalarını ve normal yaşam şartlarının yeniden 

oluşturulmasını koordine etme, 

6. Maddi yardım kampanyaları düzenleme, 

7. Halkın çağrılarına cevap verilmesini yönetme, 

8. Acil durum operasyonel koruma planlarını gözden geçirme, 

9. Taşkınların neden olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel hasarlar hakkında 

çalışmalar hazırlama.  
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3. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM 

3.1. Genel Bilgi 

Türkiye’nin nüfusu 76.667.864 ve yüzölçümü 785.347 km²’dir
17

. (TÜİK, 2014)  

 
Şekil 24: Türkiye İdari Haritası 

Resim kaynak: (İçişleri Bakanlığı) 

Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalardan beşi (Meriç-Ergene, 

Asi,  Çoruh,  Aras, Fırat-Dicle) sınır aşan, 3 tanesi kapalı (Konya, Akarçay ve 

Burdur) havzadır.  Havza sınırları Şekil 25’de, havzalar ile ilgili genel bilgi Tablo 

8’de verilmektedir.  

 
Şekil 25 : Türkiye Havza Sınırları Haritası 

Kaynak: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014) 

                                                 

 
17

 Yüzölçümü bilgisi TÜİK tarafından, Harita Genel Komutanlığı’na ait 1/1.000.000 ölçekli Mülki 

İdari Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmiştir. 
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Tablo 8 : Türkiye Nehir Havzaları Hakkında Genel Bilgi 

Nehir Havzası Adı 
Yağış alanı 

Yıllık 

ortalama akış 

Ortalama 

yıllık 

verim 

(km²) % (km³) (%) (l/s/km²) 

(01)   Meriç-Ergene Havzası 14,560 1.9 1.33 0.7 2.9 

(02)   Marmara Havzası 24,100 3.1 8.33 4.5 11.0 

(03)   Susurluk Havzası 22,399 2.9 5.43 2.9 7.2 

(04)   Kuzey Ege Havzası 10,003 1.3 2.09 1.1 7.4 

(05)   Gediz Havzası 18,000 2.3 1.95 1.1 3.6 

(06)   Küçük Menderes Havzası 6,907 0.9 1.19 0.6 5.3 

(07)   Büyük Menderes Havzası 24,976 3.2 3.03 1.6 3.9 

(08)   Batı Akdeniz Havzası 20,953 2.7 8.93 4.8 12.4 

(09)   Antalya Havzası 19,577 2.5 11.06 5.9 24.2 

(10)   Burdur Gölü Havzası 6,374 0.8 0.50 0.3 1.8 

(11)   Akarçay Havzası 7,605 1.0 0.49 0.3 1.9 

(12)   Sakarya Havzası 58,160 7.5 6.40 3.4 3.6 

(13)   Batı Karadeniz Havzası 29,598 3.8 9.93 5.3 10.6 

(14)   Yeşilırmak Havzası 36,114 4.6 5.80 3.1 5.1 

(15)   Kızılırmak Havzası 78,180 10.0 6.48 3.5 2.6 

(16)   Konya Kapalı Havzası 53,850 6.9 4.52 2.4 2.5 

(17)   Doğu Akdeniz Havzası 22,048 2.8 11.07 6.0 15.6 

(18)   Seyhan Havzası 20,450 2.6 8.01 4.3 12.3 

(19)   Asi Havzası 7,796 1.0 1.17 0.6 3.4 

(20)   Ceyhan Havzası 21,982 2.8 7.18 3.9 10.7 

(21)   Fırat-Dicle Havzası 184,918 23.7 52.94 28.5 8.3 

(22)   Doğu Karadeniz Havzası 24,077 3.1 14.90 8.0 19.5 

(23)   Çoruh Havzası 19,872 2.6 6.30 3.4 10.1 

(24)   Aras Havzası 27,548 3.5 4.63 2.5 5.3 

(25)   Van Gölü Havzası 19,405 2.5 2.39 1.3 5.0 

TOPLAM 779,452 100.0 186.05 100.0  

Kaynak: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gediz_Nehri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil%C4%B1rmak
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seyhan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceyhan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Van_G%C3%B6l%C3%BC
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3.2. Yasal Çerçeve 

3.2.1.  Kanunlar 

645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

648 ve 657 ve 666 saylı KHK’lar ile değişiklik yapılmış olan bu Kanun 

Hükmünde Kararname ile,  su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine 

etmek ve Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin 

alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek görevleri Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’na verilmiştir.  Yine Bu KHK ile Bakanlığın bünyesindeki farklı genel 

müdürlüklere verilen, taşkın yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili, 

görev ve yetkiler şunlardır; 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün görevleri 

Madde7.a) Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; 

havza bütünlüğü esas alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, 

heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini 

yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje 

bazında destek sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve 

stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 

koordinasyon sağlamak. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  

Madde9.1.b) Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu 

sağlamak. 

Madde9.1.e) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve 

taşkın yönetim planlarını hazırlamak. 

Madde9.1.g) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası 

sözleşmeler ve diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, 

sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla 

işbirliği içinde yürütmek. 
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Madde9.1.i) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 31 md.) İklim değişikliğinin su 

kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak.  

Madde9.(2) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/ 2 md.) Kamu kurum ve kuruluşları sahip 

oldukları su ile ilgili bilgi ve verileri, talep edilmesi halinde, su veri 

tabanına işlenmek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne vermekle 

mükelleftir. 

(Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) 

 

6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

1953 yılında kabul edilen ve bu güne kadar 10 adet Kanun ve KHK ile 

ek/değişiklik yapılan bu Kanun ile; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek 

ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla 6200 sayılı Kanun 

ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 

üzere kurulmuş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne taşkın yönetimi ile ilgili 

verilmiş olan görev ve yetkiler şunlardır;  

Madde2.a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek; 

Madde2.f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale 

getirmek; 

Madde2.h) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, 

istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak ve ... 

Madde2.i) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerin her türlü etüd ve projelerini yapmak 

veya yaptırmak  

Ek Madde 5) DSİ; deprem, sel, çığ, su baskını ve benzeri tabii afetler sebebiyle 

hasar gören su yapıları ile ilgili tesislerin gecikmeksizin onarılmasının 

zorunlu olduğu durumlarda olayın vuku bulduğu mahalde veya 

yakınındaki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan taş, 

kum ve ariyet ocağı gibi malzeme ocaklarından, izin almaksızın ve 

bedelsiz olarak malzeme kullanmaya yetkilidir. 

(Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) 
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4373 Sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 

1943 yılında kabul edilen, 2008 yılında 5728 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan 

bu Kanun Taşkın afeti durumunda uygulanacak önleme ve iyileştirme eylemlerini 

kapsamaktadır. Bu kanun ile aşağıdaki konular belirlenmektedir; 

- Taşkına uğramış veya uğrayabilecek olan sahaların belirlenmesine ilişkin 

usuller, 

- Belirlenen sahalarda akışa engel olabilecek bina, tesisler, ağaç, set, savak ile 

değirmen ve sulama arkları gibi engeller ile ilgili istimlâk, yerinden kaldırma, 

yıkma, düzeltilmesini isteme vb. kurallar,   

- Belirlenen alanlarında inşaat, fidan veya ağaç dikimi yasaklarından, bunlara 

izin verilmesi şartlarından ve ihlal durumunda uygulanacak yaptırımlardan, 

- Kenar ve setlerin taşkın sularla yıkılma tehlikesinin veya halkın taşkın afetine 

maruz kaldığının görülmesi durumunda ilgili birimlerin, tehlikenin aşağı 

bölgeleri de etkilemesi ihtimalinde söz konusu bölgelerin bilgilendirilmesi 

zorunluluğu, 

- Taşkın anında bölge halkının ve gerektiğinde çevre bölgelerdeki halkın, 

Valinin ve kaymakamların, köy muhtarlarının ve civardaki askeri ve 

jandarma, gümrük muhafaza ve orman koruma kıta komutanlarının ve 

taşkınları önlemek, yangın ve yıkıntıları kapatmak ile görevli memurların 

yerine getirmesi gereken acil durum eylemleri, bu eylemlerin yerine getirilme 

usulleri ve yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yaptırımlar,  

- Taşkın afeti anında uygulanacak kurallar (kurumların, devlet memurlarının 

sorumlulukları, iletişim ve ulaşım yöntemleri, özel ekipmanların kullanılması 

ve ilgili tazminat olasılığı) 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 

Bu kanun büyükşehir belediyelerinin işlevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını 

belirler. Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 

Madde 7 uyarınca, Büyükşehir belediyelerinin taşkın yönetimi ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgili olan görev ve sorumlulukları şunlardır; 
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- Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde, çevre düzeni plânına 

uygun olarak nazım imar plânını hazırlamak, büyükşehir içindeki belediyeler, 

ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından hazırlanan veya tadil edilen 

uygulama imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını 

aynen veya değiştirilerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek 

- derelerin ıslahını yapmak 

- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları 

ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet 

bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım 

hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama 

yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları 

ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak tedbirler 

yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları 

vermek. 

- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 

binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu  

Bu kanun belediyelerin işlevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirler. Acil 

durum planlaması ile ilgili madde 53’e göre Belediyeler; yangın, sanayi kazaları, 

deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak 

amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum 

plânlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamakla yükümlüdür.  

Ayrıca belediyeler Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden 

korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate 

alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. (Acil 

durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum 

plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek 

teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.) 
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5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu  

Bu kanunun 43.maddesinde doğal afetlerden kaynaklanan harcamaların il özel 

idarelerinin harcamaları kapsamında olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında 

kanunda yer alan ve taşkın yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan 

görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. İl özel idareleri; 

- Belediye sınırları dışında acil yardım ve kurtarmaya ilişkin hizmetleri yerine 

getirir. 

- Büyükşehir dışındaki illerde İl çevre düzeni plânını, Valinin 

koordinasyonunda, il belediyesi ile birlikte yapar. 

- Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni 

plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşür ve karara 

bağlar. 

- Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya 

bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak 

gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. (Acil 

durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum 

plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, 

meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri 

alınır.) 

- Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli tedbirler alınarak bir üst 

paragrafta sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapabilir. 

- Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer 

yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekler ilgili 

Bakanın onayıyla il özel idarelerine aktarılmak suretiyle, gerçekleştirebilir. 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  

 Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve 

benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede 

zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak 

yardımlar hakkında hükümleri içermektedir.  
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Kanunda ayrıca su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgelerin tespiti ve bu 

alanların ilgili plan ve haritalara işlenmesi, afete maruz bölge olarak 

kararlaştırılması ve bu bölgelerde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek 

veya esaslı tamir görecek resmi ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 

şartların tespiti  ile ilgili usullere yer verilmektedir.  

4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin 

Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 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 

esasları düzenlemektedir. 

3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

Meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları 

yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve 

meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 

kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektedir. 

Bu kanunla şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarılar hazırlama, Kamu 

ve özel sektör ile diğer kullanıcıların ihtiyaç duyduğu meteorolojik tahminleri 

üretme, Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal 

afetler, hidrometeoroloji, deniz ve tarımsal meteoroloji, iklim, iklim değişikliği ve 

meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma 

görevleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne verilmiştir.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu 

sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amacıyla 

ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin 

türleri düzenlenmektedir. 
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Kanun Sel ve taşkına karşı korunmaya tahsis edilmiş tesislere zarar verme, 

kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da 

kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde sel veya taşkına neden 

olma, kasten veya yanlışlıkla sel veya taşkın tehlikesine neden olma, yapı ruhsatı 

alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma ile ilgili 

yaptırımları içermektedir.  

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni 

korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,  Kabahatler karşılığında 

uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,  Kabahatler 

dolayısıyla karar alma süreci,  İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu, 

İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmekte ve 

çeşitli kabahatler (Emre aykırı davranış, Gürültü, Çevreyi kirletme,  Silah taşıma 

vb.) tanımlanmaktadır.  

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkındaki Kanun  

Bu Kanunun maksadı, gerçek veya tüzelkişilerin sahipliğinde bulunan taşınmaz 

mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından 

idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

sahipsiz yerlere veya kamu yararına ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz 

veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa 

ilişkin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasıdır. 

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 

Hakkındaki 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 yapılmasının 
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sağlanması ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hükümleri 

kapsamaktadır.  

3194 Sayılı İmar Kanunu 

Yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre 

şartlarına uygun teşekkülünü sağlamayı amaçlamakta olup belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek 

resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Kanunda İmar 

Planları,  İfraz ve Tevhid İşleri,  Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar belirlenmiştir. 

6831 Sayılı Orman Kanunu 

Bu Kanun ile ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi, orman köylülerinin 

kalkındırılması ve nakledilmesi, ormanların muhafazası, otlak ve mera işleri, 

muhafaza ormanları, milli parklar, istihsal ve satış işleri, hükmi şahsiyeti haiz 

müesseselere ait ormanlar, hususi ormanlar, ağaçlandırma ve orman işleri, orman 

yangınlarının söndürülmesi, orman memurlarının hak ve salahiyetleri, suçların 

takibi, ceza hükümleri başlıkları altında ormanlar ve ormancılıkla ilgili iş ve 

işlemlere ilişkin düzenleme yapılmıştır.  

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunu 

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, 

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, 

teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenleyen kanun; afet ve acil durumlar ile sivil 

savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 

için gerekli tedbirlerin 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 hususlarını kapsamaktadır.  
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2560 Sayılı İSKİ Kanunu 

Bu kanunla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Görev ve 

yetkileri, Yönetimi, Mali Kaynakları ve Bütçesi, Hak ve Muafiyetleri ve çeşitli 

hükümler (tarife tespit esasları, Yağmur sularının uzaklaştırılması, Yağmur 

sularının uzaklaştırılması, vb.) ile ilgili esaslar belirlenmiştir.  

Kanunda kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden 

uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu 

sulardan yeniden yararlanılmasına ilişkin etütleri yapmaya ve bu tesisleri kurmaya 

ilişkin görevlerin İstanbul Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olduğu, 

ayrıca bu kanunun diğer büyük şehir belediyelerinde de uygulanacağı 

belirtilmektedir.  

2872 Sayılı Çevre Kanunu 

Bu Kanunun maksadı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir 

çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.   

Kanun, Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması 

gerektiğine, faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, 

kuruluş ve işletmeler tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, 

kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere 

uygulanacak acil durum plânları hazırlamak zorunda olduklarına ve çevreyi 

kirletenler ve çevreye zarar verenlerin sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan 

doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumlu olduklarına dair 

hükümler içermektedir.  

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Bu Kanunun maksadı, 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 belirlemektir. Riskli yapıların tespiti, taşınmaz 
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devri ve tescili, tahliye, yıktırma, Uygulama, yaptırımlar ve itirazlar gibi hususlara 

ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

Bu Kanunun maksadı İl İdarelerinin teşkilatı ile görev ve yetkilerini 

düzenlemektir. Bucak Müdürü’nün, Bucağın güven ve düzeninin korunması 

sorumluluğu kapsamında; su baskını, kıtlık, yangın deprem gibi afetlerde 

durumun gerektirdiği bütün tedbirleri alma ve uygulama görevinden 

bahsetmektedir.  

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Bu kanun arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak 

belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve 

geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı 

yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, 

korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve 

yetkilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.  

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını 

önlemek için valiliklerce, toprak koruma projeleri hazırlatılarak uygulanması 

gereği ve mutlak tarım arazilerinin doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim 

yeri ihtiyacı için kullanımına izin verilmesinin şartları ile ilgili hükümler 

içermektedir.  

3.2.2. Yönetmelikler ve Genelgeler ve Diğer Belgeler 

 
2006/27 Sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar Konulu Başbakanlık Genelgesi  

İmar planlarının düzenlenmesi esnasında DSİ tedbir ve tavsiyelerine uyulması 

gerektiği, derelerin üzerinin kapatılmaması, dere yatakları üzerine yapılacak veya 

dere yatakları üzerinden ya da sınırından geçirilecek her türlü yapı için DSİ’den 

görüş alınması, su akış kesitinin daraltılmaması, dere yatağından malzeme 

alınabilecek yerler ve şartları, KGM yetki alanındaki yol ve sanat yapılarının 
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projeleri için KGM’den görüş alınması ve standartlara uygun yapılması, yol 

çalışmaları sırasında yeterli miktarlarda menfez yapılması ile ilgili düzenlemeler 

içermektedir.  

2010/5 Sayılı Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Konulu Başbakanlık 

Genelgesi 

Yaşanması muhtemel taşkınlarla mücadele edebilmek için, akarsu ve dere 

yataklarının kısa sürede ıslah edilmesi amacıyla, daha önce yürürlüğe konulan 

Başbakanlık Genelgesine ilave olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

işbirliğiyle yürütülecek çalışmaları belirlemektedir.  

DSİ görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki bütün akarsu ve derelerin taşkın 

riski ve olası taşkın hasarına ilişkin olarak değerlendirilmesi, akarsu ve dere 

yatakları ıslah programı hazırlanması ve onayı, programdaki ıslah çalışmaları için 

illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve 

personelinin il valilerinin takdir ve koordinasyonunda, protokollerle DSİ emrine 

verilmesi, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde kaldırılması, 

büyükşehir belediyelerinin akarsu ve dere ıslahı ile ilgili çalışmaları için planlama 

aşamasında DSİ’den görüş alması, programdaki ıslah çalışmaları için şantiye 

alanlarının belirlenmesi, çalışmalar için gerekli olan, belediye sınırları içinde ve 

dışındaki alanların, DSİ’ye ihtilafsız teslimi, ıslah tesislerin işletmesinin ilgili 

mahalli idarelere devri hususlarını içermektedir.  

2012/10 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi  

Islah ve taşkın koruma tesislerinin proje tasarımına ilişkin bu genelge teknik 

tavsiyelerden oluşan bir kılavuz belge niteliğindedir. Havzadaki ıslah ve taşkın 

koruma tesislerinin bütüncül yaklaşımla ele alınması,  risk değerlendirmesi, 

rüsubat ve yüzey ve mecra erozyonu kaynaklı hasarlar ve tedbirler, kıyı koruma, 

yatak düzenleme metotları ve dengenin sağlanması, stabilite hesaplama 

yöntemleri, akarsularda doğal yaşam şartlarının korunması, geçiş yapılarının ve 

köprülerin tasarımı ve tahkimatlarda esnek dış kaplamaya öncelik verilmesi gibi 

konuları kapsamaktadır. 
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Kum Çakıl Ve Benzeri maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü 

Yönetmeliği 

08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik orman 

sayılan alanlar dışındaki yerlerden, kum, çakıl ve benzeri maddelerin çevreye ve 

insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alınması, işletilmesi ve kontrolü ile ilgili 

esasları düzenlemektir. 

Hangi koşullarda kum ve çakıl ocağı açılması ve işletilmesine izin verilmeyeceği,  

faaliyet sırasında uyulması gereken şartlar ve faaliyet bitimindeki yükümlülükler 

ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Bu yasaklar ve düzenlemelerin çoğu dere 

yatağında gerçekleştirilmesi durumunda serbest akışa engel olma, akış yönünü 

değiştirerek kıyı oyulmalarına sebep olma, akış rejimini bozma, dere 

yatağında mendereslenmeye sebep olma gibi taşkın riskine sebep olabilecek veya 

arttırabilecek uygulamalar ile ilgilidir.  

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında 

Yönetmelik 

 21.09.1968 tarih ve 13007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik 7269 

sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 1. maddesi uyarınca 

hazırlanmış olup olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına 

etkili olup olmadığının tespit esaslarını düzenlemektedir.  

Zarar durumu tesbiti için afet sebebiyle yıkılan veya bir daha oturulamayacak 

veya kullanamayacak derecede ağır hasar gören konut sayıları ile ilgili kriterler 

belirlenmiş olup muhtemel afet durumunda da aynı kriterlerin geçerli olduğu 

belirtilmektedir. Bununla birlikte, genel hayata etkililiğin tespitinde göz önünde 

tutulabilecek diğer hususlar da (can kaybı, ağır yaralılık, tarım ve hayvancılık 

zararları,vb.) belirlenmiş olup ilgili kurumca takdir edilmek suretiyle bu kriterler 

de göz önüne alınarak afetin genel hayata etkili sayılabileceği belirtilmiştir.  
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 20.03.2013 gün ve 1919 sayılı 

Genelgesi  

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) 

Raporları konulu genelgede; plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onay 

işlemlerinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı'nca, afete maruz bölgeler ile ilgili iş ve işlemlerin 7269 sayılı 

kanuna istinaden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüklerince yapılması sebebiyle uygulamalarda bir takım 

aksaklıkların yaşandığından bahisle;  

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yürürlükteki mevzuat çerçevesinde afete 

maruz bölge kararı hakkında açıkça bir görev tanımlanmadığı,  

- Afete maruz bölge kavramının kendine özgü teknik işleri ve belirli bir 

prosedürü gerektirdiği,  

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda bulunan mezkur yetkinin nasıl 

kullanılacağının düzenlemesinin de Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı'nın takdirinde olduğu,   

- Bu nedenle afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının 

alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını 

içeren Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının inceleme, 

değerlendirme ve onay işlemlerinin, Valiliklerce (il Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünce) yapılacağı belirtilmekte ve bu işlemlerin usul ve esasları 

belirlenmektedir. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

02.11.1985  tarih ve 18916  sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 

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

hazırlanmış olup belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, 

imar plânı bulunan alanlarda uygulanır. 

Taşkın riski bulunduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Su ve 

Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen parsellerde, taban kot, bina, otopark 
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gibi giriş-çıkış kotlarına dair düzenlemeler, Toprağa dayalı bodrum katlarda 

bulunan konutlar ve taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek 

kapıcı daireleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 

Karayolu yol boyu mühendislik yapıları için Afet Yönetmeliği  

07.12.2006  tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik 

karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde 

projelendirilmesi, imal edilmesi; mevcut yapıların ise afete karşı korunması ve 

güçlendirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması için gerekli olan temel esasların 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Yönetmelik köprülerin taşkından korunması 

esaslarını ve sel ve taşkından korunmak için uyulması gereken hususları 

içermektedir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı “ Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi (2013-

2023)  

13.06.2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan ve 

03.07.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu strateji 

belgesi ile “ülkemiz havzalarının sürdürülebilir yönetimi için, sonuç odaklı ve 

somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlenmesi ve amaçlara ulaşmak 

için hedeflerin, sorumlu kuruluşlarla birlikte tanımlanması; kamu kesimi, özel 

sektör, sivil toplum kuruluşları ve bilim kuruluşlarının eşgüdümlü ve katılımcı bir 

yaklaşımla hareket etmesinin teşviki ve desteklenmesi” amaçlanmaktadır. (Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı, 2014) 

Stratejinin hedeflerinden bazıları, , havza yönetiminde doğal afetler ve zararlarına 

karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve 

etkinleştirilmesi, havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve 

bu etkilere uyumun dahil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının 

geliştirilmesi, havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun 

önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımıdır. Bu 

hedeflere ulaşılabilmesi için alt hedefler,  stratejiler, birincil derecede sorumlu 
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kurumlar ve işbirliği yapılacak kurumlar belirlenmiştir. (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2014) 

 Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul 

edilen ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Kentsel Gelişme Strateji Belgesi (KENTGES); yerleşmelerimizin yaşanabilirlik 

düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve 

kültürel yapılarının güçlendirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulmasını 

hedeflemektedir.  

Stratejinin hedefleri arasında; taşkın riski yönetimi ile doğrudan bağlantılı olan 

“afet ve yerleşme risklerini azaltmak” hedefi ile birlikte, dolaylı olarak bağlantılı 

olan mekânsal planlama sistemini güçlendirmek, yerleşmelerde sürdürülebilir bir 

mekânsal gelişme sağlamak, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş arsa ve konut 

üretimini ve sunumunu gerçekleştirmek, doğal ve kültürel varlık ve değerlerin 

korunmasını sağlamak gibi hedefler yer almaktadır.  

3.3. Taşkın Yönetiminin Genel Çerçevesi 

Türkiye’de taşkın afetlerinin yönetimi çerçevesinde günümüze kadar muhtelif 

çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalar ağırlıklı olarak yapısal proje faaliyetlerini 

içermektedir. Bununla birlikte yerel ve bölgesel planlamalar,  taşkın sırasındaki 

kurtarma ve acil yardım faaliyetleri ile taşkın sonrası gerçekleştirilen normale 

dönme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda erken uyarı 

sistemleri de bu faaliyetlere eklenmiştir. (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2013)  

Taşkınla ilgili faaliyet gösteren kurumlar Mahalli İdareler ile Bakanlıklar ve Bağlı 

Kuruluşları olarak iki gruba ayrılabilir. Mahalli İdareler görev ve sorumlulukları 

kapsamında il veya belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarının faaliyetleri ise merkez ve taşra teşkilatı (bölge 

veya il müdürlükleri) tarafından yürütülmektedir. Genel olarak merkez teşkilat 

tarafından strateji ve politikalar belirlenmekte, planlamalar yapılmakta ve taşra 

teşkilatının plan, proje ve programları onaylanmaktadır. Taşra teşkilatı tarafından 
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ise plan ve proje önerileri hazırlanmakta ve merkez teşkilat tarafından belirlenen 

strateji ve politikalar kapsamında plan, program ve projelerin uygulaması 

yapılmaktadır.  

Taşkınlar ile ilgili temel faaliyetler ağırlıklı olarak Bakanlıklar ve Bağlı 

Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurumların köklü bir geçmişi ve 

güçlü bir altyapısı bulunmaktadır. Bununla birlikte, günümüze kadar yapılmış 

olan bu çalışmalar yerel düzeyde gerçekleştirilmiş olup temelinde de genel olarak 

taşkının kontrolü prensibi yatmaktadır. Ancak son yıllarda, başta Avrupa Birliği 

ülkeleri olmak üzere (2007/60/EC sayılı taşkın direktifi kapsamında) birçok 

ülkede olduğu gibi, Türkiye’de yerel düzeyde taşkının kontrolü yaklaşımından 

havza düzeyinde taşkının yönetimi yaklaşımına geçiş başlamıştır.  

Bu yaklaşımdaki değişimin ilk işaretleri 20 Şubat 2010 tarih ve 27499 sayılı resmi 

gazete yayımlanan Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı konulu Başbakanlık 

Genelgesinde yer alan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) görev, yetki 

ve sorumluluk alanı dahilindeki bütün akarsu ve dereler, havzaları bazında taşkın 

riski ve muhtemel taşkın zararları yönüyle değerlendirilerek, acil, kısa, orta ve 

uzun vadede ıslah edilmesi gerekli olanlar tespit edilecektir.”talimatında 

görülebilmektedir.(Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) Sadece bir 

kurumu ve sadece ıslah çalışmalarını kapsamakla ve kurumlar arası işbirliği ve 

koordinasyon, havza düzeyinde farklı tedbirlerin (yapısal ve yapısal olmayan) 

bütüncül yaklaşımla ele alınması gibi konuları ele almamakla beraber, risklerin ve 

muhtemel zararların havza düzeyinde değerlendirilmesi yaklaşımına geçiş 

açısından önem arz etmektedir.  

2011 yılında 645 sayılı Orman ve su İşleri Bakanlığı’nın kuruluş, görev ve 

yetkileri hakkında KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü kurulmuş ve “Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları 

belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak” ve “Su 

yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak” ile 

görevlendirilmiştir.(Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) Bu görevler 

kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü taşkının tüm paydaşlar ile koordineli 

şekilde taşkınların havza düzeyinde yönetimi ile ilgili çalışmalarına başlamıştır.  
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Taşkınların havza düzeyinde, kurumlar arasında işbirliğinin ve koordinasyonun 

sağlanması yoluyla ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile ilgili ilk adım 

olarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2007/60/EC 

sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Hakkında AB 

Direktifi’nin (Taşkın Direktifi) aktarılması konulu kapasite geliştirme eşleştirme 

projesi
18

 sayılabilir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar havza düzeyinde taşkın 

yönetimine geçiş ile ilgili yasal, kurumsal ve teknik kapasitenin arttırılmasına 

ciddi katkılarda bulunmuş olup en önemli katkılarından biri de projenin her 

aşamasında çalışmaların paydaş ve ilgili kurumlarla birlikte yürütülmesi sırasında 

edinilen tecrübeler olmuştur.  

Bu kapsamda yürütülmekte olan diğer bir çalışma da taşkın risklerinin havza 

düzeyinde ele alınarak yönetilebilmesi için temel araç olan Taşkın Yönetim 

Planlarının hazırlanması ile ilgilidir.  25 havza için Taşkın Yönetim Planlarının, 

Taşkın Direktifinin gereklilikleri de dikkate alınarak, bir program dahilinde 

hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.  

Havza düzeyinde yönetime geçiş sürecinde, farklı kurumlarca yürütülmekte olan 

çalışmalar arasında tam bir koordinasyon sağlandığı henüz söylenememekle 

birlikte, bu konudaki faaliyetler de devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalardan biri de Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü) hazırlanmakta olan “Ulusal Taşkın Yönetimi Stratejisi ve Eylem 

Planı”dır.  

“Ulusal Taşkın Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlanmasının her 

aşamasında paydaş kurum ve kuruluşlarla farklı zamanlarda toplantılar yapılmış 

ve resmi yazı ile görüşleri alınarak nihai taslak metin oluşturulmuştur. Strateji 

belgesinin amacı “havza esaslı sürdürülebilir taşkın yönetimi için sonuç odaklı ve 

somut hedeflerle desteklenmiş bir politika belirlenmesi, hedeflerin sorumlu 

kuruluşlarla birlikte tanımlanması, kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum 

                                                 

 
18 Projenin başvurusu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olup Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğünün kurulmasının ardından, 645 sayılı KHK ile verilen görevler kapsamında, 

proje Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.  
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kuruluşları ve bilimsel kurumların koordineli ve katılımcı bir yaklaşımla hareket 

etmesinin teşviki ve desteklenmesidir”(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2014) 

Strateji belgesinde “Taşkın yönetiminde yasal ve kurumsal kapasitelerin 

geliştirilmesi, koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması”, “Taşkınların havza 

bazında yönetiminin sağlanması”, “Toplumun taşkın konusunda farkındalık ve 

kültürünün artırılması”, “İklim değişikliğinin taşkın üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi” temel hedefler olarak yer 

almaktadır. (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2014) 

 

3.4. Sorumluluk Dağılımı  

3.4.1. Ulusal Düzey 

Ulusal düzeyde Taşkın Yönetiminden Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumludur. 

Bakanlık bu faaliyetlerini Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir.  

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Orman ve Su İşleri Bakanı’nın veya 

gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında toplanan 

ve su yönetimi ile ilgili üst düzeyde koordinasyonun ve işbirliğinin sağlandığı, 

strateji, plan ve politikaların geliştirildiği ve kararların alındığı kuruldur.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları 

belirlemekte, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamakta ve taşkın 

yönetiminin koordinasyonunu sağlamakta, ayrıca Taşkın Direktifi’nin aktarılması 

ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın yönetimindeki temel kurumlardan 

biridir. Taşkın esnası ve sonrasında da faaliyetleri bulunmakla birlikte, faaliyetleri 

ağırlıklı olarak taşkın öncesi yürütülen yapısal faaliyetlerden oluşmaktadır. 

Merkez teşkilatı tarafından (ulusal düzeyde) strateji ve planlar hazırlanmakta, 
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eğitim faaliyetleri düzenlenmekte, taşra teşkilatının faaliyetlerinin yönlendirilmesi 

ve koordinasyonu sağlanmaktadır.  

Bunların dışında, 1995 – 1997 yılları arasındaki taşkınlara ilişkin taşkın 

envanterleri Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri ortak çalışması ile 

hazırlanmıştır. Ayrıca, 4373 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, yoğun 

taşkın riski altındaki sahaların Bakanlar Kurulu Kararı alınarak her türlü 

yapılaşmaya yasak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalar, Bölge 

Müdürlüklerince yapılan hazırlıkları takiben, Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. 

(Deniz, 2014) 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kamu ve özel kesime gerekli tedbirlerin alınması 

maksadıyla kuvvetli meteorolojik hadiseler için erken uyarılar yapmakta ve 

bunları duyurmakta, ayrıca ani taşkın ve erken uyarı konularında araştırma ve 

geliştirme çalışmaları yapmaktadır.   

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) çölleşme ve 

erozyonla mücadele edilmesi, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika 

ve stratejiler belirlemekte, entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmaktadır. 

Ayrıca yukarı havza sel eylem planlarını hazırlamakta ve bu çalışmaların 

kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu plan ve projeler 

alt havzaya rüsubat intikalini önlemesi açısından önemlidir.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum yönetimi 

hususunda tüm yetkilerin toplandığı, koordinasyondan sorumlu kurumdur. Afet 

öncesi, esnası ve sonrasındaki faaliyetlerin planlanması, uygulanması veya 

uygulanmasının sağlanması, bu sırada diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 

koordinasyon sağlanması ve tüm bu çalışmalar ile ilgili plan ve stratejilerin 

geliştirilmesinden sorumludur.  

Ayrıca, 5902 sayılı Kanunla afet ve acil durumlarla ilgili olarak ülke düzeyinde 

hazırlanan plan, program ve raporların onaylanması ve uygulanmasının 

sağlanması amacıyla Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının 

başkanlığında Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çevre ve 
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Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal 

Politikalar, Kalkınma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile 

Orman ve Su İşleri Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu 

kurulmuştur.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön 

veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst 

ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamakta, her tür ve ölçekteki çevre düzeni 

planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekte ve 

bunları onaylamakta, kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları 

geliştirmektedir.  (Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) 

3.4.2. Bölge Düzeyi 

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri taşkın yönetimindeki temel aktörlerden 

biridir. Taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında faaliyetleri bulunmaktadır. 

Bunlardan en ağırlıklı olanı taşkın öncesindeki faaliyetlerdir. Taşkın öncesindeki 

faaliyetler çoğunlukla taşkın koruma yapılarını içermekle birlikte, il/bölge taşkın 

planlarının hazırlanması, yaşanan taşkınlara ilişkin bilgilerin raporlanması, imar 

planları için gerekli etütler gibi yapısal olmayan çalışmalar da 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dere yatağı temizliği, akarsu yatağı düzenleme ve 

düzeltme ve taşkın kontrol tesislerinin bakım onarım çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir.  

Taşkın sırasında bölge taşkın planının uygulanması ve planda olmayan işlerin 

koordinasyonu çalışmaları yürütülmekte, taşkın sonrasında ise taşkın zararlarının 

saptanması, geçici ve acil tedbirlerin alınması ve taşkın koruma tesislerindeki 

zararların tespit edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bunların dışında, 1995 – 1997 

yılları arasındaki taşkınlara ilişkin taşkın envanterleri Genel Müdürlük ve Bölge 

Müdürlükleri ortak çalışması ile hazırlanmıştır. Ayrıca Bölge müdürlüklerince 

4373 sayılı Kanun’un kapsamında yoğun taşkın riski altındaki sahaların 

belirlenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları (gerekçe raporları ve dosya 
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hazırlanması) İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile birlikte 

yapılmaktadır.  

Orman Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Orman İşletme Müdürlükleri eliyle 

ağaçlandırma, havza ıslahı, mera ıslahı ve erozyon kontrolüne ilişkin çalışmalar 

ile yağışın üst havzada tutulmasını veya alt havzaya intikalinin ötelenmesi 

sağlamaktadır. Ayrıca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları çerçevesinde alınacak yapısal 

tedbirlerin uygulaması da Orman İşletme Müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu 

İşletme Müdürlüklerinin faaliyetleri Orman Bölge Müdürlüklerince koordine 

edilmektedir. 

3.4.3. İl Düzeyi 

Valiler il genel idaresinin başı olup Bakanlıkların illerde bulunan teşkilatları 

valinin emri altındadır. İl düzeyinde taşkınla ilgili yürütülmekte olan faaliyetlerin 

çoğunluğu Vali’ye bağlı olarak bakanlıkların il teşkilatlarınca yürütülmektedir.  

DSİ Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren DSİ Şube 

Müdürlükleri belli bir coğrafi alanda görevli ve/veya entegre bir projeyi/işletmeye 

alınmış tesisleri sevk ve idare etmekten sorumludur. Bu kapsamda Şube 

Müdürlükleri, taşkın yönetimi ile ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 

olan faaliyetlerin hepsinin il düzeyinde gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri illerde bütünleşik afet ve acil durum 

yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, valiye bağlı olarak kurulmuş, 

20.02.2014 tarih ve 6525 sayılı Kanun’un 35.maddesi ile yapılan değişiklikle 

Başkanlığın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir.. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, 

ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali 

sorumludur 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri İl düzeyinde afet ve acil durum yönetimi ile 

ilgi tüm faaliyetlerden sorumludurlar. Bu çalışmalar faaliyet türüne göre tüm ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon ile yürütmektedir.  



148/ 210 

 

  

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin faaliyetleri; ilin afet ve acil durum tehlike 

ve risklerinin belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yapılması, ilgili planların 

hazırlanması uygulanması ve uygulatılması, il afet ve acil durum yönetim 

merkezinin yönetimi, meydana gelen kayıp ve hasarın tesbiti,  eğitim faaliyetleri, 

sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin akreditasyonunu, arama ve kurtarma 

ve halk için gerekli malzeme, gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar 

kurulması, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin 

görevler, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları, İl afet ve acil 

durum koordinasyon kurulu sekretaryalığı,   kimyasal, biyolojik, radyolojik ve 

nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve 

arındırılması ile ilgili hizmetleri içermektedir.  

Büyükşehir Belediyelerinin tabi oldukları kanunlar çerçevesinde taşkın yönetimi 

ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; 

nazım imar plânlarının hazırlanması ve ilçe ve ilk kademe belediyelerin imar 

planlarının, onaylanması ve uygulanmasının denetlenmesi, derelerin ıslahının 

yapılması, İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili 

plânlamaların ve diğer hazırlıkların yapılması, gerektiğinde diğer afet bölgelerine 

araç, gereç ve malzeme desteği verilmesi, itfaiye ve acil yardım hizmetlerinin 

yürütülmesi; afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike 

oluşturan binaların tahliye edilmesi ve yıkılması. 

Belediyeler; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 

veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate 

alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmak, ekip ve donanımı 

hazırlamakla ve varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla koordinasyon 

sağlamakla yükümlüdür. (ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle 

üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.) 

İl Özel İdarelerinin tabi oldukları kanunlar çerçevesinde taşkın yönetimi ile 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

sorumlulukların kapsamı İlin Büyükşehir olup olmamasına göre değişmektedir.  

Bunlar; acil yardım ve kurtarmaya ilişkin hizmetler, il çevre düzeni planının 

yapılması, İl çevre düzeni plânı ve imar plânlarının görüşülüp karara bağlanması, 
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yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların 

zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve 

acil durum plânlarının yapılması, ekip ve donanımın hazırlanması (Acil durum 

plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da 

koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle 

üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.) ve halkın eğitimidir. 

Ayrıca; il özel idareleri Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev 

alanına giren yatırımları, söz konusu bakanlıkların bütçelerinde bu hizmetler için 

ayrılan ödenekleri il özel idaresine aktarmaları suretiyle gerçekleştirebilir. 

3.5. Taşkın Yönetiminde Yer Alan Başlıca Kurumlar 

 

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için 

gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası 

koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal 

ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan 

ve politika geliştirmek, havza planlarında kamu kurum ve  kuruluşlarınca yerine 

getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde  

koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere kurulmuştur. (Mevzuatı Geliştirme 

ve Yayın Genel Müdürlüğü) 

Kurul Orman ve Su İşleri Bakanı’nın veya gerektiğinde Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında toplanmaktadır.  Kurulda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığından kurumları adına karar vermeye yetkili 

üst düzey temsilciler ve Su Yönetimi Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürü ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yer almaktadır. (Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genel Müdürlüğü) 
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Şekil 26 : Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Üyeleri 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

kurulmuş olup Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez teşkilatında yer almaktadır.  

Görevleri şu şekildedir: 

a) Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları 

belirlemek. 

b) Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak. 

c) Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve 

geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları 

hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat 

çalışmalarını yürütmek. 

ç) Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve 

kuruluşlarla birlikte belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve 

uygulamaların takibini yapmak. 
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d) Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, 

ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 

belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek. 

e) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın 

yönetim planlarını hazırlamak. 

f) Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının 

tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak. 

g) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve 

diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır 

oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek. 

ğ) Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini oluşturmak. 

h) Su kirliliği açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit 

etmek ve izlemek. 

ı)  İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve 

kriterlerini belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit 

etmek, tesisleri işletecek elemanların eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını 

vermek. 

i)  İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak. 

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

Ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarının sahip 

oldukları su ile ilgili bilgi ve verileri, su veri tabanına işlenmek üzere, talep etme 

yetkisi verilmiştir. (Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) 

SYGM bünyesinde 7 Daire Başkanlığı Bulunmakta olup organizasyon şeması 

Şekil 27’de verilmektedir 
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Şekil 27: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 

Kaynak : (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 

Taşkın Yönetimi ile ilgili faaliyetler Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire 

Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Taşkın Yönetimi Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Taşkın Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır;  

 a) Taşkın yönetimi ile ilgili ilke, strateji ve politikaları belirlemek, gerekli 

mevzuatı hazırlamak, 

b) Havza esaslı taşkın ön risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak, 

c) Havza esaslı taşkın risk ve taşkın tehlike haritalarını hazırlamak veya 

hazırlatmak, 

ç) Havza esaslı taşkın yönetim planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 

d) Havza esaslı taşkın yönetim planları kapsamında hazırlanan harita ve raporları 

ilgili mercilere dağıtmak, bu plânların uygulamasını takip etmek, 

uygulamaları izlemek ve sonuçları raporlamak, 

e) Geçmişteki taşkınlarla ilgili kayıtları incelemek ve bunları değerlendirerek 

raporlamak, 
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f) Taşkınları ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak izlemek ve tespit 

sonuçlarını raporlamak, 

g) Havza esaslı taşkın kayıtlarını tutmak ve kayıtları değerlendirerek 

raporlamak, 

ğ) Taşkın yıllıklarını hazırlamak veya hazırlatmak ve yayınlamak, 

h) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak, (Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü) 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde 

kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. (DSİ) 

Su kaynaklarının planlanması, su kaynaklarına ilişkin projelerin geliştirilmesi, 

inşası ve işletilmesinden sorumlu kuruluş olan DSİ,  taşkın koruma, sulu ziraati 

yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme, büyük şehirlere ve belediye teşkilâtı 

olan yerleşim yerlerine içme suyu temini ve bu dört amaca da hizmet eden baraj 

çalışmaları konusunda öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. (DSİ) (Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2013) 

DSİ üç aşamalı bir organizasyon yapısına sahiptir. Üst yönetim birimi 

Ankara'daki Genel Müdürlük makamıdır. Organizasyonun ikinci 

basamağında Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki merkez teşkilatı birimleri 

ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. Ana hizmet, danışma ve denetim ile 

yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim adına takip eden merkez teşkilatı 

birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi görev sahaları kapsamında 

fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleridir. İkisi 

geçici bölge müdürlüğü olmak üzere 26 Bölge Müdürlüğü bulunmakta olup Şekil 

28’de gösterilmektedir.  

Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri 

teşkilatında çalışmalarını sürdüren bölge müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda 

görevli ve/veya entegre bir projeyi / işletmeye alınmış tesisleri sevk ve idare 

etmekten sorumlu şube müdürlükleri veya müstakil başmühendisliklerden 

oluşmaktadır. 
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Şekil 28 : DSİ Bölge Müdürlükleri 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşkınlarla ilgili yürütmekte olduğu 

faaliyetler şunlardır; (DENİZ, 2014)(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 

 Taşkını Önleyici Faaliyetler 

  Yapısal olmayan faaliyetler 

 Hidrometrik ve Meteorolojik Gözlem Çalışmaları 

 Taşkın Envanteri (Taşkın Yıllıkları) 

 Taşkın Planları (İl, Bölge)  

 İmar Planları ile İlgili Taşkın Etütleri 

 4373 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar 

 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Etütler 

 Taşkından Koruma Tesisleri İşletme Tebliğleri 

 Eğitim Faaliyetleri  

  Yapısal faaliyetler (Tablo 9, Şekil 29) 

 Suyun akış rejimini düzenleyen tesisleri içeren kontrol yapıları (sel 

kapanları, barajlar) 

 Yukarı havza ıslahına yönelik yapılar (tersip bendi, ıslah sekisi, taban 

kuşağı vb. )Mansap ıslahına yönelik tesisler (taşkın duvarı, sedde, 

derivasyon kanalı vb.)  
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 Taşkın Sırasında Yapılan Faaliyetler 

 Bölge Taşkın Planının Uygulanması, 

 Taşkın Planında Olmayan işlerin Koordinasyonu ve Uygulaması. 

 Taşkın Sonrasında Yapılan Faaliyetler 

 Taşkın Zararlarının Saptanması, 

 Geçici ve Acil Tedbirlerin Alınması, 

 Taşkın Koruma Tesislerindeki Zararların Tespit Edilmesi. 

  

 

Şekil 29 : DSİ taşkın  koruma tesisleri (noktasal gösterim) 

 

 

 

 
Tablo 9 : DSİ tarafından yapılmış olan taşkın koruma amaçlı yapılar 

19
 

 TESİS ADEDİ KORUMA ALANI  (ha) 

Taşkın Tesisi 6 744 1 309 741 

Baraj 68 447 550 

TOPLAM 6 812 1 757 291 

 

 

                                                 

 
19 01.01.2014 itibariyle 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı genel bütçeli bir kuruluş olan Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü; 3254 sayılı kanunla meteoroloji istasyonları açmak ve 

çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli 

sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak 

amacıyla kurulmuştur. (Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) (MGM, 

2012) 

MGM Merkez Teşkilatı; Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 7 Daire Başkanlığı, 35 Şube Müdürlüğü ve Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğünden meydana gelmektedir. Taşra Teşkilatı ise 15 

Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 66’sı Meydan Müdürlüğü olmak üzere 159 

Meteoroloji Müdürlüğünden oluşmaktadır. (MGM, 2012) 

 
Şekil 30 : MGM Taşra Teşkilatı 

Kaynak: (MGM, 2012) 

MGM’nin 5 temel faaliyet ve hizmet alanı bulunmaktadır. 

a) Meteorolojik gözlem ve ölçüm verilerinin elde edilmesi ve sunumu 

Meteorolojik faaliyetlerin temelini gözlem ve ölçüm çalışmaları oluşturmaktadır. 

Gözlemler ve ölçümlerden elde edilen veriler çok hızlı bir biçimde MGM 

merkezinde toplanmakta ve buradan da aynı anda yurtiçi ve yurtdışına 
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gönderilmektedir. Aynı zamanda, yurtdışından da benzer biçimde tüm gözlem, 

ölçüm ve tahmin bilgileri anında elde edilmektedir. (MGM, 2012) 

Meteorolojik ölçüm ve gözlem veri kaynaklarını Otomatik Meteorolojik Gözlem 

İstasyonları, Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri, Meteoroloji Radarları ve 

Meteorolojik Uydular oluşturmaktadır. Otomatik sistemler aracılığı ile elde 

edilemeyen bazı gözlem verileri (bulut kapalılığı, yağışın cinsi ve şiddeti, yerin 

hali, vb.) meteoroloji birimlerinde görev yapan uzmanlar tarafından yapılan 

gözlemlerle sağlanarak, bu kaynaklardan alınan bilgilere ilave edilmektedir. 

(MGM, 2012) 

b) Meteorolojik tahminlerin hazırlanması ve sunumu 

Meteorolojik tahminler günlük hava tahmini (6 saatlik periyotlar halinde) ve 5 

günlük hava tahmini olarak, tüm il merkezleri ile bazı ilçe merkezleri için 

hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ayrıca, sayısal hava tahmin modelleri çıktıları 

da hava tahmini ürünü olarak sunulmaktadır. MGM bünyesinde hazırlanan 

tahminlerin yanı sıra dünyada bazı merkezlere ait 3 günlük hava tahmini bilgileri 

de verilmektedir. (MGM, 2012) 

c) Meteorolojik uyarıların hazırlanması ve sunumu 

Can ve/veya mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik olaylarla ilgili 

tahminler “meteorolojik uyarı” olarak değerlendirilmekte ve bu tip uyarılar en 

kısa zaman içinde tüm ilgili birimlere ve vatandaşlara iletilmektedir. Meteorolojik 

uyarılar web sitesi aracılığı ile duyurulmakta olup faks, kısa mesaj (sms), bilgi 

servisi gibi diğer yollarla da ilgililere ulaştırılmaktadır. Meteorolojik uyarılar çok 

kısa süreli meteorolojik uyarılar (0-2 saat), kısa süreli meteorolojik uyarılar (24 

saate kadar) ve genel meteorolojik uyarılar (3 güne kadar) olmak üzere üç 

kategoridedir. (MGM, 2012) 
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Şekil 31 : MGM Meteorolojik Uyarı Sayfası 

 

d) Sektörlere yönelik meteorolojik destek 

MGM başta havacılık, denizcilik ve tarım sektörleri olmak üzere hemen hemen 

tüm sektörlere hizmet vermektedir. Yürüttükleri faaliyetler sebebi ile bazı 

sektörler için özel ürünler geliştirilmiş olup ihtiyaçlar doğrultusunda sektörlere 

yönelik yeni ürünler geliştirilmeye devam edilmektedir. (MGM, 2012) 

e) Meteorolojik araştırma çalışmaları 

MGM faaliyetlerinin önemli kısmını araştırma faaliyetleri oluşturmaktadır. Çevre, 

iklim, atmosfer, yenilenebilir enerji vs. konularında yoğunlaşan araştırma 

çalışmaları neticesinde geliştirilen ürünler ilgililerle paylaşılmakta, talep edilen 

konularda özel araştırmalar yapılarak diğer kamu kurumları ve özel sektöre destek 

verilmektedir.  
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f) Diğer faaliyetler 

Kalibrasyon Merkezi (KALMER) TÜRKAK tarafından akredite edilmiş sıcaklık, 

nem, basınç ve rüzgar laboratuarlarından meydana gelmektedir. Ayrıca, henüz 

akredite olmamış olan yağış, güneşlenme ve elektriksel kalibrasyon laboratuarları 

da izlenebilirliği sağlanmış referans cihazları ile hizmet vermektedir. KALMER, 

ülkemiz genelinde kalibrasyon ihtiyaçlarını yurtdışından karşılayan tüm kamu ve 

özel sektör kuruluşlarının, bu tür taleplerinin yurt içinden ve kendi imkanlarımızla 

karşılanmasını sağlayan ve milli ekonomiye önemli katkılar yapan bir teknolojik 

alt yapı ve kaynak olarak değerlendirilmektedir. Meteorolojik alet ve gözlem 

sistemlerine ait algılayıcıların kalibrasyonu hizmetlerinin yanı sıra eğitim 

faaliyetleri de yürütülmektedir. KALMER, Ekonomik İşbirliği Topluluğu (EİT) 

tarafından, üye ülkelerin kalibrasyon merkezi olarak kabul edilmiştir. (MGM, 

2012) 

 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 645 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde; "toprağın 

korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele 

edilmesi, çığ, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika ve stratejiler 

belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 

sağlanmak" gayesiyle 2011 yılında kurulmuştur. (ÇEM) 

ÇEM Genel Müdürlüğü üst havzada yapmış olduğu ıslah tedbirleri ile alt havzaya 

rüsubat intikalini önleyecek olan sel kontrolü çalışmalarını yapmaktadır. Bu 

çalışmalar ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem 

planları ile kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülmektedir. (Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, 2013) 

ÇEM Genel Müdürlüğü'nün başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir.  

  

- Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza 

bütünlüğü esas alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel 
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kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, 

uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, bu iş ve 

işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.  

- Su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama 

yapmak, politika ve stratejiler belirlemek.  

- Üniversiteler ve araştırma-geliştirme kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde 

bulunmak.  

- Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, iş tanımı, analiz ve birim fiyat 

tespiti yapmak, yaptırmak, onaylamak, uygulama esaslarını tespit etmek 

 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
 
 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3234 Sayılı Kanun ile kurulmuş olup 2011 

yılında bakanlıkların yeniden yapılanması kapsamında Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’na bağlanmıştır.  

Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatı; Danışma ve Denetim Birimleri, 

Ana Hizmet Birimleri  ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. 

Merkezde; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı 

ile 18 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı toplam 118 şube 

müdürlüğü bulunmaktadır.  

  Taşra teşkilatı ise 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile doğrudan merkeze bağlı 12 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden oluşmaktadır. Orman Bölge Müdürlükleri 

Şekil 32’de gösterilmektedir. Bölge müdürlüklerine bağlı toplam 243 orman 

işletme müdürlüğü, 28 fidanlık müdürlüğü, 4 müdürlük, 292 başmühendislik, 

Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 1.376 orman işletme şefliği, 9 fidanlık 

şefliği, 188 ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği ve 132 diğer şeflik ile 

Fidanlık Müdürlüklerine bağlı 84 fidanlık şefliğinden oluşmaktadır.  

 Orman Bölge Müdürlükleri; kendi içerisindeki birimler ile kendine bağlı orman 

işletme müdürlükleri,   fidanlık müdürlükleri, amenajman başmühendislikleri ve 
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kadastro komisyonları (başmühendislikler)   ile diğer müdürlükler arasında 

koordinasyon, kontrol ve denetim sağlamaktadır. 

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik bütün arazi 

uygulamaları orman işletme müdürlükleri ve onlara bağlı orman işletme 

şefliklerince yürütülmektedir. Bu nedenle ormancılığımızda orman işletme 

müdürlükleri ve şeflikleri kritik bir öneme sahiptir. 

 

Şekil 32 : Orman Bölge Müdürlükleri 

 

Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, havza ıslahı, mera ıslahı ve erozyon 

kontrolüne ilişkin çalışmaları ile yağışın üst havzada tutulmasını veya alt havzaya 

intikalinin ötelenmesi sağlamaktadır. Ayrıca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları 

çerçevesinde alınacak yapısal tedbirlerin uygulaması yapılmaktadır. (Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü, 2013) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 
 

Afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacının 

duyulması ve afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde 

toplanmasının zaruri hale gelmesi sebebiyle, afetlerle ilgili olarak görev yapan 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye 
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Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 

sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. (AFAD, 2014) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme 

çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, 

yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için 

ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok 

aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde 

disiplinler arası çalışmayı esas alan bir kurumdur. (AFAD, 2012) 

5902 Sayılı Kanunun getirdiği kurumsal yapı ve görev anlayışına göre AFAD; 

idari olarak yatay ve esnek bir yapıda, görev anlayışı bakımından sonuç odaklı, 

Daire Başkanlıklarının altında hiyerarşik yapılanma içermeyen, günün 

ihtiyaçlarına göre kurum dışından da personel görevlendirebileceği çalışma 

grupları oluşturma yetkisine sahiptir. Görev alanı itibariyle üniversiteler, kamu 

kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile etkin koordinasyon ve 

işbirliği sağlayan bir kurumdur. (AFAD, 2012) 

 
Şekil 33 : AFAD Teşkilat Şeması 
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AFAD, illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve 

Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını 

yürütmektedir. (AFAD, 2014)  

 AFAD’ın afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını 

yapmak ve afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tüm çalışmaların 

koordinasyonu faaliyetlerine ek olarak, taşkınlarla ilgili aşağıdaki faaliyetler 

sayılabilir; 

 Afet olmadan önce taşkın da dahil olmak üzere tüm doğal ve insan kaynaklı 

afetlerde risk yönetimi ve azaltma faaliyetleri ile ilgili çalışmaların 

yürütülmesini sağlamak veya yürütmek, 

 Taşkına uğramış veya uğraması muhtemel yerleşim birimlerinin, İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak etüt 

sonucuna göre gerekmesi durumunda Afete Maruz Bölge ilan edilmesi ve 

afetzedelerin belirlenmesi.  

 Ayrıca, 5902 sayılı yasaya dayanan ve 06.03.2011 gün ve 27866 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğine 

istinaden, afet sırasında acil yapılması gereken işleri yerine getirmek üzere 

ilgili Valiliklere acil yardım ödenekleri aktarılması 

 Hazırlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, gerekli olduğu 

durumlarda, afetin büyüklüğüne göre yerel ve ulusal kaynakların seferber 

edilmesi ve yönetilmesi (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2013) 

 Afet müdahale çalışmaları akabinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte 

iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi. 

 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri  

İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, 

Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il 

afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, 

ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali 

sorumludur. 
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 İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır: 

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum 

hazırlıklarını yapmak 

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî 

idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde 

yapmak, uygulamak ve uygulatmak 

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli 

haberleşmeyi sağlamak  

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya 

ettirmek 

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak 

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile 

ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek 

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın 

barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, 

araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek 

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma 

hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek 

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, 

müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 

yapmak 

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak 

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik 

maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili 

kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak  

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet 

raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak(Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genel Müdürlüğü) 
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Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

Başkanlık tarafından belirlenen 11 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir,  Bursa, Sakarya, 

Afyon, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Van,  Adana )  il afet ve acil durum 

müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri 

bulunmaktadır. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev 

yapmaktadır. (AFAD, 2014) (Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü) 

(İl) Taşkın Koordinasyon Kurulları 

İl Taşkın Koordinasyon kurulları, ilgili valilik tarafından yayınlanan karar veya 

tebliğ ile kurulmaktadır. Bu sebeple, üyeleri, görevleri toplantı usul ve esasları 

ilden ile değişebilmekle birlikte, aşağıdaki hususlar kararların genelinde yer 

almaktadır. 

Amacı; Büyükşehir Belediyesi/ Belediye sınırları içerisinde sel baskınlarının can 

ve mal kaybına neden olmaması için taşkın kontrol tesislerinin amacına uygun 

olarak işletilmesi ve akarsu yataklarının korunmasıdır. 

Kurul’un taşkın kontrol tesisleriyle ilgili olarak aldığı kararlar, Belediyeler ve 

diğer kurum ve kuruluşlar veya özel ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.  

Kurulun Sekretaryasını DSİ Bölge Müdürlüğü yürütmektedir.  

Görevleri;  

 ıslah tesislerine her türlü müdahalenin engellenmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak,  

 gerekli işletme, bakım ve onarımlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmasını 

sağlamak,  

 ıslahı henüz yapılmamış akarsu yataklarında taşkın önleyici tesislerin yapılması 

için öneride bulunmak,  

 DSİ tarafından yapılan ıslah ve taşkın kontrol tesislerinin ilgil belediyeye 

devrinin yapılmasını sağlamak,   

 Birden fazla kurum ve kuruluşlarca aynı anda yapılması gereken onarım, 

temizlik ve alınacak tedbirler için ortak program hazırlamak,  

 Islah ve taşkın kontrol tesislerinin DSİ tarafından projelendirilmesini / diğer 

ilgililerce hazırlanan projeler hakkında DSİ’den görüş alınmasını sağlamak, 
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 Taşkın kontrol tesislerine müdahalede bulunanlar, atık ve toprak dökenler 

hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere, tesisin bulunduğu ilçe belediye 

zabıtası, jandarma ve polis görevlendirilmiştir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

kurulmuştur.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü’nün Taşkın Yönetimi ile doğrudan ve dolaylı bağlantılı olan görevleri 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki 

planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji 

planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere 

göre yürütülmesini sağlamak. 

 Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve 

standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

 Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki 

çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını 

yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve 

denetlenmesini sağlamak. 

 Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına 

ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak. 

 Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin 

kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde 

uygulama yapmak veya yaptırmak, bu uygulamalara yönelik olarak kentsel 

dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek, bu alanların her ölçekteki 

imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, 

yaptırmak ve onaylamak, bu çerçevede paylı mülkiyetleri ayırmak, 
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birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, 

kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma 

yoluna gitmek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini vermek ve kat 

mülkiyeti tesis ve tescilini sağlamak.  

 Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin 

genel ilke, strateji ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

 Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla 

kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak 

koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon 

kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, 

plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, 

yaptırmak ve onaylamak. 

 Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının 

tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları 

onaylamak. 

 İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her 

türlü etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon 

planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, 

ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak 

ve onaylamak. 

Havza Yönlendirme Kurulu 

Mevcut durumda Havza Yönlendirme Kurulunun taşkın yönetimi ile ilgili 

görevleri bulunmamakla birlikte, öneriler kısmında bu kurul ile ilgili öneriler yer 

almakta olduğundan burada yer verilmiştir. Havza Yönlendirme Kurulu üç ayda 

bir toplanır. Başkanı Bakanlık Müsteşarı olup üyeleri Su Yönetimi Koordinasyon 

Kurulu üyesi Bakanlıklardan en az ilgili Genel Müdürleri veya görevlendireceği 

bir temsilci ile Türkiye Su Enstitüsü Başkanından veya görevlendireceği bir 

temsilciden oluşur. Havza yönlendirme kurulunun görevleri şunlardır: .  

a) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek; 
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b) Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için belirlenen 

kısa, orta ve uzun vadedeki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak 

için uygulamaları takip etmek ve hızlandırmak. 

c) Havza Koruma Eylem Planları devam eden havzalar için kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak. 

d) Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetim Planlarına 

dönüştürülmesi çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak 

ve takip etmek. 

e) İçme ve kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan özel 

hüküm belirleme çalışmalarına koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri 

değerlendirmek. 

 

Havza Yönetim Heyetleri  

Mevcut durumda Havza Yönetim Heyetlerinin taşkın yönetimi ile ilgili görevleri 

bulunmamakla birlikte, öneriler kısmında bu kurul ile ilgili öneriler yer almakta 

olduğundan burada yer verilmiştir.  

Bakanlık tarafından her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teşkil edilmiş 

olup havzanın bir ili kapsaması halinde o ilin valisi, havzanın birden fazla ili 

kapsaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen vali başkanlık etmektedir. Havza 

Yönetim Heyetlerinin üyeleri, havzadaki bütün paydaşları temsil edecek şekilde 

ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin 

ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve ihtiyaç duyulan konulardaki 

diğer uzmanlardan oluşturulur.  

Havza Yönetim Heyeti Başkanınca gerek duyulduğu takdirde aşağıda yer alan 

kurum ve kuruluşlar eklenebilmektedir. 

- Özel Sektör Temsilcisi 

- Havzada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürleri 

- İl Afet ve Acil Durum Müdürleri 

- Dışişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci 

- Sulama Kooperatifleri temsilcisi 
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- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektöründen bir temsilci 

- Elektrik üretim santral yetkililerinin temsilcisi 

- Özel sektör hidroelektrik santral temsilcileri 

 

Havza Yönetim Heyetinin Görevleri: 

a) Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları ve havza yönetim 

planlarına katkıda bulunmak. 

b) Havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarının uygulanmasını 

izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurumlara gerekli yaptırımlar için bildirimde 

bulunmak. 

c) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların 

takibini yapmak ve özel hükümlerin uygulamasını sağlamak,  

ç) İhtiyaç duyulması halinde havza yönetim planlarının revizyonu çalışmalarına 

katkıda bulunmak. 

d) İlgili kurum veya kuruluşun sunduğu denetim ve yaptırım sonuçlarını 

değerlendirerek rapor halinde yönlendirme kuruluna sunmak. 

e) Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi 

sürecinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması ve aktif katılımını 

sağlamak; halka plan hazırlık süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmak; plan 

kararları nihaileşmeden önce mahalli toplantılarla ve basın aracılığıyla 

duyurmak ve halkın görüşlerini almak. 

f) Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını ortak bir veri tabanında kayıt 

altına alınmasını sağlamak, ilgili havza birimleri ile paylaşmak, 

değerlendirilmiş ve raporlanmış izleme sonuçlarını tartışarak Havza Yönetimi 

Planları ile ilgili görüş oluşturmak. 
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Şekil 34 : Havza Yönetim Heyeti Üyeleri 
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4. DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 

4.1.  Değerlendirme 

Farklı ülkelerdeki taşkın riski yönetimi yapılanmaları ile ilgili yapılan bu 

incelemede, incelenen 4 ülke değerlendirildiğinde,  her ülkenin kendi idari ve 

tarihi yapısına göre farklı sistemler uygulamakta olduğu görülmektedir.   

Almanya; federal yapısına uygun olarak, geçmişten itibaren taşkın yönetimini 

federal eyaletler düzeyinde yürütmekle beraber, son yıllarda su yönetimi ile ilgili 

yaklaşımın değişimi ile federal devlet taşkın yönetimi ile ilgili daha fazla 

sorumluluk üstlenmiş ve tüm eyaletlerde uygulanması gereken kurallar 

koymuştur. Yeni yaklaşım ve bunun sonucunda yeni taşkın ve su kanunları ile 

uygulamada eyaletler arasında, yeknesaklık olmasa da, bir ortaklık sağlanmış, 

taşkına karşı koruma seviyesinden, çevre düzeni ve imar planlarına kadar 

uygulanması gereken kurallar konulmuştur.  

Bununla birlikte, taşkın riski yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerden hala eyaletler 

sorumludur. Taşkınlarla bağlantılı faaliyetleri bulunan merkezi kurumlar da 

bulunmakla birlikte, bunlar daha çok eyaletlere destek sağlama görevini 

yürütmektedir.  Taşkın tahmini ve Afet ve Acil Durum müdahale faaliyetleri 

bunlara örnek verilebilir. Taşkın tahmin ve uyarıları ile akarsulardaki seviye 

ölçümleri federal eyaletlerce yapılmakta, meteorolojik tahminler ülke genelinde 

hizmet veren Almanya Meteoroloji Hizmetlerinden alınmaktadır. Afet ve Acil 

Durum Yönetimi ile ilgili olarak da tüm faaliyetler eyaletlerce yürütülmekte olup 

ancak afetin eyaletin yeterliliğini veya sınırlarını aşması durumunda devlet destek 

vermektedir.   

Tüm faaliyetler Federal Eyaletlerce yürütülmekte olduğundan, Federal Devlet ve 

Federal Eyaletler arasında koordinasyonun sağlanmasına önem verilmekte olup bu 

amaçla kurulmuş çeşitli yapılar (Çevre Bakanları Konferansı, LAWA) 

bulunmaktadır.  

Taşkın Riski Yönetimi, var olan yapıları değiştirmeksizin AB Taşkın Direktifine 

uygun olarak uygulanmakta olduğundan, Taşkın Riski Yönetim Planlarının 
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hazırlanmasından eyaletlerdeki Çevre Bakanlıkları sorumludur.  Taşkın 

direktifinin nehir havzalarının bütüncül olarak değerlendirilmesinin sağlanması 

gereklilikleri kapsamında havza düzeyinde koordinasyonun sağlanması genel 

olarak, ilgili eyaletler arasında mevcut Nehir Havzası Komisyonları ve sınır aşan 

havzalarda da aynı şekilde ilgili ülkeler ile mevcut Uluslararası Nehir Havzası 

Komisyonları aracılıyla sağlanmaktadır.  

Almanya’da en çok dikkat çeken konu sürekli, hem federal devlet ile federal 

eyaletler arasında, hem de AB taşkın direktifinin gereklerinden dolayı eyaletler 

arasında koordinasyonu sağlamak zorunda kalmasıdır. Ancak bölgesel ve yerel 

sorumluluklara ilişkin geçmiş ve bazen de yerel şartlardaki çok büyük farklılıklar 

nedeniyle bu uyumlaştırmayı gerçekleştirmenin zor olduğu ve sıklıkla da sadece 

beli bir oranda gerçekleştirilebildiği belirtilmektedir.(Gierk, 2010)  

Bir diğer dikkate değer konu da LAWA’nın faaliyetleridir. Bu çalışma grubu,  

daimi ve geçici komiteleriyle birlikte, su yönetimi ile ilgili strateji ve politikaların 

belirlenmesinde olduğu kadar, bunların eyaletler düzeyinde uygulanmasında da 

önemli yere sahiptir. Ayrıca, yapmakta olduğu çalışmalar ve hazırlamakta olduğu 

kılavuzlar federal eyaletler için yönlendirici olmaktadır.  

İngiltere; Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden biridir. Yaklaşımlar 

genellikle benzer olmakla birlikte, tüm kurucu ülkelerde hükümetler kendi 

bölgelerindeki taşkın risk yönetimiyle sorumludurlar. Birleşik Krallıkta Taşkın 

Riski Yönetimi kullanılması isteğe bağlı yetkilere dayanmaktadır. Bir başka 

deyişle,  yetkililerin koruma için herhangi bir standart sağlamak gibi bir yasal 

görevi yoktur. Bununla beraber, son yıllarda değişen yaklaşımın ve buna göre 

çıkan son Taşkın ve Su kanunun gerekliliği olarak, İngiltere’de yetkililerin riskleri 

belirlemesi ve strateji ve planlar geliştirmesi gerekmektedir.  

İngiltere’de taşkın riski yönetimi ile ilgili politikalar ulusal düzeyde, strateji ise 

ulusal ve yerel düzey olmak üzere iki farklı seviyede belirlenmektedir. Böylelikle 

yerel düzeye,  kendi yönetim alanları içerisindeki gereklilikleri dikkate alarak 

kendi stratejilini belirleme imkanı tanınmıştır. Ayrıca, mevcut ulusal stratejiye 

göre risk yönetimi yetkililerinin; halkın bakış açısını anlamak, halkın riskleri 
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anlamasına ve risklere karşı aktif olarak hazırlanmasına yardımcı olmak ve karar 

verme/yönetim faaliyetlerine doğrudan katılımları için onları cesaretlendirmek 

için topluluklarla ortaklaşa çalışması gerekmektedir. Böylelikle, hem yerel 

yönetimlerin hem de halkın risk yönetiminin her aşamasına katılmasının 

sağlandığı söylenebilir.  

Taşkın riski yönetimi “risk yönetimi yetkilileri” olarak tanımlanan başta Çevre 

Ajansı ve Yerel Taşkın Yönetimi Yetkilileri olmakla beraber, Dahili Drenaj 

Komiteleri, Su Şirketleri ve karayolları yetkililerini de içeren gruplar tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca, İngiltere ciddi bir kıyı erozyonu riski ile karşı 

karşıya olduğundan, bu risklerin yönetimi ile ilgili de, Çevre Ajansının da içinde 

yer aldığı, Kıyı Erozyonu Riski Yönetimi Yetkilileri bulunmaktadır. Yapısal 

tedbirlerin uygulaması ise ana nehirlerde Çevre Ajansı ve bunların dışındaki 

akarsularda yerel yetkililer ve kıyı alanlarında bunların ikisine ek olarak arazi 

sahipleri tarafından yapılmakta olup devlet tarafından finansman desteği 

sağlanabilmektedir. (GOV.UK, 2014)  

İngiltere’de taşkının havza düzeyinde yönetimi ile ilgili bir kurum, ortak 

komisyon veya benzeri bir yapılanma bulunmamaktadır. “Taşkın Riski 

Düzenlemeleri” başlıklı 10 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik 

incelendiğinde,  Taşkın riski yönetim planlarının Çevre Ajansı ve Yerel Taşkın 

Yönetimi Yetkilileri tarafından hazırlanacağı, çevre ajansının ana nehirlerden, 

rezervuarlardan ve denizden kaynaklı taşkınlardan, Yerel Taşkın Yönetimi 

Yetkililerinin yerüstü sularından, yeraltı sularından ve ana nehirler dışındaki 

akarsu ve kanallardan kaynaklı taşkınlardan sorumlu olduğu, planların 

yayınlanmasından ise Çevre Ajansının sorumlu olduğu görülmektedir.  Bununla 

beraber,  Birleşik Krallık’ın resmi sitesinde “İngiltere ve Galler için tercih edilen 

yaklaşım; Taşkın Riski Yönetim Planlarının diğer taraflarla, özellikle de Lider 

Yerel Taşkın Yönetimi Yetkilileri ve diğer Risk Yönetimi Yetkilileri ile birlikte 

hazırlanmasıdır. Taşkın riskinin tüm kaynakları ile ilgili bilgiler tek bir Taşkın 

Riski Yönetim Planı oluşturmak için birleştirilir.” ifadesi yer 

almaktadır.(GOV.UK, 2014) Buradan, mevzuat ile belirlenmemiş olmakla 
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beraber, her bir havza için tek bir Taşkın Riski Yönetim Planının Çevre Ajansı 

tarafından hazırlanacağı anlaşılmaktadır.     

Fransa; geçmişteki merkezi yönetim tarzını bırakarak yerinden 

(merkezsizleştirilmiş) yönetime geçmeye başlamış olup bu kapsamda bölge, 

departman ve belediye düzeyinde farklı faaliyetler yürütülmektedir.  

Fransa’da Taşkın yönetimi ile ilgili strateji, politika ve mevzuat ulusal düzeyde 

Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı (Risk Önleme Birimi) 

tarafından oluşturulmaktadır. Ayrıca, koordinasyonun sağlanabilmesi için ulusal 

düzeyde ilgili paydaşlardan oluşan farklı komisyonlar oluşturulmuştur. Bu 

komisyonların kararları Bakanlık için tavsiye niteliği taşımaktadır.  Havza 

düzeyinde ise Havza Yönetim Heyetleri, Havza Taşkın Yönetim Heyetleri ve Su 

Ajansları gibi yapılanmalarla beraber, Bakanlığın bölge teşkilatı olan DREAL 

bulunmakta olup taşkın riski yönetimi ile ilgili faaliyetler esas olarak her bir havza 

için belirlenmiş olan koordinatör DREAL tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz 

konusu Havza (Taşkın) Heyetleri, havza ölçeğinde ilgili paydaşların aktif 

katılımının sağlandığı ve su ile ilgili konuların görüşüldüğü heyetlerdir. Bununla 

birlikte Havza Taşkın Heyetlerinin kararları, bazı istisnai planlar haricinde, 

Bakanlık için tavsiye niteliği taşımakta olup planlar Bakanlık tarafından 

onaylanmaktadır.      

Departman düzeyinde, daha ziyade alt havza olarak da nitelendirilebilecek 

hidrografik havzalar düzeyinde PAPI olarak adlandırılan Taşkın Önleme Eylem 

Planları Bakanlığın Departman teşkilatı DDT tarafından hazırlanmıştır. 

Hazırlanmış olan bu planlar, taşkın direktifi çerçevesinde yapılan çalışmalara da 

altlık oluşturmuştur.  

Bu şekliyle bakıldığında, her düzeyde taşkın riski yönetimi ile ilgili esas rolün 

Bakanlığın teşkilatı tarafından üstlenilmesi sebebiyle, Fransa’da taşkın 

yönetiminin planlanmasının ulusal, yerel ve havza düzeyinde tüm paydaşların 

etkin katımı sağlanarak farklı düzeylerde merkezi kurumun teşkilatı eliyle 

yürütüldüğü söylenebilir.  
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Bununla beraber, tedbirlerin uygulanması noktasında Fransa bu devlet eliyle 

yürütme yaklaşımını uygulamamakta, tedbirlerin uygulanmasını departman ve 

belediyelere bırakmaktadır. Ancak her ne kadar devlet tarafından standartları 

belirlense de,  bu yaklaşımın sedde yapımı gibi yapısal tedbirler ve bunların 

bakımı ilgili olarak bir standardın yakalanmasını ve bu yapıların koruma 

seviyesinden emin olunmasını zorlaştırdığı ifade edilmektedir.  

Fransa’da ayrıca çeşitli enstitüler/ajanslar tarafından yapılan çalışmalar taşkın 

riski yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, 

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması, taşkın tahmin ve erken 

uyarı sistemi gibi çalışmalarda kullanılacak metodolojilerin ve yazılımların 

geliştirilmesi, haritaların ve envanterlerin oluşturulması ve verilerin üretimi, 

saklanması, dağıtılması gibi çalışmalar yapılmaktadır.  

Romanya’da; su ile ilgili tek söz sahibi kurum olan Çevre ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı merkezi düzeyde strateji ve politikaları belirlemekte ve kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda yaşanan büyük taşkınlar sebebiyle 

önce kısa vadeli bir taşkın stratejisi hazırlanmış, sonrasında taşkın direktifinin de 

etkisiyle, strateji orta ve uzun vadeli olarak güncellenmiştir. 2035 yılına kadar 

yapılması gerekenleri içeren, ölçülebilir hedefler koyan bu strateji ile merkezi ve 

yerel düzeyde kurumların görev ve sorumluluğu belirlenmiştir. Strateji’de 

doğrudan veya dolaylı olarak taşkınlarla bağlantılı tüm kurumlara ve taşkınlarla 

ilgili yapısal ve yapısal olmayan tüm tedbirlere yer verilmektedir.  

Taşkın yönetimi ile ilgili, her düzeyde ve neredeyse tüm çalışmalarda Bakanlıklar 

ve Bakanlıkların koordinasyonundaki kuruluşlar veya bağlı kuruluşları yer 

almakta veya bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Bununla birlikte 

bölgesel ve yerel düzeyde en etkin rolü, bölgesel ve yerel meclisler oynamaktadır.  

Romanya’nın yaklaşık %94’ü Tuna Nehri Havzasında yer almakta olduğundan, 

nehir havzasının paylaşıldığı ülkeler ile işbirliği “Tuna Nehrinin Korunması 

Uluslararası Komisyonu” (ICPDR) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
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Fransa’da olduğu gibi Romanya’da da çeşitli enstitüler tarafından yapılan 

çalışmalar taşkın riski yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Başta Taşkın Riski 

Yönetiminde yer alan temel kurum “Romanya Suları” Ulusal İdaresi’ne bağlı 

Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü olmak üzere, Coğrafya Enstitüsü, 

Meteoroloji Enstitüsü gibi kurumlar Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın 

Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması, taşkın tahmin ve erken uyarı 

sistemi gibi çalışmalarda kullanılan birçok çalışmayı yürütmektedir.  

Bu dört ülkenin ve Türkiye’nin uygulamaları karşılaştırıldığında;  

Beş ülkede de mevzuatın oluşturulması merkezi düzeyde gerçekleştirilmekle 

beraber, bazı ülkelerde bölgesel/yerel düzeyde de mevzuat oluşturulduğu veya 

oluşturulmasına destek verildiği görülmektedir. Bunlardan Almanya’da, Federal 

Eyaletler seviyesinde de mevzuat oluşturulmaktadır. Romanya’da Bölge 

Meclisleri ve Yerel Meclisler mevzuat oluşturulması aşamasında katkı 

sağlamaktadır. İngiltere’de ise Dahili Drenaj Komitelerinin (IDBs) ve Yerel 

Yetkililerin Kararname çıkarma yetkisi bulunmaktadır.  

Tüm ülkelerde Politika merkezi düzeyde geliştirilmektedir. Stratejiler ise 

İngiltere, Almanya ve Romanya’da hem merkezi hem de yerel düzeyde 

geliştirilmekte, merkezi düzey tarafından da yerel düzeydeki bu faaliyetler 

desteklenmekte ve yönlendirilmektedir. Türkiye ve Fransa’da ise strateji de 

merkezi düzeyde belirlenmektedir.  

Taşkın Riski Yönetim Planları İngiltere’de yerel/bölgesel düzeyde hazırlanan 

planların Çevre Ajansı tarafından koordine edilmesiyle, Almanya’da eyaletlerin 

Çevre Bakanlıkları tarafından ilgili eyaletler veya ülkeler ile kurulan komisyonlar 

kapsamında, Fransa ve Romanya’da Bakanlığın Havza/bölge teşkilatları 

tarafından olmak üzere tümünde havza düzeyinde, Türkiye’de ise Bakanlık 

tarafından havza bazında merkezi düzeyde hazırlanmaktadır.  

Taşkınlar ile ilgili her ülkede Taşkın Riski Yönetim Planları dışında geçmişten 

itibaren hazırlanmakta olan farklı planlar bulunmaktadır. Bu planlar ise Fransa’da 
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Bakanlığın, Türkiye’de Bakanlığın Bağlı Kuruluşunun  taşra teşkilatı eliyle 

olmakla beraber, tüm ülkelerde bölgesel/yerel düzeyde hazırlanmaktadır.  

Koordinasyon; Almanya, İngiltere ve Romanya’da hem ulusal hem bölgesel/yerel 

düzeyde merkezi kurumlar (sırasıyla LAWA, Çevre Ajansı, ilgili Bakanlıklar) 

tarafından, Fransa’da ise ulusal düzeyde komisyonlar ve havza düzeyinde Havza 

Valisi tarafından, sağlanmaktadır. Türkiye’de ise merkezi düzeyde 

sağlanmaktadır. 

Taşkın Kontrol Önlemleri Almanya’da eyaletler (ağırlıklı olarak da belediyeler), 

İngiltere’de, farklı yetki alanlarında olmak üzere, merkezi kurum (Çevre Ajansı), 

yerel yetkililer ve bölgesel/yerel risk yönetimi otoriteleri, Fransa’da Belediyeler, 

Romanya’da Merkezi Kurum (Romanya Suları Ulusal İdaresi), Türkiye’de 

merkezi kurumun (DSİ) taşra teşkilatı ve yerel düzeyde Büyükşehir Belediyeleri 

tarafından alınmakta olup bakımından da aynı kurumlar sorumludur. Bununla 

birlikte Almanya, İngiltere ve Romanya’da belediyeler de kendi alanlarındaki 

yapıların bakımında rol almakta veya destek olmaktadır.  

Arazi kullanımının planlanması ve planların hazırlanması faaliyetleri Türkiye, 

Almanya ve Romanya’da hem merkezi düzey  hem de yerel düzeyde, İngiltere ve 

Fransa’da ise doğrudan Bölgesel/yerel düzeyde yürütülmektedir.   

Yapı izinlerinin verilmesi ve denetimi tüm ülkelerde belediyelerce yürütülmekle 

birlikte, Romanya’da buna ek olarak devlet denetimi de söz konusudur.  

Bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Romanya’da Merkezi ve yerel kurumlar 

eliyle tüm düzeylerde, Fransa’da ve İngiltere’de merkezi ve yerel kurumlar eliyle 

yerel düzeyde Almanya’da ise Eyalet düzeyinde yürütülmektedir. 

Hidrolojik izleme ve taşkın tahmini İngiltere ve Romanya’da merkezi düzeyde, 

Almanya’da federal eyaletler düzeyinde yapılmaktadır. Fransa’da ise çalışmalar 

bölgesel düzeyde yapılmakla birlikte değerlendirme ve yayınlanma merkezi 

düzeyde yapılmaktadır. Ülkelerin tümünde, gerekli meteorolojik veriler, merkezi 

düzeyde faaliyet gösteren Meteoroloji İdarelerinden alınmaktadır.  
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Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması ile ilgili faaliyetler Fransa ve Almanya’da 

Bölgesel/yerel düzeyde, İngiltere ve Romanya’da ise hem merkezi hem de 

bölgesel/yerel düzeyde yürütülmektedir.  

Aktif Katılımın Sağlanması Fransa ve Romanya’da Havza düzeyinde, İngiltere’de 

merkezi ve yerel kurumlar eliyle yerel düzeyde, Almanya’da ise bölgesel/yerel 

düzeyde (ağırlıklı olarak belediyelerce),yürütülmektedir 
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Tablo 10 : Ülkelerdeki Uygulamaların Karşılaştırması 

 Almanya İngiltere Fransa Romanya Türkiye 

M  H  B/Y  M  H  B/Y  M  H  B/Y  M  H  B/Y  M  H  B/Y  

Mevzuat Oluşturma                         

Politika                      

Strateji                         

Taşkın Riski Yönetim 

Planları  

                    

Diğer Taşkın Planları                    

Taşkın Kontrol Tedbirleri                         

Arazi Kullanımı Planlama                       

Yapı İzinleri                       

Bilgilendirme ve iletişim                        

Hidrolojik izleme ve Taşkın 

Tahmini  

                    

Eğitim ve Fark. Art.                       

Aktif Katılımın Sağlanması                      
 

 Uygulayan Kurum Düzeyi   Destek Veren Kurum Düzeyi   Koordine Eden Kurum Düzeyi 

Faaliyetin Uygulandığı Ölçek  M : Merkezi Düzey  H: Havza Düzeyi  B/Y : Bölgesel/Yerel Düzey  
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4.2. Öneriler 

Öneriler oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır 

1- Taşkın Riski Yönetiminde üç temel aşamada gerçekleştirilen faaliyetler. 

2- Ülke incelemelerinde görülen olumlu ve olumsuz yönler.   

3- Türkiye’deki taşkın yönetiminin güçlü ve zayıf yönleri. 

Taşkın Riski Yönetiminde üç temel aşamada gerçekleştirilen faaliyetler  

Taşkın Riski Yönetimi üç temel aşamada gerçekleştirilen faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Bunlar taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın sonrası faaliyetlerdir.  

Taşkın Öncesi Faaliyetler: İki grupta ele alınabilir; risk azaltma tedbirleri (Yapısal 

tedbirler, doğal tedbirler, arazi kullanımı, baraj işletme kuralları, vb) ile hazırlıklı 

olma tedbirleri (müdahale planların hazırlanması, taşkın tahmini ve erken uyarı, 

eğitim ve bilgilendirme yoluyla farkındalığın arttırılması.)  

Taşkın Esnasında Uygulanan Faaliyetler : Afet ve Acil durum müdahale, arama 

kurtarma, ulaşım ve iletişim ağlarının devamlılığının sağlanması, sağlık 

hizmetleri, vb. faaliyetler. 

Taşkın Sonrası Faaliyetler: iyileştirme ve normale dönüş faaliyetleri, olayın 

sebeplerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, taşkın kayıtlarının tutulması, 

gelecekteki uygulamalar için derslerin çıkartılması, vb. faaliyetler. 

Görüleceği üzere, her aşama bütünün bir parçasını oluşturan farklı faaliyetleri 

içermektedir. Dolayısıyla her bir aşama için, faaliyetlerin sadece birinin veya 

birkaçının gerçekleştirilmesi yeterli etkinliği sağlamayacaktır.  

Türkiye’deki mevcut durum değerlendirildiğinde, taşkınların yönetimi ile ilgili 

faaliyetleri bulunan kurumların uzun yıllara dayanan tecrübesi ve güçlü bir teknik 

altyapısı bulunduğu görülmektedir. Bu durum hem tedbirlerin planlanmasında 

hem de uygulamanın yapılmasında gerekli olan altyapıyı oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte uygulanmakta olan tedbirlere bakıldığında, tedbirler yelpazesinde 

yer alanların tamamının uygulanmadığı görülmektedir. Ayrıca her kurum kendi 
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planlaması dahilinde faaliyetlerini birbirinden bağımsız olarak yürütmektedir. Bu 

faaliyetler arasında koordinasyon sağlanmadan uygulanması en iyi durumda 

kaynak israfı ile daha kötü durumda ise kaynak israfının yanı sıra tedbirlerin 

yetersiz kalması ile sonuçlanacaktır.  

 
Mevcut Olmayan 

Tedbirler 

 Uygulamada Sorunlarla 

Karşılaşılan Tedbirler 

 Uygulaması Yeni Başlamış 

Olan Tedbirler 
 

Şekil 35 : Türkiye'de Tedbirlerin Uygulanmasındaki Mevcut Durum 

 

Bunun önlenmesi için; 

 Tüm tedbirlerin birlikte değerlendirileceği, 

 Ulusal düzeyde tüm ilgili kurumlar arasında koordinasyonunun 

sağlanacağı, 

 Havza düzeyinde tedbirlerin planlanmasının koordinasyonunun 

sağlanacağı, 

 Merkezi düzey, havza düzeyi ve yerel düzey arasında koordinasyonun 

sağlanacağı, 
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 Tedbirlerin uygulanmasının izlenmesinin sağlanacağı, 

 Tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekirse revize edilmesi için gerekli 

koordinasyonun sağlanacağı,  

 Farkındalığın arttırılması faaliyetleri ve sigorta sistemi gibi desteklerle 

taşkın yönetiminin güçlendirileceği, 

bir yapılanmanın faydalı olacağı düşünülmektedir.   

 

Ülke incelemelerinde görülen olumlu ve olumsuz yönler.   

Bu öneriler oluşturulurken, örnek ülke incelemelerinde görülen bazı olumlu ve 

olumsuz yönler de dikkate alınmıştır. Dikkate alınan hususlar şu şekildedir: 

 Almanya’da, farklı düzeylerde sürekli koordinasyon sağlanması 

gereksiniminin olumsuz yönleri dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 

koordinasyon gereksiniminin gerekli olan en az seviyede tutulmaya 

çalışılması faydalı olacaktır.   

 Almanya’da bulunan ortak çalışma grubunun (LAWA) oldukça faydalı 

faaliyetleri bulunmaktadır. Bununla beraber ülkemizdeki yapılanma farklı 

olduğu için, buna benzer bir yapılanmanın farklı bir kapsamla oluşturulması 

ile faydalı sonuçlar elde edilebilir.  

 Fransa’da uygulanmakta olan; taşkın yönetiminin planlanmasının ulusal, 

yerel ve havza düzeyinde tüm paydaşların etkin katımı sağlanarak Bakanlık 

ve Bakanlığın bölge teşkilatı tarafından yürütülmesi yaklaşımı hem tüm 

düzeylerde ilgili kurumların katılımını hem de taşkın riski yönetiminin 

merkezi stratejiye uygun yönetilmesini sağlamak açısından oldukça etkin bir 

sistem olup ülkemiz açısından da uygun olabilecek bir yapılanmadır. 

 Fransa’da koordinasyonun sağlanabilmesi için ulusal düzeyde ilgili 

paydaşlardan oluşan farklı komisyonlar oluşturulmuştur. Ülkemizde de bu 

tarz komisyonların kurulması faydalı olabilir. 
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 İngiltere’de uygulanan hem yerel yönetimlerin hem de halkın risk 

yönetiminin her aşamasına katılmasının sağlanması yaklaşımı, ülkemizde de 

kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlandıktan sonra ikinci adım olarak 

halkın tüm aşamalarda katılımının sağlanması şeklinde uygulanabilir.  

 Fransa’da ve Romanya’da çeşitli enstitüler ve ajanslar tarafından taşkın 

yönetiminin farklı aşamalarında gerekli altlıkların oluşturulması, 

metodolojilerin ve yazılımların geliştirilmesi gibi oldukça önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu tarz çalışmaların ülkemizde de gerçekleştirilmesi, kısa 

vadede sonuçları çok belirgin olmasa da, orta ve uzun vadede ciddi faydalar 

sağlayacaktır.  

 Romanya’da kısa vadeli stratejiye ek olarak, orta ve uzun vadeyi kapsayan 

(2035 yılı), yapılması gerekenleri içeren, ölçülebilir hedefler koyan, merkezi 

ve yerel düzeyde kurumların görev ve sorumluluğunu belirleyen, doğrudan 

veya dolaylı olarak taşkınlarla bağlantılı tüm kurumlara ve taşkınlarla ilgili 

yapısal ve yapısal olmayan tüm tedbirlere yer verilen ulusal strateji  

hazırlanmıştır. Ülkemizde de halihazırda hazırlıkları tamamlanmış olan 

strateji belgesi taslağına ek olarak, bu tarz kapsamlı ve daha uzun dönemi 

kapsayan bir strateji planının hazırlanması faydalı olacaktır. 

 İngiltere’de ve Romanya’da strateji ulusal ve yerel düzey olmak üzere iki 

farklı seviyede belirlenmektedir. Böylelikle yerel düzeye,  kendi yönetim 

alanları içerisindeki gereklilikleri dikkate alarak kendi stratejilerini belirleme 

imkanı tanınmıştır. Bu yaklaşım havza özelliklerine ve gereksinimlerine göre 

özelleştirilmiş strateji önerilerinin ulusal stratejiye katkıda bulunmak 

amacıyla havza düzeyinde belirlenmesi şeklinde uzun vadede uygulanabilir. 

 

Türkiye’deki taşkın yönetiminin güçlü ve zayıf yönleri  

Bu öneriler oluşturulurken, Türkiye’deki taşkın yönetiminin güçlü ve zayıf yönleri 

de dikkate alınmıştır. Dikkate alınan hususlar Tablo 11’de verilmektedir: 
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Tablo 11 : Türkiye’deki taşkın yönetiminin güçlü ve zayıf yönleri 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
1. Güçlü teşkilat yapısı ve köklü kuruluşların varlığı, 

2. Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşkın 

yönetimine dair sahip olduğu yetki, 

3. Farklı disiplinlerde uzman insan kaynağına sahip 

olması, 

4. Orman ve Su İşleri Bakanlığının faaliyet 

alanlarında ulusal ve uluslararası odak noktası 

olması, 

5. Yeniliklere açık ve dinamik bir yapıya sahip 

olunması, 

6. İletişim ve teknolojik altyapısının güçlü olması, 

7. Türkiye’de Taşkın Drektifinin Uygulanması İçin 

Kapasitenin Gelişirilmesi Projesi kapsamında 

edinilen deneyim. 

8. Son dönemde havza bütünlüğünü esas alan 

planlamaların yapılması, 

9. Havza bazında taşkın yönetim planlarının 

yapılmasına başlanılması, 

10. Havza koruma eylem planlarının hazır ve nehir 

havzası yönetim planlarının hazırlanmakta 

olması, 

11.  Havza yatırımlarına devletçe sağlanan 

finansmanda son yıllarda artış, 

 

1. Taşkının önlenmesi için cezai 

müeyyidelerin eksikliği, 
2. Verilere ulaşmada yaşanan güçlükler, 

3. Koordinasyon konusunda sıkıntıların 

yaşanması, 

4. Havza yönetimi ile ilgili politika ve 

stratejilerdeki yetersizlikler ve havza 

bazlı sektörel yatırım politikaları 

arasında eşgüdümün sağlanamaması,  

5. Paydaşların katılımının ve yerel 

sahiplenmenin sağlanmasındaki 

yetersizlikler,  

6. Havza ulusal veri bilgi sistemi eksikliği, 

7. Havza projeleri ve faaliyetlerini 

önceliklendirme ölçüt ve 

yöntemlerindeki yetersizlikler.   

8. Havza çalışmalarının eşgüdümlü 

yürütülmesine temel oluşturacak üst 

düzey planların tamamlanmamış olması            

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

1. Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir taşkın 

yönetimi konusunda toplumda farkındalığın 

artması, 

2. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 

gündemde olması, 

3. Taşkın yönetimi konusunda bilimsel ve 

akademik araştırmaların artması, 

4. Yukarı havzalarda göç nedeniyle insan 

kaynaklı baskıların azalması.   

5. Bilgiye erişim ve gelişen bilgi 

teknolojilerinden faydalanma olanağı (CBS, 

v.b.).  

6. Toplumda doğal kaynaklar ve çevrenin 

korunması ile ilgili farkındalığın artması.    

7. Sivil toplum örgütlerinin katkı ve 

etkinliklerinin artması. 

8. Politik ilgi ve desteğin artması.  

9. Kurumlarda katılımcı yaklaşımın gelişmekte 

olması.   

10. AB uyum sürecinde Taşkın Direktifinin yeri 

ve önemi.   

11. Su havzaları yönetiminin önem kazanması.   

12. Kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki 

düzenlemeler.   

13. Kamu kuruluşları dışındaki paydaşların 

(STK’lar, bilim kuruluşları, vb.) bütünleşik 

havza yönetimi  

1. İnsan faaliyetleri, küresel ısınma ve 

iklim değişikliğinin taşkınlar 

üzerindeki olumsuz etkisi, 

2. Kamu hedefleri ile özel sektörün 

menfaatleri arasında çatışma, 

3. Havzalarda çarpık kentleşmenin 

artması. 

4. Havzalarda süregelen tahribin boyutları 

ve doğurduğu sonuçlar ile ilgili 

duyarlılıkta ve eğitimde gözlemlenen 

yetersizlikler. 

5. Mülkiyet ve kullanım hakkı 

problemleri.  

6. Uygulamalara yönelik gerekli 

yaptırımların ve denetimlerin yetersiz 

kalması. 

7. Taşkın alanlarında sanayi 

faaliyetlerinin icra edilmesi. 

8. Taşkın alanlarındaki mevcut 

yapılaşma. 

9. Mansap ülkesi olduğumuz sınıraşan 

sularla ilgili olarak taşkın 

yönetimindeki işbirliği eksikliği. 

 

Kaynak: (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2014) 
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Tüm bunlar bir arada değerlendirilerek yetki, görev ve sorumluluk dağılımı ile 

ilgili iki aşamalı bir öneri sunulmaktadır. Hem önerilen nihai yapıya bir anda 

geçiş yapılmasının uygulamada zor olması, hem de kademeli olarak geçiş 

yapılmasının sistemin sağlıklı olarak işlemesi açısından daha faydalı olacağı 

düşüncesi ile bu yaklaşım izlenmiştir.  

4.2.1.  Öneriler: Birinci Aşama 

Taşkın Yönetimi ile ilgili olarak birinci aşamada yedi öncelikli hedef için 

çalışmaların başlatılması gerektiğinden yola çıkılarak öneriler sunulmuştur.   

1. Ulusal düzeyde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması.  

2. Havza düzeyinde koordinasyonun sağlanması. 

3. Yerel düzey ile havza düzeyi arasındaki koordinasyonun sağlanması. 

4. Taşkın Yönetimi ile ilgili gerekli verilerden mevcut olanlarının Ulusal Su 

Bilgi Sistemi ile ulaşılabilir hale getirilmesi ve eksik verilerin üretilmesi  

5. Ülke genelinde “Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması” için sistemli bir 

çalışma yapılması. 

6. Taşkın Yönetim Planlarının havza ölçeğinde, tüm paydaşların aktif katılımı 

ile hazırlanması 

7. Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin Kurulması 

Bu kapsamda, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Kararları doğrultusunda 

kurulmuş ve çalışmalarını tamamlamış olan “Ulusal ve Havza Düzeyinde Taşkın 

Yönetimi Ortak Çalışma Grubu”nda kurumsal yapılanma ile ilgili alınmış olan 

aşağıdaki kararlar ilk üç hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

 Taşkın ile ilgili olarak yeni bir kurul ve heyet oluşturulmadan “Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu”na Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı’nın eklenmesi 

 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında bulunan mevcut “Havza 

Yönlendirme Kurulu”na ve buna bağlı bulunan mevcut “Havza Yönetim 

Heyetleri” ne taşkın konusunun ve kurumların eklenmesi (Taşkın Yönetimi 

ile ilgili görevlerin de bu kurul ve heyetlerce yürütülmesi)  



186/ 210 

 

  

 Havza Yönetim Heyetlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili taşra teşkilatının da 

eklenmesi.  

 “İl Taşkın Koordinasyon Kurulları”nın mevcut Havza Yönetim Heyetlerine 

bağlanması. 

Havza Yönetim Heyetlerinin bu aşamada, havza düzeyinde koordinasyonun 

sağlanması, yerel düzey ile havza düzeyi arasındaki koordinasyonun sağlanması 

ve ülke genelinde gerçekleştirilecek olan “Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması” 

çalışmalarına havza düzeyinde katkı sağlaması önerilmektedir. 

Bunlara ek olarak merkezi düzeyde geniş kapsamlı ve daimi bir “Taşkın 

Yönetimi Uzman Grubu”nun taşkın yönetimi ile ilgili doğrudan veya dolaylı 

görevleri olan tüm kurumları kapsayacak şekilde oluşturulması önerilmektedir.  

Uzman Grubu, hem Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu hem de Havza 

Yönlendirme Kurulu için danışma organı görevi üstlenecektir. Bu Uzman Grubu, 

birinci, dördüncü ve beşinci hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

Uzman Grubunun üyeleri hem teknik personel hem de karar alma yetkisine sahip 

üst düzey temsilcilerden oluşacaktır. Uzman Grubunun; yapılacak çalışmaların 

belirlenmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili karar 

almaya yönelik olarak tüm üyelerin katılımı ile belirli aralıklarla toplanması, bu 

toplantılarda belirlenen konular üzerinde çalışmak üzere sadece ilgili üyelerin 

(ilgili kurumların teknik personelinin) katılımı yoluyla ise gerek görülen sıklıkta 

toplanması, sekretaryasının Su ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde 

koordinasyonu sağlamak ile görevlendirilmiş olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmesi ve aşağıdaki görevleri üstlenmesi önerilmektedir;   

- Taşkın Yönetimi ile ilgili ulusal düzeyde ortak stratejinin geliştirilmesi ile 

ilgili çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak,  

- Çalışmalarda mükerrerliğin veya eksik kalan faaliyetlerin önüne geçilmesi 

amacıyla, ilgili kurumlarca planlanan faaliyetleri görüşmek ve gerekli olması 

durumunda görev paylaşımı ve önceliklendirme yapmak, bu kapsamda alınan 

kararları onay için üst kurullara sunmak.  
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-  “Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması” için yapılacak çalışmaların 

çerçevesini oluşturma, ilgili kurumlar arasında sorumluluk paylaşımına 

yönelik kararlar alma ve ulusal düzeyde koordinasyonu sağlama konularında 

çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak  

- Taşkın Yönetimi ile ilgili gerekli verilerden mevcut olanlarının Ulusal Su 

Bilgi Sistemi ile ulaşılabilir hale getirilmesi için yapılacak işbirliği, mevcut 

olmayan verilerin üretilmesinin sağlanması için yapılabilecek çalışmalar, 

bunlarla ilgili sorumluluk dağılımı ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı 

konularda çalışmalar yaparak değerlendirme ve önerilerini Su Yönetimi 

Koordinasyon Kuruluna sunmak, 

-  Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu veya Havza Yönlendirme Kurulu 

tarafından kendisine görev verilen konularda çalışmalar yaparak 

değerlendirme ve önerilerini söz konusu kurula sunmak. 

- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu veya Havza Yönlendirme Kurulunca 

görev verilmemiş olmakla birlikte, Taşkın Yönetimi Uzman Grubu 

toplantılarında gündeme getirilen ve çalışma yapılmasına karar verilen 

konularda çalışmalar yaparak Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna öneriler 

sunmak. 

Bunlarla birlikte, bu Uzman Grubu tarafından kısa vadede üzerinde çalışılması 

gereken en önemli konu Havza Düzeyinde Taşkın Yönetim Planlarının 

hazırlanması için kurumlar arasında işbirliğinin ve koordinasyonun nasıl 

sağlanacağının çerçevesinin çizilmesi olmalıdır.    

Bunlara ek olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ulusal düzeyde 

yürütülmekte olan faaliyetler için havza düzeyinde katkı sağlamak amacıyla, 

Havza Yönetim Heyetlerinin Başkanlığını yürütmekte olan Valiliklerin bulunduğu 

illerde, Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin kurulması önerilmektedir. Bu 

yapılanma 2,3,4 ve 6 numaralı hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.  Bu 

aşamada ayrıca, 7 numaralı hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacak olan, Taşkın 

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin kurulması da önerilmektedir. 
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Su Yönetimi Havza Müdürlükleri 

Bu aşamada Su Yönetimi Havza Müdürlüklerince; havza düzeyi ile merkezi 

düzey arasında koordinasyonun daha iyi sağlanması, havza düzeyinde 

gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin yakından takip edilmesi ve havzadaki 

paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ile bilgilendirme ve farkındalık arttırma 

faaliyetlerine katkı sağlanması önerilmektedir.   

Yeni teşkilatlanan Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin, bu aşamada yukarıda 

sayılan çeşitli faaliyetlere destek sağlama görevlerinin yanı sıra, sonraki 

aşamalarda yapılacak çalışmalara altlık oluşturacak olan havza ile ilgili bilgilerin 

bir araya getirilmesi çalışmalarını da yürütmesi faydalı olacaktır.  

Bununla beraber, hem bu aşamada yürütmekte oldukları görevler hem de bir 

sonraki aşamada üstlenmeleri önerilen kapsamlı görevler için, Su Yönetimi Havza 

Müdürlüklerinde yeterli personel altyapısının oluşturulması ve kapasitenin bu 

aşamada geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bunun için Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından tüm havzalarda uygulanacak bir eğitim programının 

hazırlanması ve uygulanması faydalı olacaktır. Bu aşamada Taşkın Yönetimi 

Uzman Grubu tarafından da bu faaliyetlere destek verilebilir. 

Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi  

Taşkın afetinin en önemli özelliği önceden tahmin edilerek erken uyarılarının 

yapılabilmesidir. Bu özellikten de yararlanarak, can kayıplarında önemli 

azalmalar ve ekonomik zararlarda da önemli düşüşler sağlanabilmektedir. 

Dolayısıyla, taşkın tahmini ve uyarılarının Taşkın Yönetiminde önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Bu sebeple, bu sistemin kurulması için merkezi bir kurumun 

oluşturulması önerilmektedir. Yeni bir kurum oluşturulmasının önerilmesinin 

diğer bir sebebi de; debi, seviye ve akım ölçümlerinin farklı, Meteorolojik ölçüm 

ve tahminlerin farklı kurumlar ve meslek grupları tarafından yapılmakta olması, 

Taşkın Yönetimi ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasından ise 

diğer bir kurumun sorumlu olmasıdır. Dolayısıyla söz konusu sistemin bu üç 

önemli aktörü de kapsaması faydalı olacaktır. Bu sebeple merkezi düzeyde bu üç 
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gruptan oluşan bir Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi oluşturulması 

önerilmektedir.  Bu merkezde oluşturulan ekip tarafından; farklı kurumlarca 

yapılmakta olan ölçümler ve tahminler kullanılarak, kullanılacak modelleme 

araçları ile taşkın tahminleri gerçekleştirilecek ve uyarılar ilgili kurumlara 

(Valilikler, Belediyeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, vb.) iletilecektir.  

4.2.2. Öneriler: İkinci Aşama 

Bu aşamada, Taşkın Yönetimi ile ilgili on iki nihai hedef için çalışmaların 

yapılması amacıyla öneriler sunulmuştur.   

1. Ulusal düzeyde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması.  

2. Havza düzeyinde koordinasyonun sağlanması. 

3. Havza düzeyi ile Ulusal Düzey arasındaki koordinasyonun sağlanması. 

4. Yerel düzey ile havza düzeyi arasındaki koordinasyonun sağlanması. 

5. Taşkın Yönetim Planlarının havza ölçeğinde, tüm paydaşların aktif katılımı 

ile hazırlanması 

6. Ülke genelinde “Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması” için sistemli bir 

çalışma yapılması. 

7. Taşkın Yönetimi ile ilgili gerekli verilerden mevcut olanlarının Ulusal Su 

Bilgi Sistemi ile ulaşılabilir hale getirilmesi ve eksik verilerin üretilmesi 

8. Yerel ve havza düzeyindeki ihtiyaçların ulusal taşkın yönetimi stratejisinin 

belirlenmesinde daha etkin şekilde dikkate alınabilmesi için, ilgili paydaşların 

aktif katılımının sağlanması 

9. Belirlenen tedbirlerin uygulanmasının sağlanması için tüm ilgili kurumların 

aktif katılımının sağlanması 

10. Taşkın Riski Kültürünün oluşturulabilmesi için başta halkın katılımı olmak 

üzere, tüm paydaşların Havza Taşkın Yönetim Planları’nın hazırlanması ve 

uygulanmasının tüm aşamalarında aktif katılımının sağlanması 

11. Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi 

12. Taşkınlar ile ilgili Sigorta Sistemi Oluşturulması 

Bu hedefler kapsamında; bir önceki aşamada kurulmuş olan Su Yönetimi Havza 

Müdürlüklerinin, havza düzeyinde taşkın yönetimi ile ilgili esas sorumluluğu 
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üstlenmesi (hedef 2,3,4,5,6,7,8,9,10), il düzeyinde bu faaliyetlere destek olacak Su 

Yönetimi İl Müdürlüklerinin kurulması (hedef 4,5,6,7,8,9,10), Havza Yönetim 

Heyetlerine (hedef 2,3,4,5,6,8,9,10) ek görevler verilmesi, Taşkın Yönetimi 

Uzman Grubunun çalışma konularına eklemeler yapılarak faaliyetlerine devam 

etmesi (hedef 1,3,4,6,7,9,11,12) önerilmektedir. Bu kapsamda, bahsedilen kurum 

ve heyetlerin yerine getirmesi önerilen görevler aşağıda detaylı olarak 

verilmektedir.  

Su Yönetimi Havza Müdürlükleri;  

- 1. Aşamadaki öneriler kapsamında tamamlanmış olan Taşkın Riski ön 

Değerlendirmesi ve Taşkın Tehlike haritalarının devamında Taşkın Risk 

Haritalarının ve Havza Taşkın Yönetimi Planlarının hazırlanması ve bu 

aşamada havzadaki tüm paydaşların katılımının sağlanması (Taşkın Yönetim 

Planlarının Hazırlanmasında 1. Döngü olan ilk Havza Taşkın Yönetim 

Planlarının hazırlanması için geçerlidir) 

- Belirli aralıkla (Taşkın Direktifi’ne göre 6 yıllık döngülerle) taşkın riski ön 

değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları ve Taşkın 

Yönetim Planlarının gözden geçirilmesi, varsa gerekli ek çalışmaların, 

değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması, bunlara dayanarak Havza 

Taşkın Yönetim Planlarının yeni hedefleri ve tedbirleri içerecek şekilde 

güncellenmesi ve bu aşamada havzadaki tüm paydaşların katılımının 

sağlanması,  

- Hazırlanan veya güncellenen Havza Taşkın Yönetim Planlarının görüşleri 

alınmak üzere Havza Yönetim Heyetlerine ve devamında onaylanmak üzere 

Bakanlığa sunulması, 

- Havza düzeyinde diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan faaliyetlerin 

taşkın yönetimi ile ilgili ulusal strateji ve politikalar ve havza taşkın yönetim 

planları çerçevesinde yürütülmesinin izlenmesi, varsa aykırılıkların Havza 

Yönetim Heyetinde gündeme getirilmesi, sürecin ve sonuçların Bakanlığa 

raporlanması,  

- Havza Taşkın Yönetim Planlarının uygulamalarının izlenmesi ile ilgili 

düzenli olarak Bakanlığa rapor sunulması,  
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- Havza düzeyi ile merkezi düzey ve havza düzeyi ile il düzeyi arasında 

koordinasyonun sağlanması, 

- Havza Taşkın Yönetim Planlarının güncelleştirilmesinde dikkate alınmak 

üzere, Havza düzeyinde gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin yakından takip 

edilmesi, 

- Havzadaki paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi, 

- Bilgilendirme ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin havza düzeyinde 

yürütülmesi, 

- Havza Yönetim Heyetlerinin sekretaryasının yürütülmesi, 

Su Yönetimi İl Müdürlükleri;  

Su Yönetimi Havza Müdürlüklerince yürütülmekte olan faaliyetlere İl düzeyinde 

destek olmak amacıyla Su Yönetimi İl Müdürlüklerinin oluşturulması 

önerilmektedir. Bununla birlikte, Su Yönetimi İl Müdürlüklerinin ayrıca aşağıdaki 

faaliyetleri gerçekleştirmesi önem arz etmektedir;  

- İl düzeyinde diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan faaliyetlerin 

(imar planlarının hazırlanması ve tadilatı gibi.)  taşkın yönetimi ile ilgili 

ulusal strateji ve politikalar ve havza taşkın yönetim planları çerçevesinde 

yürütülmesinin izlenmesine destek olunması, görüş verilmesi ve varsa 

aykırılıkların ilgili Valiliklere ve Su Yönetimi Havza Müdürlüklerine 

bildirilmesi,  

- Bilgilendirme ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesi 

ve bununla ilgili olarak Belediyeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve İl 

Milli Eğitim Müdürlükleri ile yakın çalışmaların yapılması, 

- Havza düzeyindeki planlamalarda dikkate alınmasının sağlanması amacıyla İl 

düzeyindeki ihtiyaç ve politikaların takip edilmesi. 

Havza Yönetim Heyetleri;  

Havza Yönetim Heyetlerinin, havza düzeyinde değerlendirmelerin ve 

tartışmaların yapılacağı bir danışma heyeti olması önerilmektedir. Bununla 

beraber bu heyetlerin en önemli faydası, paydaşlar arasındaki iletişimin 
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güçlendirilmesine, her aşamada aktif katılımının sağlanmasına ve görüşlerinin 

alınmasına katkı sağlayacak bir ortam oluşturulması yoluyla, hedeflerin ve 

tedbirlerin benimsenmesine sağlayacağı katkıdır. Bu da planların uygulanması 

açısından önem arz etmektedir.   

Havza Yönetim Heyetlerinin, bir kısmı birinci aşamadaki öneriler ile birlikte 

başlamak üzere, aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi önerilmektedir.  

- Belirli aralıkla (Taşkın Direktifi’ne göre 6 yıllık döngülerle) taşkın riski ön 

değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları ve Havza 

Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi, varsa gerekli 

ek çalışmaların, değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması sırasında 

havzadaki tüm paydaşların bilgiye erişimine ve aktif katılımının sağlanmasına 

destek olunması,  

- Hazırlanan veya güncellenen Havza Taşkın Yönetim Planlarının 

değerlendirilmesi ve görüş verilmesi (Onaylanmak üzere Bakanlığa 

sunulacak olan bu planlar ile ilgili olarak Havza Yönetim Heyetlerinin 

vereceği görüşlerin Bakanlık açısından bağlayıcılığı bulunmamakta olup 

tavsiye niteliği taşımaktadır), 

- Havza düzeyinde diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan faaliyetler 

ile ilgili olarak; taşkın yönetimi ile ilgili ulusal strateji ve politikalar ve havza 

taşkın yönetim planlarına uygun olmadıkları Su Yönetimi Havza 

Müdürlüğünce gündeme getirilen faaliyetlerin görüşülmesi ve çözüme 

yönelik yönlendirmelerin yapılması,  

- Havza düzeyi ile merkezi düzey ve havza düzeyi ile il düzeyi arasında 

koordinasyonun sağlanmasına destek verilmesi, 

- Havzadaki paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesine destek olunması, 

- Bilgilendirme ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin havza düzeyinde 

yürütülmesine destek olunması. 
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Taşkın Yönetimi Uzman Grubu;  

Taşkın Yönetimi Uzman Grubunun mevcut çalışma konularına bazı konuların 

eklenmesi ile faaliyetlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.   

- Taşkın Yönetimi ile ilgili ulusal düzeyde ortak stratejinin geliştirilmesi ile 

ilgili çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak,  

- Taşkın Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin uygulanmasında aksaklıklar 

olmamasına ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına destek olmak 

amacıyla ilgili kurumlarca planlanan faaliyetleri merkezi düzeyde 

değerlendirmek ve varsa yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar 

yaparak bu kapsamda alınan kararları onay için üst kurullara sunmak.  

- Taşkın Yönetimi ile ilgili faaliyetleri bulunan kurumlarda ve tüm ölçeklerde 

(ulusal, havza, il) taşkın yönetimi ile ilgili ortak bilginin ve anlayışın 

oluşturulması için gerçekleştirilebilecek faaliyetler (ortak eğitim programları, 

çalıştaylar vb.) hakkında çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak,  

-  “Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması” için yapılacak çalışmaların 

çerçevesini oluşturma, ilgili kurumlar arasında sorumluluk paylaşımı ve bu 

çalışmaların ulusal düzeyde koordinasyonun sağlanması konularında 

çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.  

- Taşkın Yönetimi ile ilgili gerekli verilerden mevcut olanlara ulaşılması için 

yapılacak işbirliği, mevcut olmayan verilerin üretilmesinin sağlanması için 

yapılabilecek çalışmalar, bunlarla ilgili sorumluluk dağılımı ve 

koordinasyonun nasıl sağlanacağı konularda çalışmalar yaparak 

değerlendirme ve önerilerini Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak, 

- Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı sisteminin geliştirilmesi için yapılması 

gereken ve farklı kurumların sorumluluğunda bulunan yatırımlar ile ilgili 

ortak bir program oluşturulmasına destek olmak için çalışmalar yapmak ve 

onay için üst kurullara sunmak. 

- Taşkınlardan kaynaklı zararın tazmininin yanı sıra, önleyici tedbirlerin 

uygulanmasını da destekleyecek bir Taşkın Sigortası sisteminin oluşturulması 

amacıyla çerçevenin çizilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Su Yönetimi 

Koordinasyon Kuruluna öneriler sunmak. 
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-  Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu veya Havza Yönlendirme Kurulu 

tarafından kendisine görev verilen diğer konularda çalışmalar yaparak 

değerlendirme ve önerilerini söz konusu kurula sunmak. 

- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu veya Havza Yönlendirme Kurulunca 

görev verilmemiş olmakla birlikte, Taşkın Yönetimi Uzman Grubu 

toplantılarında gündeme getirilen ve çalışma yapılmasına karar verilen 

konularda çalışmalar yaparak Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna öneriler 

sunmak. 
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5. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki ve AB üye ülkeleri olan Almanya, İngiltere, 

Fransa ve Romanya’daki Taşkın Yönetiminde yetki, görev ve sorumluluk dağılımı 

incelenmiş, bu incelemelerden yola çıkarak değerlendirme ve karşılaştırmalar 

yapılmış ve bunlara dayanarak ülkemizde uygulanabilecek yetki, görev ve 

sorumluluk dağılımı için, aşağıdaki şekilde iki aşamalı bir öneri sunulmuştur. 

Önerilen nihai yapıya bir anda geçiş yapılmasının uygulamada zor olması ve 

kademeli olarak geçiş yapılmasının sistemin sağlıklı olarak işlemesi açısından 

daha faydalı olacağı düşüncesi ile bu yol izlenmiştir. 

İlk aşamada Havza Yönlendirme Kurulu ve Havza Yönetim Heyetlerine bazı 

kurumların eklenmesi, bu kurullara taşkın yönetimi ile ilgili ek görevlerin 

verilmesi ve Daimi “Taşkın Yönetimi Uzman Grubu” kurulması, bir sonraki 

aşamada ise Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin ve Taşkın Tahmin ve Erken 

Uyarı Merkezinin kurulması önerilmiştir. 

Son aşama olarak Havza düzeyinde Taşkın Yönetimi ile ilgili esas sorumluluğun 

görev ve sorumlulukları genişletilmek suretiyle Su Yönetimi Havza 

Müdürlüklerine verilmesi, bu faaliyetlere İl düzeyinde destek olacak Su Yönetimi 

İl Müdürlüklerinin kurulması, Havza Yönetim Heyetlerine ve Havza Yönlendirme 

Kuruluna ek görevler verilmesi, Taşkın Yönetimi Uzman Grubunun çalışma 

konularının genişletilerek faaliyetlerinin devam etmesi önerilmiştir.  

Önerilerin Şematik Gösterimi Şekil 1Şekil 36’da Aşamalar İçin Takvim Önerisi 

ise Tablo 12’de verilmektedir. 

Bu şekilde, Taşkın Yönetimi Havza düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla ve tüm 

ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması yoluyla uygulanacak ve bu 

sürece halkın katılımı da dahil olmak üzere tüm paydaşların aktif olarak katılımı 

sağlanacaktır. Bunların yanı sıra, tüm bu faaliyetler sonucunda, AB Taşkın 

Direktifinin gereklilikleri de yerine getirilmiş olacaktır.  
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Şekil 36 : Önerilerin Şematik Gösterimi 

 

 



197/ 210 

 

  

Tablo 12 : Aşamalar İçin Takvim Önerisi 

YIL 1 2 3 4 5 6 7 

AY 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 
                                                          

“Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu”na kurumların 
eklenmesi                                                         
                                                          

“Havza Yönlendirme Kurulu”na ve “Havza Yönetim 
Heyetleri”ne taşkın konusunun ve  kurumların 
eklenmesi                                                          
                                                          

“(İl) Taşkın Koordinasyon Kurulları”nın  Havza 
Yönetim Heyetlerine bağlanması                                                         
                                                          

“Taşkın Yönetimi Uzman Grubu”nun oluşturulması                                                         
                                                          

Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin kurulması                                                         
                                                          

Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin kurulması                                                          
                                                          

Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin Taşkın Tehlike 
Haritalarının Hazırlamasına ve Bakanlıkça Yürütülen 
Diğer Faliyetlere Destek Vermesi                                                         
                                                          

Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin Taşkın Risk 
Haritalarını Hazırlaması                                                         
                                                          

Su Yönetimi Havza Müdürlüklerinin Taşkın Yönetim 
Planlarını Hazırlaması                                                         
                                                          

Su Yönetimi İl Müdürlüklerinin kurulması                                                          
                                                          

Su Yönetimi İl Müdürlüklerinin Havza Düzeyinde 
Yürütülmekte Olan Faaliyetlere Destek Vermesi                                                         
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