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ÖZET 

Bir havzanın jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin nehir sistemlerine ve 

taşkınlara etkisinin değerlendirilmesi, Taşkın Direktifi kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmaların ilk aşaması olan taşkın riski ön değerlendirme çalışmalarında 

yerbilimsel verilerin kullanıldığı metodolojilerin ve bu metodolojilerin uygulandığı 

bu çalışma örnek projelerin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiş olup bu 

kapsamda yapılmış ilk çalışma niteliğindedir. 

 

Bu çalışma kapsamında, ölçüm istasyonları ve/veya gözlem yolu ile tespit 

edilmemiş tarihi taşkınların belirlenmesinde kullanılan paleotaşkın yöntemi ve bu 

yöntemin uygulamaları detaylandırılmıştır. Ayrıca, tez kapsamında seçilen dört AB 

üyesi ülkesinde (Almanya, Avusturya, Romanya ve Fransa) Taşkın Direktifi 

kapsamında yapılan taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları ve yerbilimsel veri ve 

bilgiler ışığında kullanılan yöntemlerden biri olan alüvyon metodunun Türkiye’de ki 

uygulamaları değerlendirilmiştir. 

 

Çalışma sonucunda, bir bölgenin jeolojik özelliklerinin, havza şekli, yüzey 

akışı, sediman taşınımı gibi taşkın oluşumunu ve taşkın boyutunu etkileyen faktörleri 

belirlediği ve yapılan çalışmalar da yerbilimsel verilerin dikkate alınmasının daha 

doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasına olanak sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 

alüvyon yönteminde, mevcut jeoloji haritasının doğruluğunun, sonuçların doğruluk 

oranını önemli derecede etkilediği, projeler kapsamında tek başına belirleyici bir 

yöntem olmamakla birlikte farklı metotlar ile birlikte uygulandığında önemli bir yol 

gösterici olduğu anlaşılmıştır.  

 

Bu tez çalışmasının taşkın risk değerlendirme çalışmalarında dikkate alınması 

gereken yerbilimsel veri ve bilgilerin belirlenmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: taşkın riski ön değerlendirmesi, tarihi taşkın,  jeoloji, 

jeomorfoloji, paleotaşkın, alüvyon metodu  
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ABSTRACT 

This study aims to analyze effects of geological and geomorphological 

process and characteristics of a basin on the river systems and floods, and also 

investigate preliminary flood risk assessment studies, the first step of the Flood 

directive, which includes methodologies applied based on geological data and 

information and sample projects of this methodologies. It is the first study that is 

conducted in this respect. 

 

Within the scope of this study, paleoflood methodology to estimate historical 

floods which have not been determined with gauging stations and/or observation has 

been analyzed and examples of this methodology has been detailed. Furthermore, 

within this study, alluvium method, which is one of the methodologies of preliminary 

flood risk assessment and examples of this method in Turkey, has been evaluated. In 

addition to this, preliminary flood risk assessment methodologies of four selected EU 

members’ countries have been investigated. 

 

As a result, it is determined that geological characteristics of a basin define 

factors such as type of basin, surface run off, sediment transportation which have 

effects on flood occurrence and magnitude. In this respect, taking into consideration 

of geological data in projects enables to provide more accurate and reliable results. 

Moreover, in alluvium method, reliability of geological maps effects to get more 

reliable results and this method is an important guidance when used with other 

methodologies.  

 

It is expected that, this study will contribute to determine geological data 

which has to be taken into consideration in preliminary flood risk assessments. 

 

Key words: preliminary flood risk assessment, historical flood, geology, 

geomorphology, paleoflood, alluvial method 
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1. GİRİŞ 

 

Doğal afet olarak nitelendirilen doğa olayları, genelde doğanın iç dengelerini 

yeniden düzenlemesine yönelik döngünün doğal sonuçları olup, insan topluluklarının 

bu döngüden zarar görmesi durumunda doğal afet olarak adlandırılmaktadırlar 

(Kılıçer, 2000). Ülkemizde sel ve taşkın, depremlerden sonra en büyük can ve mal 

kaybına neden olan doğal afetlerdir. 

 

Taşkın; bir nehrin çeşitli sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere, 

yerleşim yerlerine, alt yapı tesislerine ve canlılara zarar vererek o bölgedeki 

ekonomik ve sosyal faaliyetleri kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü 

oluşturması olayı olarak tanımlanmaktadır (OSİB, 2015). 

 

Avrupa Birliğinin 2007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve 

Yönetilmesi Direktifinde ise taşkın, normal olarak suyla kaplı olmayan kara 

parçasının su tarafından geçici olarak kaplanması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, 

nehirler, yamaç selleri ve Akdeniz bölgesine özgü kuru dere selleri ile kıyı 

bölgelerindeki deniz taşkınlarını kapsamakta olup atık su sistemlerinden kaynaklanan 

su baskınlarını içermemektedir. 

 

Taşkın dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kolayca afete 

dönüşerek büyük can ve mal kaybına neden olmaktadır. 20. yy’de meydana gelen 

9600 civarındaki doğal afetin %31’ ini taşkınlar oluşturmaktadır. 1900-2012 yılları 

arasında dünyada 4035 taşkın meydana gelmiş olup yaklaşık 6,9 milyon insan 

hayatını kaybetmiş ve ayrıca 550 milyar $ maddi hasar meydana gelmiştir (Akhtar, 

2013).  

 

Türkiye doğal özellikleri, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı nedeniyle taşkın 

afetinin çok sık ve yaygın olarak görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de taşkın olaylarının 

%51’i ilkbahar sonları ve yaz başlarında yaşanırken, bu dönemdeki taşkınlar daha 

etkili olmakta çoğunlukla da afet boyutuna varmaktadır. Ülkemizde taşkın olayının 

en fazla görüldüğü bölgeler ise, sırasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara 

Bölgeleridir. Taşkınların %52’si bu bölgelerde oluşurken, %48’i diğer 
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bölgelerimizde yaşanmaktadır (Özcan, 2006). Türkiye’de 1955-2012 yılları arasında 

2400 civarı taşkın meydana gelmiş olup yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmiş ve 

toplamda 3,2 milyar $ maddi hasar meydana gelmiştir (OSİB, 2015). 

 

Taşkınların yıkıcı etkilerinin artarak devam edeceği ve dünyadaki en ciddi 

tabii afet olacağı bilim çevreleri ve birçok uluslararası kuruluş tarafından dile 

getirilmektedir. Son yıllarda yapılan ulusal bildirimlere göre; iklim değişikliğinin de 

etkileri ile taşkınların ve kuraklıkların tekerrür sıklıklarının artması beklenmektedir. 

İklim değişikliğinin etkisi ile şiddetli yağışlarda ve taşkınlarda da artış olması 

beklenmektedir. Kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen günlerin sayısındaki 

artış ile beraber, ani taşkınlarda önemli artışların olması beklenmektedir. Ayrıca, 

havzalarda nehir akışlarında belirgin değişimlerin olabileceği düşünülmektedir.  

 

Japonya’da 11 Mart 2011’de 9.0 şiddetinde merkezi Japonya’nın kıyısının 70 

km açığında bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremle birlikte tsunami dalgaları 

30 metreyi geçmiş ve Japonya’nın kıyı bölgesine vurmuştur. Bu felakette 28,000 den 

fazla insan ölmüş ve 490,000 kişi etkilenmiştir. Deprem ve tsunami Japonya’nın 

altyapısına (yollar, tren yolları, nükleer santral vb.) büyük hasar vermiştir. Deprem 

ve tsunaminin yaklaşık maliyeti 309 milyar dolardır ki bu dünyanın maddi hasarı en 

fazla olan doğal afetidir (Jha, Bloch, & Lamond, 2012). Japonya da yaşanan bu afet 

göstermektedir ki, afetler bazen en hazırlıklı ülkeleri ya da şehirleri de ciddi şekilde 

etkilemektedir. Japonya’nın kıyı şeridinin %40’ından fazlası boyunca inşa edilmiş 

beton dalgakıranlara, seddelere ve diğer yapısal önlemlere rağmen tsunami bu 

duvarları aşmıştır.  

Fukushima nükleer santralinde afetin etkisi çok daha yıkıcı olmuştur. 

Reaktörlerin soğutma sistemlerinin çalışması için hayati öneme sahip jeneratörler 

kullanılamaz hale gelmiştir. Bu arıza sonucu aşırı ısınma meydana gelmiş ve 

reaktörlerde nükleer erimeye sebep olarak Japonya’nın en kötü nükleer kazası 

meydana gelmiştir. Fukushima nükleer santralinde meydana gelen bu emsalsiz 

felaket, sadece seddelere ve diğer yapısal önlemlere bağlı olmanın ne kadar riskli 

olduğunu gözler önüne sermiştir (Jha, Bloch, & Lamond, 2012). 
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Japonya’da yaşanan bu zincirleme afet göstermektedir ki afetler birbirinin 

katalizörü olabilmekte, bir afet diğerini de meydana getirmekte ve yıkım çok daha 

büyük olabilmektedir. Deprem, tsunami, volkanik aktivite, heyelan, taşkın vb. doğa 

olayları birçok kazayı tetiklemekte ve afete yol açabilmektedir. Taşkınlar da başka 

afetleri beraberinde getirebilmekte, yer yer de heyelan ve çamur akmalarına neden 

olabilmektedirler. Örneğin, 1 Haziran 1786 Çin-Sincan eyaletinde meydana gelen 

deprem (M: 7,7) Dadu nehri yamaçlarında heyelana sebep olmuş, kayan malzeme 

vadide yapay bir baraj oluşturmuştur. Yapay barajın ardında biriken su kütlesi 10 

Haziranda olan bir artçı deprem ile yıkılmış, oluşan sel de 100 000 kişi hayatını 

kaybetmiştir. (Arkoç & Özşahin, 2015). 

Bu nedenle, bir havzada yapılacak arazi planlamalarına altlık teşkil taşkın 

yönetim planlamalarında havzanın jeolojisi dikkate alınmalı, yerbilim verileri 

hazırlanmalı ve bölgenin jeolojik özelliklerinden kaynaklı oluşabilecek diğer afetler 

de göz ardı edilmemelidir. Doğal afet konusunda bölgeye özel olarak yapılan tüm 

yerbilimsel araştırmalar ve bu araştırmaların sonucunda üretilen haritalar 

planlamalarda temel veri kaynaklarından olmalıdır. 

Taşkın oluşumunda etkili olan temel faktörler klimatolojik-meteorolojik ve 

jeolojik jeomorfolojik (yapı ve yeryüzü şekilleri) özellikler ile toprak özellikleri, 

bitki örtüsü ve insandır. Özellikle Türkiye gibi yoğun kentleşme, sanayileşme ve 

ekonomik faaliyetlerin olduğu ülkelerde, nehir havzalarındaki insan faaliyetinin 

çeşitliliği ve yoğunluğu da büyük ölçüde artmaktadır. Bu durum ise havza 

bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve sonuçta büyük miktarda can ve mal 

kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır. Taşkınların giderek daha sık 

yaşanması ve daha ciddi sonuçlar doğurmasının nedenlerinden biri de nehir havzaları 

içindeki yerleşimler ve altyapı tesisleri sonucu değişen arazi yapısı, elverişsiz tarım 

yöntemleri ile kullanılan topraklar ve tahrip edilen orman ve meralardır (Özcan, 

2006). 

 

Dünya genelinde, afetlerden korunma stratejisi kapsamında, afet olmadan 

önlemlerin alınmasına imkân veren afetlere karşı risk yönetimi çalışmalarına 

geçilmektedir. Bu kapsamda havzanın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve 
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taşkınları etkileyebilecek ya da taşkınlardan etkilenebilecek faaliyetlere 

odaklanılması gerekmektedir. AB üyesi ülkelerde havza bazında risk yönetimi 

yaklaşımına geçiş 2007/60/AC sayılı Taşkın Direktifi ile olmuştur.  

 

AB üyesi ülkeler tarafından Taşkın Direktifi kapsamında havza bazında 

yapılacak ön değerlendirme çalışmaları sonucunda “potansiyel yüksek ölçüde taşkın 

riski taşıyan alanlar”ın belirlenmesi, bu alanlar için taşkın tehlike ve risk haritaları ile 

bunlara dayanan taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına 

başlanmıştır. 

 

Taşkın Direktifi taşkın risklerinin havza bazında değerlendirilmesi ve 

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

miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltılmasını 

amaçlamaktadır (European Parliament, 2007). Direktif kapsamında, üye ülkelerin 

havza düzeyinde Taşkın Risk Yönetim Planlarını üç aşamada hazırlamaları 

gerekmektedir (SYGM, 2014). Bu aşamalar; 

 

1. Taşkın riski ön değerlendirmesi; geçmiş taşkınların ve gelecekte olması 

muhtemel taşkınların belirlenmesi ve potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan 

alanların belirlenmesi 

2. Belirlenen alanlar için taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması 

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

belirlenen tedbirleri içeren taşkın risk yönetim planlarının hazırlanmasıdır. 

 

Türkiye, sahip olduğu jeolojik-jeomorfolojik özelliği ve ikliminden 

kaynaklanan yağış ve sıcaklık rejimi nedeniyle, taşkın oluşumu için uygun koşullara 

sahiptir. Bu nedenle, taşkınların havza bazında değerlendirilmesi suretiyle, nehirin 

sadece bir kısmının değil bir bütün olarak ele alınması taşkın riskinin yönetilmesinde 

daha etkili olacaktır. Türkiye’de de son yıllarda Taşkın Direktifinin aktarılması ve 

uygulanması yönünde çalışmalar yürütülmekte olup yerel düzeyde taşkının 

önlenmesi yaklaşımından taşkın risklerinin havza düzeyinde yönetimi yaklaşımına 

geçilmektedir.  
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Türkiye’de de Taşkın Direktifine uyum kapsamında taşkın yönetim 

planlarının hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup bu projeler kapsamında da 

taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında taşkın 

riski ön değerlendirme çalışmalarında ülkemizde ve diğer ülkelerde kullanılan yer 

bilimsel metodolojiler incelenmiş, bu çalışmalar da jeolojik verilerin kullanılmasının 

gerekliliği ve jeolojik çalışmaların ön değerlendirmede nasıl ve neden kullanılması 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

Yapılan ön değerlendirme çalışmalarında sadece tarihi taşkınların 

değerlendirilmesi yeterli olmayıp jeolojik verilerin ve haritaların da kullanımı ve 

havzanın jeolojik/jeomorfolojik özelliklerinin de dikkate alınması gereklidir. Bu 

çalışmalara girdi olabilecek her türlü yer bilimsel veri ve bilginin tanımlanması ön 

değerlendirme aşamasında riskli alanların belirlenmesine katkı sağlayacak 

çalışmalardır.  

Ön değerlendirme çalışmalarının doğru ve güvenilir verilerle ve yöntemlerle 

yapılması, sonrasında yapılacak çalışmaların da doğruluğu ve güvenilirliği açısından 

önemlidir. Ayrıca, yapılan ön değerlendirme çalışmalarında tarihi taşkınların 

bilinmesi çok önemlidir. Jeolojideki uniformitaryanizm prensibine göre “Bugün 

geçmişin anahtarıdır”. Birçok bilim dalından farklı olarak, jeolojik olaylar ileriden 

geriye çözümlenir. Kayaçlar geçmiş jeolojik olayların izlerini taşımaktadır. Bu 

nedenle taşkınlar için de jeolojik veriler ve haritaların kullanımı taşkın değerlendirme 

çalışmalarının daha sağlıklı olması için gereklidir. Tez kapsamında jeolojik ve 

jeomorfolojik süreçlerin nehir sistemine ve taşkına etkileri de incelenmiştir.  

 

Taşkın tehlike ve taşkın risk haritaların hazırlanmadan önce yapılan taşkın 

riski ön değerlendirme çalışmalarında potansiyel ciddi ölçüde taşkın alanlarının 

belirlenmesinde inceleme alanının topografik, jeolojik, hidrojeolojik ve 

jeomorfolojik koşulları, havzaya ait meteorolojik verilerle birlikte 

değerlendirilmelidir. Havzanın genel morfolojik özellikleri, topografik durumu, 

drenaj ağları, topografik eğimler (genel eğim yönlenmeleri vb.) ve topografik 

anomaliler gibi jeomorfolojik özelliklerin afetler üzerindeki etkileri de tez 

kapsamında incelenmiştir.  
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Taşkın riski ön değerlendirme çalışmalarında pek çok ülkede farklı 

metodoloji kullanılmaktadır. Bu metodolojilerin bir kısmı yerbilimsel verilere 

dayanan yöntemler olup bu tez kapsamında ön değerlendirme çalışmalarında 

yararlanılan alüvyon yöntemi ve özellikle ABD’de tarihi taşkınların yaşının 

tahmininde kullanılan paleotaşkın çalışmaları detaylandırılmıştır.  

Tezin son kısmında ise Taşkın Direktifi kapsamında seçilen üye ülkeler 

tarafından tamamlanan taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları metodolojileri 

incelenmiş olup Almanya, Fransa, Avusturya ve Romanya’da gerçekleştirilen 

çalışmalar detaylandırılmıştır.  

 

2. YER BİLİMLERİ VE NEHİR SİSTEMLERİ: TEMEL KAVRAMLAR 

 

Yaklaşık 12000 yıl önce, son ara-buzul çağından çıktıktan sonra uygun iklim 

koşulları ile birlikte insanlar gezginci avcı-toplayıcı ilkel toplumdan yerleşik tarım 

toplumuna geçmişlerdir. Bu geçiş kolay ulaşım yollarının, düzenli içme suyunun, 

tarım alanları ve bunların sulama olanaklarının bulunduğu bölgelerde yoğunluk 

kazanmıştır. Bu altyapının gereklerini doğada en uygun ve ekonomik koşullarda 

karşılayan ortam, akarsu kenarları ve bunların uzantıları olan vadi içindeki ve 

akarsuyun denize çıkıştaki taşkın düzlükleri olmuştur.  

İnsanlar yerleşik tarım toplumuna geçmeden önce taşkınlar doğanın kendi 

yasaları içinde gelişip yine doğal yollarla jeolojik zaman içinde dengesini bulmakta 

iken yerleşik düzene geçilmesi ile yerkürenin kimi süreçlerinin denetim altına 

alınması gerekmiştir. Bu durumun sonucu olarak insan temel mühendislik kavramları 

ile tanışmış ve bunları su yapıları aracılığı ile uygulamaya başlamıştır. Böylece insan 

uygarlık sürecinde doğanın kimi yasalarının kendinden yana çalışmasını sağlarken, 

bu yasaları aynı zamanda karşısına almıştır. 

 

Bir havzadaki jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, kayaçların cinsleri, 

geçirgenliği ve aşınmaya karşı gösterdikleri direnç, havzanın şekli, eğim özellikleri 

ve drenaj şartları gibi taşkına karşı duyarlılığının artmasına veya azalmasına neden 

olan pek çok değişkeni etkilemektedir. Örnek olarak, gözenekli yapıları itibariyle 

geçirgenliği fazla olan kayaçların bulunduğu yerlerde suların sızma potansiyeli daha 
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yüksek olduğundan, yüzeysel akış azalır ve dolayısı ile taşkın şiddeti ve riski 

üzerinde azaltıcı etki oluşturur. Geçirimsiz kayaçların olduğu yerlerde ise, 

yağışlardan ve kar erimelerinden kaynaklanan suların çok büyük bir kısmı yüzeysel 

akışa geçeceği için taşkın olayı daha sık ve şiddetli görülür. 

 

Bunun yanında jeolojik ve jeomorfolojik süreçler de diğer afetlerde olduğu 

gibi taşkınlar üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olabilmektedir.  

 

2.1 Jeolojik Süreçler 

1960’lı yıllarda Plaka Tektoniği Kuramı’nın kabul edilmesi jeoloji bilimlerine 

kavramsal düşünce açısından yeni bir anlayış getirmiştir. Bu kavramsal anlayış 

çerçevesinde Plaka Tektoniği: kıtaların ve okyanusal havzaların, litosfer, atmosfer ve 

hidrosfer (gezegenin su kesimi)’in bir “sistem” olarak birlikte evrildiğini 

bulgulamıştır (SYGM, 2015).  

Yüzey şekilleri jeolojik zaman boyutu içinde levha hareketleri çerçevesinde 

değişim gösterir. Yer kabuğu ve hemen altındaki manto katmanının birleşmesinden 

oluşan litosfer yavaş bir hareketle yer değiştiren 12 ayrı 'levha' halinde, değişken bir 

yap-boz tablosu oluşturur. Yarı akışkan astenosfer tabakası üzerinde yüzer durumda 

bulunan bu levhaların hareketi için gereken enerjiyi, astenosfer tabakasındaki 

konveksiyon akımları sağlar. Levhalar birbirleriyle sürekli temas halinde 

olduklarından, hareketlerinin yön ve şiddetini, yerin derinliklerinden gelen itici 

gücün özellikleri olduğu kadar levhaların birbiri ile olan ilişkileri de belirler. 

Böylece, kısa dönemde belirli bir düzen içinde süren levha hareketlerinin, zaman 

ölçeği büyütüldüğünde kaotik ve önceden belirlenemez bir biçimde gerçekleştiği 

gözlenir.  

İlk bakışta birbiri ile bağlantısız görünen atmosfer, litosfer ve hidrosfer 

gerçekte jeolojik süreçlerin gelişimini ve oluşumunu denetleyen bir sistemin 

karşılıklı etkileşim içindeki bileşenleridir. Bu bağlamda jeolojinin doğal afet olarak 

taşkınlar üzerindeki etkilerini de litosfer ile birlikte atmosfer ve hidrosferi de içeren 

bir sistem içinde irdelemek olanaklıdır.  
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Plaka Tektoniği Kuramı çerçevesinde tektonik evrim, küresel ölçekte 

okyanusların açılıp kapanması, kıtaların ayrılıp birleşmesi, dağ kuşaklarının oluşumu 

gibi yerkürenin iç ve dış dinamiklerinin karşılıklı etkileşimi ve eşgüdümü içinde en 

üst düzeyde gelişen jeolojik olgular bütünüdür. Dolayısıyla tektonik evrim 

okyanusların açılıp kapanması, buzul çağlarının gelişimi ile küresel boyutlu iklim 

değişimlerini; yerkürenin kıvrımlanma ve faylanma gibi büyük boyutlu yapılarının 

oluşumunu ve yeryüzü şekillerinin jeolojik zaman sürecinde biçimlenmesini 

doğrudan denetleyen dinamik bir güçtür.  

Jeolojik süreçler diğer tüm afetlerde olduğu gibi doğal afet olarak taşkınların 

nedenleri ve sonuçları üzerinde etkiler yaratmaktadır. Eski (Paleo) ve Yeni (Neo) 

Tektonik döneme özgü evrim süreçleri jeolojik formasyonlar, yapısal jeoloji ve 

morfolojinin oluşumu üzerinde etkili olmaktadır. Kayaçların jeolojik ve hidrojeolojik 

özellikleri, Türkiye’de Yeni Tektonik dönemin en önemli yapılarından biri olan 

Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’ın etkileri, paleolitik ara-buzul çağında meydana gelen 

iklim değişikliklerinin ve deniz düzeylerinin küresel ölçekte düşmesinin ve 

yükselmesinin etkileri tüm afetlerde olduğu gibi taşkınlar üzerinde de kendisini 

göstermektedir. 

 

Paleotektonik ve Neotektonik, yapısal bir sınıflama olup Neotektonik,  

Miyosen (günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesi) sonrası yaşlı tektoniğe 

verilen addır. Bu dönemdeki yapılara ise Neotektonik Yapılar adı verilir. Bundan 

önceki kısım ise Paleotektoniktir. Türkiye’de Neotektonik, son tektonik rejim 

değişikliğinden günümüze kadar devam eden, güncel veya aktif tektonik olayları 

içerir. Yaşlı ve genç tektonik, kronolojik/zamansal bir sınıflama olup, zaman olarak 

yaşlı ve genç olaylardan bahseder ve zaman içerisinde devamlılık gösterir (Yılmaz 

Şahin, 2011) (Şekil 1). 
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Şekil 1: Türkiye’nin Paleotektonik ve Neotektonik Dönemi 

 

 

Bir başka tanımlama ile herhangi bir bölgede meydana gelmiş olan son 

tektonik rejim değişikliğinden günümüze kadar geçmiş olan zaman içerisindeki 

tektonizmanın tümüne Neotektonik (Yeni tektonik) denir (Şengör 1980). 

Neotektonik (Yeni tektonik) ve Paleotektonik (Eski tektonik) terimleri olayın göreli 

yaşını da dikkate almak kaydıyla türünü vurgularken, Genç ve Yaşlı tektonik olayın 

sadece yaşını ifade eder (Eren, 2009). 

 

Yeni (Neo)-Tektonik Evrim Orta Miyosen sonunda, Bitlis-Zagros kenet 

kuşağı boyunca Güney Tetis Okyanusu kapanıp, kıta-kıta çarpışması 

gerçekleşmesine karşın, daha güneyde Kızıldeniz-Aden körfezi açılması nedeniyle 

(Le Pichon ve Angelier, 1979), Arap plakasının K-KD’ye doğru devinimi, Kuzey 

Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı’nın oluşumu ile; Afrika levhasının K-KB’ye 

devinimi ise Anadolu-Ege Levhasının güneybatı sınırınca (Ege Hendeği) karşılana 

gelmiştir. Bu tektonik olgular Türkiye’de Yeni Tektonik dönemin başlangıcı 
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olmuştur. Türkiye ve yakın dolayında, genel olarak, Yeni Tektonik dönemin 

başlangıcı; bu dönemi denetleyen yapısal öğelerin oluşumu ile hemen hemen 

eşzamanlı olup, Geç Miyosen-Erken Pliyosen’dir. 

Türkiye jeolojik açıdan başlıca üç tektonik birliğe bölünmüştür: (i) Pontidler; 

(ii) Anatolid-Toridler ve (iii) Arap Platformu (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2: Türkiye ve Çevresinin Tektonik Haritası (Okay & Tüysüz, 1999) 

 

Pontidler Türkiye’nin kuzey kesimlerini oluşturmakta ve diğer tektonik 

birliklerden İzmir-Ankara-Erzincan kenet zonu ile ayrılmaktadır. Şengör (1984) 

Pontidleri Sakarya kıtası ve Rodop-Pontid fragmanı şeklinde iki bölüme ayırırken, 

Okay (1986) Pontidleri İstanbul ve Sakarya zonları ile Istranca masifi şeklinde üç 

ana zona ayırır (Yılmaz Şahin, 2011). 

Anatolidler ana olarak kristalin masifleri kapsamaktadır ve şiddetli Alpin 

metamorfizmasına uğramıştır. Okay (1984, 1986) Anatolidleri Afyon-Bolkardağı, 
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Tavşanlı zonları ve Menderes-Kırşehir masifleri gibi dört zona ayırmış ve bunların 

Torosların başkalaşıma uğramış eşlenikleri olarak kabul etmiştir (Yılmaz Şahin, 

2011). 

Toridler, Paleozoyik-Erken Tersiyer ya Erken Tersiyer yaşlı sedimanter 

kayaçlardan oluşmuştur. Şengör (1984) Anatolid ve Torid tektonik birliklerini 

Anatolid Anatolid-Torid platformu olarak tanımlamış ve bu platformu Menderes 

platformu Menderes-Toros bloku ve K Toros bloku ve Kırşehir bloku şeklinde İç 

Toros keneti ile birbirinden ayrılan iki bölüme ayırmıştır. Kenar kıvrımları ise Arap 

platformunun kuzeye bakan ise pasif kıta kenarını temsil etmekte ve hafifçe 

kıvrımlanmış deforme olmuş kayaçları kapsamaktadır (Yılmaz Şahin, 2011). 

Plaka Tektoniği Kuramı çerçevesinde tektonik evrim, küresel ölçekte 

okyanusların açılıp kapanması ile birlikte kıtaların ayrılıp birleşmesinde ve tüm bu 

dinamik etkinliklerin doğal sonucu olarak dağ kuşaklarının oluşumunu simgeleyen; 

yerkürenin iç ve dış dinamiklerinin karşılıklı etkileşimi ve eşgüdümü içinde en üst 

düzeyde gelişen jeolojik olgular bütünüdür. Dolayısıyla tektonik evrim okyanusların 

açılıp kapanması buzul çağlarının gelişimi ile küresel boyutlu iklim değişimlerini; 

yerkürenin kıvrımlanma ve faylanma gibi büyük boyutlu yapılarının oluşumunu ve 

yeryüzü şekillerinin jeolojik zaman sürecinde biçimlenmesini doğrudan denetleyen 

dinamik bir güçtür.  

Havzanın jeolojisinin bir başka etkisi ise, nehirin yatak değiştirebilme 

potansiyelini belirlemesidir (Şekil 3). Her jeolojik yapı, yeterince uzun sürede su 

tarafından aşındırılır. Nehir kıyısı boyunca bitki örtüsü, nehirin hidrolik rejimi ve 

hidrolojik özellikleri, şekil değiştirmenin değişik zaman aralıklarındaki hızını ve 

yönünü belirler. Nehirlerin şekil değiştirmesi hidroloji ve jeolojiye bağlı bir süreçtir. 

10 yıllar mertebesinde sürer (Ertürk, 2013). Amerika Birleşik Devletlerinin 

Washington Eyaletinde yer alan Quetts nehrinin yıllar içerisinde yatak değiştirmesi 

örneği aşağıda gösterilmektedir (Şekil 4).  
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Şekil 3: Nehirin zaman içerisinde yatak değiştirmesi örneği 

 

Şekil 4: Queets nehrinin Şekil Değiştirmesi Örneği (Ertürk, 2013) 
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Kısa zamanlı jeolojik süreçler jeomorfoloji çerçevesinde doğrudan taşkınlar 

ile bağlantılı olabilmektedir. 

2.2 Jeomorfolojik süreçler 

 

Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında yerkabuğunun yüzeyinde 

görülen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi 

metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafi dağılım ve gruplandırmalarını, 

nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. Bu tanım doğrultusunda çok disiplinli 

bir bilim dalı olan yerbilimleri topluluğunun bir dalını oluşturur (Dirik, 2015) .  

Jeomorfoloji, bu tanımlama çerçevesinde, yeryüzünün güncel görünüşünün 

nedenlerini, tarihçesini ve dinamiklerini arazi gözlemleri, fiziksel deneyler ve sayısal 

modellemeler ile öngörmeye çalışır. Dolayısıyla jeomorfoloji bilimi yerkürenin 

yüzey şekilleri açısından; geçmiş, güncel ve gelecek ile bir bütün olarak ilgilenir.  

Jeomorfoloji, yerkabuğunda güncel olarak süregiden yer şekillenmesi 

süreçleri ile uğraşır ve bu şekillenmenin tarihçesini ortaya koymaya çalışır. 

Yerkabuğu ve yer yapısında güncel olarak meydana gelen olay ve değişimler aynı 

zamanda jeolojinin de konusudur ve jeoloji bilimi bunlardan topladığı bulgularla 

yerkürenin zaman içerisinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda 

jeomorfoloji bugünün jeolojisi, jeoloji ise geçmişin jeomorfolojisi olarak 

değerlendirilebilir (Dirik, 2015). 

Havzanın jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri taşkın riskini artmasında 

önemli bir rol oynamaktadır.  Jeomorfolojik özelliklerin nehir sistemlerine ve 

dolayısı ile taşkınlara önemli etkileri olmaktadır. Örneğin, morfolojinin düz ve düze 

yakın nitelikte olduğu ova tabanları, delta şeklinde morfolojinin hakim olduğu kıyı 

ovalarının bulunduğu alanlar, alüvyon çökeliminin yoğun olduğu alanlar taşkın 

riskinin artmasında etkili olan alanlardır (Özşahin, 2013). 
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2.3 Nehir Sistemi 

 

Nehir etkinliği, yeryüzünün biçimlendirilmesinde en etkili süreçlerden biridir. 

Diğer süreçler dönem dönem ve ancak belirli bir coğrafyada egemen olurken, 

nehirler yerkürenin büyük bir bölümünde sürekli çalışarak belirgin yer şekilleri 

oluştururlar. Günlük yaşamda, ölçek sorunu ve sürecin çok yavaş işlemesi nedeniyle 

nehir etkinliği kolay kavranabilir değildir.  

 

Bir nehir sistemi, birleşmiş, bir bütün gibi işlev gören bir sistemdir. Sistemin 

bir parçasındaki değişiklik diğer bölümleri etkiler. Sistemin çalışmasının sonucu 

olarak nehirin gradyanı (eğimi), taşınan su, kanal özellikleri, sediman yükünü 

taşımak için gereken hızı karşılamak üzere bir dengeye ulaşır. 

 

Yüzeye düşen yağmur ince bir zar şeklinde yüzey boyunca akar. Bu anda 

yüzeye düşen suyun ne kadarının zeminin daha alt katlarına süzüleceği/tutulacağı, ne 

kadarının akışını sürdüreceğini zeminin süzdürme kapasitesi belirler. Yüzey akışı 

denen bu durum aşağıdaki faktörlere bağlıdır; 

 

 yağışın şiddet ve süresi 

 toprağın daha önceki nemlilik/kuruluk durumu 

 toprak dokusu 

 yamaç eğimi 

 varsa bitki örtüsünün türü ve yoğunluğu 

 

Zemin doygun hale geldiğinde, yüzey akışı sürekli, sınırlanmamış bir akış 

haline gelir. Ancak kısa mesafede bu sınırlanmamış akışlar asıl nehirlere su taşıyan 

küçük kanalcıklara evrilir. 

 

Bir nehir sistemi temel olarak bir ana kanal ve bunu besleyen kollardan 

oluşmaktadır. Bu bazen bir drenaj havzası olarak da isimlendirilir, komşu bir 

sistemden bir su bölüm çizgisi ile ayrılır. Nehir sistemi içinde zemin, genel olarak 



 
15 

dağıtıcı ağlarına doğrudur. Bu eğim sayesinde hem düşen yağış, hem de yüzeydeki 

kum/çakıllar dağıtıcı kanallara doğru kanalize olurlar (Ertürk, 2013). 

 

Nehirler yatakları içinden yüzeyin altına doğru su bırakarak yeraltındaki 

akiferlerin dolu kalmasına yardım edebildikleri gibi, zaman zaman yeraltı suları da 

nehirleri besleyebilir (Ertürk, 2013) (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Nehir beslemesi 

  

Tipik bir nehir sistemi, birbirleriyle sınırlı geçişlere sahip 3 alt sisteme 

ayrılabilir (Şekil 6) 

1- Toplayıcı sistem 

2- Taşıyıcı sistem 

3- Dağıtıcı sistem 

 

Toplayıcı sistem su ve sedimanların en tepe noktalardan besleyici kanallar ağı 

vasıtasıyla ana kanala akıtıldığı sistemdir. Çoğunlukla ağaç görünümlü (dentritik) bir 

yapıya sahiptir. Tepe noktası diğer sisteme komşu su bölüm çizgisine kadar uzanır. 

 

Taşıyıcı Sistem, toplayıcı sistemden gelen su ve kırıntılı malzemenin 

mansaba kadar içinde taşındığı ana nehir yatağına işaret eder. Genel olarak bir 

taşınma egemense de, bu sistem yer yer toplayıcı niteliğe sahiptir; yer yer de taşınan 

çökellerin çökeltildiği kesimler (menderesli nehir kanallarının büklümleri, taşkın 

ovaları, bizzat nehir yatakları gibi) mevcuttur. 
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Dağıtıcı sistem, su ve sedimanların nihai durak olan göl, deniz ya da okyanus 

kenarlarında, bir dağıtım ağı vasıtasıyla dağıtıldığı/saçıldığı kesime işaret eder. 

Buradaki temel süreç taşınan sediman yükünün çökeltilmesidir (Ocakoğlu, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Havza şeması 

 

2.3.1 Drenaj ağları 

Nehirler çoğunlukla daha büyük bir sistemin parçası olup her bir sistem, 

kendi drenaj alanına yani nehire su sağlayan kara alanına sahiptir. Drenaj alanları 

birbirlerinden su bölüm çizgileri ile ayrılırlar. Su bölüm çizgileri basit/küçük 

sırtlardan kıta ölçekli dağ zincirlerine kadar farklı ölçeklerde olabilir. 

 

Bir nehir sisteminin yeryüzündeki izine ise drenaj deseni adı verilir. 

Havzadaki litolojik yapıya ve yeryüzünün yapısal özelliklerine (yani fay ve 

kıvrımlara) göre drenaj deseni farklılık gösterir. 
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Nehirler geçtikleri sahaların jeolojik, jeomorfolojik ve tektonik niteliklerine 

bağlı olarak farklı drenaj özellikleri kazanırlar. Drenaj ağının tipi topografik eğim, 

litoloji, havzanın yapısal özellikleri ve zaman tarafından belirlenir. Yeryüzü üzerinde 

çok çeşitli drenaj tipleri gözlenir. Drenaj ağı bir nehir havzası boyunca farklı 

özellikler gösterebilir (Dirik, 2015).  

 

Türkiye’de bu drenaj tiplerinin pek çok örneği farklı nehirler üzerinde 

bulunmaktadır. Türkiye’de, tektonik havzalarda ve fay zonlarında akan nehirler, genç 

karakterdedir. Miyosen’den (günümüzden 23,03 ile 5,33 milyon yıl öncesi) itibaren 

Anadolu’nun büyük kısmını etkileyen tektonik hareketler, nehir ağının 

şekillenmesinde, gelişmesinde ve buna bağlı olarak drenaj özelliklerinin 

belirmesinde çok önemli rol oynamıştır (Yıldırım, 2004) 

 

Akış gösterdiği saha uzun olan nehirler farklı jeolojik, jeomorfolojik ve 

tektonik karakterdeki sahalardan geçer. Bu nedenle, nehirler aktığı havzanın farklı 

bölümlerinde farklı drenaj özellikleri göstermektedirler. Nehirlerin gösterdiği bu 

farklı drenaj tipleri aşağıda detaylandırılmıştır. 

 

2.3.1.1 Dendritik (ağaç şekilli) drenaj 

Dendritik drenaj şekli, drenaj ağının üzerine kurulduğu kayaçların homojen 

olduğunu (örneğin yatay konumlu kalın tabakalar ya da masif magmatik kayaçlar 

gibi) gösterir. En sık rastlanan türdür (Şekil 7). 

 

Bu drenaj tipi, çok serbest olarak ve gelişigüzel dağılmış kollar şeklinde 

görünmektedir. İyi tanelenmiş, uniform, geçirimsiz kayaçlarda ve düşük eğimli 

arazide sıklıkla oluşurlar. Şeyl, kil, iyi derecelenmiş siltler, marn, killi tüfler ve lösler 

bu tip drenaj şekli ihtiva ederler. 

 

Homojen, sert kayaçlarda, erozyona karşı mukavemetlerinin fazla olması 

sebebiyle nehir kolları arasındaki mesafe fazladır. Serpantin gibi plütonik ve masif 

metamorfiklerde, geniş aralıklı dendritik drenaj sistemi görülür. 
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Geçirimli olan kumtaşlarında ise dendritler arasındaki açıklık ise orta 

derecelidir. Şeyller ve killerde ise, bu mesafe çok daralır ve dendritler arasında bir 

kapalılık görülür.  

 

 

Şekil 7: Dendritik drenaj tipi (Dirik) 

 

2.3.1.2 Radyal (ışınsal) drenaj 

Volkanik koniler veya domlarda (Dom, her yöne dalımı olan, yuvarlak şekilli 

bir antiklinal türüdür ) gözlenir (Şekil 8). 
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Şekil 8: Işınsal drenaj 

 

2.3.1.3 Dikdörtgen şekilli drenaj 

Alttaki zeminde birbirine dik kırık/çatlak sistemlerinin varlığını gösterir. 

Dikdörtgen şekilli drenaj sistemi, erozyona karşı dayanıklı olan tek 

tip kayaçlar üzerinde gelişir. Ancak bu sistemde su kolları, dik açılarla iki ayrı 

yöndedir (Şekil 9). 

Birleşmeler genellikle erozyona dayanıklı kayaç üzerinde olmaktadır. Sonuç 

olarak bu drenaj sistemi dik kıvrımlardan ve düz çizgilerden meydana gelen bir akım 

sistemidir. 

 

 

Şekil 9: Dikdörtgen Drenaj 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Erozyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaya%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erozyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaya%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1m
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2.3.1.4 Trellis (köşeli) drenaj 

Besleyici kollar birbirine paralel akar ve bunlara yanlardan gelen besleyici 

kollar mevcuttur. Trellis drenaj deseni eğime sahip sert ve yumuşak tabaka 

ardalanmasının varlığını gösterir (Şekil 10). 

 

Bu drenaj sisteminin geometrisi üzüm bahçelerinde kullanılan tel kafeslere 

benzemektedir. Nehir V şeklinde bir vadiden akar ve dik yamaçlardan gelen yan 

kollar nehri besler. Bu yan kolların yaklaşık 90 derecelik açıyla gelmesi ana nehrin 

kafes gibi gözükmesine neden olur. 

 

Şekil 10: Trellis (Köşeli) drenaj sistemi 

 

2.3.1.5 Paralel drenaj sistemi 

Paralel drenaj sistemi, dik yamaçlarda oluşur. Dik yamaçlar nedeniyle nehirin 

yan kolları azdır ve aynı yöne hızlı ve düz bir şekilde akarlar. Yüzeyde belirli bir 

eğim olduğu zaman paralel drenaj sistemleri oluşur (Şekil 11). Yan yana oluşan 

paralel drenaj sistemlerinin önünü dayanıklı kayaç grupları keserse ve diğer paralel 

sisteme bağlanır. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yama%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yama%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaya%C3%A7
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Şekil 11: Paralel drenaj sistemi 

 

2.3.1.6 Karstik Drenaj Sistemi 

Karst morfolojisi üzerinde gelişen drenaj alanlarında obruk veya polyeler 

(çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında 

bulunan geniş düzlük veya ova) tarafından kaplanması ile oluşan devamsız nehir 

vadileri gözlenmektedir (Şekil 12). 

 

 

Şekil 12: Karstik Drenaj Sistemi 

 

Bir nehrin drenaj tipi, o bölgenin litolojisine ilişkin bilgi vermektedir. 

Bölgenin jeolojisine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağladığından taşkın 

riski ön değerlendirme çalışmalarında dikkate alınması faydalı olacaktır. 

 

 

 



 
22 

2.3.2 Nehirlerde suyun akışı 

 

Nehirlerde iki tür akış varlığını sürdürür. Laminer akış, su moleküllerinin bir 

çizgi/levha şeklinde birbirine paralel aktığı durumdur. Bunda akış çizgileri birbirine 

karışmaz. Ancak nehir kanalının tabanında veya yanlarında ince bir zar şeklinde 

izlenir. Türbülanslı akış ise akış çizgilerinin burgaçlar, kıvrımlar yaptığı bir akıştır 

(Şekil 13). Kısa bir süre için bu burgaçlar nehirin genel akış yönünün tersine olabilir. 

Türbülanslı akış sedimanların taşınmasında önemli bir rol oynar. Türbülanslı akış 

çoğunlukla yüksek nehir hızlarında ortaya çıkar. 

 

 

Şekil 13: Nehirlerde akış 

 

Bir nehirin akışı şu faktörlere bağlıdır; 

1- su miktarı 

2- su hızı 

3- kanalın şekli ve büyüklüğü 

4- nehirin yatak eğimi 

5- kaide seviyesi 

6- taşınan madde miktarı 
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Bir nehir kanalı boyunca akışın hızı her yerde aynı değildir. Hız kanalın 

pürüzlülüğüne, şekline ve nehir desenine bağlı olarak değişir. Hız genel olarak 

kanalın ortasında ve en derin yerinin en üstünde en hızlıdır. Buralardan kanal 

kenarlarına doğru gidildikçe hız düşer. Eğer kanal kıvrılma gösterirse bu durumda en 

hızlı akış zonu kanalın kavisli dış yüzeyinde gerçekleşir (Şekil 14). Bu durum kavisli 

(menderesli) kanallarda dış yüzeyde aşınma, iç yüzeyde birikme yaratır. Suyun akış 

hızı nehir kanallarının eğimi ile de ilgilidir. Eğim yüksekse (örneğin yüksek dağ 

nehirlerinde) akış hızlı, düşükse (ki bu kanalın giderek kıvrımlanmasının getirir) akış 

yavaştır (Ocakoğlu, 2014). 

 

 

Şekil 14: Menderesli nehirlerde akış hızı 

 

Zeminin jeolojik yapısına bağlı olarak havzadaki nehir ağı çok çeşitli şekiller 

alabilir. Doğada düz bir yörünge izleyen nehirlere pek rastlanmaz, nehirler genellikle 

kıvrıntılar çizerek (menderes) ya da saç örgüsü şeklinde kollara ayrılarak akarlar 

(Ertürk, 2013) (Şekil 15). 
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Topografik eğimin çok az olduğu yerlerde gelişen menderesli nehirler 

genellikle kıyı çizgisine dik olarak akarlar (Şekil 16). Missisipi Nehri ile Büyük ve 

Küçük Menderes Nehirleri günümüzdeki örnekleridir. 

 

Şekil 15: Menderesli ve yaygın akarsu şekilleri 

 

 

 

 

Şekil 16: Menderesli nehir örneği (Ertürk, 2013) 
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Nehirlerin nadiren düz olarak akışı fayların olduğu yerlerde 

görülebilmektedir. Batı Karadeniz bölgesinde Kuzey Anadolu Fay hattı boyunca 

akan Filyos nehri buna en iyi örneklerdendir (Şekil 17).  

Şekil 17: Filyos nehrinin denize döküldüğü bölümü (Filyos Vadisi Projesi) 

 

2.3.3 Nehir yükü  

 

Nehir, içinde sedimanların (gevşek, parçalanmış regolit) taşınacağı bir ortam 

işlevi de görür. Nehirin taşıma gücü hızının 3-4. kuvveti ile orantılıdır. Yani bir 

nehirin hızı 2 kat artarsa taşıma kapasitesi 8-16 kat artmaktadır. Bir nehirin yükü, her 

zaman üst sınır miktarında sediman bulunamadığından, çoğu kez kapasitesinden 

daha azdır. 

 

Bir nehirin taşıyabileceği en büyük tane boyuna “nehirin kompetansı” denir. 

Özellikle yüksek eğimli nehirlerde kompetans çok yüksektir. Bazı ani taşkınlarda 80-

90 tonluk taşların (yaklaşık 3-4 m çapında kütleler) bir kaç km taşındığı 

bilinmektedir. 
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Nehirlerin taşıdığı malzemenin çoğu drenaj havzasında alterasyona uğramış 

malzemeden kaynaklanır. Burada kısmen alterasyona uğramış gevşek regolit yağışlar 

ve izleyen yüzey akışlarıyla nehirlere süpürülür. 

 

Sedimanlar nehirler tarafından 3 yolla taşınırlar (Şekil 18); 

 İnce tane boylu sedimanlar asılı halde (in suspension) “asılı yük”  

 

Taşınan en bol fraksiyondur. Tane boyları çamur, silt, ince kumdur. 

Türbülansın artmasıyla asılı yük miktarı da artar. Bu malzemenin çoğu okyanuslarda, 

göllerde veya taşkın ovalarında çökeltilirler. 

 

 İri partiküller yerde sürünerek (by traction) “yatak yükü” 

 

Bunlar kayma, yuvarlanma ve sıçrama/hoplama ile yatak aşağı taşınırlar. Bazı 

nehirlerde toplam yükün %50’sini oluştururlar (çoğunlukla %7-10 kadardır). Bu 

taşınma şekli yatağın şeklini (aşındırma yüzünden) ve taşınan partiküllerin şeklini 

biçimlendirir. 

 

 Çözünmüş maddeler çözeltide “çözünmüş yük” 

 

Doğal olarak, görünmeyen, kimyasal iyonlardır. Bu besleyici yeraltı sularına, 

ve çevredeki toprak profillerinin ve diğer litolojilerin jeokimyasına bağlıdır. En 

yaygın çözünmüş yükler Ca, bikarbonat (HCO3)- iyonlarıdır. Na, Mg, Cl, Fe, SO4 te 

yaygın olarak bulunur. Bazen organik maddelere de rastlanır. Nehir akış hızının 

çözünmüş madde taşınmasında etkisi yoktur. 

 

Çözünmüş yük miktarı drenaj alanının sarplığı ile dolayısıyla aşındırma 

hızıyla ilişkilidir. Aşındırma hızı ne kadar yüksek ise suların kayaçlardan bazı 

elementleri çıkarmak için o kadar az zamanı olacak, bu da çözünme hızını 

azaltacaktır (Ocakoğlu, 2014). 
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Nehirlerde sediment taşınımı, nehirin debisi ve akış hızı ile ilişkilidir. Debi ve 

hızı etkileyen faktörlerden biri de nehir yatağının büyüklüğü olup büyüklüğü 

etkileyen değişkenlerden biri ise bölgesel jeolojidir.  

 

 

Şekil 18: Nehirde sediment taşınımı 

 

2.3.4 Nehirlerin Çökelttiği Sedimanlar 

Nehirin hızı azaldığında kompetansı (taşıma gücü) azalır. İri tanelilerden 

başlayarak nehir yükü çökeltilmeye başlanır. 

 

Nehirlerin çökelttiği genellikle iyi boylanmış olan malzemeye alüvyon adı 

verilir. Alüvyonlar nehirlerin farklı kesimlerinde (kanallarda, kanal kenarlarında, 

taşkın ovalarında ve nehir ağızlarında) çökeltilebilirler. 

 

Normal zamanlarda su, kanallarda akar ve nehrin içbükey kısmını aşındırır ve 

içine aldığı kırıntıları, dışbükey kısımlarda depolar. Bu şekilde nokta barı meydana 

gelir. Kanal içinde çökelen, çoğunlukla kum/çakıldan ibaret malzemeye “bar” adı 

verilir. Bunlar nehirlerin çökelttikleri geçici yerşekilleridir. Güçlü taşkınlar sonucu 

bunların bir kısmı aşındırılıp daha aşağılarda yeniden çökeltilir. Ama bir kısmı da 

kaide seviyesine uymaya çalışmak yüzünden zamanla yeni sedimanlarla gömülür ve 

jeolojik kaydın bir parçası olurlar. İri taneler kanalın tabanında taşınırlar ve akıntının 

hızı kesilince yine aynı kanalın içinde depolanırlar. Nokta barında depolanan kum, 

nehrin daha yukarı kesimlerinden getirilen kumdur. Aşırı yağmur sırasında ve 

sonrasında su, kanaldan taşarak taşkın ovası oluşturur. Bu sırada su içinde asılı halde 

bulunan ince kırıntılar (çamur), taşkın ovası üzerine çökelirler. Bu nehirler bazen 
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yataklarını terk ederek başka kanallar açarlar ve oradan akmaya başlarlar (Ocakoğlu, 

2014). 

 

Barlar, menderesli nehirlerde büklümlerin iç kısımlarında akıntı hızının düşük 

olduğu yerlerde oluşurlar. Nokta bar adı verilen bu çökeller plan görünümde hilal 

şekilli kum birikimleridir (Ocakoğlu, 2014) (Şekil 19). 

Şekil 19: Menderesli nehir vadi tabanında oluşan yapı ve çökeller (Dirik, 2015) 

 

Bazen barlar, kanalın içinde oluşurlar, bu oluşumlar birikip kanalı tıkadıklarında 

kanal (veya nehir yatağı) irili ufaklı kanalcıklarla yarılmış, kumlu bir ada haline 

gelir. Bu tür nehirlere, örgü biçimli görünüşlerine bakılarak, örgülü nehir adı verilir. 

Örgülü kanallar sediman getiriminin nehir taşıma gücünü aştığı alanlarda ortaya 

çıkar (Şekil 20). Bu koşul; 
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 Bir nehire yüksek gradyanlı, bol malzeme taşıyan bir besleyici kolun 

girmesiyle 

 Çok güçlü taşkınların muazzam miktarda malzeme sağlaması ile 

 Buzulların önündeki nehirlerde  

 Çok yüksek gradyanlı nehirin eğiminin aniden azalması ile  

 Nehir boşalımının aniden azalması (örneğin nehirin kurak bir bölgeden 

geçmesi yüzünden) ile gerçekleşebilir. 

 

 

Şekil 20: Örgülü akarsu ortamının genel görünüşü 

 

Örgülü nehirlerin bulunduğu yerde topografik eğim yüksektir. Fakat bu eğim 

alüvyon yelpazesinin eğiminden daha düşük, menderesli nehir ortamından daha 

yüksektir. Çökelleri genellikle alüvyon yelpazesinden daha ince, menderesli nehir 

ortamınınkinden daha iridir. Taşkın ovası yoktur. Bu nehirlerde ana yatak bir takım 

kanallar ve bu kanallar arasındaki barlardan oluşur (Şekil 21).  

 

Menderesli nehirler ise topografik eğimin az olduğu yerlerde gelişir. 

Genellikle kıyı çizgisine dik olarak akarlar. Missisipi Nehri ile Büyük ve Küçük 

Menderes Nehirleri bu ortamın günümüzdeki örnekleridir. 

 

Kanal Gecikme Çökelleri; nehir çökelleri içinde en iri taneli olanıdır ve 

kanalların tabanında birikir. Bu sedimanlar oldukça yavaş ve sellenme süresince 
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hareket ederler ve kanalların tabanında birikirler. Bu tip gecikme çökelleri her çeşit 

kanalda bulunur fakat özellikle set materyalinin yanal erozyonuyla sonuçlanan 

menderesli kanallarda karakteristiktir. Bu çökeller taşma düzlüğü çamur parçacık ve 

blokları, su ile taşınmış bitki artıkları ve çok iri taban yükü materyali içerebilirler. 

Altın, uranyum gibi ağır mineral konsantrasyonları bu tip gecikme çökelleri içinde 

bulunabilir.  

 

Şekil 21: Menderesli nehirlerde çökeller 
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Şekil 22: Örgülü ve menderesli nehir ortamı 

 

2.3.5 Taşkın Çökelleri 

2.3.5.1 Taşkın Ovası Çökelleri 

Akarsuların mevsimlik, yıllık ve/veya bazen meydana gelen taşkınlar sonucu 

kanal kenarındaki seddeleri (levee) aşıp yayıldıkları düz alanlardır. Taşkın olduğunda 

akarsu yatağından taşan ince taneli sedimanlar yanal olarak akarsu kanalının 

yakınındaki alçak bölgelere taşınır ve orada depolanır. 

 

Her nehirin az ya da çok bir taşkın bölgesi vardır. Bazılarında bu onlarca km 

genişliğe sahipken bazılarında çok sınırlıdır (Ocakoğlu, 2014). 

 

Taşkın çökelleri genellikle ince kum, silt ve kilden oluşur. Özellikle 

menderesli nehirler ardıl taşkınların bir neticesi olarak kanal kenarlarının çevresinde 

taşkın ovasına göre daha yüksekte kalan doğal setlere sahip olurlar. Taşkın 
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dönemlerinde su, setleri de aşarak yaygın bir örtü şeklinde tüm taşkın düzlüğünü 

kaplar. Buralarda kaba taşkın yükü çökelir (Ocakoğlu, 2014). 

 

Taşkın sırasında suyun kapladığı ve dolayısıyla su içinde asılı halde bulunan 

kırıntıların depolandığı yerler ise taşkın ovası olarak adlandırılır. Esas olarak çamur 

(silt+kil) ve ince kum çökelir. Bu çökellerde laminalanma, ripplemark, çamur çatlağı 

gibi sedimanter yapılara rastlanabilir. Ayrıca karbonat yumruları ve kömür 

bulunabilir. Şeyl, silttaşı ve kumtaşları ile karakterize edilen bu fasiyesler laminalı ve 

akıntı kırışıklı yapılar sunarlar.  

 

Ardalanan taşkınlar arasındaki dönemlerde bu alanlarda kuruma çatlakları 

oluşabilir. İklim koşullarının durumuna göre, mevsimlik göller oluşabilir, bataklıklar 

gelişebilir. Bitki örtüsü de bu koşullara ayak uydurur, turbalar oluşabilir, toprak 

profili gelişebilir.  

 

Nehrin kısa devre yaparak yatağını terk etmesi sonucu terk edilmiş kanallar 

oluşur. Terk edilen bölüm, hilal şeklinde göl halini alır. Burada da çoğunlukla çamur 

çökelir. Kanalın tabanında ise çakıltaşı bulunur. Bu göllerde bazı hallerde kireçtaşı 

ve evaporitler çökelebilir. 

 

Türkiye’de Gölpazarı-Nallıhan yöresindeki Paleosen yaşlı Kızılçay grubu, 

Haymana-Polatlı havzasındaki yine Paleosen yaşlı Kartal formasyonu, Çankırı 

havzasındaki Oligosen yaşlı İncik formasyonu, menderesli nehir ortamı çökellerine 

örnek gösterilebilir. İngiltere’nin Devoniyen yaşlı eski kırmızı kumtaşları da 

menderesli nehir ortamında çökelmiştir (Bozcu, 2007 ). 

 

Taşkın olduğunda, taşkın düzlüğüne dökülen suyun hızı birden azalır, çünkü 

su geniş, sığ bir yaygı şeklinde dağıldığından akışa karşı daha büyük bir direnç 

gösterir. Hızdaki bu azalmaya karşılık, akarsu kanalının kenarları boyunca doğal 

setler olarak bilinen kumlu alüvyon tepecikleri çökelir (Şekil 23) . 
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Taşkının ileri evrelerinde daha ötelerde silt-killer çökelir. Bir taşkın ovasına 

giren dağıtıcı kanal ana kanal kenarındaki doğal set yüzünden ana kanala boşalamaz, 

ana kanala paralel olarak uzayıp gider. Bunlara Yazoo besleyici kanalları denir. Bu 

ad, Missisipi ırmağına komşu, 300 km boyunca akıp giden bir nehirden alınmadır. 

 

 

Şekil 23: Doğal set oluşumu 

 

Geniş bir taşkın düzlüğü bulunan nehir aşağı doğru aşındırır ve daha aşağı bir 

düzeyde yeni bir taşkın düzlüğü meydana getirir. Eski, daha yüksekte duran taşkın 

düzlüğü kalıntıları ise akarsu taraçaları olarak adlandırılır. Nehir aşağı doğru yeniden 

aşındırdığında başka bir akarsu taraçası düzeyi oluşur (Dirik, 2015) (Şekil 24). 
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Şekil 24: Akarsu taraçası oluşumu 

 

2.3.5.2 Taşkın Ovası Yaygı Kanalları Çökelleri 

Bu çökeller taşkınlar sırasında setlerin kısmen yırtılmasıyla oluşur. Bunlar 

kanaldan dışarıya atılan yıkama yükü ve taban yükü materyalinden oluşur ve taşkın 

ovası üzerinde yayılırlar. Çoğu set yarmaları dereceli olarak taban yükü 

malzemesiyle doldurulur. Böylece yaygı çökelleri tipik olarak set çökelleri içinde 

yukarıya doğru tane boyu küçülen istifler oluşturur (Şekil 25).  
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Şekil 25: Taşkın Ovası Yaygı Kanalları Çökeli 

 

2.3.6 Aluviyal Yelpazeler ve Deltalar 

 

Alüvyonların oluşturduğu iki önemli yer şekli aluviyal yelpazeler (aluviyal 

fanlar) ve deltalardır. Benzer şekle sahiptirler ve nehirin taşıma gücünü aniden 

yitirmesi sonucu oluşurlar. Ancak aluviyal yelpazeler karada oluşurken, deltalar bir 

su kütlesi içinde oluşmaktadır. 

 

Aluviyal fanların yüzeyleri bazen epey eğimli (10-120) olabilirken deltaların 

yüzeyi çok daha yataydır. Dağlık bir bölgeden dar ve derin bir vadi içinde gelen 

yüksek gradyanlı bir nehir gradyanını aniden kaybedip bir düzlüğe açılırsa o noktada 

aluviyal fanlar oluşur. Bunlar koni/yelpaze şekillidir. Özellikle kurak bölgelerde 

moloz akmaları ile çökelen alüvyonların birikmesi ile oluşurlar (Şekil 26). 



 
36 

 

Şekil 26: Aluviyal fan örneği 

 

Deltalar ise bir nehirin bir su kütlesi içine, çoğunlukla okyanusa, girdiği 

noktada oluşur. Deltalarda çökelen sedimanlar 3 ana tip tabaka halinde görülür. 

Nehir ağzından göl/deniz tabanına doğru dökülen kaba tanelilerden oluşan, 

göl/denize doğru belli bir ilksel eğime sahip öntakım tabakaları; öntakımın üstüne 

gelen ve çoğunlukla taşkınlar sırasında oluşan üst takım tabakaları (topset bed) ve 

nehir ağzından ötede, öntakımların daha da derinlerinde, az çok yatay konumlu 

olarak, süspansiyondan itibaren çökelen kil-siltlerden oluşan alttakım tabakaları 

(bottomset bed)dır (Şekil 27).  

 

 

Şekil 27: Deltalarda çökelen sedimanlar (Bozcu, 2007 ) 
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Delta, su kütlesine doğru büyüdükçe, nehirin gradyanı azalır. Bu yüzden bir 

süre sonra sedimanlar yatakta yığılır ve suyun akmasına engel olmaya başlar. Bu 

esnada nehir, yatağını kaide seviyesine indirecek daha yüksek gradyanlı bir yol arar 

ve bulur. Bu kez delta o kesime doğru büyümeye başlar. Ana kanalın pek çok ikincil 

kanala ki bunlara “dağıtıcılar” denir, ayrılması süreci böylece gerçekleşmiş olur. Bu 

sürecin sonunda harita görünümünde yunan alfabesindeki Δ (delta) harfine benzeyen 

bir yığışım ortaya çıkar. Ancak doğada, kıyı çizgisinin şekli, deniz taban 

topoğrafyası, dalga ve gelgit etkisi gibi nedenler yüzünden dış görünüş çoğunlukla 

ideal delta şeklinden uzaktır (Bozcu, 2007 ) (Şekil 29). 

 

Delta deniz veya göl kenarında nehir tarafından taşınan sedimanların 

depolanmasıyla oluşur. Deltanın meydana gelebilmesi için sediman miktarının deniz 

tarafından alınan ve başka yere taşınan sediman miktarından fazla olması 

gerekmektedir. 

 

 

Şekil 28: Delta çökelleri 

 

Missisipi deltası, büyük ölçekli deltalara güzel bir örnektir. Bu delta, uzun 

geçmişinde loblarının (delta segmentlerinin) defalarca yer değiştirmesi sonucunda 
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birikimini sürdürmektedir. Missisipi deltası tipik bir kuşayağı deltası morfolojisi 

sunar (Ocakoğlu, 2014) 

 

 

 

Şekil 29: Delta örneği 

 

Bir bölgedeki eski fluviyal çökeller aşağıda sıralanan özellikler ile 

tanımlanabilir; 

 

 İnce taneli taşma ovası çökelleri içerisindeki kök izleri dışında fosil içeriği 

çok azdır 

 Fluviyal sedimanların boylanması kötüden ortaya değişir 

 Genelde kırmızı renk hakimdir 

 Akarsuyun akış aşağısına doğru gidildikçe tane boyu hızla küçülmektedir 

 Gerek örgülü akarsu çökellerinde gerekse menderesli akarsu çökellerinde 

yukarı doğru tane boyu incelen çevrimsel istifler oluşur. 

  Menderesli akarsuların oluşturduğu yukarıya doğru tane boyu incelen 

çevrimsel istifin kalınlığı Örgülü akarsulara oranla daha kalın ve düzenlidir. 
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 Örgülü akarsuların oluşturduğu yukarıya doğru tane boyu incelen çevrimsel 

istifteki ince taneli taşma ovası düzlüğü sedimanları Menderesli 

akarsularınkine oranla çok azdır.  

 

Bunu yanında, fluviyal kumtaşlarında düzlemsel ve teknemsi çapraz 

tabakalanma, düzlemsel tabakalanma, kanal ve oyulmuş yüzeyler gibi sedimanter 

yapılar gözlenebilir (Şekil 30). İnce kumtaşlarında rippel mark (dalgacık izi) ve 

çapraz tabakalaşma gelişebilir. Akarsu akıntılarıyla depolanmış kumtaşları genelde 

merceksel şekillidir. Çamurtaşları genelde masiftir. Kök izleri ve kalkerli nodül 

içerebilirler. Akarsu akıntısıyla depolanmış konglomeralar genelde tane desteklidir 

ve biniklenme (imbrication) gösterirler (Şekil 31) . Flüviyal kumtaşları genelde 

kırmızı renklidir ve köşeliden yuvarlaklanmışa değişen tanelerden oluşur. Genelde 

orta derecede boylanmalıdır. 

 

 

Şekil 30: Çapraz tabakalanma gösteren nehir çökeli örneği 
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Şekil 31: Fluviyal konglomera örneği 

 

2.4 Havza Şekli ve Hidrograf 

 

Havzalardaki zemin cinsi ve jeolojik yapı akışın zemine sızmasını etkilerken, 

bitki örtüsü terleme, tutma kayıpları ve sızmayı etkiler. Havzanın ve havza içindeki 

geçirimsiz alanların büyüklüğü, havzanın biçimi, havzanın eğimi, havzanın ortalama 

kotu ve havza alanının çıkış noktasından uzaklığa göre dağılımı nehir havzalarının 

birbirleri ile karşılaştırılabilmeleri için gerekli olan nitel ve nicel özelliklerdir.  

 

Nehir havzaları çeşitli biçimlerde olabilirler. Havzanın biçimi hidrografın 

şeklini ve pik debisini etkilediği için önemlidir (Ertürk, 2013) ( 

Şekil 32). 
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Şekil 32: Havzanın şeklinin hidrografa etkisi (Ertürk, 2013) 

 

Büyüklükleri ve diğer özellikleri aynı olan iki havzanın taşkın hacimleri aynı 

olmasına rağmen biçimleri farklı olduğu için pik debileri, pik debiye ulaşma süreleri 

ve devam süreleri değişiktir (Şekil 33). 

 

 

Şekil 33: Havzanın şeklinin hidrografa etkisi 
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3 HAVZANIN JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 

TAŞKINLARA ETKİSİ VE DİĞER AFETLERLE İLiŞKİSİ 

 

Avrupa’da bilinen en eski “Mühendislik Jeolojisi Haritaları” G.B. Brocci 

(Roma, 1820), E.Suess (Viyana,1862) ve K.A. Lossen (Berlin, 1887) tarafından 

hazırlanmıştır (Kıraç, 1987). 1913 yılında Leibzig kenti için hazırlanan yerleşime 

uygunluk haritası günümüz haritalarının en yakın örneklerindendir. 2. Dünya savası 

sonrası Avrupa’ da hızlı kalkınma ve yeniden yapılanma sürecinde yerbilimlerine ve 

mühendislik jeolojisi araştırmalarına olan gereksinim artmış ve önemleri gittikçe 

daha iyi anlaşılmıştır. 

 

Günümüzde bu anlayış ile çağdaş yöntem (Karşılıklı Etkileşim, KE-Analitik 

Hiyerarşi Sistemi, AHS) ve güncel teknolojilerden (Coğrafi Bilgi Sistemleri, CBS) 

yararlanılarak “Mühendislik Jeolojisi” ve “Yerleşime Uygunluk” haritaları 

üretilmektedir (Arkoç & Özşahin, 2015) 

 

Türkiye içinde bulunduğu coğrafyanın jeolojik özellikleri nedeniyle deprem, 

kütle hareketleri, taşkın gibi doğal afet süreçleri sıkça yaşanan ülkelerden biridir. Can 

ve mal kaybı ile sonuçlanan bu afetler jeolojik özellikler ile yakından ilişkilidir. 

Doğal olayların afete dönüşmesinin temel nedenlerinden biri ise planlama 

aşamasında yerbilim verilerinin göz ardı edilmesi gelir. Arazi kullanım 

planlamalarında başlangıç aşamasında havzanın jeolojisi dikkate alınmalı, yerbilim 

verileri hazırlanmalıdır. Doğal afet konusunda bölgeye özel olarak yapılan tüm 

yerbilimsel araştırmalar ve bu araştırmaların sonucunda üretilen haritalar 

planlamalarda temel veri kaynaklarından olmalıdır. 

Taşkının oluşumu, büyüklüğü ve verdiği zararların boyutu, önemli ölçüde o 

yerin klimatolojik-meteorolojik, jeolojik-jeomorfolojik, biyolojik özellikleri ve 

insanların çeşitli etkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye, sahip olduğu jeolojik-

jeomorfolojik özelliği ve ikliminden kaynaklanan yağış ve sıcaklık rejimi nedeniyle, 

taşkın oluşumu için uygun koşullara sahiptir. Eğim, Karadeniz kıyıları başta olmak 

üzere pek çok yerde kuvvetlidir. 
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Makroklima olarak tümüyle yarı kurak özelliğe sahip Akdeniz iklim 

bölgesinde yer alan Türkiye, sahip olduğu jeomorfolojik özellikleri ile matematik ve 

özel konumu nedeniyle, orta kuşağın denizel ve karasal iklim tiplerinin de görüldüğü 

bir ülkedir. Kısa mesafelerde yükseltinin hızla değişmesine bağlı olarak sıcaklık 

değerleri de değişmektedir. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, yükselerek 

kıyılara bol yağış bırakırken iç kısımlarda dağların yamaçlarından aşağıya akarak 

oldukça kurutucu etkiler yapar. Denizlerden uzak iç kısımlarda ise, yağış değerleri 

düşer. Yüksek alanlar yoğun kar yağışlarına maruz kalırken alçak yerler daha çok 

yağmur şeklinde yağış almaktadır (Özcan, 2006). 

 

Havzaların jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri taşkının şiddetini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Havzadaki kayaçların cinsleri, geçirgenlik ve aşınmaya karşı 

gösterdikleri direnç durumları ile havzanın şekli, yüksekliği ve eğim özellikleri, 

dağların uzanışı ve bakı özellikleri, drenaj şartları gibi daha birçok özellik, taşkına 

karşı duyarlılığının artmasına veya azalmasına neden olur.  

 

Gözenekleri nedeniyle geçirgenliği fazla olan kayaçların bulunduğu yerlerde 

sızmanın fazlaca meydana gelmesi, yüzeysel akışın azalmasına, dolayısıyla taşkın 

şiddetinin ve riskinin de azalmasına neden olur. Geçirimsiz kayaçların olduğu 

yerlerde ise, yağışlardan ve kar erimelerinden kaynaklanan suların çok büyük bir 

kısmı yüzeysel akışa geçeceği için taşkın olayı daha sık ve şiddetli görülür. Örneğin, 

Doğu Karadeniz havzasının toprak yapısında sarı-kırmızı veya gri-kahverengi 

montmorillonit ağırlıklı kaygan ve geçirimsiz killer hakimdir. Bu özellik suların 

emilmemesi nedeni ile yüzeysel akışı hızlandırmaktadır. Jeolojik olarak da; bölgede 

zaten oldukça kalın bir alterasyon tabakası varlığının bulunması aşırı yağış almanın 

da etkisi ile hareketlenmeye, akmaya ve erozyona yardımcı olmaktadır. Bu da taşkın 

ve heyelanların artmasına sebebiyet vermektedir (Altınkaynak, 2008). 

 

Taşkın bazı havzalarda beraberinde pek çok felaketi de getirmektedir. 

Örneğin Doğu Karadeniz Havzasında şiddetli yağışlar nedeni ile taşkın afeti ve 

bununla ilişkili olarak heyelan meydana gelmesi sıklıkla görülmektedir (Bulut & 

Ersoy, 2008). 
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Şiddetli veya devamlı yağmurlar yahut karların erimesi, kayaların içine bol 

miktarda suyun sızmasına olanak verir. Bunun sonucunda plastisite ve likidite 

sınırlarına erişilir ve herhangi bir nedenle oluşan sarsıntı sonucunda heyelan 

meydana gelir. Su, ayrıca içsel sürtünme açısını küçülterek, ağırlığı arttırarak ve 

sürtünmeyi azaltarak heyelanı kolaylaştırır (Bulut & Ersoy, 2008). 

 

Bununla birlikte özellikle jeolojik yapının yamaç dışına eğimli olması, aşırı 

yağışlarla birlikte su içeriğinin artması ve yamaç topuğunun taşkın suları ile 

oyulması kütle hareketinin gelişmesi için en uygun zemini oluşturmaktadır. 

Taşkınların çok sık yaşandığı Doğu Karadeniz Bölümü’nün jeolojik, topografik, 

tektonik yapısı ve iklimsel özellikleri nedeniyle çok sayıda afet olayının (taşkın ve 

heyelanlar) meydana geldiği ve bu olaylar neticesinde yüzlerce vatandaşımızın 

yaşamını yitirdiği, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı, önemli miktarda tarım 

arazisinin zarar gördüğü bilinmektedir (Bulut & Ersoy, 2008). 

 

Son 50 yıl içerisinde, olmuş veya olması muhtemel heyelan ve taşkınlar 

sebebiyle nakline karar verilen konut sayısının en fazla olduğu il Trabzon’dur. 

Meydana gelen afetlerin genel dağılımına bakıldığında; derin vadiler boyunca, iklim, 

bitki örtüsü, insan etkisi (kontrolsüz kazılar, yarmalar, yol vs.) morfolojik, jeolojik ve 

topografik yapının da etkisiyle heyelan olaylarının geliştiği özellikle bu heyelanların 

şiddetli yağışlarla birlikte gelişen taşkınlarla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır 

(Bulut & Ersoy, 2008). 

 

Bunun yanında, jeomorfolojik açıdan uygun alana kurulmayan şehirlerin 

büyük bölümü doğal risklerle karşı karşıyadır (Tonbul & Sunkar, 2008). Taşkınların 

çok sık yaşandığı Antakya şehri jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan taşkın ve 

heyelanların yaşandığı bölgelere önemli bir örnek teşkil etmektedir.  

 

Antakya şehri, coğrafi konumu itibariyle çok büyük ve farklı tektonik 

yapıların bir arada bulunduğu ve tektonik aktivitenin yoğun olarak hissedildiği bir 

alanda yer almaktadır. Bu bölge genel itibariyle Avrasya, Arabistan ve Afrika 
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levhalarının göreceli hareketlerinin etkilerini yansıtan bir konumda bulunur. Bu 

levhalardan Afrika ve Arabistan levhalarının Anadolu levhasını sıkıştırması 

neticesinde bölgede birçok fay hattı gelişim göstermiştir. 

 

Karışık bir jeoloji ve tektonik yapıya sahip olan Antakya şehrinin içinde 

bulunduğu graben alanı, Kretase ve Eosen sonu faylanmalar ile çökmüş ve bu çökme 

yavaş bir biçimde devam etmiştir. Çöken alanı önce Miosen, daha sonra Pliosen 

denizi istila etmiştir (Öztemir, Necioğlu, & Bağcı, 2000). Plio-Kuaterner’den 

günümüze ise etkin gerilme rejimi, doğrultu atımdan açılma rejimine doğru bir 

gelişim süreci göstermiştir (Över, Özden, & Ünlügenç, 2001). 

 

Antakya şehri, jeomorfolojik olarak Asi nehrinin doğusunda Habibineccar 

dağının yamacında kurulmuş ve daha sonra alüvyal vadi tabanları ve ovalık alan ile 

Asi nehrinin yapmış olduğu çeşitli yükseklikteki seki seviyeleri üzerine doğru 

gelişim göstermiştir. Bu nedenle şehirsel alan jeomorfolojik özelliklerden 

kaynaklanan taşkın ve kütle hareketleri ile zemin özelliklerinden kaynaklanan 

deprem riski altındadır (Özşahin, 2010). 

 

Kırıklar boyunca yükselen alanlara “Horst”, alçalan alanlara ise “Graben” adı 

verilir. Üzerine akarsuların yerleştiği kıyı ovaları graben, onları birbirinden ayıran 

dağlar ise horst özelliğine sahiptir (Şekil 1Şekil 34). 

 

 

Şekil 34: Horst ve Graben Sistemi 
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Antakya şehri, Karasu grabenine yerleşmiş ve Asi Nehrinin her iki tarafında 

yayılmış bir durumdadır. Şehrin nehir ve kollarına göre olan bu konumu, tarihte sık 

sık sel ve taşkın olaylarının görülmesini de beraberinde getirmiştir. Yıl içinde nehir 

akımının arttığı ve sağanak yağışların oluştuğu dönemlerde alanda sel ve taşkın 

olayları görülmektedir (Özşahin, 2010) (Tablo 1). 

 

 

Şekil 35: Antakya şehrinin doğal risk haritası 
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Antakya şehrinin jeomorfolojik açıdan graben alanında ve ova tabanında yer 

alması, şehrin Habibineccar dağının yamaçlarına doğru olan kısmında eğim 

değerlerinin yüksek olduğu alanda kurulup gelişmesi de jeomorfolojik risk 

faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Şekil 36). 

Şekil 36: Antakya şehrinin jeomorfolojik konumu (Özşahin, 2010) 

 

Tablo 1: Asi Nehrinin Ortalama akımı ve Ortalama Yağış Arasındaki İlişki (DSİ, 

2007) 

 

Bölgenin jeolojisinin ve jeomorfolojisinin taşkına etkisini gösteren bir başka 

örnek de İzmir ve çevresidir. İzmir ilinde yüksek topografik eğimle gelen nehirler, 

aşırı yağış alınca aniden düzleşen alanlarda suyun yükselmesi ile taşkınlara neden 

olabilmektedir.  

 

İzmir ve çevresinde genç jeotektonik olaylar yer yer dik bir morfoloji 

oluşturmuştur. Körfezin kuzey ve güneyindeki dik topografya boyunca körfeze dik 

olarak gelişen dere yatakları alüvyon alanlarında aniden düzleşen topografya ile 

karşılaşır. Yağışların ani ve bol olduğu aylarda dar ve doldurulan dere yatakları suyla 

dolarak taşkınlara neden olur. Bu tür taşkınlara maruz kalan yerler taşkın alanları 

olarak bilinmektedir (Avşar, 2010). 
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• Taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin 
oluşturulması, halkın ve yetkili birimlerin taşkın 

hususunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Hazırlık 

• Taşkın riskinin minimum düzeye indirilmesi ve/veya 
taşkın riskinden kaçınılması hedeflenmektedir. 

 
Önleme 

• Yapısal olmayan önlemlerin öncelikli olması kaydıyla 

yapısal önlemlerle beraber taşkının afet boyutuna ulaşma 

ihtimalinin ve/veya etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. 

 

Koruma 

• Taşkının halk, altyapı tesisleri, ekonomik öğeler ve çevre 
üzerindeki etkilerinin azaltılması ile koordineli olarak 
sivil savunma faaliyetlerinin planlanmasını 
hedeflemektedir.  

Acil Durum Müdahalesi 

• Taşkın yaşandıktan sonra normal şartlara mümkün olan en 
kısa sürede dönmeyi ve taşkın risk yönetim planlarının 
gözden geçirilerek güncelleştirilmesini hedeflemektedir. 

 

Normalleşme ve 
Gözden Geçirme 

 

4 2007/60/EC SAYILI TAŞKIN RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

YÖNETİMİ DİREKTİFİ 

 

Taşkın Direktifi taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve 

ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda ciddi taşkın riski taşıyan nehir havzalarının ve kıyı bölgelerinin 

belirlenmesi, bu alanlar için taşkın risk ve tehlike haritalarının ve risk yönetim 

planlarının hazırlanması gerekmektedir.  

 

Taşkın Direktifinin temel prensipleri Tablo 2 de kısaca özetlenmiştir. 

 

Tablo 2: Taşkın Direktifi temel prensipler 

 

2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinin uygulaması 3 aşamada 

gerçekleştirilmektedir:  

 Taşkın riski ön değerlendirmesi, 

 Taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması,  

 Taşkın risk yönetim planlarının hazırlanmasıdır. 
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AB üye ülkeleri için süreç Şekil 37 de verilmiştir. 

 

Şekil 37: Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları 

 

4.1 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 

 

Taşkın riski ön değerlendirmesi (TRÖD) beşeri faaliyetler, çevre, kültürel miras 

ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçları olan ciddi tarihi taşkınların 

belirlenmesini ve ileride taşkınların meydana gelebileceği yerler olan potansiyel 

yüksek ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesini içermektedir. 

 

Taşkın riski ön değerlendirmesi erişilebilen ya da kolaylıkla ulaşılabilecek 

mevcut bilgilere dayanmaktadır. Taşkın Direktifi ilgili maddeleri Şekil 38’de 

verilmiştir. 
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TAŞKIN DİREKTİFİNDE İLGİLİ MADDELER  

Bölüm II 

Madde 4 

1. Üye devletler, her bir nehir havza bölgesi veya madde 3(2)(b) de belirtilen yönetim 

birimi veya kendi bölgelerinde yer alan uluslararası nehir havza bölgesi için bu maddenin 

2nci paragrafındaki hükümlere uygun olarak bir Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 

yapacaklardır. 

2. Uzun vadedeki gelişmelere ilişkin kayıtlar, çalışmalar vb. mevcut veya kolay 
erişilebilir bilgiler kullanılarak ve iklim değişikliğinin taşkın oluşumu üzerindeki etkileri 

göz önünde bulundurularak potansiyel risklerin değerlendirilmesi için taşkın riski ön 

değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeler en az aşağıdaki hususları kapsamalıdır:   

(a) Havza, alt-havza sınırlarını ve varsa kıyı alanlarını içeren, topografya ve arazi 

kullanımlarını gösteren uygun ölçeklerdeki nehir havza bölgeleri haritaları; 

(b) Geçmişte meydana gelmiş ve insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 
faaliyetlere önemli derecede olumsuz etkileri olan taşkınlar ile gelecekte gerçekleşme 

ihtimali bulunan taşkınlar tanımlanmalı ve taşkının büyüklüğü, izlediği yol ve sebep 

olduğu olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler eklenmelidir.   

(c) Geçmişte meydana gelmiş önemli taşkınlar tanımlanmalı ve benzer olayların 
gelecekte de yol açabileceği olumsuz etkiler öngörülmelidir. Aynı zamanda, üye ülkelerin 

kendilerine özgü ihtiyaçlarına bağlı olarak, aşağıdakileri içermelidir:  

(d) Gelecekte meydana gelebilecek taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve 

ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca bölgenin 

topoğrafyası, su kütlelerinin konumu, taşkın ovalarının doğal su tutma bölgeleri olması, 

mevcut insan yapımı taşkın önleme yapılarının etkinliği, yerleşim alanlarının konumu, 

ekonomik faaliyet bölgeleri ve iklim değişikliğinin taşkın oluşumları üzerindeki etkisi 

gibi uzun vadeli gelişmeleri içeren genel hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri de dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir. 

Madde 5 

1. 4. maddede belirtilen Taşkın Riski Ön Değerlendirmesine dayanarak, üye devletler her 

bir nehir havzası bölgesi veya madde 3(2)b de belirtilen yönetim birimleri veya  kendi 

bölgelerinde yer alan uluslararası nehir havza bölgeleri için,  potansiyel ciddi taşkın 

riskinin olduğu ya da olabileceği bölgeleri belirleyeceklerdir.  

2. Uluslararası nehir havza bölgesi veya madde 3(2)b de belirtilen başka üye devletler 

tarafından da paylaşılan yönetim birimlerine ait birinci paragraftaki tanımlamalar, ilgili 

üye devletlerle işbirliği içinde belirlenecektir. 

Şekil 38: Taşkın Direktifinde TRÖD ile ilgili maddeler 
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Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritalarının 
Hazırlanması (2013 sonu) 

Taşkın Tehlike Haritalarının 
hazırlanması için uygun 

görülen taşkın türleri 

- Taşkın yayılma alanı, 

- Su derinliği ve su yüksekliği 

- Akış hızı, 

- Debi 

Taşkın Risk Haritaları 

- Olası etki alanında kalacak takribi nüfus 

- Olası etki alanında kalacak ekonomik  
faaliyetler 

- Beklenmedik kazalara sebep olacak 
yapılar 

- Yoğun seviyede rüsubat ve kirlilik 
kaynağı olan alanların belirlenmesi 

4.2 Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları 

 

Taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları taşkın riski ön değerlendirmesinden 

sonraki önemli adımlardır. Taşkın yayılımı, su derinliği ve hızı gibi taşkın karakterini 

anlamak amacıyla yapılır (Şekil 39). Belediyeler, şehir planlamacılar, acil durumda 

müdahale etmeye yetkili kurumlar gibi birçok paydaş taşkın tehlike ve taşkın risk 

haritalarını taşkın riskini önlemek için alınacak tedbirlerin planlanmasında ve acil 

durumda uygun müdahaleyi yapmak için kullanabilmektedirler. 

Taşkın tehlikesinin doğru hesaplanmasında taşkın riski ön değerlendirmesi 

sonuçları yol göstericidir. Ayrıca, uygun verilerin seçimi, kullanılacak modelin tipi, 

sonuçların kalibrasyonu ve doğrulama önemli adımlardır (Jha, Bloch, & Lamond, 

2012) 

Şekil 39: Taşkın Tehlike ve risk haritaları çalışmaları 
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Taşkın Tehlike Haritaları;  belirlenen düşük, orta ve yüksek olasılıklı taşkın 

debileri için taşkınların yayılma alanlarının ve derinliklerinin hidrolik ve/veya 

hidrolojik modeller kullanılarak belirlenmesini içermektedir. 

 

Taşkın Risk Haritaları;  elde edilmiş olan taşkın tehlike haritalarına dayanarak, 

farklı tekerrür debilerine göre taşkın riski altında kalan nüfus, ekonomik aktivite, 

kaza sonucu kirliliğe sebep olabilecek tesisler, tarım alanları, vb. unsurların 

belirlenmesini içermektedir. 

 

4.3 Taşkın Risk Yönetim Planı 

 

Taşkın riski ön değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda belirlenen 

“potansiyel yüksek ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar” da hazırlanan taşkın tehlike ve 

risk haritalarına göre, taşkın riski altında bulunan unsurlar üzerinde taşkınların 

yarattığı olumsuz etkileri azaltma veya ortadan kaldırılma amacıyla, uygun 

hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılması için taşkın öncesinde, taşkın sırasında ve taşkın 

sonrasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesini içermektedir (Şekil 40) 

(SYGM, 2014).  

 



 
53 

Taşkın Risk Yönetim Planları (2015 sonu) 

Olası ters etkilerin önlenmesi için tedbirler 

- İnsan 

- Çevre 

- Kültürel Miras 

- Ekonomik faaliyetler 

Önemli Hususlar; 

- Fayda/Maliyet analizleri 

-Taşkın yayılma alanı ve yolları 

- Olası taşkın tutulma alanları 

- Çevresel faktörler 

- Toprak ve su kaynaklarının idaresi 

-doğa koruma ve arazi kullanımı 

Hedef; 

- Önleme, koruma ve hazırlık 

- Taşkın tahmin ve erken uyarı 

- Sürdürülebilir arazi kullanımı 

- Su tutma yapılarındaki iyileştirme, 

- Belirli alanlarda kontrollü taşkınlar 

Şekil 40: Taşkın Risk Yönetim Planı Çalışmaları 

 

 

5 TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ GENEL ÇERÇEVESİ 

 

Taşkın risk yönetimi, taşkın tehlike haritalarına ve taşkın risk haritalarına 

göre taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedeflerin ve bu 

hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ile mümkündür. 

 

Türkiye’de taşkın afetlerinin yönetimi çerçevesinde günümüze kadar muhtelif 

çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bunların büyük bir bölümünü yapısal proje 

faaliyetleri ile taşkın sırasındaki kurtarma ve acil yardım faaliyetleri oluşturmuştur. 

Son yıllarda erken uyarı sistemleri de bu faaliyetlere eklenmiştir.  

 

Bazı ülkelerde doğru arazi kullanım politikaları, hidrometeorolojik gözlem 

ağları, meteoroloji radarı, otomatik akım ve yağış ölçüm istasyonları ve hidro-
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meteorolojik modeller ile doğru ve erken nehir/göl/deniz su seviye tahminleri ve 

uyarıları ile can ve mal kayıpları en aza indirgenmiştir. 

 

Türkiye’de de meteorolojik karakterli sel, taşkın, çığ düşmesi, dolu ve fırtına 

gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için bu tür 

afetlere yönelik tahminlerin yapılması ve erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir.  

 

Dünyanın birçok kesiminde; şiddetli fırtınaların sahil bölgelerinde 

oluşturduğu dalga hareketlerinden kaynaklanan kıyı taşkınları, göllerdeki seviye 

değişiklikleri ve dalga etkilerinden kaynaklanan göl taşkınları ve aşırı yağışlar 

sonucunda veya kar erimelerinden kaynaklanan nehir taşkınları sık sık 

yaşanmaktadır. Türkiye’de yaygın olarak yaşanan taşkınlar ise genelde nehir 

taşkınlarıdır. 

 

Bugüne kadar edinilen tecrübeler, nehir havzalarında yaygın olarak yaşanan 

ve önemli boyutta can ve mal kayıplarına neden olan taşkınların, olayın su hareketi 

yönünden büyüklüğünü tayin eden hidrometeorolojik oluşumların büyüklüğünden 

ziyade, nehir yatakları içinde veya mücavir taşkın riski taşıyan sahalarda herhangi bir 

önlem alınmaksızın sürdürülen düzensiz ve kontrolsüz kentleşme faaliyetleri sonucu 

oluştuğunu göstermektedir. 

 

Nehir havzalarında, taşkın koruma ve kontrol amacını da içeren, su 

kaynaklarının havza bazlı yönetimini öngören kapsamlı projelerin hizmete girmesi 

ile taşkınların sıklıkları ve verdikleri zararlarda önemli azalmalar olacaktır. Ancak, 

taşkın zararlarının azaltılması çalışmalarında en etkin ve ekonomik çözüm, taşkın 

yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla 

yapısal unsur içermeyen nitelikteki, farkındalığın artırılmasından ağaçlandırma 

faaliyetlerine kadar birbirini tamamlar özellikli çoklu tedbirlerin, bir plan dahilinde, 

projeden yararlananlar da dahil olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarca 

eşgüdümlü bir program çerçevesinde, birlikte ele alınmasının sağlanmasıdır. Bu 

yaklaşım, konu ile ilgili çalışmalarda özellikle yerel yönetimlere önemli görevler 

yüklemektedir. 
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6 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA 

YERBİLİMSEL YÖNTEMLER 

 

Taşkın riski ön değerlendirmesi mevcut ya da kolaylıkla ulaşılabilecek 

bilgilere dayanmaktadır. Çalışma kapsamında geçmişte meydana gelen taşkınlar 

incelenerek önemli tarihi taşkınlar belirlenmekte ve çeşitli yöntemlerle gelecekte 

olması muhtemel taşkınlar ve potansiyel yüksek ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar 

tahmin edilmektedir.     

 

Taşkın riski ön değerlendirmesini sonucunda potansiyel yüksek ölçüde taşkın 

riski taşıyan alanlar belirlenmekte, belirlenen bu alanlarda sırasıyla taşkın tehlike 

haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanmakta ve nihai olarak tüm bu çalışmalara 

dayanarak taşkın riski yönetim planı hazırlanmaktadır.   

 

Bu sebeple taşkın riski ön değerlendirmesi, devamındaki çalışmaların 

öncelikli olarak taşkın riski taşıyan alanlardan hangilerinde yapılacağının 

belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

 

AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’ de Taşkın Direktifi kapsamında yapılan 

taşkın riski ön değerlendirmesi genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: 

 

 Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması;  

  Havzada geçmişte yaşanmış olan taşkınlar ile ilgili mevcut kayıtlardan ve 

raporlardan elde edilen veriler toplanır ve ortak bir veri tabanında bir araya getirilir. 

  

 Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi  

Uzmanlar tarafından belirlenen göstergelere dayanarak önemli tarihi taşkınlar 

seçilir. 

 Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS)  
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Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve bölgede görev yapan uzmanlarca taşkın 

sonrasında yerinde incelemelere dayalı hazırlanmış olan haritalara dayanarak; 

taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında gösterimi yapılır. 

 Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS)  

Uzmanlar tarafından belirlenen metodoloji (alüvyon metodu, su seviyesi 

yükseltme metodu vb ) ya da birden çok metodolojinin ortak kullanımı ve ciddi 

tarihi taşkınların değerlendirilmesi ile taşkın olması muhtemel alanalar belirlenir ve 

CBS ortamında havza üzerinde işaretlenerek gösterimi yapılır. 

 Potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi  

Önemli tarihi taşkınların, gelecekte olması muhtemel taşkınların ve belirlenen 

göstergelerin bir arada değerlendirilmesi ile potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski 

taşıyan alanlar belirlenir. 

Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesinde kullanılan 

metotlardan biri alüvyon yöntemidir. Bu yöntem AB üye ülke Fransa’da sıklıkla 

kullanılan bir yöntem olmakla birlikte ülkemizde de “Taşkın Direktifinin 

Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi”nde ve 

Yeşilırmak ve Antalya havzaları için hazırlanan taşkın yönetim planları projelerinde 

de kullanılmıştır. 

6.1 Alüvyon Yöntemi 

 

Nehirlerin çökelttiği genellikle iyi boylanmış olan malzemeye alüvyon adı 

verilir. Alüvyonlar nehirlerin farklı kesimlerinde (kanallarda, kanal kenarlarında, 

taşkın ovalarında ve nehir ağızlarında) çökeltilebilirler. 

 

Nehir çökelleri, nehirlerin alüvyonları biriktirmesiyle meydana gelmiştir. Bu 

grup, kendi içinde nehir taraçası (eski alüvyon) ve nehir kanal çökelleri (yeni 

alüvyon) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Nehir kanal çökelleri yani yeni 

alüvyonlar ise, nehir vadilerinde ve düzlüklerinde yer alan ve henüz tutturulmamış 

çakıl, kum, silt ve kilden meydana gelmişlerdi (Garipağaoğlu, Şahin, A., & Şenol, 

2015).  
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Alüvyon metodu, Fransa’da kullanılmakta olan metotlardan biridir. Bu metot 

alüvyon birikintisi alanlarının geçmişte yaşanmış taşkınları temsil ettiği ilkesine 

dayanmakta olup alüvyon birikintilerinin olduğu alanlar taşkınların yayılma alanları 

olarak kabul edilmektedir. Bu metot da doğruluk oranın artması için mümkün olan en 

güncel jeoloji haritaları kullanılmalı ve (varsa) yeni alüvyonlar dikkate alınmalıdır. 

 Geçmişte yaşanmış ve raporlanmış taşkın alanları, düzenlenmiş olan taşkın 

raporlarında verilen bilgiler ve alanlar göz önüne alınarak CBS ortamına işlenir ve 

taşkına sebep olan nehirler tespit edilir. Daha önce taşkın yaşanmış bu alanların riskli 

alanlar olduğu kabul edilmektedir. Havzanın jeoloji haritasından temin edilen 

alüvyon alanları da CBS ortamında işaretlendikten sonra taşkın riski bulunan alanlar,  

alüvyon alanları ile ilişkilendirilerek muhtemel alanlar belirlenmektedir. Bu 

yöntemde havzanın jeolojik yapısı göz önünde bulundurularak, CBS ortamında 

alüvyon alanları işaretlenir ve yerleşim yerleri, sanayi alanları gibi ekonomik önem 

arz eden alanlar bu alanlarla kesiştirilerek riskli olabilecek alanlar belirlenmektedir 

(SYGM, 2013). 

6.1.1 Türkiye’de Alüvyon yöntemi ile yapılan örnek 

çalışmalar 

6.1.1.1 Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin 

Geliştirilmesi 

2007/60/EC sayılı “Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Direktifi” 26 Kasım 2007 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulmuştur. 

Söz konusu Direktif taşkın risk değerlendirmesi ve yönetimi için Avrupa Birliği 

sınırları içerisindeki taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen bir çerçeve 

oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 

Havza bazında “Taşkın Risk Yönetim Planları”nın oluşturulması için ilk 

adımı teşkil eden “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin 

Geliştirilmesi Projesi” 01.08.2012 tarihinde başlanmış ve 31.12.2014 tarihi itibariyle 

tüm faaliyetler tamamlanmıştır.  
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Projenin amacı taşkın direktifinin uygulanması için kapasitenin geliştirilmesi 

ve taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltılması olup, projenin temel bileşenleri hukuki ve teknik 

kapasitenin geliştirilmesi, direktif esaslarının pilot havzada (Batı Karadeniz Havzası) 

uygulanması ve Taşkın Direktifi için Ulusal Uygulama Planı hazırlanmasıdır. 

 

Alüvyon yöntemi kullanılarak yapılan taşkın riski ön değerlendirmesine 

örnek teşkil eden çalışmalardan biri “Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin 

Kapasitenin Geliştirilmesi” Projesidir.  

Proje kapsamında Batı Karadeniz havzası için taşkın riski ön değerlendirme 

çalışması yapılmış, çalışma sonuçlarında belirlenen potansiyel yüksek taşkın riski 

taşıyan alanlar için taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları ve taşkın risk 

yönetim planı hazırlanmıştır. Ayrıca Akarçay, Yeşilırmak ve Doğu Akdeniz 

havzalarında hızlı tarama çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 41).  

Şekil 41: Proje kapsamında çalışma yapılan havzalar 
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Taşkın Tehlike Haritalarının ve Taşkın Risk Haritalarının belirlenmesine esas 

teşkil eden Taşkın Riski Ön Değerlendirme çalışmasında 3 adımlı bir metodoloji 

uygulanmıştır. Bu adımlar;  

 

 Tarihi taşkınlara ilişkin bilgilerin toplanması;  

 Bilgilerin excel tablolarında /veri tabanında birleştirilmesi, 

 Önemli Tarihi Taşkınların Belirlenmesi 

 Tarihi taşkın alanlarının haritalanması (CBS) (Şekil 42)  

 Muhtemel Taşkın Alanlarının Belirlenmesi 

 Potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi (APSFR) 

 

Yapılan çalışmalar CBS tabanlı olup Hidrolojik ve Hidrolik çalışmalar ve 

model bir sonraki aşama olan taşkın tehlike haritalarının hazırlanmasında 

kullanılmıştır. 

 

Bu yöntemde alüvyon haritası tarihi taşkınlar ile kesiştirilerek gelecekte 

olması muhtemel taşkınlar belirlenmiştir. Önemli tarihi taşkınların, gelecekte olması 

muhtemel taşkınların ve belirlenen göstergeler bir arada değerlendirilerek,  

potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir.   

Alüvyon yöntemi Taşkın Direktifi’nin Türkiye’de uygulanması için 

hazırlanmakta olan taşkın yönetim planlarının hazırlanması projelerinde de 

kullanılmakta olup yapılan çalışmalar çok yenidir. Bu çalışmalar alüvyon yayılım 

alanı bilgisine dayandığından, mevcut jeoloji haritasının doğruluğu sonuçlarının 

doğruluk oranını önemli derecede etkilemektedir. Projeler kapsamında tek başına 

belirleyici bir yöntem olmamakla birlikte farklı metodolojiler ile birlikte 

uygulandığında önemli bir yol göstericidir. Proje kapsamında yapılan çalışmada 

MTA’dan alınmış olan 1:25000 ölçekli jeoloji haritası kullanılmıştır. 

Bu yöntem kuşkusuz ki tek başına yeterli olmayıp diğer metodolojiler (Su 

yükseltme metodu, exzeco metod vb.) ile karşılaştırma yapılarak kullanılması 

gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşkın alanlarının belirlenmesinde en doğru 

sonuca ulaşmak için önemlidir. 
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Ciddi tarihi taşkınların seçilmesi için ilk aşamada, alınan kaynaklardaki 

bilgilere dayanarak (DSİ arşivleri) geçmişte meydana gelen önemli taşkınların 

envanteri yapılmıştır. Bu envanterde tarihi taşkınlara ilişkin tehlike, etki (rapor edilen 

hasarlar) gibi bilgilere yer verilmiştir. Kaydedilen sonuçlar ve olayların nasıl 

meydana geldiğine ilişkin açıklamalar (yağış miktarı, debi, kaydedilen su seviyeleri) 

bakımından bilgilerin çoğu taşkın olaylarından sonra DSİ Bölge Müdürlükleri 

tarafından hazırlanan raporlardan elde edilmiştir (SYGM, 2013). 

Taşkınları sınıflandırırken “önemli tarihi taşkın” olarak değerlendirilmesi için 

insan sağlığına etkileri, ekonomik faaliyetler, çevre ve kültürel varlıklara etkileri 

olmak üzere dört kıstas belirlenmiş; bu kriterlerin herhangi birinin belirlenen eşik 

değerin üstünde olması durumunda ciddi tarihi taşkın olarak seçilmiştir. Uzmanlar 

tarafından pilot havzada yapılan çalışmalar ve literatür araştırmaları sonucu 

belirlenen göstergeler ve eşik değerler Tablo 3 de gösterilmektedir. 
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Tablo 3:  Ulusal düzeyde ciddi tarihi taşkınların belirlenmesine yönelik kriterler 

(SYGM, 2013) 
 

Kriter kategorileri 

/ sonuç türü  
Gösterge  Eşik değer  

İnsan sağlığı 

üzerindeki 

sonuçlar  

Can kaybı  ≥ 5 can kaybı  

Etkilenen sosyal 

öğelerin sayısı  

≥ 2 sosyal öğe (ana okulu, 

belediye binası, tıbbi binalar) 

Ekonomik 

faaliyetler 

üzerindeki 

sonuçlar  

Etkilenen ekonomik 

öğelerin sayısı  
≥ 6 ekonomik öğenin etkilenmesi 

Etkilenen yol km 

uzunluğu  
≥ 10 km yolun etkilenmesi  

Etkilenen ev sayısı  ≥ 20 evin etkilenmesi  

Etkilenen ekile bilir 

alan   

≥ 100 hektarlık ekilebilir alanın 

etkilenmesi  

Çevre üzerindeki 

sonuçlar  

Etkilenen kirlilik 

kaynaklarının sayısı   

≥ 1 kirlilik kaynağının 

etkilenmesi  

Kültürel miras 

üzerindeki 

sonuçlar  

Etkilenen kültürel 

öğelerin sayısı  
≥ 3 kültürel öğenin etkilenmesi  

 

AB düzeyinde geliştirilen taşkınların sonuçlarına ilişkin sınıflandırma ve pilot 

havzadaki mevcut veriler göz önünde bulundurularak, taşkınların sonuçlarına ilişkin 

(insan sağlığı, ekonomik faaliyetler, çevre ve kültürel miras üzerindeki sonuçları) 

yeterli bilginin olduğu ve kolay olarak uygulanabilen (pragmatik yaklaşım) 

göstergeler seçilmiştir.  
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Belirlenen göstergelerin bir veya daha fazlası için eşik değerin üstünde kalan 

taşkınlar ciddi tarihi taşkınlar olarak seçilmiş ve Batı Karadeniz havza haritasında 

işlenmiştir Şekil 42: Tarihi Taşkınlar HaritasıŞekil 42).  

 

Sonraki aşamada ise MTA dan alınan 1:25000 lik sayısal jeoloji haritasındaki 

alüvyon alanları ile tarihi taşkınlar havza haritası üzerinde çakıştırılmıştır (Şekil 43). 
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Şekil 42: Tarihi Taşkınlar Haritası 
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Şekil 43:  Alüvyon yöntemine göre gelecekte taşkın olması muhtemel alanlar 
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Şekil 44: Farklı yöntemlerin karşılaştırılması 
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Bu proje kapsamında ileride meydana gelebilecek taşkınların ve yayılma alanlarının 

belirlenmesinde Exzeco metodu, su seviyesi yükseltme metodu ve alüvyon metodu 

olmak üzere 3 farklı yöntem ile çalışma yapılmıştır (Şekil 44). 

 Exzeco metodu, Fransa’da bulunan bir sunucu üzerinden otomatik olarak 

çalışmakta olup akarsu yatağındaki su seviyesinin yükseltilmesi esasında 

dayanmaktadır. Topografiye dayalı bir CBS ve Dijital Yükseklik Modelinin 

kullanıldığı bir metottur. Programdan elde edilen çıktılar proje kapsamında 

kullanılmıştır. Söz konusu metot mevcut sayısal yükseklik haritası (aster GDEM) ile 

çalışmakta olup haritanın doğruluğu sonuçların doğruluk oranını önemli derecede 

etkilemektedir. 

 Jeoloji, arazi örtüsü, hidrolik yapılarla ilgili bilgi eksikliği bulunan geniş 

alanlar için geliştirilmiş CBS tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntem tamamen topografik 

koşullara bağlıdır. Kullanıcının seçtiği su yükseklik parametresine (ΔH) göre seçilen 

drenaj alanları doldurularak olası su yayılmalarının elde edilmesine dayanır.  

 Su seviyesi yükseltme metodu ise Romanya’da kullanılmakta olan bir metot 

olup akarsu yatağındaki su seviyesinin yükseltilmesi esasına dayanmaktadır. Söz 

konusu metot exzeco metodunda olduğu gibi mevcut sayısal yükseklik haritası 

üzerinden çalışılmakta olduğundan mevcut haritanın doğruluğu sonuçların doğruluk 

oranını önemli ölçüde etkilemektedir. 

 Her üç metot ile yapılan çalışmalardan elde edilen çıktılar ve geçmişte 

yaşanmış taşkınlar birlikte değerlendirilmiş ve alüvyon metodu ile belirlenen 

alanların hemen hemen tüm tarihi taşkınları ve diğer iki yöntemle belirlenen alanları 

kapsadığı görülmüştür (Şekil 44). Özellikle Batı Karadeniz havzası gibi eğimi az 

olan alanlarda alüvyon yönteminin daha doğru sonuçlar verdiği ve uygulama 

süresinin daha kısa olduğu tespit edilmiştir. 

 Alüvyon yöntemi ile belirlenen muhtemel taşkın alanlarında yer alan nüfus, 

ekonomik aktiviteler, altyapı tesisleri ve tarım alanları tespit edilmiş, bölgede görev 

yapmış uzmanlar tarafından belirlenen göstergelere göre ise potansiyel yüksek 

ölçüde taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir (Şekil 45).
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Şekil 45: Muhtemel taşkın alanlarında kalması beklenen kentsel alanlar 
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Şekil 46: Muhtemel taşkın alanlarında kalması beklenen ekonomik aktivite alanları 
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Şekil 47: Potansiyel Yüksek Taşkın Riski Taşıyan Alanlar 
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6.1.1.2 Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi 

 

Şekil 48: Yeşilırmak Havzası 

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı taşkınların havza bazında bir bütün 

olarak ele alınarak taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının hazırlanması ve 

taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme 

gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesini kapsayan taşkın yönetim planı 

hazırlanması çalışmalarını içermektedir. 

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında tarihi taşkınların 

incelenmesi (Şekil 49), alüvyon sahalarının yerleşim yerleri ile kesiştirilmesi ve 

Romanya’da kullanılan CBS tabanlı su yükseltmesi yöntemiyle 537 adet yerleşim 

yeri ön risk değerlendirmesiyle tespit edilmiştir. Daha sonra tek tek tüm bu yerleşim 

yerleri incelenmiş, taşkın koruma tesisi, alt havzanın küçük olması gibi, sebeplerden 
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dolayı bu toplamda 11 yerleşim yerinde ve 19 dere birinci derecede riskli olarak 

belirlenmiştir.  

 

MTA’dan alınmış 1/25 000’lik Jeoloji Haritası kullanılarak havzadaki 

alüvyon alanları CBS ortamında gösterilmiştir (Şekil 50). Bunlara ek olarak 1/25 

000’lik DEM üzerinde tarihi taşkınların olduğu bölgeleri ve alüvyon sahalarını da 

kapsayacak şekilde ilgili derelerde 2 m su yükseltme çalışması yapılmıştır. 

Yeşilırmak havzası içinde taşkın açısından riskli olarak değerlendirilen 

alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar belirlenirken yerleşim yerlerinin yoğunlaştığı 

alanlar, yerleşim yerlerinin alüvyon biriminin içinde bulunması ve bu yerlerin daha 

önceden taşkın geçirmesi gibi koşullar gözetilmiştir. Havza içinde bu koşulların 

tümünü sağlayan alanlar belirlenmiş, daha sonra bu alanlara arazi gezisi düzenlenmiş 

ve ilgili devlet kurumlarında alanlara ilişkin veriler sağlanmıştır (SYGM, 2015).
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Şekil 49: DSİ tarafından raporlanmış tarihi taşkınlar ve bu taşkınlar içerisinde kalan yerleşim yerleri 
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Şekil 50: Yeşilırmak Havzasında kalan alüvyon alanları ve bu alanlarda içerisindeki yerleşim yerleri
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6.2 Paleotaşkın Çalışmaları 

A.B.D. Bilim ve Teknoloji Federal Konseyi Bilimsel Hidroloji 

Komisyonu’nun 1962 yılında yaptığı tanıma göre, hidroloji, yerküresinde (yani 

yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde) suyun çevrimini, dağılımını, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı ilişkilerini inceleyen temel ve 

uygulamalı bir bilimdir. Bu tanımıyla disiplinler arası bir niteliği olan hidroloji diğer 

birçok bilimin de alanına girmekte olup matematik, fizik, kimya, jeoloji gibi 

bilimlerle çok yakın bir ilişki içindedir.  

 

Paleohidroloji ise kıtasal suların geçmişteki çevrimini, dağılımını ve 

hareketini inceleyen bilim dalıdır. Bu anlamda hidroloji ve dünya tarihi ve geçmiş 

dönemler ile ilgili çalışan bilim dalları arasında disiplinler arası çalışmaları içerir.  

 

Geçmişteki taşkınları jeolojik kanıtlar kullanarak açıklayan ilk bilim adamı J. 

Harlem Bretz’dir. Fakat paleotaşkın hidrolojisi ile ilgili kavramlar düzenli olarak 

Kochel ve Baker (1982) tarafından geliştirilmiştir. Böylece paleotaşkın hidrolojisi, 

son 20-30 yıllık süre içerisinde hidroloji ve jeomorfolojinin disiplinler arası bir 

bölümünü oluşturmuştur (Tonbul & Sunkar, 2008). 

 

Paleotaşkınlar doğrudan sistematik bir hidrolojik ölçüm yapılmamış ya da 

gözlem ve/veya dokümantasyon ile kayıt altına alınmamış geçmiş taşkınlardır. 

Paleotaşkınların kayıtları doğal yolla olmaktadır ve bu özelliği ile sistematik/ölçümlü 

ve tarihsel taşkın kayıtlarından ayrılmaktadır. Doğrudan insan gözlemi ve/veya 

ölçümlerin aksine paleotaşkınların doğal kayıtları deneyimli bir hidrolog tarafından 

yorumlanabilen birçok indeks yolu ile olmaktadır (Baker, 1998a). Bu indeksler 

taşkın nedeni ile oluşan ve sonrasında belli bir süre devam eden tabiat, sedimanlar 

ve/veya bitki örtüsü üzerindeki çeşitli etkileri içerir. Ölçüm istasyonu olmayan 

alanlarda taşkın sonrasında bu etkilerin belirlenmesi ve tespit edilerek sistematik 

ölçümlere eklenmesi hidrolojide uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir (Baker V. 

R., 2008). 
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Paleotaşkın çalışmaları, bir havzada yaşanan sel ve taşkınların büyüklük ve 

frekansını belirlemede önem taşımaktadır. Paleotaşkın hidrolojisini oluşturan, 

geçmişte ya da tarihi dönemlerde yaşanan taşkınların büyüklük ve frekansının 

rekonstrüksiyonu jeolojik veriler kullanılarak yapılmaktadır (Baker V. R., 2008). 

Paleotaşkın çalışmalarının çoğu son 5000 yıllık dönem içerisindeki son bin yılı, ya da 

ölçüm yapılmamış havzalarda son 100 yıllık dönemi kapsamaktadır (Tonbul & 

Sunkar, 2008). 

 

Paleotaşkın hidrolojisi tarihi debinin tahmin edilmesi için jeolojik kanıtları 

kullanan, jeomorfoloji ve hidroloji arasındaki disiplinler arası çalışmaları içerir. 

Nehirlerde meydana gelen taşkınların şiddeti ve oluş zamanının tahmin edilmesi için 

ince taneli taşkın çökelleri analiz edilir (Webb & Rathburn). Taşkınların zamanı 

tarihi kayıtlardan, taşkın izi taşıyan taşkında hasar görmüş ağaçlardan, taşkın 

çökelleri üzerinde gelişen toprakların göreceli yaşlandırması ve taşkın çökellerinde 

hapsolmuş organik maddelerin karbon 14 metodu ile yaşlandırılması ile belirlenir. 

 

Taşkın şiddeti ve sıklığı genellikle taşkın ovalarındaki bitki örtüsü üzerinde 

kayıt altına alınır (Sigafoos, 1964). Bitli örtüsü üzerinde oluşan hasar ve/veya yeni 

gelişen bitkiler taşkınlar hakkında bilgi vermektedir. Taşkın ovalarındaki ağaçlar 

taşkın sırasında akan molozlar tarafından hasara uğratılmaktadır ve ağaçlar üzerinde 

izler bırakmaktadır (Sigafoos, 1964). Bu izlerin yüksekliği taşkın sırasındaki yaklaşık 

su yüksekliğini göstermektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde pek çok çalışmada 

ağaç izi verileri taşkın debisi ve taşkın tekerrür eğrisini belirlemede kullanılmakta ve 

elde edilen sonuçlar ölçüm istasyonu verileri ile karşılaştırılmaktadır.  

 

Paleotaşkın çalışmalarında taşkın sırasında suyun en yüksek seviyesini 

belirlemede pek çok indeks kullanılmakta olup bunlardan bazıları (Şekil 52); 

 Sel yatağı çökelleri, bunlar durağan ve sınırlı kanallar boyunca hızın düşük 

olduğu alanlarda çökelen ince taneli kum ve siltler 

 Silt katmanları 

 Ağaçlardaki taşkın izleri (Şekil 51) 

 Alüvyal taşkın ovası stratigrafisi 
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 Zaman içinde meydana gelen kanal geometrisindeki ve kanalın taşıma 

kapasitesindeki değişimlerdir (Ely, 2008) 

 

 

Şekil 51: Taşkın izi taşıyan ağaç (Jarett, 2008) 

 

 

Şekil 52: Paleotaşkın indeksleri (Jarett, 2008) 
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Şekil 53: Paleotaşkın indeksleri (ana kaya oyulması & sel yatağı çökelleri) (Jarett, 

2008) 
 

Paleotaşkın hidrolojisinde sel yatağı depolarından (Slackwater flood deposits) 

en yaygın biçimde faydalanılmıştır (Baker V. , 1987). Bu depolar kanyon vadilerde 

ana yatak akımı dışındaki alanlarda birikmektedir. Maksimum taşkının olduğu 

zamanlarda bu alanlarda su çok yavaşlamaktadır. Bu durum akımı düşürerek taşınan 

kil, silt ve kum gibi malzemenin birikmesini sağlamaktadır. Bu tip birikimler geniş 

bir vadi içerisinde mağara ve kaya oyukları içerinde daha iyi muhafaza edilmektedir. 

Bunun dışında diğer alanlarda bu depolar erozyonla bozulabilmektedir. Bu birikim 

alanları otsu bitkilerin yerleştiği alanları oluşturmaktadır. Geniş akarsu vadileri 

özellikle kanyon şeklindeki vadilerde yapılacak paleotaşkın çalışmalarında bu tip 

depoların bulunarak bunların stratigrafisinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu 

şekilde hem taşkınların frekansı hem de yaşlandırılması için malzeme temin 

edilebilir (Tonbul & Sunkar, 2008). 
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Şekil 54: Paleotaşkın indeksleri (Çakıl çökelimi) (Jarett, 2008) 
 

 

Şekil 55: Paleotaşkın indeksleri (Ağaçta taşkın izi) (Jarett, 2008) 
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Paleotaşkın hidrolojisi basit şekilde dolaylı debi ölçümleri yaparak daha fazla 

geçmiş taşkının analiz edilmesini sağlayan kuvaterner jeoloji ve nehir jeomorfolojisi 

çalışmalarını içerir. Ancak, taşkınların kuvaterner paleohidrolojisi alüvyal nehirleri 

ve sediman taşınım çalışmalarını içeren daha fazla teknik içerir. Alüvyal nehirlerde 

korunmuş morfoloji ve çökeltilerden eski nehirlerin akış karakteristiklerini 

hesaplamak için pek çok deneysel ilişki mevcuttur. Nehirlerde sediman taşınımı 

çalışmaları konvansiyonel olarak taşıma yükü (kompetans) ve kapasite çalışmaları 

olarak ikiye ayrılmıştır (Baker V. R., 2008).  

 

Paleotaşkın çalışmalarında taşkın akımının hesaplanmasında farklı 

dönemlerle ilgili su seviyeleri istatistiki metotlar kullanılarak analiz edilmektedir. Bu 

işlemler daha ziyade hidrolojik modellemelerle yapılmaktadır. Bu modellemelerde de 

havzanın şekli, eğimi, kanal genişliği, zemin özellikleri gibi özellikler dikkate 

alınmaktadır (Tonbul & Sunkar, 2008). 

 

Paleohidroloji araştırmaları göstermektedir ki, çok büyük ve nadir görülen 

taşkınlar daha kalıcı ve halihazırda görülebilir kanıtlar bırakmaktadır. Bu durum 

özellikle tropik bölgelerdeki çok şiddetli taşkınlar için geçerli bir durumdur (Baker 

V. , 2000).  

 

Paleotaşkın çalışmalarında başvurulan temel yöntem sedimantolojik 

değerlendirmeler sonucu elde edilen bulguların yaşlandırılmasıdır. Paleotaşkın 

çalışmaları için radyokarbon yöntemi (14C) standart bir iştir. 

 

Tarihlendirme yöntemlerini kabaca iki bölümde incelemek mümkündür. 

Bunlardan birincisi; radyoaktif yöntemler, ikincisi ise, radyoaktif olmayan fakat 

başka periyodik veya sürekli değişimlere dayanan yöntemlerdir. Radyoaktif 

yöntemleri de yine kendi içinde iki ayrı bölümde incelemek mümkündür. 

 

Bunlardan birincisi radyoaktif maddelerin miktarının zamanla azalmasına 

dayanan yöntemlerdir ve bunlara örnek olarak Karbon 14, Potasyum Argon 

yöntemleri gösterebilir. 
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En eski fiziksel tarihlendirme yöntemlerinden birisi olan 14C tarihlendirme 

yöntemi özellikle organik kökenli materyallerin yaşını bulmakta oldukça başarılı 

olmuştur. Ancak bu tekniğin sadece organik kökenli malzemelere uygulanabiliyor 

olması ve en fazla 50.000 yıla kadar tarihlendirme yapabilmesi daha yeni, daha 

duyarlı ve örnek çeşidi ile erişilebilecek yaş değerleri bakımından daha kapsamlı 

fiziksel tarihlendirme tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır.  

 

Tüm canlıların bünyesinde, Karbon 12 ve Karbon 14 izotopları eşit miktarda 

bulunur. Canlı öldüğünde C12 sabit kalır. C14 ise belirli miktarlarda azalmaya 

başlar. Yanmış tahıl, diş, kemik, tahta gibi günümüze gelebilen arkeolojik organik 

maddelerdeki C12-14 oranı saptanarak mutlak yaş belirtilir. C14 sonuçları, takvim 

yılına uyarlanır. 

 

Potasyum Argon, Uranyum Kurşun, Rubidyum Stronsiyum yaşlandırma 

yöntemi ise C14 yönteminde olduğu gibi radyoaktif minerallerin dönüşüm sürecinin 

ölçümüne bakılır. C14 e göre daha hassas bir yöntem olup birkaç milyar yıla kadar 

ölçüm yapılabilir. Volkanik, katman, traverten ölçümler için son derece uygundur. 

 

Bir diğer radyoaktif yöntem ise, radyoaktiviteden dolayı çıkan enerjinin 

madde içinde biriktirilmesi olayına dayanır. Bunlardan en önemlileri Elektron Spin 

Rezonans (ESR) ve Termolüminesans (TL) tarihlendirme teknikleridir. ESR tekniği 

ile hem organik hem de inorganik, TL tekniği ile ise inorganik kökenli örneklerin 

tarihlendirilmesi rahatlıkla yapılabilmekte ve her iki teknik ile örneğin cinsine bağlı 

olarak yaklaşık 10
7
 -10

8
 yıllarına kadar %15-20 civarında hata ile tarihlendirme 

yapılabilmektedir (TAEK, 2011). 

 

Termolüminesans ile yaş saptama yöntemi maddelerin soğurup, biriktirdiği 

radyasyon enerjisini ölçerek bunun ne kadar zamanda biriktiğini saptama temeline 

dayanır. Bunun için biriken enerjiyi ve bu enerjinin birikme oranını bulmak gerekir. 

Radyasyon enerjisinin maddede birikme süresi maddenin yaşını verir. 
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Termolüminesans yöntemi ile tarihlendirme, biriken toplam enerjinin bir yıllık 

radyasyon dozuna bölünmesi temeline dayanır (Güldürek, 2006). 

   

Maddede biriken radyasyon enerjisi miktarı onun radyasyon etkisinde kaldığı 

süreye, dolayısıyla maddenin yaşına bağlıdır. Biriken toplam enerjinin bir yılda 

biriken enerjiye bölünmesiyle enerjinin kaç yıldır toplandığı, yani maddenin yaşı 

hesaplanır. Maddenin ısıtılmasıyla ortaya çıkan ışımanın ölçülmesi esasına dayalıdır. 

Bazı mineraller özellikle obsidyen optik ışıma hızının ölçülmesi 500 bin yılına kadar 

ölçüm verir. 

 

Radyoaktif olmayan yöntemlere gelince; bunlar da bir şekilde sürekli veya 

ritmik değişimlere dayanır. Örneğin, yerin manyetik alanının yön ve şiddetinin 

değişimi, yahut sürekli kimyasal değişimler gibi. 

 

Dünya'nın manyetik alanını oluşturan + ve - kutuplar sabit değildir. 

Terslenme adını verdiğimiz dönemlerde + ve - kutuplar, yer değiştirmiş ve bir süre 

bu şekilde kalmıştır. Örneğin, Kuzey Kutbu'na yakın olan + kutup 400 yıl önce New 

York'a yakın bir yerdeydi. Yani o tarihlerde pusula kuzeyi değil kuzeydoğuyu 

gösteriyordu. Bu bir terslenmedir. Her cismin içinde karışık biçimde bulunan iyonlar, 

o cisim yanarsa yandığı tarihteki manyetik kutup yönünde dizilirler. Bu yöntem 

Manyetik Yöntem (jeomanyetizma) olarak isimlendirilir. Terslenme söz konusu ise 

Paleolitik Mağara'da kullanılabilir. Travertenlerde buna örnek verilebilir. 

 

’de radyokarbon, TL ve ESL ve diğer yaşlandırma örnekleri, bu yöntemlerin 

kullanıldığı örnek türleri ve tarihleme sınırları (yıl) özetlenmiştir. 
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Tablo 4: Yaşlandırma Yöntemleri, Örnekleri ve Tarihleme Sınırları 

 

Radyoaktif tarihlendirme yöntemlerinin tümü radyoaktifliğin tabiatından 

dolayı mutlak tarihlendirme yöntemidir. Oysa radyoaktif olmayan sürekli ve 

periyodik değişimlerin çoğu doğal çevre şartlarına bağlı olmalarından dolayı, 

genellikle bağıl tarihlendirme yöntemi olarak kullanılırlar. Mutlak tarihlendirme 

yöntemi olarak kullanılabilmeleri için gereken şartlar için kalibrasyon eğrilerinin 

elde edilmiş olması gerekmektedir. 

 

Disiplinler arası bir araştırma alanı olan paleotaşkın çalışmalarında aşağıdaki 

yöntemler izlenmelidir (Tonbul & Sunkar, 2008). 

1. Uygun alanların tespit edilebilmesi için değişik ölçeklerdeki topografya haritaları 

ve hava fotoğrafları değerlendirmesi 

2. Taşkın malzemesini tanımlamak ve tespit etmek için arazi çalışması 
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3. Taşkın sayısı ve durumunu belirlemek için stratigrafik yapıdaki sedimantolojik 

analizler 

4. Taşkın depolarından yaşlandırma için numunelerin alımı 

5. Hidrolik hesaplamalar ve akım verilerinin temini 

6. Günümüz ve geçmişteki taşkınların kıyaslanması 

7. Taşkın sıklık analizleri yapılmalıdır (Benito & Thorndycraft, 2005) 

 

 

6.2.1 Türkiye’de ve Dünyada Paleotaşkın Çalışmaları  

Türkiye’de son 20 yıl içerisinde sıklığı artan sel ve taşkınlara yönelik yapılan 

çalışmaların tamamı yakın tarihlerde yaşanan taşkınları ele almaktadır. Bu 

çalışmalarda paleotaşkınlara yönelik araştırmalara yer verilmemekle birlikte Batman 

bölgesinde yapılan çalışma dışında Türkiye’de paleotaşkın çalışmasına 

rastlanmamıştır. Dünya’da ise farklı ülkelerde paleotaşkın çalışmaları başarılı bir 

şekilde uygulanmaktadır (Tonbul & Sunkar, 2008). 

 

Türkiye’de bu konuda yapılmış çalışmalar oldukça sınırlı olmakla birlikte 

Tonbul ve Sunkar tarafından yapılan çalışmada paleotaşkın araştırmalarında 

kullanılan yöntemler incelenerek bunlardan bazıları Batman’da uygulanmıştır.  

 

Çalışma kapsamında Batman şehrinde, yakın geçmişte yaşananlar dışında 

daha eski taşkınların frekansını tespit edebilmek amacıyla ayrıntılı arazi çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda şehir merkezinde İluh Deresi yatağında sedimantolojik 

gözlem kuyuları açılmış ve açılan bu kuyulardan yaşlandırma için numuneler 

alınmıştır. Alınan numuneler termolimünesans ve radyokarbon yöntemiyle analiz 

edilmiştir.  

 

Öncelikli olarak 1/25.000 ölçekli topografya haritaları ve uydu görüntüleri 

üzerinden morfolojik değerlendirmeler, sonrasında ayrıntılı jeomorfolojik gözlemler 

yapılmıştır. Bu gözlemler sonucunda yaşlandırma için kullanılacak malzeme temini 

ve taşkın frekansını belirlemek için İluh Deresi Vadisi’nde gözlem kuyuları 

açılmıştır. İluh Deresi’nin oluşturduğu yelpazenin yayılmaya başladığı alanda yatağa 
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yakın noktalarda 4 adet gözlem kuyusu açılmıştır (Şekil 56: Batman şehri batısında 

açılan gözlem kuyularının lokasyonuŞekil 56). Gözlem kuyuları iş makinesi ile 

açılmış daha sonra elle düzeltmeler yapılmıştır (Şekil 57). Açılan kuyuların 

stratigrafik kesitleri çıkarılmıştır. Şekil 57’de açılan gözlem kuyusu kesitinde 

geçmişte yaşanan taşkınlara ait seviyeler (a, b, c) görülmektedir. 

 

 

Şekil 56: Batman şehri batısında açılan gözlem kuyularının lokasyonu (Tonbul & 

Sunkar, 2008) 
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Şekil 57: Gözlem kuyusuna ait kesit 
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Şekil 58: Gözlem kuyusuna ait stratigrafik kesit. 

 

 

Analiz sonuçlarına göre Batman şehrinin kurulduğu alanda geçmişte 3 büyük 

taşkının yaşandığı tespit edilmiştir (Tonbul & Sunkar, 2008). 

 

Paleotaşkın çalışmalarının dünyadaki örneklerine ise sıklıkla Amerika 

Birleşik Devletleri’nde rastlanmaktadır. Pek çok çalışmada ağaç izi verileri taşkın 
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debisi ve taşkın tekerrür eğrisini belirlemede kullanılmakta ve elde edilen sonuçlar 

ölçüm istasyonu verileri ile karşılaştırılmaktadır. 

 

7 DİĞER ÜLKELERDE TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞMALARI 

 

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanması 

muhtemel taşkınların değerlendirilmesine dayanan ve Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk 

Haritalarının hazırlanmasına altlık teşkil edecek kararlara ulaşmayı hedefleyen 

kapsamlı bir tarama faaliyetidir olup erişilebilen ya da kolaylıkla ulaşılabilecek 

mevcut bilgilere dayanmaktadır (Şekil 59). 

 

Taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından 

2011 yılı sonunda tamamlanmış olup web ortamında APSFR alanları 

yayımlanmaktadır (Şekil 65).  
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Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi (2011 sonu) 

Nehir Havzalarının 
Haritalandırılması 

Önemli zararların 
yaşandığı ve 

tekrarlanması mümkün 
olan tarihsel taşkınların 

tanımlanması 

-Taşkın yayılma alanı, 

- Taşkın yayılma  yolları 

- Ters etkilerin 
değerlendirilmesi 

 

Önemli zararların 
yaşanması beklenen 

taşkınların tanımlanması 

- Taşkın yayılma alanı, 

- Taşkın yayılma  yolları 

- Ters etkilerin 
değerlendirilmesi 

Mevcut fiziki koşulları göz 
önünde bulundurarak gelecekte 

olması muhtemel taşkınların 
olası etkilerinin değerlendirilmesi 

- Topografya 

- Su yolları 

- Hidroloji ve Morfoloji 

- Taşkın yatağı, Depolama 

- Mevcut taşkın korunma 
yapıları 

- Ekonomik bölgeler 

- uzun dönemli planlama 

Mevcut veri kullanılması 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 59: Taşkın Riski Ön Değerlendirme Çalışmaları
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Tablo 5: Taşkın direktifi aşamaları Üye ülkelerin durumu  

 

Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından yapılan TRÖD çalışmalarında her ülke 

kendi belirlediği metodolojiyi kullanmakta olup Taşkın Direktifinde bununla ilgili bir 

sınırlandırma yapılmamaktadır.  

 

Üye ülkeler tarafından yapılan bu çalışmalar kapsamında çoğunlukla CBS 

tabanlı değerlendirme yapılmakta olup 1B ve/veya 2B modelleme taşkın tehlike 

haritalarının hazırlanması aşamasında kullanılmaktadır. 

 

Bu tez kapsamında Almanya, Avusturya, Romanya ve Fransa’da yapılan 

taşkın riski ön değerlendirmesi çalışmalarına yer verilmiştir. 

 

7.1  Almanya 

Almanya’da Direktif kapsamında 10 km
2
 den büyük, geçmişte taşkın 

yaşanmış ve uzmanlar tarafından gelecekte de taşkın yaşanması olası olarak görülen 

havzalar taşkın riski ön değerlendirmesi kapsamına alınmıştır. Tuna nehri ve tüm yan 

kolları da bu kapsamda değerlendirilmiştir (ICPDR, 2012).  

• Üye devletler taşkın direktifini kendi ulusal 
mevzuatlarına aktarımlarını 2009 yılı sonu 
itibari ile tamamlamışlardır.   

Mevzuat Aktarımı 

• Taşkın riski ön değerlendirmesi raporlama 
aşaması 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Taşkın Riski Ön 
Değerlendirmesi 

• Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının 
hazırlanması aşaması 2013 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 

Taşkın Tehlike ve 
Taşkın Risk 

Haritaları 

• 2015 yılı sonunda üye ülkeler tarafından 
tamamlanacaktır. 

Taşkın Risk 
Yönetim Planı 
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Geçmişte yaşanmış taşkınların olası olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi 

sonucu, ciddi taşkınların, tekerrür periyodu 100 yıldan büyük ve yerleşim alanlarının 

yoğun olduğu yerlerde ve yüzey suları nedeniyle olduğu değerlendirilmiştir. 

Gelecekte yaşanması muhtemel ciddi taşkınların olumsuz etkilerini belirlemek için 

taşkın tehlikesi ve nehir havzasındaki olası olumsuz etkileri analiz edilmiş ve CBS 

ile risk belirlenmiştir. 

 

Muhtemel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesinde ise taşkının zararı, 

olası etkileri ve riski analiz edilmiştir. Taşkın riski topografya, hidroloji ve arazi 

kullanımı ile ilgili mevcut verilerin değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Çalışmalar 

kapsamında mevcut taşkın ovaları ve taşkın koruma yapıları değerlendirmeye 

alınmıştır.  Orta ve uzun vadede arazi kullanımındaki değişim ve gelişmeler yetkili 

kurumlardan alınan bilgilere göre değerlendirmeye alınmıştır. Riskin belirlenmesinde 

ekonomik aktivite alanları ve yerleşim yerleri gösterge olarak seçilmiştir. 

 

7.2 Avusturya 

 

Avusturya’da taşkın riski ön değerlendirmesinde ülkedeki tüm nehir ağı 

dikkate alınmıştır. Taşkın zararları, yerleşim yerleri, altyapı, olası kirleticiler, 

korunan alanlar ve kültürel miras gibi risk altındaki yerler ile ilgili mevcut tüm 

coğrafi bilgiler dikkate alınmıştır. Elde edilen risk sonuçları beş aşamada 

sınıflandırılmıştır (çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve sıfır risk). Çok yüksek taşkın 

riski taşıyan alanlar için eşik değerler; 

 Her 0,5 km uzunluğunda nehirde taşkın alanında 100 kişinin olması  

 Önemli altyapıların birkaç gün içinde yıkılması ya da kullanılamaz hale 

gelmesi 

 Ulusal öneme sahip kültürel ögelerin yıkılması 

 Korunan alanlarda yüksek oranda kirliliğin olması olarak belirlenmiştir. 

 

Öncelikli olarak geçmiş taşkınların olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgiler 

toplanmış ve 5 risk sınıfına göre ayrılmıştır.  
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Gelecekte olması muhtemel taşkın alanlarının olumsuz sonuçlarının 

değerlendirilmesi için tüm veri geodata tabanında toplanmış ve taşkın alanları elde 

edilmiştir. APSFR alanları olarak seçilen alanlar ise sadece çok yüksek ve yüksek 

taşkın riski taşıyan ekonomik alanlar ve yerleşim alanları olmuştur. 

 

7.3 Romanya 

 

Romanya’da taşkın riski ön değerlendirme çalışmalarına 2009 yılında 

başlanmış olup ciddi tarihi taşkınların seçilmesinde aşağıdaki kriterler gözetilmiştir. 

Büyük havzalarda  

 Maksimum akışın Q10 dan büyük olması 

 500 km
2
 den büyük havzalarda taşkınların kaydedilmesi 

 Nehrin ana kolunda olan taşkınlar  

 

Küçük alanlarda ise %1 sıklık ile meydana gelen ani taşkınlar ve baraj, sedde 

ya da köprü yıkılması ile meydana gelen taşkınlar dikkate alınmıştır. 

 

Ayrıca, taşkın koruma planlarındaki bilgiler dijital formata dönüştürülmüştür. 

Yetkili kurumlar tarafından seçilen metodolojiye göre belirlenen ciddi taşkınlar 

sayısal ortamda işlenmiştir. Bunlar, nüfus, arazi kullanımı ve altyapı tesisleri bilgi ve 

verileri ile ilişkilendirilmiştir.  

 

 10 kişiden fazla can kaybı 

 10 dan fazla ekonomik aktivite alanı 

 1 den fazla kültürel varlık 

 200 km den uzun yollar 

 100 den fazla bina 

 1 den fazla IPPPC alanının taşkından zarar gördüğü taşkınlar ciddi tarihi 

taşkınlar olarak seçilmiştir. 
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Romanya’da yapılan ön değerlendirme çalışmalarında ulusal düzeyde 

geliştirilmiş olan su seviyesi yükseltme metodu kullanılmış olup topografik alanlar, 

ortofotolar, uzaktan algılama görüntüleri, tarihi taşkınlar ve gözlemlenmiş taşkınlar 

dikkate alınmıştır. 

 

APSFR alanları belirli bir nehirde meydana gelen bütün taşkın olaylarının 

maksimum alanını temsil etmektedir (Şekil 60) (Şekil 61). 

 

Şekil 60: Romanya APSFR alanları 
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Şekil 61: Romanya Siret havzası için hazırlanan APSFR haritası 
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7.4 Fransa 

 

Hazırlanan resmi risk önleme belgeleri sayesinde Fransa’da nehir taşkın 

tehlike haritaları mevcuttur. Bu haritalar tarihi verilerin analizi, hidrolik modelleme 

ya da hidrojeomorfolojik haritalar (taşkın alanının arazi biçimlerinin ve su akışı ve 

taşkınların izlerinin incelenmesine dayalı olarak belirlenmesi) gibi farklı klasik 

metotlar kullanılarak oluşturulmaktadır. Ancak TRÖD için, resmi risk önleme 

belgeleri kapsamında halihazırda taşkın tehlike haritası hazırlanmamış olan alanlar 

için bu çalışmanın tamamlanmıştır. 

 

Beşeri ve maddi hasarlara yol açabilen ani taşkınlarla ilgili küçük su tutma 

havzalarına ilişkin daha az bilgi mevcut olup, bu bilgiler mekânsal olarak 

heterojendir. Nehir taşkınlarından farklı olarak ani taşkınlar yalnızca ana hidrografik 

ağ üzerinde konumlanmamış olup birçok farklı alanda, özellikle de kuru talveglerde 

meydana gelebilmektedir. Hidrolik modelleme ya da hidrojeomorfolojik haritalar 

gibi alışılagelmiş tekniklerle bu riskle her zaman başa çıkmak mümkün olmayabilir 

çünkü çok geniş alanlarda bu tür teknikleri uygulamak oldukça pahalıya mal 

olmaktadır. 

 

Fransa’da taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları kapsamında APSFR 

alanlarının belirlenmesinde taşkınlardan etkilenen kişi sayısı ve ekonomik aktiviteler 

gösterge olarak seçilmiştir. 

Fransa’da bu çalışmalarda muhtemel taşkın riski taşıyan alanların 

belirlenmesinde Exzeco ve Alüvyon metotları kullanılmaktadır. Bu kapsamda tarihi 

taşkınlara ait veriler ve haritalar, hidrojeomorfolojik haritalar dikkate alınmaktadır 

(Şekil 62). Hidrojeomorfolojik haritalandırmanın topografya, jeoloji ve sedimantoloji 

kullanılarak nehir yatakları üzerinde çalışmalar yürütülmesi çalışmalarını 

kapsamaktadır (ortofotolar, Sayısal Yükseklik Modeli-SYM). 
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Fransa’da alüvyon yöntemi, exzeco metodu, tarihi taşkın verileri ve yerel 

düzeyde elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu tamamlanan ön 

değerlendirme çalışmaları sonucunda yaklaşık 130 alan riskli olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 62: Fransa’da yerleşim alanları ve alüvyon alanlarının gösterimi 

 

Ayrıca, Fransa’da ön değerlendirme çalışmalarında  

• Sağlık kuruluşları  

• Kültürel mirasın yer aldığı alanlar 

• Ekolojik bölgeler  

• Olası bir taşkın anında kirletici olabilecek kaynaklar  

• Arıtma tesisleri  

• Sanayi ve tehlikeli kirletici madde üreten tesisler haritada işaretlenmiş ve 

çalışmalarda dikkate alınmıştır. 
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Şekil 63: Fransa’da Potansiyel Ciddi Taşkın Riski Taşıyan Alanlar 
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Şekil 64: Tuna Nehir Havzası Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi APSFR Alanları (ICPDR, 2012) 
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Şekil 65: AB Ülkeleri TRÖD sonucu belirlenen APSFR Alanları ( European Environment Agency )
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8 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

8.1 Sonuç 

 

Taşkın Direktifi kapsamında gerçekleştirilen taşkın riski ön değerlendirme 

çalışmalarında yerbilimsel verilerin kullanıldığı metodolojilerin incelenmesi ve 

havzanın jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin nehir sistemlerine ve taşkınlara 

etkisinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen bu çalışma ile aşağıda belirtilen 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Jeolojik yapının genç ve dayanaksız olduğu sahalarda suyun yıkıcı etkisinin 

arttığı ve jeomorfolojik açıdan uygun alana kurulmayan şehirlerin büyük bölümünün 

doğal risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. 

  

Ayrıca, taşkın riski ön değerlendirme çalışmalarında kullanılan alüvyon 

metodu ve paleotaşkın çalışmalarının riskli alanların belirlenmesinde yol gösterici 

olduğu tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde geçmiş taşkınların yaşının, 

debisinin ve tekerrür süresinin belirlenmesinde pek çok alanda sıkça kullanılan bir 

yöntem olan paleotaşkın çalışmalarının Türkiye’de çok sınırlı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Alüvyon yönteminde, mevcut jeoloji haritasının doğruluğunun sonuçların 

doğruluk oranını önemli derecede etkilediği, projeler kapsamında tek başına 

belirleyici bir yöntem olmamakla birlikte farklı metodolojiler ile birlikte 

uygulandığında önemli bir yol gösterici olduğu anlaşılmıştır. Eğimi az olan alanlarda 

alüvyon yönteminin daha doğru sonuçlar verdiği ve uygulama süresinin daha kısa 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu tez kapsamında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen 

problemlere yönelik önerilen aşağıda sunulmaktadır. 
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8.2 Öneriler 

 

 

 Taşkınların havza bazında değerlendirilmesi suretiyle, nehirin sadece bir 

kısmının değil bir bütün olarak ele alınması taşkın riskinin yönetilmesinde 

daha etkili olacaktır. 

 

 Arazi kullanım planlamalarında başlangıç aşamasında havzanın jeolojisi 

dikkate alınmalı, yerbilim verileri hazırlanmalıdır. Doğal afet konusunda 

bölgeye özel olarak yapılan tüm yerbilimsel araştırmalar ve bu araştırmaların 

sonucunda üretilen haritalar çalışmalarda temel veri kaynaklarından 

olmalıdır. 

 

 Taşkın riski ön değerlendirme aşamasında çalışma yapılan bölge jeolojik ve 

jeomorfolojik olarak olarak litoloji, alüvyon yayılımı-kalınlığı-geçirimliliği, 

birimlerin aşınabilirliği-ayrışma özelliği vb. ve hidrojeolojik olarak ise 

birimlerin geçirimlilikleri, incelenen alandaki akifer/ler ve özellikleri 

açılardan incelenmelidir. 

 

 Taşkın projelerinde jeolojinin etkilerini incelerken proje alanının tektonik 

süreçlerini Plaka Tektoniği Kuramı çerçevesinde kavramsal bir modelle 

sunmak, yerkürenin dinamik bağlantılı geçmişini ve güncelini ve hatta yakın 

geleceğini kavrama açısından yararlı olur. 

 

 Hatalı insan faaliyetleri taşkınların önemli bir nedeni olduğundan kentsel 

alanlarda, şehir yerleşme planları hazırlanırken, yörenin meteorolojik, 

jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik şartlarını dikkate alan planların 

hazırlanması taşkın risklerinin azaltılmasında yardımcı olur. 

 

 Nehirlerde sediman taşınımı ve çökelimi çeşitli problemlere yol açmaktadır. 

Bu nedenle, sadece taşkın gibi yüksek akımlarda değil, düşük akımlarda da 

nehir dengesi araştırılmalıdır.  Nehir geometrisine ve litolojiye bağlı olarak 

uzun dönemlerdeki olası morfolojik değişimler de dikkate alınmalıdır. 
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 Her havzanın hidrolojik, topografik ve jeolojik özellikleri farklılıklar 

gösterdiği için nehir düzenleme projelerinde mümkün olduğunca tip proje 

uygulamasından kaçınılmalıdır. Arazi incelemeleri, yersel gözlemler ve 

havzanın yağış-akış rejiminin irdelenmesiyle yöre şartlarına uyumlu ve 

ekonomik çözümler bulunması yoluna gidilmelidir.  

 

 Verilerinin analizinde gerekli olan sayısal jeolojik, topografik, toprak, 

jeomorfolojik, iklim, bitki örtüsü, arazi kullanımı vb. diğer altlıkların ilgili 

kurumlarca doğru, güvenilir ve güncel olarak hazırlanması yürütülen 

projelerin daha sağlıklı yürütülmesi ve yorumlanmasına katkıda bulanacağı 

düşünülmektedir. 

 

 Bir havzada yapılacak olan taşkın yönetim planı çalışmalarında geçmiş 

yıllarda, gerekli temel yerbilim verilerinin ortaya konulması için yapılmış 

olan araştırmalar, bunlara ilişkin raporlar ve havzaya ait jeolojik, 

hidrojeolojik ve jeomorfolojik özellikler tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır. 

 

 Kayıt altına alınmamış taşkınların tespitine imkan sağlayan, kolaylıkla 

uygulanabilen ve düşük maliyetli paleotaşkın analizlerine daha fazla ağırlık 

verilmesi gerekmektedir.  

 

 Belli bir bölge için paleotaşkın indekslerinin geliştirilmesi amacı ile bir 

projenin yürütülmesinin ülkemizde bu çalışmalara dikkat çekmesi açısından 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 Havzanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, sadece taşkınlara değil taşkınları 

etkileyebilecek ya da taşkınlardan etkilenebilecek faaliyetlere ve diğer doğal 

afetlere de odaklanılması gerekmektedir. 

 

 Taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları, sonrasında yapılacak çalışmaları 

da etkilediğinden kullanılan tüm jeolojik verilerin ve haritaların doğruluğu ve 

güvenilirliği araştırılmalıdır. 
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 Taşkın tehlike ve taşkın risk haritaların hazırlanmadan önce yapılan taşkın 

riski ön değerlendirme çalışmalarında potansiyel yüksek ölçüde taşkın 

alanlarının belirlenmesinde inceleme alanının topografik, jeolojik, 

hidrojeolojik ve jeomorfolojik koşulları, havzaya ait meteorolojik verilerle 

birlikte değerlendirilmelidir. 

 

 Türkiye’de tüm havzalar için öncelikle taşkın riski ön değerlendirme 

çalışmalarının yapılmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 Taşkın riski ön değerlendirme çalışmalarında çeşitli yaklaşımlar 

kullanılabilmektedir. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır ve 

yöntemler mevcut veri ve bilgilere bağlı olarak seçilip uygulanabilmektedir. 

En doğru sonuç, bazı yöntemleri birleştirip, birbirini tamamlar nitelikteki 

olanları birlikte kullanmakla elde edilebilir. 
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