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BAKAN SUNUŞU 

Taşkın hadisesi günümüzün en ciddi küresel 

problemlerindendir. Ülkemizde depremlerden sonra en çok 

can ve mal kaybına sebep olan meteorolojik afetlerin 

başında taşkın hadisesi gelmektedir. Özellikle iklim 

değişikliğinin etkisiyle, ilerde bugünkünden daha şiddetli 

sağanak yağışlar beklenmekte ve bunun kaçınılmaz neticesi 

olarak daha büyük kayıplara yol açacak taşkınların meydana 

gelmesi öngörülmektedir. 

Ülkemizde 1975 yılından günümüze kadar yaklaşık olarak 

1209 taşkın meydana gelmiş olup bu taşkınlarda 720 

vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Taşkınlardan kaynaklı maddi zarar ise yıllık ortalama 

300 milyon Türk Lirası mertebesinde olmuştur. Dolayısıyla bütün Dünyada ve ülkemizde can 

ve mal kaybına sebep olan taşkınlara karşı gerek yapısal, gerekse yapısal olmayan 

çalışmaların yapılması zarureti bulunmaktadır.   

Türkiye, topoğrafik yapısının engebeli ve yüksek eğime sahip olması, jeolojik yapısı, toprak 

yapısı, yarı kurak iklimin karakteristik özelliklerinden dolayı sel, çığ, heyelan ve taşkına karşı 

oldukça duyarlı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple son yıllarda, ülkemizde ve bütün Dünyada 

erozyon ve buna bağlı olarak sel, çığ heyelan ve taşkın olaylarında belirgin bir artışın olduğu 

gözlenmektedir. Türkiye gibi ekonomik gelişme faaliyetinin yoğun bir biçimde devam ettiği 

ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin beraberinde getirdiği şehirleşme, akarsu 

havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük 

ölçüde arttırmaktadır. Bu durum havza bütünündeki bitki-toprak-su arasındaki hidrolojik 

dengeyi bozmakta ve neticede büyük miktarda can ve mal kaybına yol açan taşkın afetleri 

yaşanabilmektedir. 

Taşkın Yönetimi ile birbirini tamamlayan tedbirlerin, bir plan dahilinde bütün ilgili kurum ve 

kuruluşlarca eşgüdümlü bir program çerçevesinde uygulanarak, muhtemel can ve mal 

kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Taşkın Yönetimi Strateji Belgesinde 

öngörülen çalışmaların tamamlanması ile birlikte taşkın neticesi meydana gelen can ve mal 

kayıplarının asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Taşkın Yönetimi hususunda hazırlanan bu kitabın mühendislere, yöneticilere ve araştırıcılara 

faydalı olacağını umuyorum. Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, 

çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI 
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ÖNSÖZ 

Taşkın, bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak 

çevresindeki yerleşim yerlerine, canlılara, altyapı tesislerine ve 

tarım arazilerine zarar vermesi ve etkilediği bölgenin normal 

sosyo-ekonomik faaliyetlerini kesintiye uğratması halidir. 

Taşkının zararları çoğu zaman sadece gerçekleştiği bölge ile 

sınırlı kalmayıp bütün ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesini de 

derinden etkileyebilmektedir.   

İnsanoğlu, tarih boyunca daima akarsu kenarlarına ya da 

akarsulara yakın yerlere yerleşmiş, zaman içerisinde bilim ve 

tekniğin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte yeni binalar, altyapı tesisleri, yollar ve 

köprüler inşa etmiştir. Ancak bu inşa süreci çoğu zaman plansız ve çarpık bir biçimde 

gerçekleşmiştir. Kendisi ile uyum içerisinde gerçekleşmeyen bütün bu süreçlere tabiatın 

tepkisi de her zaman sert ve acımasız olmuştur. Bu hususu, “taşkın, doğal bir olaydır; onu 

afete çeviren insanoğludur,” cümlesi çok vurucu bir şekilde ifade etmektedir. 

Ülkemizde giderek daha büyük bir sorun haline gelen taşkınları havza ölçeğinde, yani bir 

akarsuyun sadece bir kısmını değil havzasının tamamını bir bütün olarak ele alıp kollarıyla 

birlikte değerlendirmek suretiyle etkili bir şekilde yönetmek mümkündür. Zira daha sonra 

yaşanabilecek taşkınların zararlarını ancak havza ölçeğinde planlamayla asgari düzeye 

indirmek mümkün olabilecektir. Bu maksatla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından her havza için ayrı ayrı Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaya 

başlanmıştır. Ülkemizdeki bütün havzaların Taşkın Yönetim Planları 2021 yılı sonuna kadar 

tamamlanmış olacaktır. Böylelikle küresel iklim değişikliğinin de bir sonucu olarak 

yoğunlaşan ve toplumun her kesimini ilgilendiren taşkınların havza bazında değerlendirilmesi 

ile can ve mal güvenliği açısından çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı itibarıyla Yeşilırmak ve Antalya Havzaları 

Taşkın Yönetimi Planları başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Halen 12 havzada 

çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar sırasında özellikle Türkçe literatürde eksikliği 

hissedilen Taşkın Yönetimi konusunda önemli bir bilgi ve tecrübe birikimi meydana gelmiştir. 

Bu kitap, yürütülmekte olan işte bu çalışmalar sırasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimine 

dayanılarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 

Taşkın Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanmıştır. Bu kitabın 

öğrenciler ile havza ölçeğinde taşkın yönetimi ile ilgili çalışmalar yapan bütün kişi, kurum ve 

kuruluşlar için bir rehber olacağı ve taşkın yönetimi alanında önemli bir boşluğu dolduracağı 

beklenmektedir. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize teşekkür 

ediyorum.  

Prof. Dr. Cumali KINACI 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ 
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1. GİRİŞ 

Taşkın; bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak, çevresindeki arazilere, yerleşim 

yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vererek o bölgedeki ekonomik ve sosyal 

faaliyetleri kesintiye uğratan bir tabii olaydır.  

 

Şekil 1.1: Taşkın Yatağı Temsili Örneği 

 

Taşkın dünyada yaşanan en önemli afetler arasında yer almakta olup ülkemizde de can ve mal 

kaybı açısından tüm afetler arasında ikinci, meteorolojik afetler arasında da birinci sırada yer 

almaktadır.  

  

Şekil 1.2: Dünyada 1995-2013 Yılları Arasında Gerçekleşen Afetlerin Türlerine Göre Dağılımı   

Taşkın 



 

 

2 

Taşkınlar her ne kadar doğal afetler olsa da, etkilerinin bu derece büyük olmasının temel 

sebebi insan faaliyetleridir. Taşkın alanlarındaki yerleşimler, dere yataklarına müdahaleler, 

gelişen kentleşme ve sanayileşme faaliyetleri sebebiyle yüzey akışındaki artışlar bunlardan 

bazılarıdır.  

İnsan faaliyetlerinin dışında, son yıllarda taşkınlardaki artışın bir diğer sebebinin de iklim 

değişikliği olduğu ve iklim değişikliği etkileriyle kısa sürelerde birim alana düşen yağış 

miktarında artış olacağı öngörülmektedir. Bunlar bir arada değerlendirildiğinde, taşkınların 

hem sayısında hem de meydana getirebileceği hasarlarda artış olacağı beklenmektedir. Bu 

sebeple, taşkın yönetiminin önemi her geçen gün artmaktadır.  

Taşkınlardan kaynaklı hasarların, sadece taşkını kontrol ederek önlenemeyeceği 

bilinmektedir. Bu hasarların azaltılması, hatta mümkün olan durumlarda tamamen ortadan 

kaldırılması için, çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşımla taşkın risklerinin (Şekil 1.3:)      

yönetilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda havzanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, aşağı havza-yukarı havza 

etkileşiminin dikkate alınması, sadece taşkınlara değil, taşkınlardan etkilenebilecek 

faaliyetlere de önem vermek gerekmektedir. 

RİSK  = Tehlike x “Etkilenebilecek unsurlar” (göstergeler) 

= Tehlike x (Maruz kalma x Etkilenebilirlik) 

 

Şekil 1.3: Riskin Tanımı 

 

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

yaklaşımından daha geniş ölçekte taşkın risklerinin yönetimi yaklaşımına geçilmiştir. Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerde bu geçiş ağırlıklı olarak 2007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin 

Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Direktifi kapsamında havza düzeyinde yönetime geçiş 

şeklinde yapılmıştır. Ülkemizde de yerel düzeyde taşkının önlemesi yaklaşımından taşkın 

risklerinin havza düzeyinde yönetimi yaklaşımına geçilmekte ve bu kapsamda Havza Taşkın 

Yönetim Planları hazırlanmaktadır.  
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Taşkın Yönetim Planları havzadaki olası bir taşkın sonucunda insan hayatı, mal-mülk, çevre, 

doğal, tarihi ve kültürel varlıklar açısından ortaya çıkabilecek maddi ve manevi kayıp ve 

zararlarının önlenmesi ve / veya azaltılması için yapılması gerekli olan tüm çalışmaları ve 

kurumlar arası koordinasyonu düzenlemektedir. Ayrıca;  

• Can ve mal kayıplarının azaltılması,  

• Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi,  

• Taşkın ovalarından elde edilecek faydanın maksimuma çıkarılması,  

• Çevrenin, Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması hedeflenmektedir. 

Sonuç itibari ile bu kitap, yürütülmekte olan çalışmalar sırasında edinilen tecrübe ve bilgi 

birikimine dayanarak, havza ölçeğinde taşkın yönetimi ile ilgilenen tüm kişi, kurum ve 

kuruluşlara ülkemizde yeni olan “taşkın yönetimi” kavramını esasları ile birlikte sunmak 

maksadıyla derlenmiştir. 

 



 

 

4 

2. TAŞKIN 

 

Taşkın; bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak, çevresindeki arazilere, yerleşim 

yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vererek o bölgedeki ekonomik ve sosyal 

faaliyetleri kesintiye uğratan bir tabii olaydır. Taşkınlar her yıl can kaybı yanında büyük 

sosyo-ekonomik zararlara yol açmaktadır. Son yıllarda küresel iklim değişikliği ve yanlış 

arazi kullanımı etkisi ile yaşanan taşkınların sayısında ve etkisinde önemli artışlar olmaktadır. 

Taşkınlar en yaygın görülen meteorolojik karakterli doğal afetlerin başında gelmektedir  

Taşkınlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl büyük ekonomik zarara ve can 

kayıplarına sebep olan doğal felaketlerdendir. İstatiksel verilere göre Türkiye’de deprem 

felaketinden sonra en büyük can kaybı ve ekonomik zarar taşkın felaketlerinde 

yaşanmaktadır.  

Taşkın yaşanılan bölgenin bitki örtüsü,  jeolojik ve topoğrafik nitelikleri ve morfolojik yapısı 

büyük değişikliklere uğramaktadır. Taşkın olaylarının iklim değişikliği, yanlış arazi kullanımı 

ve gelişen sanayi ile beraber gelecekte daha da artacağı öngörülmektedir. Taşkınlardan 

kaynaklı tahribatın en aza indirilmesi, toplumsal yapı üzerindeki etkilerin azaltılması, alınacak 

önlemler ve stratejik planlamalar ile mümkün olmaktadır.  

Taşkının oluşumunda havzanın büyüklüğü, eğimi, şekli, jeomorfolojik yapısı, bitki örtüsü, 

toprak yapısı ve yağış akış dengesi çok önemli yer tutar. Taşkınları ve etkilerini artıran temel 

unsurlar; iklim değişikliği, akarsu havzalarında yaşanan değişiklikler ve bozulmalar, dere 

yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan olumsuz müdahaleler, taşkın riski taşıyan 

alanların çeşitli maksatlarla kullanılması, plansız kentleşme, kara ve demiryolu ağları ve 

yetersiz boyutlarda tasarlanan sanat yapıları şeklinde kısaca özetlemek mümkündür.  

Ekonomik gelişmenin ve nüfus artışının getirdiği baskı ile taşkın alanlarında ekonomik 

gelişmenin hızlanması sonucunda taşkın riski de artmaktadır. Nüfus artışı ve özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde nüfus göçünün plansız kentsel yerleşmelere yönelmesi sonucu 

taşkınlardan etkilenebilirlik artmaktadır.     

Sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin beraberinde getirdiği şehirleşme süreci akarsu 

havzalarındaki insan faaliyetlerini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu durum ise havza 

bütünündeki dengeyi bozmakta ve neticede büyük miktarda can ve mal kaybına yol açan 

taşkın afetlerine sebep olmaktadır. Elverişsiz tarım yöntemleri ile topraklar yoğun bir şekilde 
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kullanılmakta ve taşkın afetleri giderek daha büyük ve sık olarak görülmektedir. Aşağıda 

taşkın sebepleri maddeler halinde sıralanmıştır. 

 Kısa sürede meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu ile havzadaki kar erimeleri sonucu 

doğal veya düzenlenmiş akarsu yataklarının kapasitelerinin üzerinde meydana gelen 

akış,  

 Ormansızlaştırma faaliyetleri ile toprağın yüzeysel akış kapasitesinin arttırılması, 

 Yerleşim yerleri içinden geçen dere ve çay yataklarında yapılaşma ile yatak kesitinin 

daraltılması, 

 Dere yatağına tekniğine aykırı ve izinsiz köprü, menfez vb. enine yapıların yapılması, 

 Dere yatağına çöp, moloz, sanayi ve evsel atık atılması, 

 Dere yatağına kanalizasyon şebekesi döşenmesi, 

 Dere yatağının üzerinin kapatılarak konut (Resim 2.1), otopark, pazar yeri yapmak 

maksadıyla kullanılması, 

 Yukarı havzadan çeşitli sebeplerle gelen rüsubatın dere yatağını daraltması, 

 Dere yataklarında tabii olarak büyüyen ağaç ve çalıların yatak kapasitesini 

daraltmasıdır. 

 

 

Resim 2.1: Dere Yatağına İnşa Edilen Konutun Taşkından Etkilenmesi 

  

2.1. Taşkın Çeşitleri 

Taşkınlar; meydana gelme sürelerine, oluşma mevsimlerine ve nerelerde meydana 

geldiklerine göre sınıflandırılabilir. 

2.1.1. Oluşma Süreleri Bakımından Taşkınlar 

Yağmurun ve karın yağış olarak düşmesinden akış haline gelmesine kadarki süre taşkınların 

oluşma süresini belirler (Tablo 2.1). 
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Tablo 2.1 Oluşma Sürelerine Göre Taşkınlar 

Taşkın Tipi Taşkının Süresi 

Uzun Sürede Oluşan 

Taşkınlar 
Bir hafta veya daha uzun sürede oluşan taşkınlar 

Ani Taşkınlar  

 

6 saat içinde oluşan taşkınlar 

 
 

2.1.2. Oluş Zamanlarına Göre Taşkınlar 

Taşkınların mevsimsel olarak meydana gelme durumlarını ifade eder (Tablo 2.2) . 

Tablo 2.2 Oluşma zamanlarına göre taşkınlar 

Taşkın Tipi Taşkının Sebepleri 

Yaz Taşkınları  Yazın sağanak halindeki yağışlar veya dağlık 

bölgelerde kar ve buzul erimesi 

Kış taşkınları Kasım Mart arası yağışlar sonucu 

İlkbahar  Taşkınları  Nisan Mayıs aylarında yağışlar sonucu 

 

2.1.3. Oluş Yerlerine Göre Taşkınlar 

Havzadaki hangi su kütlesinde meydana geldiği taşkınların oluş yerlerini belirler (Tablo 2.3) 

Tablo 2.3 Oluş yerlerine göre taşkınlar 

Taşkın Tipi Taşkının Sebepleri  

Nehir Taşkınları 

Yoğun yağış ve / veya kar erimesi, nehir kesitinin 

daralması, baraj yıkılması veya koruyucu diğer 

yapıların tahrip olması (Resim 2.2)  

Kıyı Taşkını 
 Fırtına 

 Tsunami  

 Yüksek Dalgalar (Resim 2.3) 

Dağlık Alan 

Taşkınları 

Genellikle karların erimesi sonucu oluşan sulardan 

meydana gelen taşkınlardır (Resim 2.4).  

Yer altı suyu 

taşkınları 

. Yoğun ve uzun süren yağışlarda yağmur suyunun 

toprağa normalden daha fazla sızmasıyla yeraltı su 

seviyesinin yükselmesi ve toprak yüzeyine çıkması ile 

oluşan taşkınlardır (Resim 2.5).  

Göl taşkınları 
Göllerdeki seviye değişiklikleri ile dalga etkilerinden 

meydana gelen taşkınlardır (Resim 2.6). 
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Resim 2.2: Nehir Taşkını (Meriç Nehri, Edirne) 

 

  

 

Resim 2.3: Kıyı Taşkını-Tsunami (Avustralya) 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjglvrDmaTLAhUpG5oKHalxBsgQjRwIBw&url=http://www.dunyabulteni.net/yurt-haberleri/316654/edirnede-sel-baskini-tehlikesi-kopruler-trafige-kapatildi&psig=AFQjCNGYl-lA5KawXnutYnNDZ6JewDpZcA&ust=1457083598266220
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_NWwnqTLAhVHWRQKHURBCokQjRwIBw&url=http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2011/03/tsunamis-how-they-form&psig=AFQjCNGKPuwC-DpNsOGO2dS6ov6KswFCfg&ust=1457084900486527
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Resim 2.4: Dağlık Alan Taşkını (Artvin) 

 

  

 

Resim 2.5: Yeraltı Suyu Taşkını ( İngiltere) 

  

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiugrG-naTLAhXKbhQKHflLD6AQjRwIBw&url=http://www.ntv.com.tr/turkiye/artvinde-sel-nedeniyle-8-kisi-hayatini-kaybetti,XPQVbgfA7ECTeRCE_fO0vw&psig=AFQjCNH506xxpeu-88O5SH5NtEUQkirs3g&ust=1457084660743350
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Resim 2.6: Göl Taşkını (Sapanca Gölü, Sakarya) 

 

  

2.2. Dünyada Yaşanan Taşkınları Anlatan Resimler 

 

Resim 2.7: Japonya’da 2011 Yılında Yaşanan Taşkın 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6JvzmaTLAhXkKJoKHbUkApEQjRwIBw&url=http://www.dunya.com/sehirler/sapanca-golu-tasti-258147h.htm&psig=AFQjCNH9DEY9Ba4R4ZMYjN-XT8qezylGpg&ust=1457083695615106
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Resim 2.8: Çin’de Yaşanan Taşkın  

  

 

Resim 2.9: Bangladeş’te 2012 Yılında Yaşanan Taşkın 
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Resim 2.10: Bangladeş’te 2012 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

 

 

 

Resim 2.11: Pakistan’da 2010 Yılında Yaşanan Taşkın 
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Resim 2.12: Pakistan’da 2012 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

Pakistan’da 2010 yılında muson yağmurları sonucu taşkın yaşanmıştır. Ülkede yaralar 

sarılamadan 2012 ve 2016 yıllarında üst üste yaşanan taşkınlarda çok sayıda insan hayatını 

kaybetmiş ve evsiz kalmıştır. 

 

Resim 2.13: Pakistan’da 2016 Yılında Yaşanan Taşkın 
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Resim 2.14: Endonezya’da Yaşanan Taşkın 

  

 

Resim 2.15: Balkanlar’da 2014 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

Balkanlar’da 2014 yılında yaşanan taşkın son 120 yılın en büyük taşkın felaketi olarak 

adlandırılmıştır. Bosna Hersek’te onbinlerce kişi evlerinden tahliye edilmiştir. 
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Resim 2.16: Balkanlar’da 2014 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

Gürcistan- Tiflis’te 2015 yılında yaklaşık üç saat süren sağanak yağış sonrası oluşan taşkında 

şehir merkezinde bulunan hayvanat bahçesinden kaçan çok sayıda vahşi hayvan, şehrin 

sokaklarında tehlikeye neden olmuştur. 

 

Resim 2.17: Gürcistan- Tiflis’te 2015 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

 

1941 ve 1974 yıllarında yaşanan taşkınlarda Kâbe sular altında kalmıştır. Hac yapmaya gelen 

Müslümanlar 1941 yılında yaşanan taşkında yüzerek Kâbe’yi tavaf etmeye çalışmıştır. 
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Resim 2.18: Mekke’de 1974 Yılında Yaşanan Taşkın 

 

  

 

Resim 2.19: Mekke’de 1941 Yılında Yaşanan Taşkın 
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Resim 2.20: Kâbe’yi Tavaf Eden Hacı Adayları 

  

 

Resim 2.21: Amerika – Batı Virginia’da 2016 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

Amerika – Batı Virginia’da 2016 yılında yaşanan taşkında çok sayıda ev, araç ve işyeri zarar 

görmüş, kent felaket bölgesi olarak ilan edilmiştir. 
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Resim 2.22: Amerika – Iowa Eyaleti’nde Yaşanan Taşkın 

  

  
Resim 2.23: Hollanda’da 1953 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

Hollanda’da 1953 yılında yaşanan taşkın dönüm noktası olmuştur. Bu felaketten sonra Ülkede 

taşkınla ilgili yeni yapılanmalara gidilerek taşkınlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 
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Resim 2.24: Avustralya’da 2016 Yılında Yaşanan Taşkın  

 

Avustralya’da 2016 yılında yaşanan taşkınlarda çok sayıda hayvan telef olmuştur.  

 

Resim 2.25: İstanbul - Unkapanı, Beyoğlu’nda 2013 Yılında Yaşanan Taşkın 

  

İstanbul - Unkapanı, Beyoğlu’nda 2013 yılında yaşanan taşkında suya batan araçların içindeki 

insanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmayı bu şekilde beklemiştir. 

2.3. Taşkının Etkileri 

Doğal olaylar olan taşkınların, zamanında alınacak doğru önlemlerle yıkıcı etkileri 

azaltılabilmektedir. Yapısal olan, yapısal olmayan ve sürekliliği olan bu önlemler ile 

taşkınların olumsuz etkileri en az seviyelere indirebilecektir. Taşkınların birincil(direkt) ve 
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ikincil(dolaylı) etkileri; taşkınların şiddetine, oluş zamanına, süresine ve etki alanına bağlı 

olarak değişmektedir. 

Birincil etkiler can ve mal kayıplarına çevresel tahribata sebep olan fiziksel etkilerdir. 

Yerleşim yerlerine, sanayi merkezlerine, alt yapı tesislerine, ekonomik aktivitelere, tarım 

alanlarına ve ekolojik göstergelere hasar verir. Taşkın sahasındaki su miktarının hızı ve 

derinliği birincil etkilerin şiddetini de belirler.  

Doğrudan etkilerinin dışında taşkınların dolaylı etkileri de mevcuttur. Taşkın sonrası oluşan 

ekonomik kayıplar bölgedeki sosyal yapıda kırılmalar oluşturmaktadır. Üretim kapasitesinin 

düşmesi ve işsizlik önemli bir sorun olabilmektedir. Avrupa’da 1986-2006 yılları arasında 

taşkın zararı 100 milyar € olduğu görülmektedir.  

Taşkınların; sanayileşmiş ülkelerde uzun yıllar süregelen sağlık etkilerinin, fiziksel 

etkilerinden daha riskli olduğu ortaya konulmuştur. Taşkın sularının yaşanan kirlilikle beraber 

toksinleri artırabileceği ve oluşan patojenlerin insan sağlığı üzerinde etkili olacağı bilinmekle 

beraber toplumun ruh sağlığı üzerinden de etkileri görülmüştür. İçme suyundan kaynaklı 

hastalıklar; kolera, hepatit, tifo vb. olmakla beraber gıda sıkıntısından kaynaklı sorunlar 

hastalıkları da tetiklemektedir. Tablo 2.4’te taşkınların su kalitesi üzerine etkileri verilmiştir. 

Toksik kimyasalları büyük miktarlarda bünyesinde barındıran tesislerin sular altında kalması 

ile insan sağlığı ve çevresel açıdan ciddi sonuçlar oluşabilir.  

Tablo 2.4 Taşkınların Su Kalitesi üzerine etkileri 

Parametre Taşkının etkisi 

Yüzey suyu sıcaklığı  Artma 

Tuzluluk  Azalma 

Çözünmüş oksijen  Artma 

İletkenlik  Artma 

Bulanıklık  Artma 

pH  Artma 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI) Artma 

Toplam Çözünmüş Katı Madde  Artma 

Derinlik  Artma 

Dalgalanma Artma 

Akış Artma 

Plankton  Azalma 

Nekton  Azalma 
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Taşkın yaşanılan bölgede yaşanan mental kökenli hastalıklar da uzun yıllar insan yaşamını 

olumsuz etkileyen ikincil etkilerdendir. 

EM-DAT-(Emergency Events Database) verilerine göre son 30 yılda ortalama olarak yıllık 

100 milyon kişi taşkınlardan etkilenmiştir. Yine EM-DAT verilerine göre (Şekil 2.1) 1950-

1960 yıllar arasında taşkınların verdiği hasar ortalama yıllık 5 milyar $ civarındayken, 1990-

2000 yıllar arasında taşkınların verdiği hasar ortalama yıllık 220 milyar $ seviyelerine 

ulaşmıştır (Jha vd, 2012: 144). Büyük bir artış göstermiş olan ekonomik kayıplardaki artış 

sebebini, taşkın şiddetinin ve sıklığının artması olarak yorumlayan iklim uzmanlarına göre bu 

çarpıcı değişikliğinin temel sebebi küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğidir (IPCC, 

2007). 

Taşkın frekans ve şiddetindeki artışla beraber ekonomik kayıpların aksine aşağıda görüldüğü 

gibi taşkınlardan kaynaklı ölümlerde küresel ölçekte azalma meydana gelmiştir (Şekil 2.2)  

 

 

Şekil 2.1 Yıllara Göre Ekonomik Kayıplar (Jha Vd, 2012: 144) 
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Şekil 2.2 Yıllara Göre İnsan Kayıpları (Jha Vd, 2012: 144) 

 

Taşkınlar ekosistem ve bioçeşitliliğin üzerinde etkili olan doğal süreçlerdir. Doğal prosesler 

ve ekosistem üzerinde en etkili mekanizma insan aktiviteleri olup insan kaynaklı taşkınlar 

çevresel açıdan istenmeyen sonuçlar meydana getirmektedir.  

Taşkınların çevresel açıdan fayda ve zararlarını değerlendirmek kompleks bir durumdur. 

Taşkınlar, sucul organizma popülasyonlarını ve konumsal dağılımlarını etkiledikleri için 

çevresel açıdan faydalılardır.  Akarsu kenar bölgelerinin taşkınların etkisi ile sürekli 

oyulmaları, hem bu kısımlardaki bitki büyümesini düzenler, hem de akarsu için gerekli 

organik madde ve besin elementlerinin akarsuya karışmasını sağlar. Sulak alan 

sistemlerindeki bazı canlılar, yaşam döngülerinin değişik evrelerinde habitat değiştirmeyi 

tercih edebilirler ve sulak alanları basan ya da bu alanlardan çekilen taşkın suları tarafından 

taşınabilirler.  Taşkınlar, akarsu tabanındaki iri taşların ve kayaların yerlerinden oynamalarına 

ve ters dönmelerine neden olarak yüzeylerinde oluşmuş besin ortamları üzerinde değişik 

organizmaların kolonileşmesini sağlayabilirler.  Her taşkın olayı sırasında akarsuyun şekli 

değiştiğinden, taşkınlar akarsuların uzun süreli morfolojik gelişimleri açısından da 

önemlidirler. Yaşanan büyük taşkınlardan sonra havzadaki hidrolojik rejimin değiştiği, habitat 

kaybı ve değişimi yaşandığı, havzada taşkın yatağında fiziksel değişimlerin olduğu, su kalitesi 

üzerinde etkili olduğu, besin yapısının değiştiği, genetik formasyonların değişikliğe uğrayarak 

yeni türlerin meydana geldiği ve erozyon toprak kaybı gibi oluşumların görüldüğü  Tablo 

2.5’te daha ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 
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 Tablo 2.5 Taşkınların Ekolojik fonksiyonlardaki etkisi, Ekolojik Özeti 

 

Ekosistem Fonksiyonunu 

Tanımlayan Anahtar Ekolojik 

Prosesler 

 (US EPA 1999’dan Uyarlama) 

Taşkının Geniş Kapsamlı Etkilerinin Özeti 

Çevresel Kayıplar(-) 

Faydalar(+) 

Kritik Habitatlar 

 

Habitat Yamaların Desen ve Bağlantısı 

"+"  Sucul, riparian ve taşkın bitki örtüsünün 

yeniden  kurulması. 

 "-" Bitki örtüsünün kaybı ve parçalanması 

(sucul    makrofitler,nehir kıyısında yetişenler, 

deniz çayırları) 

Yapısal Karmaşıklık 

"+"  Süpürüntü parçaların artışı 

"+/-" Erozyon, toprak kayması, sedimentasyon 

ve ayrışma 

Nutrient Döngüsü 
"+"  Taşkın ve taşkın yatağı arasındaki besin ve 

organik madde transferi. 

Stabilizasyon İşlemleri "+/- " Erozyon ve sedimentlerin çökelmesi 

Arıtma Hizmetleri 

"+"   Zemin akiferlerinin yeniden dolması 

 "+/-" Artan bulanıklık, tatlı su sistemlerinde 

sedimantasyon ve besin yükleri. 

"-"  Kimyasal ve biyolojik kirlilik 

Biyotik Etkileşimler Nüfus Dinamiği Genetik 

Çeşitlilik 

"+"  Üreme, dağılma ve yerli türlerin kurulması. 

"+" Yeni gıda ve yaşam kaynaklarının 

sömürülmesi. 

"-" Yerli türlerin taşkın sularının direkt etkisiyle 

ölümü, yaralanması ve yerel bazda yok olması, 

su kalitesinin azalması, gıda kaynakları ve 

habitatda değişim. 

"-"  Egzotik türlerin yayılması. 

 

(http://mams.rmit.edu.au/kse6lzj09fet.pdf) 
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Tablo 2.6 Ekolojik koşullardaki değişim için göstergeler 

 

Ekolojik İşlemler Göstergeler 

Kritik Habitatlar 

Habitatların Desen ve Bağlantısı 

- Nehir kıyısı bitki örtüsü sürekliliğindeki ve genişliğindeki 

değişim 

- Akış ölçüsü durumundaki değişim 

- Bitki örtüsünün yeniden kurulması (ekosistem iyileşmesi) 

Yapısal Karmaşıklık 

- Akış ölçüsünün değişimi, kanal kalitesi, nehir kıyısı 

kalitesi, havuz/ızgara kalitesi 

- Nehir dibine saplı ağaç yoğunluğu değişiminin görsel 

tahmini 

Besin Döngüsü -  Mikrobiyal egzo-enzim tekniği 

Stabilizasyon İşlemleri 

- Toprak kayması, sıyrılma, heyelan, yağmur suyu oyuntusu 

ve erozyonunun görsel tahmini 

- Bitki örtüsünün yeniden kurulması (ekosistem iyileşmesi) 

- Sediment birikim düzeyi 

Arıtma Hizmetleri 

- Azot ve fosfor besin yüklerinde artış 

- Bulanıklıkta artış 

- Kimyasal ve biyolojik kirleticiler – potansiyel kaynakların 

tespiti 

- Bulanık süpürüntülerinin miktarı ve süresi 

Biyotik Etkileşimler Nüfus 

Dinamiği Genetik Çeşitlilik 

- Yerli bitki türlerinin filizlenme ve oluşması 

- Önemli türlerin çokluğu ve sayılarının değişimi 

- Balık ölümlerinin sayısı 

- Balıkçılık üretimindeki değişim 

- Egzotik balık türlerinin çokluğu ve sayılarının değişimi 

- Egzotik yabani ot türlerinin çokluğu ve sayılarının 

değişimi 

Ekosistem koşullarının geniş 

göstergeleri 

- Makro omurgalılar, balık ve mikroplar da dahil olmak üzere 

biyolojik göstergele 

 

(http://mams.rmit.edu.au/kse6lzj09fet.pdf) 
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2.4. Ülkemizde Meydana Gelen Taşkınlar 

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle oluşan taşkınlar, depremlerden sonra en çok hasara 

neden olan doğal afetlerdir. Tablo 2.7de Ülkemizde 1975-2015 yılları arasında meydana gelen 

taşkın olayları ve etkileri verilmektedir.  

Tablo 2.7: Ülkemizde 1975-2015 yılları arasında meydana gelen taşkın olayları ve etkileri (DSİ) 

Yıl Taşkın Sayısı Can Kaybı Su Altında Kalan Alan (ha) 

1975 62 8 36 714 

1976 29 5 22 536 

1977 27 11 3 317 

1978 21 0 13 850 

1979 21 61 40 966 

1980 44 6 83 016 

1981 16 2 58 413 

1982 10 0 784 

1983 14 33 2 113 

1984 12 0 29 140 

1985 7 0 2 318 

1986 8 4 679 

1987 7 0 564 

1988 24 17 3 910 

1989 10 1 9 500 

1990 26 57 7 450 

1991 23 23 15 770 

1992 14 1 690 

1993 2 0 60 

1994 9 4 1 680 

1995 20 164 201 100 

1996 4 1 11 000 

1997 1 0 1 390 

1998 2 57 7 000 

1999 1 3 
 

2000 4 0 8 066 

2001 42 8 43 297 

2002 27 27 510 

2003 21 7 64 200 

2004 23 3 25 750 

2005 25 14 13 855 

2006 24 45 85 810 

2007 22 11 1 050 

2008 10 2 10 

2009 84 59 3 250 

2010 110 25 44 279 

2011 56 13 202 

2012 69 23 19 685 

2013 38 7 17 569 

2014 118 9 4 455 

2015 122 9 7 985 

TOPLAM 1209 720 893 933 
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Taşkın, bölgelerin iklim şartlarına, jeoteknik ve topoğrafik niteliklerine bağlı olarak gelişen 

doğal bir oluşumdur. Ancak çoğu taşkın afeti insan aktivitelerinin bir neticesi olarak meydana 

gelmektedir. Taşkın riski bulunan sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen kontrolsüz 

kentleşme faaliyetleri ülkemizin her köşesinde taşkınların zarar boyutunu arttırmaktadır.  

Ülkemizde taşkın, depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara sebep olan doğal afettir. 

Mevcut veriler itibari ile taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl yaklaşık 300 

milyon TL zarara yol açmaktadır. 

1975-2002 yılları arasında yaşanan toplam taşkın sayısı 487 olup, toplam can kaybı sayısı 493 

tür. 2003-2015 döneminde değerlendirilen toplam taşkın sayısı 722, toplam can kaybı 227’dir.  

Akarsu havzalarında taşkın kontrol tesisleri hizmete girdikçe taşkınların sıklığı ve oluşturduğu 

can kayıplarında önemli azalmalar olduğu görülmektedir. Ancak benzer bir neticeyi ekonomik 

kayıplar açısından ifade etmek güçtür. Zira ekonomik gelişmenin neticesi olarak taşkın riski 

taşıyan alanlardaki ekonomik değerlerin büyüklükleri de o ölçüde artmakta ve daha küçük 

frekanstaki bir taşkında yaşanan ekonomik kayıp, gelişme öncesindeki daha büyük frekanslı 

bir taşkında yaşanandan çok daha büyük ekonomik kayıplar oluşturabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.3 1975-2015 Döneminde Yaşanan Taşkınlar ve Can Kayıpları 
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2.5. Ülkemizde Meydana Gelen Taşkınlardan Örnekler 

Taşkın afetlerini yalnızca meteorolojik oluşumlara bağlı olarak ifade etmek mümkün değildir. 

Özellikle Türkiye gibi ekonomik  gelişmenin yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, 

sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin  beraberinde getirdiği kentleşme aktivitesi, 

akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da 

büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu durum ise havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta 

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

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

arazi yapısı değişmekte, elverişsiz tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun bir şekilde 

kullanılmakta, ormanlar ve meralar tahrip edilmekte, tüm bu şartlarda taşkın afetleri giderek 

daha büyük ve sık olarak görülmektedir. 

Yurdumuzda, doğal vejetasyonun tahribatı, çarpık şehirleşme, dere yataklarındaki 

yapılaşmadan dolayı taşkın olaylarının neden olduğu zararlar artmakta, can ve mal kaybına 

yol açan afetler daha sık görülmektedir. 1998 yılı Mayıs ayında, Batı Karadeniz’de özellikle 

Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın illerinde meydana gelen taşkın afetlerinde 2 

milyondan fazla kişi etkilenmiş ve 30’dan fazla can kaybı meydana gelmiştir. Yine aynı 

taşkın olaylarında bölgedeki irili ufaklı 151 dere ve ırmak yatağı taşmış ve 478 ev tamamen 

su altında kalmıştır. Bu şekilde geniş alanları kaplayan taşkın afetleri olduğu gibi, dar alanda 

etkili olan ani taşkın olaylarına ait örnekler de ülkemizde çoktur. 3-4 Kasım 1995 tarihlerinde 

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

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

uğramıştır.  

Son yıllarda yerleşim birimlerinde gerçekleşen ve zarar boyutu büyük olan bazı taşkınlar 

aşağıda incelenerek tarihi taşkınların sebepleri, sonuçları irdelenmiştir. 

İncelenen tarihi taşkınlar : 

- 2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını   

- 2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını  

- 2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını 

- 2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını 

- 2007 Elazığ İl Merkezi (şehir içi dereleri) Taşkını 

- 2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını 
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2.5.1. 2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını   

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

sonucunda, yaklaşık 4,5 saat içerisinde Erzin Meteoroloji istasyonundan alınan değerlere göre 

71.5 mm yağış düşmüştür. Yağışlar sonrası Erzin İlçesi İçmeler Beldesi içerisinden geçen Sarı 

Çayın taşması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve maddi hasar meydana gelmiştir. 

Taşkının sebepleri;  

- Ani ve şiddetli yağış 

- İçmeler beldesinin Sarı çay taşkın yatağı içerisine kurulması 

- Dere yatağı kesitinin daraltılması 

- Dere yatağı üzerindeki sanat yapılarının kapasitelerinin yetersizliği 

 

 
Resim 2.26: İçmeler Beldesi 

  

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından 27.09.2014 tarihinde 

taşkın olayı yerinde incelenmiş ve yapılan inceleme sonucu taşkının sebepleri aşağıda 

verilmiştir. 

Bölgede yaşanan taşkının ana nedenleri; 
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- İçmeler Mevkiinde yer alan dere yatağın ağaç dal, yaprak ve molozla 

dolması/doldurulması sonucu yağan yağışlara geçit vermeyerek sedde oluşturması ve bu 

seddenin ani olarak patlaması sonucu oluşan basınç, 

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

yatağı kesitlerin daraltılması,   

- Dere yatakları üzerinde yer alan menfez ve köprülerin yetersiz kesitlerde inşa edilmesi, 

 

 

  

Resim 2.27: Hatay, Erzin, İçmeler Beldesi Taşkını 

  

2.5.2.  2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını 

Samsun ili Canik ilçesinde, 03.07.2012 Salı gecesi başlayan ve 04.07.2012 Çarşamba 

sabahına kadar devam eden şiddetli sağanak sebebiyle meydana gelen taşkın sonucun da 14 

kişi yaşamını yitirmiş ve büyük maddi hasar meydana gelmiştir. 

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

her iki dönemde de Samsun yöresini etkisi altına alan alçak basınca bağlı olarak şiddetli 

sağanak yağışlar oluşmuştur. 4 Temmuz 2012 tarihinde birkaç saat içerisinde m
2
’ye 68,4 mm, 

6 Ağustos 2012 tarihinde ise 127 mm yağış düşmüştür. Bu değerler 35 yıllık günlük ortalama 

yağış değerlerinin 30-60 kat üzerinde olup taşkınlar sonucunda 1111 konut, 1507 işyeri, 327 
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depo, 36 kamu binası, 23 ahır ve samanlık zarar görmüştür. Taşkına bağlı olarak Samsun- 

Sinop karayolu 30 cm kalınlığında çamur tabakası ile kaplanmış ve 3-4 saat ulaşıma ara 

verilmiştir. Yine tramvay hattı da sular altında kalmış ve 6 saat ulaşıma kapanmıştır. 

Taşkının sebepleri;  

1-Şiddetli ve yoğun yağışlar,  

2- Taşkından öncede devam eden yağışların toprağın doygunluğunu arttırması, 

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

müdahalelerin olması, 

4- Dere yatağı mansap şartının yeterince sağlanamaması. 

2012 yılında Samsun ilinde yaşanan taşkın sonrasında ki durum Resim 2.28, Resim 2.29 ve 

Resim 2.30’de gösterilmektedir. 

 

 

Resim 2.28: Samsun Taşkını (2012) 
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Resim 2.29: Samsun Taşkını (2012) 

  

 

Resim 2.30: İncirli Deresi Mansabı - Lovelet AVM 
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2.5.3.  2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını 

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

en batısını oluşturan ve yer yer 2500 metreye yakın yükseltilere sahip Geyik Dağları’ndan 

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

akdeniz yağış rejimi etkisinde olan Çarşamba Çayı zaman zaman yatağından taşarak çeşitli 

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

bunlardan biridir. 

11 Aralık 2010 tarihinde, Seydişehir’de (rakım 1131 m) kuvvetli (31,1 mm); Hadim’de 

(rakım 1552 m.) de çok kuvvetli (58 mm) yağış meydana gelmiştir. 12 Aralık 2010 tarihinde 

ise her iki merkezde de kuvvetli yağış gerçekleşmiştir. Dönem itibari ile yüzeyde bulunan 

mevcut karın yağışlar sebebiyle aniden erimesi sonucu taşkın meydana gelmiştir. 

Taşkın esnasında akım, Bozkır’ın yukarısındaki Sorkun istasyonunda 01:30’da; aşağısındaki 

Pınarcık istasyonunda ise saat 05:00’da pik yapmıştır. Sorkun istasyonunda 15 Aralık saat 

01:30’da 60,8 m
3
/sn olarak pik yapan akım, 2,83 m

3
/sn olan Aralık ayı ortalamasından 30 kat 

daha fazladır. Aynı şekilde Pınarcık istasyonun 05:00’daki 73,1 m
3
/sn olan pik akım miktarı 

da 2,88 m
3
/sn olan Aralık ayı ortalama akımından yaklaşık 25 kat daha fazladır. 1986 yılında 

36 m
3
/sn, 2004 yılında 38,2 m

3
/sn, 2009 yılında 24,6 m

3
/sn ve bu taşkının yaşandığı 15 Aralık 

2010 tarihinde 60,8 m
3
/sn’lik akım gerçekleşmiştir. 

Çarşamba Çayı Hidrografya Haritası ve bölgenin Topografya Haritası Şekil 2.4’te 

gösterilmektedir.  

 

  

Şekil 2.4 Çarşamba Çayı Hidrografya Haritası ve Sahanın Topografya Haritası 
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Şekil 2.5 Yağışın Aylara Dağılış Grafiği 

 

Bozkır ilçesinde yağışın aylara dağılımı Şekil 2.5’de verilmiş olup yıllık ortalama yağış 

miktarı 519,8 mm’dir. 

Konya Bozkır ilçesi Çarşamba Çayında meydana gelen taşkınının sebepleri aşağıda maddeler 

halinde verilmektedir. 

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

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

yatağını daraltması, 

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

engellemesi, 

- Bozkır ilçesi çıkışında sulama maksatlı regülatörün suyun doğal akşını engellemesi 

- Bozkır ilçesi menbasında ki Çökelez deresi üzerindeki menfez kesitlerinin yetersiz 

olması, 

- Dar tarım arazilerinin sulanması veya yer kazanma maksadıyla dere yatağı 

müdahalelerinin olumsuz etkileri, 

- Bozkır ilçesinde yer alan tarihi köprünün günümüz ihtiyaçları sonrası daraltılarak 

taşkın esnasında gelen suyu taşımaması sonucu yataktan taşmasıdır. 
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Resim 2.31: Bozkır İlçesinde Yer Alan Daraltılmış Tarihi Köprü 

  

 

Taşkın sonucunda, akarsu üzerinde yer alan 13 köprüden 5’i yıkılmış ve 8’i hasar görmüştür. 

Bozkır ilçe merkezinde 70 ev ve işyeri ile Dere kasabasında 50 ev taşkından olumsuz 

etkilenmiştir. Kanalizasyon ve içme suyu şebekesinde  630.237 TL hasar meydana gelmiştir. 

Farklı ebatlarda 3000 metrelik kanalizasyon borusu ve 1800 metrelik su borusu hasar 

görmüştür. Havza içerisinde kalan köy ve kasabalara ait kavaklık, sebze ve meyve bahçeleri 

ile tahıl tarımı yapılan alanlardan oluşan 485 dekar tarım arazisi taşkından zarar görmüştür. 

En çok zararın meydana geldiği Yolören ve Karacahisar köyleri sebze-meyve üretiminin 

yaygın olduğu ve çoğunlukla sulu tarımın yapıldığı köylerdir. Bağ ve bahçeler daha çok taş, 

çakıl, mil vb. unsurlardan zarar görmüştür. 

2.5.4. 2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını 

8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yaşanan taşkın afeti (Resim 2.32), 1957 Ankara 

ve 1995 İzmir taşkın afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can kaybının yaşandığı taşkın afeti 

olarak gerçekleşmiştir. Taşkın sonucunda 32 can kaybı olmuş ve 3816 konut ve 1490 işyeri 

zarar görmüştür. Taşkından en çok zararı dere yataklarının yakınındaki fabrika, otoyol, köprü 

gibi yapılarla birlikte dere yatağının yakınına kurulan yerleşim yerleri görmüştür. 
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Resim 2.32: İstanbul’da Taşkının Etkilediği Alandan Bir Görüntü: Ayamama Deresi Civarı 

  

24 saatlik toplam yağışlara göre, İpsala-Sarıyer arasındaki istasyonlar batıdan doğuya doğru 

sıralandığında, Tekirdağ Florya arasında kalan alan belirgin bir şekilde fazla yağış almıştır. 

Çatalca ve Silivri ilçelerini de kapsayan bu alan, taşkın afetinden en fazla etkilenen bölge 

olmuştur. 

Marmara bölgesinde yer alan Çatalca, Bandırma ve Gönen yağış istasyonlarında ölçülen 

değerler 07-10 Eylül 2009 tarihleri arasında 100 yıl tekerrür sürelerini geçmiştir. İstanbul’un 

uzun yıllardır göç aldığı ve bu nedenle de çarpık yapılaşmaya maruz kaldığı bilinen bir 

gerçektir. Ayamama ve Kağıthane gibi derelerde taşkın yataklarına yerleşim, bu alanlara 

konut ve fabrika yapımı, dere ıslah çalışmalarındaki yetersizlikler, doğal drenajın bozulması 

gibi faktörler sebebiyle taşkın  kısa sürede afete dönüşmüştür.  

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

Şekil 2.6’da gösterilmektedir. 
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Şekil 2.6 Marmara Bölgesinde 7-10 Eylül 2009 Tarihleri Arasında Günlük Toplam Yağışların 

Dağılımı 

 

Yaşanan taşkın olayının sebepleri; 

-  4 gün süren aşırı ve şiddetli yağışlar,  

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

sebebiyle yağmur suyunun daha fazla ve daha hızlı yüzeysel akışa geçmesi, Yüzeysel akış 

katsayısı doğal yüzeylerde 0,1-0,2 iken yoğun yapılaşma ve asfaltla kaplı alanlarda bu oranın 

0,8–0,9 civarına yükselmesi ve bu sebeple taşkınların oluşma ihtimalinin artması, 

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

- Geçmişte inşa edilen dere kesitleri ve menfezler, günümüzde bulundukları bölgenin artan 

nüfusu ile birlikte, yapılaşma ve asfaltlama faaliyetlerinin etkileri sonucunda ihtiyaçları 

karşılayamamasıdır. 
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Yaşanan bu taşkından sonra 2010 yılı taşkın koruma ve dere ıslah yılı olarak ilan edilmiştir. 

Ayrıca 2010 yılında Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı konulu 2010/5 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi çıkarılmıştır. 

2.5.5. 2007 Elazığ İl Merkezi (Şehir İçi Dereleri) Taşkını 

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

meydana gelen taşkın neticesinde, Zübeyde Hanım Caddesi ile Sürsürü Mahallesi Çay 

Sokak’ta çok sayıda konut, su baskınlarına maruz kalmıştır. Taşkından zarar gören 

mahallelerin içinden geçen dere yataklarının, dairesel kesitli betonarme menfez içine alınarak 

kapalı mecralar haline dönüştürülmesi, dere yatağının mansaba doğru olan kısmında ise kapalı 

kesitin daraltılması neticesinde şiddetli yağışlarla birlikte aşırı basınca dayanamayan menfez 

tahrip olmuştur. Bu noktadan sonra ise, taşkın suları yüzeye çıkmış ve birçok bölgenin zarar 

görmesine neden olmuştur. Dere yataklarına yapılmış olan müdahaleler taşkın sularının doğal 

mecrasında akmasını engellediği gibi akış rejimlerinin de değişmesine neden olmuştur. 

Sonuçta önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan bir taşkın olayı yaşanmış, bazı 

vatandaşlar can kaybı tehlikesi geçirmiş, çok sayıda konut ve araç taşkından etkilenmiştir. 

2005 tarihli haritalarda Elazığ ilinden geçen derenin müdahaleler sonucunda üzerinin 

kapatılması ile kapalı kesit durumu, 1958 yılında ise doğal hali (Şekil 2.7) görünmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.7 1958 ve 2005 yılı (1/50000 ölçekli) Elazığ İli Haritası ve Kapalı Kesit Güzergahı 

 

Şekil 2.7’de Elazığ İl merkezine ait 1958 yılı ve 2005 yılı basımlı 1/50 000 ölçekli topoğrafik 

haritalar verilmiştir. Elazığ il merkezinin taşkınlardan korunması maksadıyla il merkezinin 
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kuzeyinde doğu-batı istikametinde iki adet kuşaklama kanalı inşa edilmiş, dere havzalarında 

ağaçlandırma ve erozyon ve rüsubat kontrolu çalışmaları yapılmıştır. Elazığ İlinin 1958 

yılındaki topoğrafik durumu ve taşkın yaşanan dere yatağının doğal durumu görülmektedir. 

1950’li yıllarda derenin doğal yatağına herhangi bir müdahale yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Ancak zamanla şehir merkezinin genişlemesiyle yeni imar alanları oluşmuş ve bazı Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarınca söz konusu dere yatağının yaklaşık olarak 3300 m lik kısmının 

üzeri kapatılmıştır. 

Ayrıca aynı şekilden görüleceği üzere dere yatakları kapalı kesitli olarak birleştirilmiştir. Bu 

hatalı uygulamalar ile birlikte bir de, şekildeki II nolu noktada 2,5 m olan menfez çapı 2 m ye 

düşürülmüştür.  

Yaşanan taşkın olayının sebepleri; 

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

gelmiştir. 

2- Şehir merkezinde yüzey sularının drenajını sağlayacak meskun bölge drenajı şebekesi 

bulunmamaktadır. Yüzey suları belirli noktalardan kanalizasyon şebekesine 

aktarılmaktadır. 

Şekil 2.7’de I nolu noktadaki kapalı kesit girişinden menfezin içine giren inşaat kalıpları, ağaç 

dalları ve diğer sürüntü malzemeleri, aynı şekilde II nolu noktadaki menfez kesitini 

daraltmıştır. Bu noktada biriken sular menfez kesitinin içini tamamen doldurmuştur. 

Dolayısıyla menfez içinde basınçlı akım meydana gelmiş ve bu noktadan itibaren taşkın suları 

menfez içinde membaya doğru birikmeye başlamıştır. Bir yandan biriken suların oluşturduğu 

basınç, diğer yandan da menfez içindeki akımın oluşturduğu basınç, II nolu noktada olan 

kısımda menfezin tahrip olmasına neden olmuştur. Menfez tahrip olunca da taşkın suları bu 

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

baskınlarının yaşanmasına yol açmıştır. 

Resim 2.33 ve Resim 2.34’de 2007 Elazığ ili taşkın olayından görüntüler verilmektedir. 
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Resim 2.33: Taşkın Olayından ve Dolu Tanelerinden Görüntüler 

  

 

Resim 2.34: Elazığ Taşkın Olayından Görüntüler (2007) 

  

2.5.6. 2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını 

Batman şehir merkezinde yaşanan taşkın olayları mevsimlik akım özelliğine sahip İluh 

Deresi’nden kaynaklanmaktadır. Batman’da 31 Ekim- 1 Kasım 2006 tarihinde görülen 

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

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

önceki günlerde düşen yağışla zeminin doygun olması düşen yağışın tamamına yakınının 

yüzeysel akışa geçmesine sebep olmuştur. 

Yaşanan taşkında toplam 39 mahallenin 22’si farklı ölçüde etkilenmiş, 10 kişi hayatını 

kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır. Hayvan kayıplarının maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL, 

bina, ahır ve işyeri zararı yaklaşık 2.5 milyon TL’dir. 
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Tablo 2.8 Taşkında Meydana Yapı ve Tesis Zararları 

 

Tablo 2.9 Taşkında Meydana Gelen Araç Zararları (Sunkar ve Tonbul, 2011) 

 

 

Toplam maddi tarımsal zararlar hariç olmak üzere yaklaşık 35 milyon TL’dir. 

Batman Şehri genel olarak hızlı şehirleşme sürecindeki ülkemiz için örnek sayılabilir. Şehir 

son 60 yılda çok hızlı bir şehirleşme süreci yaşamış ancak bu şehirleşme de taşkın  hususu 

tam anlamı ile dikkate alınmamıştır. 

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

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

kapasitesini düşürerek yüzeysel akış miktarını artırması, (havzanın toprak yapısının % 

90’dan fazlasının silt ve kil oluşturması), 

2- Sonbahar aylarında step bitki türlerinin kuruması ve genel arazi kullanımı sebebiyle 

yağışın daha hızlı akışa geçmesi, 

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

4- Tablo 2.10), 
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Tablo 2.10 Batman’da 15 Ekim-1 Kasım 2006 tarihleri arasında ölçülen günlük yağış değerleri 

 

 

5- İluh deresine bağlanan akarsu ağlarının (piramit) şekli, suların daha hızlı bir şekilde 

toplanmasına sebep olması (Şekil 2.8), 

 

 

Şekil 2.8 Batman Şehri ve Çevresinin Hidrografya Haritası 

 

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

oluşma ihtimalini arttırması, 

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

yüksek nüfus artışı plansız gelişme ve şehirleşmeyi beraberinde getirmesi, (1950 yılı 

nüfusunun 915 kişi) (Tablo 2.11)  
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Tablo 2.11 Batman İli  1965 ve 2014 Yılı Nüfus Verileri (TUIK) 

Yıllar 1965 2014 

Batman İli Nüfusu  35.707 433.420 

 

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

(Resim 2.35), 

 

Resim 2.35: 1966’lı Yıllarda Batman,  2006 Taşkını Sonrası İluh Deresi Karşıyaka Mahallesi 

 

  

9- Taşkından etkilenen alanlarda yaşayan nüfusun ekonomik durumunun iyi olmaması ve 

biriket ve kerpiçten yapılı zayıf meskenlerin varlığı sebebiyle çok sayıda konutun 

yıkılması 

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

yatağına hafriyat dökülmesi, 

11- Çöplerin dere yatağına atılması (Resim 2.36), 

 

 

 

Resim 2.36: Batman İli İluh Deresi 
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2.6. Taşkınlar Üzerindeki Genel Etkiler 

2.6.1. İnsan Faaliyetleri 

Kesiti yetersiz köprü ve menfez gibi yapıların inşa edilmesi, dere yatağının üzerinin çeşitli 

amaçlar için yollarla kapatılması ve yapıların inşa edilmesi, taşkın alanlarının yatağının imara 

açılması gibi sebeplerle taşkın meydana gelmekte veya meydana gelen taşkının zarar 

boyutunu artırmaktadır (Resim 2.37, Resim 2.38, Resim 2.39, Resim 2.40). 

 

Resim 2.37: Kesiti Yetersiz Menfez (Çorum) 

  

 

Resim 2.38: Dere Yatağı Üzerine Yapılmış Bir Yapı  (Rize) 
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Resim 2.39: Taşkın Yatağında Yapılaşma (Mersin-Silifke) 

  

 

Resim 2.40: Kesiti Yetersiz Köprü  
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2.6.2. İklim Değişikliği 

Son yıllarda doğal afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu 

tehditlerin şiddetini arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu 

gerçeği artık tüm bilim çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliğinin, deniz 

seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklarda artış, buzullarda azalma, afetlerin sıklığında ve 

şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi çok yönlü etkileri tespit edilmiş olup; bu 

etkilerin şiddetlenerek önümüzdeki dönemlerde de görüleceği beklenmektedir. Küresel iklim 

değişikliği senaryoları her dönem ve her bölge için çok farklı sonuçlar verebilmektedir. Tüm 

senaryolar değerlendirildiğinde yağışlarda azalma olmasına rağmen ekstrem olaylarda artış 

olacağı beklenmektedir.  

2.6.2.1. Ülkemizde İklim Değişikliği 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin su kaynakları da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 

büyük bir ölçekte maruz kalacak olup; su kullanan, suya bağlı pek çok sektörde dolaylı olarak 

iklim değişikliğinden etkilenecektir.  

Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların artması, yağış 

deseni ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve gelecekteki muhtemel 

deniz suyu seviyesindeki artışlardır.  

Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere benzer değişiklikler gözlenmektedir ve 21. 

yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar, sıcak 

hava dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat 

şiddetli sağanak yağış görülen günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da 

önemli artışların olması öngörülmektedir. 

Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzasında yer 

alması nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden, ülkemiz yüksek risk grubu 

ülkeler arasında kabul edilmektedir.  

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi kapsamında ilk kez 10x10 km kadar 

yüksek çözünürlükte üç küresel iklim modeline (HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-

CM5.1) dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim modeli ve orta emisyon senaryosuna karşı gelen 

RCP4.5 ve yüksek emisyon senaryosu RCP8.5 için, Türkiye genelinde ve 25 akarsu 

havzasında 2015-2100 gelecek periyoduna ait simülasyonlar elde edilmiştir. 



 

 

45 

Her üç küresel iklim modeli de 2015-2100 projeksiyon döneminde her iki emisyon senaryosu 

için Türkiye üzerinde önemli bir ısınmayı işaret etmektedir. Birinci projeksiyon dönemi olan 

2015-2040 yıllarında Türkiye genelinde 0 ile 1°C arasında değişen artışlar beklenmektedir. 

2040-2070 döneminde kış mevsimi sıcaklıklarında, ülkenin güney sahilleri ile doğu 

kesimlerinde 2°C’ye varan artışlar beklenirken, yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarındaki artış 

ise 3-4°C’lere ulaşmaktadır. Projeksiyon sonuçları 21. yüzyıl sonunda sıcaklık artışlarının 

6°C üzerinde olacağını göstermektedir. 

Proje kapsamında hazırlanmış olan yağış projeksiyonlarına göre her iki senaryoya göre de 

toplam yağışlarda bir azalış yaşanacağı görülmektedir. 2015-2040 periyodunda güney Ege ve 

Akdeniz kıyıları ile Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda kış mevsiminde 150mm’lere ve 

ilkbahar yağışlarında 50mm’lere varan azalışlar öngörülmektedir. İkinci projeksiyon 

döneminde (2040-2070), her iki mevsimde de 50mm’lere varan yağış azalışlarının iç 

bölgelere ulaştığı görülmektedir. Türkiye geneline bakıldığında, projeksiyon dönemi sonunda 

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 300mm’lere varan azalışlar beklenirken, 

Karadeniz Bölgesinin özellikle doğu kesimlerinde 250mm’lere varan artışların yaşanacağı 

öngörülmektedir. 

2.6.2.2. İklim Değişikliğinin Taşkınlara Etkisi 

Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların artması, yağış 

deseni ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve gelecekteki muhtemel 

deniz suyu seviyesindeki artışlardır. İklim değişikliği hidrolojik döngüyü ve sistemleri 

değiştirerek su kaynaklarını miktar ve kalite yönünden etkiler. Etkilenen değişkenler arasında 

taşkın ve kuraklık şiddeti ve sıklığı da bulunmaktadır.  

Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve hidrolojik 

çevrimde değişiklik olacak bunun sonucunda yağış deseni ve akış değişecektir. 

Sıcaklıklardaki artış neticesinde küresel ortalama yağış ve buharlaşmada muhtemel artışlar 

yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma artacaktır ve yüksek sıcaklığın buharlaşma hızını 

artırmasından dolayı daha sıcak atmosfer daha fazla nem tutacaktır. Küresel ortalama yağışın 

artması demek her yerin her mevsimde ıslak olması anlamına gelmemektedir. Gerçekte bütün 

iklim modellerinin ortaya koyduğu yağış deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğu, bazı 

bölgeler şimdikinden daha az yağış alırken bazı bölgelerin ise daha fazla yağış alacak 

olmalarıdır. Yağış deseninde olacak değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel 

ve bölgesel yağışların karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. Örneğin 

genellikle yağışların sıklığı azalacak olmasına rağmen yağış şiddeti daha fazla olacaktır. Aşırı 



 

 

46 

hava olayları da taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını artıracağından suyun depolanması daha 

önemli hale gelecektir.  

2.6.2.3. Uyum Tedbirleri 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara genel anlamda 

uyum çalışmaları denir. (Dünya Bankası Raporu, 2012) Bir diğer deyişle iklim değişikliğine 

uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri 

yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir. 

İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, iklim değişikliği etkilerinin ne yaparsak yapalım 

devam edeceği gerçeğinden doğmuştur. İklim değişikliğine neden olan faktörleri (sera gazı 

salımları, ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile etkileri devam edecektir. Bu 

yüzden iklimi değiştiremeyeceğimize göre, kendimizi değişen iklime uydurmak zorundayız. 

Ayrıca IPCC 4. Değerlendirme Raporunda sera gazı salımlarının azaltılması ve etkilere uyum 

önlemlerinin ekonomik maliyeti, iklim değişikliğinin vereceği zararın maliyetinden çok daha 

düşük olacaktır tespiti mevcuttur.  

Uyum faaliyetleri genel olarak başka maksatlara da hizmet eden faaliyetlerdir. Örneğin 

barajlar, içme suyu veya enerji eldesi gayesiyle inşa edilirken aslında taşkın riskinin olacağı 

bir bölgede aynı zamanda bir iklim değişikliğine uyum faaliyetidir. (IPCC, 2007)  

Bu çerçevede taşkın için uyum faaliyetleri Tablo 2.12’de yer almaktadır.  

Tablo 2.12 Taşkın için uyum faaliyetleri tablosu 

 Gıda, Tarım ve 

Orman 

Su Kaynakları İnsan Sağlığı Endüstri, Yerleşim ve 

Toplum 

Aşırı 

yağış/

taşkın 

 

•Tarım için 

geliştirilmiş 

drenajlar 

•Alternatif tarım 

ürünlerinin 

geliştirilmesi 

•Ekim ve hasat 

zamanlarının 

değiştirilmesi 

•Taşkın tahmin 

ve uyarı 

sistemlerinin ve 

mevzuatların 

geliştirilmesi 

•Sigorta sistemi 

•Risk altındaki 

yerlerin yer 

değiştirilmesi 

•Yapısal 

önlemler 

•Erken uyarı 

sistemleri 

•Afet hazırlık 

planları 

•Acil 

müdahale 

planları, ilk 

yardım 

sistemleri 

•Taşkın koruma 

sistemlerinin geliştirilmesi 

•Taşkına dayanıklı yapılar 

•Yüksek risk altındaki 

yerlerde arazi kullanımında 

değişimler 

•Taşkın suları için 

depolama düzenlemeleri 

•Taşkın risk haritaları ve 

uyarı sistemleri 
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3. ÜLKEMİZDE TAŞKIN YÖNETİMİ 

Ülkemizde 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. Akarsu havzalarında, taşkın koruma ve kontrol 

maksadını da içeren, su kaynaklarının havza bazlı yönetimini öngören kapsamlı projelerin 

hizmete girmesi ile taşkınların sıklıkları ve yaptıkları 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, halkın eğitiminden ağaçlandırma faaliyetlerine kadar birbirini 

tamamlar özellikli çoklu tedbirlerin, bir plan dahilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca 

eşgüdümlü bir program çerçevesinde, birlikte ele alınmasının sağlanmasıdır. 

Ülkemizde taşkın yönetimi hususunda koordinasyon, sorumlu ve ilgili kurumlar aşağıda 

verilmektedir. 

3.1. Koordinasyon, Sorumlu ve İlgili Kurumlar 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) kuruluş mevzuatına göre Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün (SYGM) taşkınlarla mücadelede stratejik ve taktiksel seviyede görev ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bununla birlikte taşkın öncesi, anı ve sonrasındaki çalışmalar 

işin gereği büyük ölçüde yerelde ve çok farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.  

Havzalar, bütünüyle ya da kısmen içlerinde kalan bir çok il ve ilçeden oluşur (Şekil 3.1). 

Diğer bir deyişle, havzalarda aynı anda görülebilecek bir veya birden fazla sayıdaki taşkın, 

yine birden fazla il ve ilçenin sorumluluğuna girebilir. Bu nedenle de, taşkınlarda yapılacak 

olan çalışmalar, değişik idari birimler ve yerel idareler arasında karşılıklı ve yakın iş birliği ve 

eşgüdüme ihtiyaç duymaktadır. Bunun için de havzalarda taşkına maruz kalacak iller arasında 

havza koordinatör valisi operasyonda eş güdüm, sevk ve idareyi sağlamaktadır. 



 

 

48 

 

Şekil 3.1 Havzalardaki Olası Taşkınlardan Etkilenebilecek İdari Yapıların Şematik Gösterimi 

 

3.1.1. Sorumlu Kurumlar 

Benzer yaklaşımla plan kapsamında öncelikle Taşkın Yönetiminin her aşamasında yer alan 

sorumlu ve ilgili kurumlar belirlenmiştir (Şekil 3.3). 

 

 

Şekil 3.2 Taşkın Öncesi, Anı ve Sonrasında Havza Bazında Taşkın Yönetim Planının 

Koordinasyon Seviyeleri ve Sorumlu Kurumların Şematik Gösterimi 

 

Türkiye’de taşkınların öncesi, anı ve sonrası ile ilgili bir çok kurum ve kuruluş bulunmakta 

olup bu kısımda sadece birincil seviyede sorumlu kurum ve kuruluşlar verilmiştir. Bu kurum 

ve kuruluşlardan bazılarının görev ve sorumlulukları şöyledir: 
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A. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Ulusal düzeyde Taşkın Yönetiminden sorumludur. Bakanlık bu faaliyetlerini Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

sürdürmektedir. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemekte, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim 

planlarını hazırlamakta ve taşkın yönetiminin koordinasyonunu sağlamakta, ayrıca Taşkın 

Direktifi’nin aktarılması ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

Taşkın yönetimindeki temel kurumlardan biridir. Taşkın esnası ve sonrasında da faaliyetleri 

bulunmakla birlikte, faaliyetleri ağırlıklı olarak taşkın öncesi yürütülen yapısal faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Faaliyetleri çerçevesinde; strateji ve planların hazırlanması, eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi,  il/bölge taşkın planlarının hazırlanması, yaşanan taşkınlara 

ilişkin bilgilerin raporlanması, imar planları için gerekli etütler gibi yapısal olmayan 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  Bunların yanı sıra dere yatağı temizliği, akarsu yatağı 

düzenleme, düzeltme ve taşkın kontrol tesislerinin bakım onarım çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca, 4373 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, yoğun taşkın riski altındaki sahaların 

Bakanlar Kurulu Kararı alınarak her türlü yapılaşmaya yasak alan olarak ilan edilmesi için 

gerekli çalışmalar ile ıslahı yapılan alanlardaki revize çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü’nce 

yapılmaktadır. 

Taşkın riski taşıyan alanlarda 7269 sayılı yasa gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı ile birlikte ortak etüd çalışması yapılarak riskli alanların nakli yapılmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  

Kamu ve özel kesime gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla kuvvetli meteorolojik hadiseler 

için erken uyarılar yapmakta ve bunları duyurmakta, ayrıca ani taşkın ve erken uyarı 

konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

Çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili 

politika ve stratejiler belirlenmesi, entegre havza ıslahı plan ve projelerinin yapılmasından 

sorumludur. Ayrıca yukarı havza sel eylem planlarını hazırlamakta ve bu çalışmaların 

kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu plan ve projeler alt havzaya 

rüsubat intikalini önlemesi açısından önemlidir. 

B. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  

Afet ve Acil Durum yönetimi hususunda tüm yetkilerin toplandığı, koordinasyondan sorumlu 

kurumdur. Afet öncesi, esnası ve sonrasındaki faaliyetlerin planlanması, uygulanması veya 

uygulanmasının sağlanması, bu sırada diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon 

sağlanması ve tüm bu çalışmalar ile ilgili plan ve stratejilerin geliştirilmesinden sorumludur. 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri illerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm 

unsurlarını içerecek şekilde, valiye bağlı olarak kurulmuş, 20.02.2014 tarih ve 6525 sayılı 

Kanun’un 35.maddesi ile yapılan değişiklikle Başkanlığın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. 

Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden 

birincil derecede vali sorumludur 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri İl düzeyinde afet ve acil durum yönetimi ile ilgi tüm 

faaliyetlerden sorumludurlar. Bu çalışmalar faaliyet türüne göre tüm ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir. 

C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve 

uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni 

planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamakta, her tür ve ölçekteki 

çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekte 

ve bunları onaylamakta, kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmektedir. 

D. Valiler 

İl genel idaresinin başı olup Bakanlıkların illerde bulunan teşkilatları valinin emri altındadır. 

İl düzeyinde taşkınla ilgili yürütülmekte olan faaliyetlerin çoğunluğu valiye bağlı olarak 

bakanlıkların taşra teşkilatlarınca yürütülmektedir.  

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Havza Yönetim 

Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Tebliği ile belirlenmiş olan 

Koordinatör Valilerin ayrıca havza ölçeğinde de sorumlulukları bulunmaktadır. 
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E. İl Özel İdareleri 

Bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde taşkın yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 

olan sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların kapsamı ilin büyükşehir olup 

olmamasına göre değişmektedir.   

Bunlar; acil yardım ve kurtarmaya ilişkin hizmetler, il çevre düzeni planının yapılması, İl 

çevre düzeni plânı ve imar plânlarının görüşülüp karara bağlanması, yangın, sanayi kazaları, 

deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak maksadıyla 

ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarının yapılması, ekip ve 

donanımın hazırlanması (Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer 

acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek 

teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır) ve halkın eğitimidir. 

F. Büyükşehir Belediyeleri 

Bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde taşkın yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 

olan sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; nazım imar plânlarının hazırlanması, ilçe ve ilk 

kademe belediyelerin imar planlarının onaylanması ve uygulanmasının denetlenmesi, 

derelerin ıslahının yapılması, il düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili 

plânlamaların ve diğer hazırlıkların yapılması, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç 

ve malzeme desteği verilmesi, itfaiye ve acil yardım hizmetlerinin yürütülmesi; afet riski 

taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların tahliye edilmesi ve 

yıkılmasıdır. 

G. Belediyeler 

Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını 

azaltmak maksadıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum 

plânlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamakla ve varsa il ölçeğindeki diğer acil durum 

plânlarıyla koordinasyon sağlamakla yükümlüdür. (ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek 

teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. 

3.1.2. Koordinasyon ve ilgili Kurumlar 

Türkiye’de taşkın yönetimi konusunda ulusal, havza ve il ölçeğinde Şekil 3.3’deki gibi bir 

yapılanma mevcuttur. 
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Şekil 3.3 Ulusal, Havza ve İl Seviyesindeki Taşkın Yönetimi Koordinasyonu Yapılanması 

 

3.1.2.1. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) 

20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/17 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi uyarınca; su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde 

korunması için gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası 

koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak,  ulusal ve 

uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika 

geliştirmek, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken 

hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak 

üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) kurulmuştur (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) Başkanı ve Üyeleri 



 

 

53 

Kurulun bu maksatları doğrultusunda taşkın afetinden önce ve sonra kamu kurum ve 

kuruluşlarının çalışmalarına Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK)’nun 

koordinasyonunda devam etmesi gerekmektedir. 

SYKK tarafından belirlenen çalışma grupları, kuruluş maksatlarına uygun olarak belirli 

alanlarda çalışma göstermektedir. Gerektiğinde İzleme Çalışma Grubu, Su ve Toprak Çalışma 

Grubu vb. gibi şekillenen çalışma grupları da güncellenerek listeye eklenir. Kurulun 

sekretarya hizmetleri ve alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

3.1.2.2. Havza Yönetimi Merkez Kurulu (HYMK) 

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Havza Yönetim 

Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Tebliği ile Havza Yönetimi 

Merkez Kurulu kurulmuştur. 

1) Havza Yönetimi Merkez Kuruluna Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder. 

Kurul; 

 Avrupa Birliği Bakanlığı,  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  

 Dışişleri Bakanlığı,  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  

 İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı,  

 Sağlık Bakanlığı,  

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının  

Müsteşarları ile birlikte 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürü,  

 Su Yönetimi Genel Müdürü,  

 Türkiye Su Enstitüsü Başkanı,  

 İlbank A.Ş. Genel Müdürü,  

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanından oluşur (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5 Havza Yönetimi Merkez Kurulu 

 

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür. Havza Yönetimi 

Merkez Kurulunun Taşkın Yönetimi ile ilgili görevleri; taşkın yönetim planlarının ve taşkınla 

mücadele çalışmalarının hazırlık çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve 

takip etmek ile planların tamamlanmasının ardından uygulanmasını takip etmektir. 

3.1.2.3. Havza Yönetimi Heyeti (HYH) 

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Havza Yönetim 

Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen Tebliğin 6’ıncı 

maddesi uyarıca Bakanlık tarafından Tebliğdeki usul ve esaslara göre her havza için ayrı bir 

Havza Yönetim Heyeti teşkil edilmiştir. 

Havza Yönetim Heyetlerine, Bakanlıkça Koordinatör Vali olarak belirlenen ve Tebliğin                 

Ek-1’inde belirtilen vali başkanlık eder. Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri : 

 Diğer illerin vali veya vali yardımcıları,  

 Su ve kanalizasyon idaresi genel müdürleri,  

 İl belediye başkanları,  

 SYGM temsilcisi,  

 DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi,  

 Koordinatör ilden sorumlu DSİ Bölge Müdürü,  

 Sınıraşan havzalarda Dışişleri Bakanlığı temsilcisi,  
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 Üniversite,  

 Organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur (Şekil 3.6). 

 

 

Şekil 3.6 Havza Yönetim Heyeti 

 

Havza Yönetim Heyetlerinin Taşkın Yönetimi ile ilgili görevleri şunlardır: 

 Görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak olan taşkın yönetim 

planları ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak. 

 Taşkın yönetim planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili 

kurum ve kuruluşlara Kurulun aldığı kararları bildirmek. 

 İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı neticesinde 8’inci maddenin 

dokuzuncu fıkrasında belirtildiği şekilde hazırlanarak gönderilen raporlar ve 

ilgili kurum veya kuruluşların hazırladığı denetim ve yaptırım sonuçlarını 

değerlendirerek rapor halinde Havza Yönetimi Merkez Kuruluna sunmak. 

 Taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimini, görüşlerinin alınmasını ve 

aktif katılımını sağlamak. 

Havza Yönetim Heyeti altı ayda bir toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda 

ayrıca toplantı kararı verebilir. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 

toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul 

Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
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Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını, Tebliğin Ek-2’sinde yer alan başlıkları içeren rapor 

halinde Havza Yönetim Heyeti toplantısından itibaren en geç 15 gün içerisinde Havza 

Yönetimi Merkez Kuruluna sunar. 

Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini koordinatör valilikteki DSİ Bölge 

Müdürlüğü veya DSİ Şube Müdürlüğü yapar. 

3.1.2.4. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İSYKK) 

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Havza Yönetim 

Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen Tebliğin 8’inci 

maddesi uyarınca Valiliklerce İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları oluşturulmuştur. 

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı 

başkanlığında,  

 Büyük şehirlerde, su ve kanalizasyon idaresi genel müdürü,  

 İllerde ise il belediye başkanı,  

 İl genel meclis başkanı veya il özel idaresi genel sekreteri ile  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,  

 Orman Genel Müdürlüğü,  

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  

 Karayolları Genel Müdürlüğü,  

 Kalkınma Ajansı ve  

 İlbank A.Ş.’nin ildeki en üst düzey temsilcileri,  

 İl çevre ve şehircilik müdürü,  

 İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,  

 İl bilim, sanayi ve teknoloji müdürü,  

 İl kültür ve turizm müdürü,  

 İl halk sağlığı müdürü,  

 İl afet ve acil durum müdürü,  

 Sanayi ve ticaret odası başkanı,  

 Sulama birlikleri temsilcilerinin katılımı ile oluşur (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

 

Özetle Türkiye’de taşkınla mücadelenin seviyeleri ve birinci seviyede sorumlu kuruluşları 

Tablo 3.1’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3.1 Türkiye’de taşkınların öncesi, anı ve sonrası ile ilgili birinci derecede sorumlu ve ilgili 

kurum ve kuruluşlar 

  DÜZEY SORUMLU  İLGİLİ  

U
lu

sa
l 

D
ü
ze

y
 

Stratejik 

Düzey 

 

Su Yönetimi 

Koordinasyon 

Kurulu 

(SYKK) 

 SYKK Üyesi Kurumlar 

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

Havza 

Yönetimi 

Merkez Kurulu 

(HYMK) 

 HYMK Üyesi Kurumlar 

H
av

za
 

D
ü
ze

y
i 

Taktiksel 

Düzey 

Havza 

Yönetim 

Heyeti (HYH)  

 HYH Üyesi Kurumlar 
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3.2. Taşkın İle İlgili Mevzuat 

Taşkın olayının birçok kamu kurumunun faaliyetlerini etkilemesi sebebiyle Türkiye de birçok 

kamu kurumu tarafından çıkarılan kanunlar, yönetmelikler, genelgeler içerisinde taşkın 

hususu ile ilgili maddeler yer almaktadır. Taşkın konusunun birçok kurumu etkilemesi, 

kurumlar arası koordinasyonun en iyi şekilde sağlanmasının önemini göstermektedir. Türkiye 

deki taşkın ve dere yataklarına müdahaleler hususunda yasal mevzuat detaylı bir şekilde 

incelenerek ilgili mevzuat başlıkları ve maddeleri aşağıda kısaca verilmektedir. Ayrıca 

taşkının en büyük sebeplerinden biri olan dere yataklarına müdahaleler hususu mevzuat 

çerçevesinde incelenmiş olup aşağıda yer almaktadır. 

3.2.1. Ulusal Mevzuat 

Ülkemizde taşkın ile doğrudan veya dolaylı olarak çok sayıda kanun ve alt mevzuat 

bulunmakta olup yürürlükte olan mevzuat listesi  Tablo 3.2 ve Tablo 3.3 de verilmektedir. 

3.2.1.1. Kanunlar 

Tablo 3.2: Kanunlar 

 Adı No Yayımlandığı Resmî Gazete 

1 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

644 
Tarih: 04/07/2011    

Sayı: 27984  

Kabul Tarihi: 29.06.2011 

2 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname  

645 
Tarih: 04.07.2011 

Sayı: 27984 (mükerrer) 

Kabul Tarihi: 29.06.2011 

3 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 
Tarih: 6/5/1930 

Sayı: 1489 

Kabul Tarihi: 24/4/1930 

4 
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun 
2090 

Tarih: 5/7/1977   

Sayı: 15987  

Kabul Tarihi: 20/6/1977 

5 

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

2560 
Tarih: 23/11/1981    

Sayı: 17523 

Kabul Tarihi: 20/11/1981             

6 Çevre Kanunu 2872 
Tarih: 11/08/1983 

Sayı: 18132 

Kabul Tarihi: 09/08/1983 

7 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan 

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
3091 

Tarih: 15/12/1984    

Sayı: 18606 

Kabul Tarihi: 4/12/1984 

8 İmar Kanunu 3194 
Tarih: 9/5/1985   

Sayı: 18749  

Kabul Tarihi: 3/5/1985 

9 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 
3254 

Tarih : 14/01/1986 

Sayı: 18988 
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KabulTarihi: 08/01/1986 

10 Kıyı Kanunu 3621 
Tarih: 17/04/1990    

Sayı: 20495 

Kabul Tarihi: 04/04/1990 

11 

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve 

Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine 

Dair Kanun 

4123 
Tarih: 25/7/1995 

Sayı: 22354 

Kabul Tarihi: 23/7/1995 

12 
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı 

Korunma Kanunu 
4373 

Tarih: 21/01/1943   

Sayı: 5310 

Kabul Tarihi: 14/01/1943   

13 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 
Tarih:  23/7/2004 

Sayı: 25531 

Kabul Tarihi: 10/07/2004 

14 Türk Ceza Kanunu 5237 
Tarih: 12/10/2004 

Sayı: 25611  

Kabul Tarihi: 26/09/2004 

15 İl Özel İdaresi Kanunu 5302 
Tarih: 4/3/2005  

Sayı: 25745 

Kabul Tarihi : 22/2/2005             

16 Kabahatler Kanunu 5326 
Tarih: 31/3/2005  

Sayı: 25772  

Kabul Tarihi: 30/3/2005              

17 Belediye Kanunu 5393 
Tarih: 13/7/2005  

Sayı : 25874 

Kabul Tarihi: 3/7/2005   

18 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 5403 
Tarih: 19/07/2005    

Sayı: 25880  

Kabul Tarihi: 03/07/2005 

19 İl İdaresi Kanunu 5442 
Tarih: 18/6/1949    

Sayı: 7236  

Kabul Tarihi: 10/6/1949            

20 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
5902 

Tarih: 17/6/2009  

Sayı: 27261  

Kabul Tarihi: 29/5/2009           

21 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun 
6200 

Tarih:25/12/1953 

Sayı: 8592 

KabulTarihi: 18/12/1953 

22 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun 
6306 

Tarih: 31 /5/2012  

Sayı: 28309  

Kabul Tarihi: 16/5/2012 

23 Orman Kanunu 6831 
Tarih: 08/09/1956 

Sayı: 9402 

Kabul Tarihi: 31/08/1956 

24 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanun  

7269 

Tarih: 25/5/1959 

Sayı: 10213 

Kabul Tarihi: 15/5/1959 
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1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

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

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

işyeri koşulları, sular, mezarlıklar, karantina uygulaması, gayri sıhhi müesseseler gibi konular 

yer almaktadır. 

2. Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 

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

Kanunda; taşkına uğrayan veya uğraması muhtemel alanların belirlenmesi, bu alanların 

yerleşime açılmaması, suların akmasına engel olan yapıların kaldırılması ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Taşkın yaşanması durumunda yapılması gerekli çalışmalar ve kurumların 

yapacakları işlerde açıklanmıştır.  

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

Kanun Numarası: 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953  

Bu Kanunun maksadı; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan 

çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen 

görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı, 

kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

4. Orman Kanunu 

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

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

muhafazası, ağaçlandırma, orman yangınlarının söndürülmesi, ve ceza maddeleri  gibi bilgiler 

mevcuttur. Havzada ki ormanların korunması ve geliştirilmesi, imarı taşkın ile ilgili 

çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. 

5. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak 

Yardımlar Hakkındaki Kanun (1968 yılında 1051 sayılı kanunla değişiklik) 

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

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

benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak  derecede zarar gören 

veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar ile ilgilidir. 
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Kanunda; “Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi 

üzerine Devlet Su İşleri’nin bağlı bulunduğu Bakanlıkça, su baskınına uğrayabilecek yerlerde 

alınacak önleyici tedbirler Devlet Su İşleri’nin bağlı bulunduğu Bakanlıkça alınır.” ifadeleri 

yer almaktadır. 

6. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun 

Kanun Numarası : 2090  Kabul Tarihi : 20/6/1977 

Kanun; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve 

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

tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli 

ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, 

Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 

esasları ile ilgili maddeler içermektedir. 

7. İSKİ Kanunu 

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

Kanunda; İstanbul ilinin su ve kanalizasyon işleri, yağmur sularının uzaklaştırılması, 

kuruluşu, görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

8. Çevre Kanunu 

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

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

“Çevre Kirliliğini Önleme Fonu” gibi konular yer almaktadır. Kanunda çevreyi kirletmenin ve 

bozmanın yasak olduğu, çevreyi kirletenin ve çevreye zarar verenlerin sebep oldukları 

kirlenme ve bozulmadan sorumlu oldukları, kirlenme ve bozulmadan ötürü harcamaların 

kirletenden tahsil edileceği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

9. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun 

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

Kanun; gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu 

kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz 
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mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle 

tasarrufa ilişkin güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili maddeler içermektedir. 

Kanun devletin tasarrufu altındaki yerler için önemli maddeler içermektedir. 

 Kanunun 3. Maddesinde; 

… 

             Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu 

kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara 

tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya 

yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar. 

Kanunun 4. Maddesinde; 

… 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz 

mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere tecavüzlerle ilgili ceza maddeleri de 

mevcuttur. 

10. İmar Kanunu 

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

Kanun, yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 

uygun teşekkülünü sağlanması, imar planları ile ilgili maddeler içermektedir. Dere yatağı 

müdahale, işgaller ve taşkın hususunda önemli maddeler içermektedir. 

11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

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

Kanun, meteoroloji istasyonlarının açılması ve çalıştırılması, hizmetlerin gerektirdiği 

rasatların yapılması ve değerlendirilmesi ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapılması, ve 

meteorolojik bilgi desteğin sağlanması, teşkilat ve görevlerine dair esasları içermektedir. 

12. Kadastro Kanunu 

Kanun Numarası : 3402  Kabul Tarihi : 21/6/1987 
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Kanunun 16/C maddesinde; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar tepeler, 

dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, 

nehir gibi genel sular, tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnaları saklıdır” ifadesi yer 

almaktadır. Bu madde de nehir yataklarının tescil edilemeyeceği anlaşılmakta olup, dere 

yatakları müdahaleleri hususu için önemli bir maddedir. 

13. Kıyı Kanunu 

Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 

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

niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve 

toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esasları hakkında bilgiler yer 

almaktadır. 

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

Yürütülmesine Dair Kanun 

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

Kanun, tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin 

yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre 

kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ile ilgili bilgiler 

içermektedir. 

15. Medeni Kanun 

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

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

hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, 

tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, 

kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacağı ifade 

edilmektedir. 

16. Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

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

Kanunda, genel olarak büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsü, hizmetleri ile ilgili 

maddeler mevcuttur. Taşkın hususunda; derelerin ıslahını yapmak, su havzalarının 

korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla 
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nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak ifadeleri kanunda yer 

almaktadır. 

17. Türk Ceza Kanunu 

Kanun Numarası : 5237  Kabul Tarihi : 26/9/2004 

Kanunda taşkınla ilgili olarak, taşkın koruma tesislerine zarar verenlere, taşkına sebep 

olanlara verilecek cezalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

18. İl Özel İdaresi Kanunu 

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

Kanunda, genel olarak il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ile bilgiler yer almaktadır. 

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, 

bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, İmar, yol, su, kanalizasyon, 

katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park 

ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında görevleri, taşkın konusunun içine 

girebilmektedir. 

19. Kabahatler Kanunu 

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

Kanunda taşkınla ilgili olarak çevreyi kirleten atıkların uygun olmayan yerlere atanlara 

verilecek cezalara değinilmiştir.  

Dere yataklarındaki kirliliğe sebebiyet veren evsel ve endüstriyel atıkların atılması, moloz 

dökülmesi gibi faaliyetlerin taşkınları olumsuz etkilemesi taşkın ve çevre arasında ki ilişkinin 

önemli olması sebebiyle taşkın hususundaki maddeler diğer bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

20. Belediye Kanunu 

Kanun Numarası : 5393  Kabul Tarihi : 3/7/2005 

Kanun, genel olarak belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve 

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

dönüşüm ve imar” konuları ile ilgili bilgiler kanunda yer almaktadır. 
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21. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunu 

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

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

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulması, teşkilatı ile görev 

ve yetkilerinin düzenlenmesini, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 

ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve 

olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak 

müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve 

uygulanması ile ilgili hususlar yer almaktadır. 

22. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

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

9. Maddesi e) bendinde; 

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

planlarını hazırlamak.” ifadesi yer almaktadır. 

23. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

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

Kanunda; imar planları ve mekânsal planların hazırlanması, uygulanması ve hedefler ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

24. Afet Sigortaları Kanunu 

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

Kanun, afetlerde uygulanacak sigortalarla ilgilidir. Kanunda Sigorta şirketlerince teminat 

verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri 

doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri 

gözetilerek Kurum tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebilir ifadesi yer 

almaktadır. 



 

 

66 

25. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

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

Kanunda; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 

arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini 

teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları hakkında bilgiler 

yer almaktadır. 
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3.2.1.2. Taslak Su Kanunu 

Taslak Su Kanununun maksadı, su kaynaklarının; korunması,  geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 

ihtiyaç önceliklerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlamak üzere, 

havza ölçeğinde yönetiminin bütünlük arz edecek şekilde sağlanmasıdır.  

Taslak Su Kanununda taşkın yönetimi ile ilgili olarak, 

 Her havza veya alt havzaya ait taşkın yönetim planının katılımcı bir yaklaşımla, 

Bakanlık tarafından hazırlanacağı veya hazırlatılacağı,  

 Taşkın yönetim planlarında; önleme, koruma ve hazırlıklı olma ilkeleri gereğince, 

taşkın öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan 

tedbirlerin belirleneceği ve bu tedbirlerin ilgili İdarelerce alınacağı, 

 Kadastro çalışmaları sırasında taşınmazların tahdit, tespit ve tescilinde; dere yatağı 

genişliğinin, tescil dışı bırakılacağı,  

 Yerleşim yerlerinin imar planlarının hazırlanmasında varsa taşkın tehlike haritalarını 

da ihtiva eden taşkın yönetim planlarının dikkate alınacağı; bu planlar ile belirlenen 

taşkın koruma alanlarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yer alan yeşil alan 

kullanımlarına ayrılacağı, taşkın koruma alanlarında, mecburi sanat yapıları hariç 

hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği; bu alanlar ancak insanlar tarafından hızla ve 

kolaylıkla boşaltılabilen park, yeşil alan ve benzeri maksatlarla kullanılabileceği, 

 Dere yataklarında tabii akışı veya akış yatağını olumsuz yönde etkileyebilecek 

nitelikte yapıların yapılamayacağı,  

 Havza Yönetim Planında yer alan tedbirler programı hazırlanırken Taşkın Yönetim 

Planlarının dikkate alınması gerektiği, 

hususları yer almaktadır.  

Ayrıca bu hususların uygulanmaması durumunda cezai yaptırım uygulanması hususunda 

gerekli maddeler eklenmiştir. 
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3.2.1.3. Yönetmelik ve Diğer Mevzuatlar 

Tablo 3.3: Yönetmelik ve Diğer Mevzuat 

 Adı Yayımlandığı Resmî Gazete 

1 
Afetlerin Genel Hayata Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar 

Hakkında Yönetmelik 

Tarih: 22/09/1968   

Sayı: 13007 

2 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

Tarih: 31/07/1985  

Sayı: 18828 

3 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
Tarih: 02/11/1985  

Sayı: 18916 Mükerrer 

4 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
Tarih: 09/08/1990 

Sayı: 20594 

5 Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği  
Tarih: 07/12/2006 

Sayı: 26369 

6 Dere Yatakları ve Taşkınlar Konulu Başbakanlık Genelgesi 
Tarih: 09/09/2006  

Sayı: 26284 

7 
Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve 

Kontrolü Yönetmeliği 

Tarih: 08/12/2007 

Sayı: 26724 

8 
Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Konulu Başbakanlık 

Genelgesi 

Tarih: 20/02/2010  

Sayı: 27499 

9 Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 
Tarih: 04/11/2010 

Sayı: 27749 

10 
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik 

Tarih: 17/10/2012 

Sayı: 28444 

11 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 
Tarih: 18/12/2013 

Sayı: 28855 

12 

Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, 

Jeolojik-Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının 

düzenlenmesi ve onay işlemleri ile ilgili  Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının Genelgesi  

Tarih:  20/03/2013 

Sayı: 1919 

13 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulusal Havza Yönetimi Strateji 

Belgesi (2013-2023)  

Tarih: 04/07/2014 

Sayı: 29050 

14 
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik 

Tarih: 17/10/2012 

Sayı: 28444 

15 
Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 

Tarih: 20/05/2015 

Sayı: 29361 

16 
Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve 

İzlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Tarih: 12/05/2016 

Sayı: 29710 

 

1. Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.1968 Resmi Gazete Sayısı: 13007 

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

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

hayata etkilik kararı gibi bilgiler yer almaktadır. 

http://afad.gov.tr/UserFiles/File/20_03_2013_GUN_1919_SAYILI_GENELGE.pdf
http://afad.gov.tr/UserFiles/File/20_03_2013_GUN_1919_SAYILI_GENELGE.pdf
http://afad.gov.tr/UserFiles/File/20_03_2013_GUN_1919_SAYILI_GENELGE.pdf
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2. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 

Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1985  Resmi Gazete Sayısı: 18828 

Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir. 

3. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği  

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985  Resmi Gazete Sayısı: 18916 

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

yönetmelikte, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı 

bulunan alanlarda uygulanır ifadesi yer almaktadır. Ayrıca yönetmelikte tanımlar, arsa ve 

yapılarla ilgili hükümler, yapı ruhsat işleri, yapı ruhsat işleri ile ilgili bölümleri yer 

almaktadır. 

4. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.1990  Resmi Gazete Sayısı: 20594 

Yönetmelikte; deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların 

kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, 

deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama 

esaslarının belirlemesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

5. Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2006  Resmi Gazete Sayısı: 26369 

Taşkından korumaya ilişkin hükümleri, köprünün taşkından korunması esasları,  sel ve 

taşkından korunmak için uyulması gereken hususlar,  tünellerde sele karşı alınacak tedbirler 

gibi önemli bölümler yer almaktadır. Bu bölümler içerisinde de; 

- Taşkın sırasında gelecek olan suyu ve suyun beraberinde getirdiği yüzen cisimleri rahatça 

geçirebilecek şekilde tasarlanması,  

- Köprünün önemine, üzerindeki trafik yoğunluğuna, civar yerleşimlerin dağılım ve 

yoğunluğuna, bölgenin hidrolojik rejimine uygun bir taşkın dönüş periyodu seçilmesi, 

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

ölçütlerine göre 100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini yeterli hava payı ile 
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geçirecek, köprü inşaatı yerleşim birimleri içinde yapılacak ise, 500 yıl dönüş periyodu 

olan taşkın debisini de hava payı olmadan geçirebilecek şekilde boyutlandırılması, 

- Köprü yaklaşım dolguları taşkın anındaki oyulmaya karşı mutlaka tahkimat veya 

duvarlarla koruma altına alınması, 

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

Köprü ayakları kısa kenarı akıma dik olacak şekilde yerleştirilmeli ve mümkün olduğunca 

dairesel ya da su akımına karşı olan cephesi yuvarlatılmış kesitli ayaklar kullanılması, 

- Yağmur suyu, kar suyu ve sele karşı portal yapısı ve tünelin korunabilmesi için gerekli 

havza ve hidrolik hesaplamalar yapılarak drenaj yapıları projelendirilmesi, 

 

ile ilgili ifadeler yer almaktadır. 

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

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26724 

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

çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alınması, işletilmesi ve kontrolü ile ilgili 

esaslar yer almaktadır. 

7. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28855 

Yönetmelikte; afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerini yürütecek bakanlıklar, kamu 

kurum ve kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, özel ve özerk kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları ile gerçek kişilerin görev ve sorumlulukların, bunlar arasındaki işbirliği, 

koordinasyon ye karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsadığı ifade edilmekte olup ulusal ve 

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

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

8. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  

Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2014  Resmi Gazete Sayısı: 29030 

Bu Yönetmeliğin amacının fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, 

koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir 

kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere 

hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olduğu ifade edilmektedir.  
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Her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave, değişikliklerin 

yapılmasına ve incelenmesine, mekânsal planlar ile özel amaçlı plan ve projelere yönelik usul 

ve esaslar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

9. 2006/27 Sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi 

Taşkınların ve olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için alınması gerekli tedbirler, 

dere yatakları içerisinde yapılacak çalışmalar için izin alınması hususları belirtilmiştir. Dere 

yataklarına müdahaleler ile ilgili çok önemli maddeler içermektedir. 

10. 2010/5 Sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu Başbakanlık Genelgesi 

 

Yaşanması muhtemel taşkınların olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi 

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

yapılması vurgulanmaktadır. 

11. 20.03.2013 gün ve 1919 sayılı “Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve 

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

Yönetimi Başkanlığı Genelgesi 

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

kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren Jeolojik-Jeoteknik ve mikro 

bölgeleme etüt raporlarının inceleme, değerlendirme ve onay işlemleri  ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır. 

12. Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ 

Resmi Gazete Tarihi: 20 Mayıs 2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 

Tebliğ, havza koruma eylem planlarının, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının 

hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve 

uygulamaların takibi maksadıyla, Havza Yönetim Heyetlerinin kurulması ve faaliyetlerini 

sürdürmesi ile alakalı gerekli usul ve esasları içermektedir. 
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3.2.2. Avrupa Birliği Taşkın Direktifi 

Direktif Avrupa Birliği yasasıdır ve üye ülkelerin kendi yasalarının üzerinde bir hukuki 

konumu vardır. Tüm direktifler Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'nin varlığında 

oylanır. Kabul edildikten sonra, üye ülkeler yasalarını direktife uyumlaştırırlar. Direktifler 

üye ülkeleri sonuçları açısından bağlayıcıdır, ancak ulusal otoriteler bu kuralların kendi ulusal 

yasalarına nasıl yansıtılacağı konusunda kendileri karar verirler. 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı,  topluluk su 

politikaları için genel bir çerçeve belirleyen Su Çerçeve Direktifi (SÇD), iyi ekolojik ve 

kimyasal seviyenin sağlanabilmesi maksadıyla her bir havza bölgesi için havza yönetim 

planlarının geliştirilmesini öngörür fakat bu direktifinin öncelikli maksatları arasında taşkın 

riskinin yönetimi ve taşkınlardan korunma konusu veya iklim değişikliğinin taşkın riski 

konusunda sebep olabileceği değişikliklerin göz önünde bulundurulması yer almamaktaydı. 

SÇD’nin hedeflenen alt maksatlarından birisinin taşkınların olumsuz etkilerinin azaltılması 

olarak belirtilmiştir. 

Avrupa’da 1998 ve 2009 yılları arasında,  zararlara sebep olan 213 adet çok büyük can ve mal 

kaybına sebep olan taşkın olayı yaşanmıştır. 2005 yılında yaşanan şiddetli taşkınlar daha 

kararlı eylem ihtiyacını güçlendirdi. 1998 ve 2009 yılları arasında, Avrupa'da yaşanan 

taşkınlar neticesinde,  1126 ölüm olayının olduğu, yaklaşık yarım milyon insanın yer 

değiştirdiği ve sigortalı ekonomik kayıpların en az 52 milyar €  olduğu görülmüştür 

(www.starflood.eu). Avrupa entegre su yönetimi ile ilgili 2000 yılında kabul edilen Su 

Çerçeve Direktifinde, taşkın yönetimi ile ilgili entegre çalışmalara 2004 yılında başladı. 

2004 yılında oluşturulan Taşkın Eylem Programı ve nihayetinde 2007 yılında kabul edilen 

Taşkın Direktifi ile Taşkın Koruma AB’nin önemli konularından birisi haline geldi. Bu 

çerçeve direktifi ile AB yönetiminde taşkınlara bakışta bir değişiklik başladı.  

Taşkın Direktifi Üye Devletlerde üç aşamada uygulanmaktadır. İlk aşamada, AB Üyesi 

Devletlerin taşkın riskinin mevcut olduğu ya da bir taşkın olayının yaşanabileceğinin 

düşünüldüğü alanları  (Potansiyel Ciddi Ölçüde Taşkın Riski Taşıyan Alanlar olarak 

adlandırılan) belirlemek maksadıyla 22 Aralık 2011 tarihine kadar nehir havzaları ve kıyı 

bölgeleri için Taşkın Riski Ön Değerlendirmesini (TRÖD) tamamlamış olmaları 

gerekmektedir. Taşkın riski, Taşkın Direktifinde yer alan önemli bir kavramıdır. Taşkın riski, 

taşkının meydana gelme olasılığı ve sonuçlarının bir kombinasyonudur.  
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İkinci aşamada, Üye Devletlerin, belirlenmiş olan Potansiyel Ciddi Ölçüde Taşkın Riski 

Taşıyan Alanlar için 22 Aralık 2013 tarihine kadar taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarını 

hazırlamaları gerekmektedir. Bu haritaların, taşkın olayının ekstrem durum olarak 

değerlendirilebileceği alanlar dahil, meydana gelme olasılığı yüksek (tercihe bağlı),  orta ve 

düşük taşkınlara meyilli olan alanları göstermesi gerekir. Haritaların aynı zamanda öngörülen 

taşkın yayılım alanı, su derinliği ve mümkünse akış hızı (taşkın tehlike haritaları) ve taşkından 

etkilenebilecek ekonomik faaliyetler, risk altındaki kişi sayısı ve taşkının yol açacağı çevresel 

zararlara (taşkın risk haritaları) ilişkin detaylı bilgileri içermesi gerekmektedir.  

Üçüncü aşamasında; Üye Devletlerin 22 Aralık 2015 tarihine kadar havza düzeyinde Taşkın 

Riski Yönetim Planlarını (TRYP) hazırlamaları gerekmektedir. Böylelikle bu süreç, Su 

Çerçeve Direktifinin Nehir Havzası Yönetim Planları döngüsüyle uyumlaştırılacaktır. Taşkın 

Riski Yönetim Planları, önleme, koruma ve hazırlıklı olmaya odaklanılmakta, Potansiyel 

Ciddi Ölçüde Taşkın Riski Taşıyan Alanlarda taşkın riskinin yönetilmesi için hedefleri ve bu 

hedeflere ulaşmak için alınacak öncelikli tedbirler belirlenmektedir.  

Üye Devletler, üçüncü ülkeler dahil olmak üzere, ortak nehir havzalarında, taşkın riski 

yönetimi uygulamalarını koordine etmeli ve komşu ülkelerde taşkın riskini artıracak nitelikte 

tedbirler uygulamamalıdır. Üye Devletler ayrıca, iklim değişikliğinin yanı sıra, Taşkın 

Direktifi 'de taşkın risk yönetimi döngüsünde ele alınan sürdürülebilir arazi kullanımı 

uygulamaları ve iklim değişikliği dahil olmak üzere, uzun vadeli gelişmeleri de göz önünde 

bulundurmalıdır. Hazırlanan tüm değerlendirmelerin, haritaların ve planların kamu erişimine 

açık olması ve Üye Devletlerin TRYP'lerin hazırlanmasında ilgili tarafların aktif katılımını 

teşvik etmeleri gereklidir.  

Avrupa Birliğinin en önemli mevzuatlarından “Taşkın Risk Değerlendirme ve Yönetimi 

Hakkında 23 Ekim 2007 Tarih ve 2007/60/EC Sayılı AB Taşkın Direktifi” nin gereklerinden 

olan Taşkın Risk Yönetimi taşkın riskini; yağış, akış, nehir ve taşkın durumunu içeren çok 

çeşitli problemlerin çözümünü bütüncül yaklaşımı gerektiren sosyal planlama ve yönetme 

aracıdır.  

2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinin uygulaması 3 aşamada gerçekleştirilmektedir: taşkın 

riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, taşkın yönetimi 

planlarının hazırlanması şeklindedir. AB ülkeleri için ilk taşkın yönetim planları için süreç 

aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 3.8 Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları ve Üye Ülkelerin Uyması Gereken Son 

Tarihler 

 

3.3. Konusuna Göre Mevzuatın İncelenmesi 

 

3.3.1. Dere Yataklarının Mülkiyet Durumu 

Dere yataklarının mülkiyeti hususunda ki kanunlar 1858 tarihli Arazi kanunnamesine kadar 

gitmektedir.  

1858 tarihli Arazi kanunnamesinin 123. maddesinde özetle dere yataklarının devletin hüküm 

ve tasarrufu altında olduğu belirtilmektedir. 

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

tasarrufu altındadır.  

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

yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden 

yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.” ifadeleri yer almaktadır. (TBMM) 

3194 sayılı imar kanununda 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak 

üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını 
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yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar 

bütünlüğünü bozmayacağı hususları belirtilmektedir.  

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

planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve 

kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. 

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, 

valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna 

göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde 

ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar 

hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki 

planlar ise, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma 

işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve 

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

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun, 

 Madde 708’de; “Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da 

seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli 

arazi Devlete ait olur. 

Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle arazisi kayba uğrayana 

veya bitişik arazi malikine devredebilir. 

Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik, bunları, durumu öğrendiği 

tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on yıl içinde 

geri alabilir.”  

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

altındadır. 

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma 

elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve 

hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. 

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve 

kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.” ifadeleri yer almaktadır. 
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3402 sayılı Kadastro kanunun 16. Maddesinin c bendinde; “Devletin hüküm ve tasarrufu 

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

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

değildir, istisnalar saklıdır.” ifadeleri yer almaktadır. 

3.3.2. İmar Planları 

Dere yataklarına müdahalelerin mekansal planlama konusu içinde önemli bir yer teşkil 

etmesi, imar planları ile ilgili mevzuat ve sürecin de önemini ortaya koymaktadır. 

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

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

uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar 

planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 

gireceği, ifade edilmektedir. 

Aşağıda Bölge planı, Çevre düzeni planı, İmar planı ile ilgili bilgiler tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4 Bölge planı, Çevre düzeni planı, İmar planı ile ilgili bilgiler 

Adı Tanım Ölçek Onay 

Bölge Planı Sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, 

yerleşmelerin gelişme potansiyelini, 

sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt 

yapıların dağılımını belirlemek üzere 

hazırlanmaktadır.  

1/100.000 

ve daha 

küçük 

Kalkınma 

Bakanlığı                  

(Devlet Planlama Teşkilatı) 

Çevre 

Düzeni 

planı 

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun 

olarak konut, sanayi, tarım, turizm, 

ulaşım gibi yerleşme ve arazi 

kullanılması kararlarını belirleyen 

plandır. (İmar Kanunu) 

1/50.000-

1/100.000 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

İmar 

Planları 

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar 

Planından meydana gelir. Mevcut ise 

bölge planı ve çevre düzeni plan 

kararlarına uygunluğu sağlanarak, 

belediye sınırları içinde kalan yerlerin 

nazım ve uygulama imar planları ilgili 

 

 

1/5000 - 

1/1000 

Belediye Meclisi 
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belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 

Nazım İmar 

Planı 

Varsa bölge veya çevre düzeni 

planlarına uygun olarak halihazır 

haritalar üzerine, yine varsa kadastral 

durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi 

parçalarının; genel kullanış biçimlerini, 

başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, 

gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli 

yerleşme alanlarının gelişme yön ve 

büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım 

sistemlerini ve problemlerinin çözümü 

gibi hususları göstermek ve uygulama 

imar planlarının hazırlanmasına esas 

olmak üzere düzenlenen, detaylı bir 

raporla açıklanan ve raporuyla beraber 

bütün olan plandır. (İmar Kanunu) 

 

1/5000 

 

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları içinde; 

Belediye Meclisi  

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları dışında; İl 

İdare Kurullarınca 

karar verilen imar 

planları Valilikçe 

uygun görüldüğü 

takdirde 

onaylanarak 

yürürlüğe girer. 

 

 

Uygulama 

İmar Planı 

Tasdikli halihazır haritalar üzerine 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 

nazım imar planı esaslarına göre çizilen 

ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, 

bunların yoğunluk ve düzenini, yolları 

ve uygulama için gerekli imar 

uygulama programlarına esas olacak 

uygulama etaplarını ve diğer bilgileri 

ayrıntıları ile gösteren plandır. (İmar 

Kanunu) 

1/1000 Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları içinde; 

Belediye Meclisi  

 

Belediye ve 

mücavir alan 

sınırları dışında; İl 

İdare Kurullarınca 

karar verilen imar 

planları Valilikçe 

uygun görüldüğü 

takdirde 

onaylanarak 

yürürlüğe girer. 

 

3194 Sayılı İmar Kanuna göre imar planları aşamalarının büyük kısmı ilgili Belediyeler 

tarafından gerçekleşmekte ve onaylanmakta olduğu görülmektedir. Ülkemizde dere 
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yataklarına olumsuz müdahalelerin derelerde görülmesi, süreçte veya uygulama aşamasında 

sıkıntılar olduğunu düşündürmektedir. Şekil 4.1’de imar planı süreci görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.9 3194 Sayılı İmar Kanunu- Planlama Süreci ve Yetkili Kurumlar (CSB) 
 

Aşağıda Ülkemizde nüfusun ve yerleşim yoğunluğunun en fazla olan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından verilen imar planı süreci yer almaktadır. 

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

1. Plan Yapılacak Alanın Belirlenmesi 

2. Plan Verilerinin Toplanması 

a. Kurum Görüşleri 

b. Arazi Çalışmaları 

- Bina Tespitleri 

- Anket Çalışması 

3. Analiz ve Sentez Çalışması 

a. Analiz Paftaları 

b. Sentez Paftaları 

4.  Plan Kararlarının Verilmesi 

5. Planın Çizilmesi ve Raporunun Hazırlanması 
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6. Mecliste Görüşülmesi Ve Onaylanması 

a) Plan Resmi Yazı İle Meclise Gönderilir. 

b) Mecliste Onaylanır. 

c) Onaylanan Plan İlgili Birime Gönderilir. 

d) İlgili Birim Planda Gerekli Düzeltmeleri Yapar ve Yedi Takım Çoğaltıp 

Başkan'a Onaylatılır. 

e) Dağıtım Yapılır. 

f) Plan Harita Müdürlüğü Tarafından Askıya Çıkarılır. 

g) Askı Süresince Yapılan İtirazlar Değerlendirilir. 

h) Değerlendirmeler Meclise İletilir. 

i) Meclisin Vereceği Karar Doğrultusunda Gerekli İşlemler Yapılır. 

İmar kanunun uygulanması maksadıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çıkarılmış ve 

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

bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi 

yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre 

yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez.” ifadesi yer almaktadır.  

Bu maddeye göre, taşkın tehlikesi ve riskinin olduğu alanların ifraz edilemeyeceği ve 

yerleşime açılamayacağı, bu konularla ilgili kurumlardan görüş talep edileceği 

anlaşılmaktadır.  

Yönetmeliğin, 

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

İşleri Genel Müdürlüğü veya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen parsellerde, 

iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi giriş-çıkış kotlarının, su seviyesine esas 

dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olması zorunludur. Tereddüde düşülen konularda 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinin görüşüne göre 

uygulama yapılır.” 

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

bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak odasının; taban döşemesinin üst seviyesinin 

tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, doğal aydınlatma ve 

havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı 

tedbirlerin alınmış olması zorunludur.” 
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52. maddenin b) bendinde; “Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek 

kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesinin dere kret kotunun en az 

1,50 m. üzerinde olması zorunludur.” ifadeleri yer almaktadır. 

Taşkın tehlikesi bulunan bölgelerde yerleşim yerleri ile bazı kriterler getirilmiş, tereddüde 

düşülen konularda ilgili kurumlardan görüş alınacağı ifade edilmiştir.  

Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Plan İlke ve Esasları Başlığı Altında 

Madde 19’un (2) nolu bendinde; “Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, 

planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile 

diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında yer 

alan;  “Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve 

benzeri hidrolojik, hidrojeolojik alanlar.” Konular içinde analiz, etüt ve araştırmaların 

yapılacağı ifade edilmektedir. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar planı ilkeleri başlığı altında madde 21’in (9) 

nolu bendinde; insan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri 

olan enerji nakil hatları, dere koruma kuşakları, taşkın risk alanları, afete maruz alanlar ve 

benzeri alanlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri imar planlarına yansıtılır.” ifadesi yer 

almaktadır. 

Yukarıdaki maddelerde de belirtilen dere koruma kuşakları, taşkın risk alanları, afete maruz 

alanlar ve benzeri alanlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri imar planlarına yansıtılır 

ifadesi olması olumlu olarak görülmektedir. İmar planlarının uygulanmasının izlenmesi ve 

imar planına uyulup uyulmadığı hususunda ve kurum görüşlerinin imar planlarına 

yansıtılması hususları da önem arz etmektedir.  

20594 Kıyı Kanunu ile belirlenen akarsularda belirtilen kıyı mesafelerinde yapılaşma 

yasakları mevcuttur. 

20594 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te kıyı kapsamında yer alan 

akarsular içerisinde; Meriç Nehri, Sakarya Nehri, Filyos Çayı, Kızılırmak Nehri, 

Yeşilırmak Nehri, Çoruh Nehri, Dicle Nehri, Fırat Nehri Asi Nehri, Ceyhan Nehri, Seyhan 

Nehri, Göksu Nehri, Manavgat Çayı, Köprüçay, Büyükmenderes Nehri, Simav Çayı, 

Dalyan Kanalı bulunmakta olup bu nehirlerin kıyı kanununa giren kısımları belirtilmiştir. 
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3.3.3. Dere Yataklarına Müdahaleler Konusunda Kanunlarda Yer Alan Yaptırımlar ve 

Cezai Müeyyideler 

1. Türk Ceza Kanunu 

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip 

eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti 

üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Madde 152- (1) Mala zarar verme suçunun; 

… 

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her 

türlü eşya veya tesis hakkında, 

… 

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1) 

(2) Mala zarar verme suçunun; 

… 

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

… 

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

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

taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya 

sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına 

engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adlî para cezası verilir. 

… 

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

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

ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 

… 

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

… 

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

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

kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Madde 171- (1) Taksirle; 

a) Yangına, 

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

başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Kabahatler Kanunu 

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

dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların 

atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. 

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

sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

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

atan kişiye, yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat 

faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para 

cezasının üst sınırı beş bin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf 

da ayrıca kişiden tahsil edilir.  

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin 

olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 
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3. Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 

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

tesisat, inşaat veya tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. Müsaade verilmesi, Su 

İşleri Müdürünün, bulunmayan yerlerde Nafıa Müdürünün fenni mahzur olmadığı hakkında 

rapor vermiş olmasına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin istihsal edilmeden yapılan ve suyun akmasına veya 

su seviyesinin yükselmesine tesiri olan tesisat, inşaat veya tadilat, dikilen fidan veya ağaçlar 

mahalli Su İşleri Müdürünün, yoksa Nafıa Müdürünün teklifi üzerine valinin kararıyla 

yıktırılır veya kaldırılır ve bu hususta yapılan masraflar sahiplerinden alınır.  

4. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun 

Madde 2 – Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez 

ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise 

kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz 

mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

Madde 15 – Mahkeme kararıyla kendisine teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa 

yapılan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya müdahalesi önceden önlenen kimse 

tarafından, isterse başkaları tarafından birinci mütecaviz yararına ilk defa yapılmış olsun, fiil 

daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu suçu işleyenler 

hakkında; 

a-) Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait yerlerden ise altı aydan iki 

yıla kadar; şayet taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya gerçek kişilere ait ise üç aydan bir yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.  

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

tarafından yapıldığı takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.  

c) Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak 

amacıyla iki veya daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse (b) bendi ile artırılan ceza ayrıca 

üçte bir oranında artırılır. Bu amaçla birleşen kişilerden en az birisinin silahlı olması halinde 

ise (b) bendi ile artırılan ceza ayrıca yarı oranında artırılarak hükmolunur. 
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5. İmar Kanunu 

Madde 32 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: 

….ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını 

müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

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

şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü 

ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin 

mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.  

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe 

mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin 

faaliyeti durdurulur. 

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

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

tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen 

her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı 

olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye 

bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, 

durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit 

edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, 

aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır. 

6. Çevre Kanunu 

Cezai hükümler   

İdari nitelikteki cezalar:  

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

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

ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, 

akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve 

benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 120 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

… 

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

para cezası verilir. 



 

 

86 

4. FARKLI ÜLKELERDE TAŞKIN YÖNETİMİ 

 

4.1. İngiltere’de Taşkın Yönetimi 

İngiltere Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ülkeden  (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey 

İrlanda) birisidir. İngiltere topraklarının yaklaşık %11’i taşkın riski altındadır. 

Demiryollarının %20 si, ana karayolların %10 u, elektrik üretiminin %14 ü ve gaz üretiminin 

%28i taşkın riski altındadır (The Flooding in England 2007).  

Emdat verilerine göre 1990-2014 yılları arasında taşkın sıklığının tüm afetlerin %43’ü olduğu, 

tüm afetlerin içinde taşkından kaynaklı ölümlerin %4 olduğu, ekonomik kayıpların ise %63 

ünün taşkınlardan kaynaklandığı görülmektedir. Afetlerden kaynaklı yıllık ekonomik kayıp 

ortalama 870 milyon $ olmakta olup taşkın bütün doğal afetlerden kaynaklı kayıpların %76 

sını oluşturmaktadır. 

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) ve bu bakanlık altında özerk olarak çalışan 

Çevre Ajansı İngiltere’de su konusunda yetkili otoritelerdir.  

Su Çerçeve Direktifi’ne göre havza yönetim planlarını Çevre Ajansı hazırlamakta, hazırlanan 

planları DEFRA onaylamakta ve Brüksel’e göndermektedir. 

Çevre Ajansı, 1995 yılında oluşturulan Çevre Yasası gereğince 1996 yılında kurulmuş 

bağımsız bir kuruluştur. Politikaları belirleyenler ve uygulayanlar arasında ayrım yapmak için 

oluşturulmuştur. Çevre Ajansı DEFRA ile ilişkili ama bağımsızdır. DEFRA politika 

belirlerken Çevre Ajansı politikaları uygulamaktadır. Çevre Ajansı çevre yönetimi, su 

kaynakları yönetimi (depolama tesisi inşası, yer altı suyu çekimi, kuyu açılması), taşkın risk 

yönetimi, su yollarının korunması, izleme programının oluşturulması ve balıkçılıkla ilgili 

sorumlulukları olup izin ve lisans vermektedir.  

İngiltere Çevre Ajansı, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın (DEFRA) hazırladığı Ulusal 

Taşkın Yönetimi Stretejisi (FCERM) çerçevesinde;  

 Yerel otoriteler, 

 Su sağlayan şirketler,  

 Su- Kanalizasyon idareleri gibi birimler taşkın yönetiminde rol oynamaktadırlar. 
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Ulusal Çevre Ajansı tarafından 2010 yılında hazırlanmış olan “Taşkın ve Su Yönetim Eylem 

Planı” ile, 

• Taşkın riskinin ve kıyı erozyonu oluşumunun yönetilmesi, 

• Taşkının nerede ve ne zaman olabileceğine dair çalışmalarının yapılması, 

• Konut sahiplerine, iş yerlerine ve sanayi bölgelerine taşkın riskinin anlatılması, 

• Sel esnasında kurtarma çalışmalarını koordine edilmesi, 

• Ulusal fonların yerel düzeyde yerel yönetimler bazında kullanımının sağlanması ve 

yerel otoritelerin güçlendirilmesi, 

• Risk ile karşı karşıya olan toplulukların belirlenmesi ve yatırımların bu bağlamda 

belirlenmesi, 

• Doğa ve toplum için sürdürülebilir yöntemlerin akılcı olarak kullanımının sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Tablo 4.1 Taşkın Risk Yönetiminde Sorumlu/Paydaş Kuruluşlar ve Görevleri  

Sektör Politik program, yöntem 

veya plan 

Maksat Sorumlu 

Kurum 

Paydaş Kurum 

T
a

şk
ın

 R
is

k
 Y

ö
n

et
im

i 

Kıyı Yönetim Planları  Kıyı Yönetim Planlarının 

önümüzdeki 50 yıllık bir süreç 

içerisinde temel bileşenlerinin 

belirlenmesi  

Çevre 

Ajansı  

Gıda ve Kırsal 

İşler Bakanlığı 

(DEFRA)  

Havza Taşkın Yönetim 

Planları  

Nehir havzaları içinde taşkın 

riski yönetimini sağlamak 

amacıyla gerekli önlemleri 

belirlemek  

Çevre 

Ajansı  

Gıda ve Kırsal 

İşler Bakanlığı 

(DEFRA)  

Taşkın ve Kıyı Erozyon Risk 

Yönetimi Değerlendirme 

Rehberlik - Uygulayıcı 

Kılavuz  

Taşkın ve Kıyı Erozyon Risk 

Yönetimi stratejileri ve 

planlarının yapımı için çerçeve 

sağlar.  

Çevre 

Ajansı  

DEFRA ve diğer 

Taşkın ve Kıyı 

Erozyon Risk 

Yönetimi 

uygulayıcı 

kuruluşlar  

Sistem Varlık Yönetimi 

Planları (SAMPs)  

Bu yönetim planı varlık ve 

varlıklarının bakımını ele alır.  

Çevre 

Ajansı  

 

Kıyı Habitat Yönetim Planı 

(CHaMP)  

CHAMP Habitat ve Kuş 

Direktifleri ile ilgili olarak 

taşkın  savunma ve kıyı 

yönetimi ile ilgilidir.  

Defra  Defra ve Galler 

Meclisi  

Drenaj Alan Planlaması 

(yüzeysel su)  

Ulusal Drenaj Kurulu (IDBs) 

tarafından yürütülen çalışmalar 

ile ilgili çalışmalar yapmak 

Ulusal 

Drenaj 

Kurulu 

(IDBs) 

Defra tarafından 

denetlenmektedir  
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Gelecek Su İhtiyacı Yönetim 

Planı  

Su ihtiyacının belirlenmesi, 

taşkın savunma ve diğer 

ihtiyaçları dengelemek için 

çalışmalar yapılması (örneğin 

rekreasyon / tarım / endüstri).  

Çevre 

Ajansı/ 

Ulusal 

Drenaj 

Kurulu 

(IDBs) 

 

Yüzey suyu yönetim planları Yerel ortakların birlikte 

çalışması ile yüzey suyu ve 

drenaj   

Yerel 

Otoriteler  

Çevre Ajansı  

Bölgesel yaşam oluşturma 

programları 

Çevre projeleri için ve deniz 

seviyesinin yükselmesi 

nedeniyle kıyı sıkmak için 

tazminat olarak yeniden 

oluşturulması için stratejik bir 

yaklaşım. Defra Sonuç bir 

koordinatları başarı 4 ve 5 ve 

kurumsal Biyoçeşitlilik 

hedefleri ölçer.  

Çevre 

Ajansı  

Toprak sahipleri  

 

4.2. Hollanda’da Taşkın Yönetimi  

Hollanda Rhine, Meuse, Ems ve Scheldt isimli 4 nehir sisteminin deltasında yer almakta olup 

ülkenin 1/4’lük kısmı deniz seviyesinin altındadır.  

Hollanda’da devlet suları denilen nehir ana kollarından, Kuzey Denizi, büyük göller, Haliç ve 

yönlendirme kanallarından sorumlu kurum Ulusal Su Otoritesi olan Rijkwaterstaat Ajansıdır.  

Rijkwaterstaat Ajansı, 1798 yılında tekrarlayan ve yıkıcı nehir taşkınları ile başa çıkmak için 

kurulmuştur. Kurumca su yönetimi ile ilgili olarak uygulamada olan sektörel su yasaları 

bulunmakta, diğer sularla ilgili olarak 12 eyalet, 25 su kurulu, 10 içme suyu şirketi ve 400 

belediyenin kendi düzenlemeleri bulunmaktadır. 

1953 yılında yaşanan taşkında 1800 insan hayatını kaybetmiş olup Hollanda için taşkın 

hususunda bir dönüm noktası olmuştur. Taşkın Risk politikası “1953-1960 Taşkın Risk 

Değerlendirmesi” ne dayanmaktadır. Ülkede toplamda yaklaşık 1430 km nehir seddesi, 430 

km deniz seddesi taşkın koruma amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı sularından eyalet 

yönetimleri, yüzeysel sulardan, ana nehir kollarından Rijkswaterstaat ve bölgesel sulardan ise 

Su Kurulları sorumludur.  

Su Kurulları su miktarı, kalitesi, taşkın koruma ve su seviyesi yönetiminden sorumlu bölgesel 

yönetimlerdir.  
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Hollanda’da su yönetimi konusunda su kurullarının yaklaşık 750 yıllık bir tarihi bulunmakta 

olup, sayıları 2500-3500 adet olan su kurulu sayısının nehir havzası yönetimi yaklaşımına 

geçilmesi, görevlerin birleştirilmesi ve ekonomik nedenlerle 25 adet su kuruluna 

düşürülmüştür. Hollanda karar almada katılımı esas almakta olup, harcamaların geneli 

vergilerden karşılanmaktadır.  

Hollanda’da erken uyarı sistemleri gelişmiştir. Hava sirenleri, radyo, tv, cep telefonu mesajı 

vb. afetlerin analizleri özel sektör tarafından yapılmakta olup taşkın risk yönetiminden ulusal 

ve bölgesel su otoriteleri sorumludur. Eğer afet veya kriz tek bir belediye sınırı içinde olduysa 

yerel belediye sorumludur. Eğer afet birden fazla belediye sınırını aşarsa güvenli bölgenin 

belediyesi belirleyici güçlerle birlikte acilen koordinasyondan sorumludur. Olağandışı 

durumlarda Hollanda kabinesi geçici kanunlar koyabilir. Hollanda’da eğitimli gönüllü 

profesyoneller bulunmaktadır.   

Tablo 4.2 Hollanda’da Kurumların görevleri ve bütçeleri 

Kurum /  
Kuruluş  

Milyon €  Yüzdesi  Ana Görevi  

Ulusal 
Devlet  

1070 21 

Bakanlık 

Suyun Gelişimi ve Mekansal Planlaması Politikaları 
Rijkswaterstaat Ajansı;  

 Göl, Nehir ve Kıyı Yönetimi 

 Baraj, Su Yapıları, Büyük Yönlendirme 
Kanallarının Bakımı, Yeniden İnşaası ve 
Denetimi  

Eyaletler  230 4 

 Bölgesel Düzeyde Mekansal Planlama, Su 
Yönetimi Planlarının Yapılması 

 Eyalet düzeyinde yönlendirme kanallarının 
bakımı 

 seddelerin tekrar inşaa edilmesi için izin 
verilmesi  

Su Kurulları 
Bölgesel Su 
Otoriteleri 

2600 50 
 55.000 km su hattının, 18.000 km seddenin, 

350 adet pis su arıtma tesisinin yönetimi  

Belediyeler  1300 25 
 Kanalizasyon sistemi yönetimi 

 Bölgesel su yollarının yönetimi  

Toplam  5200 100    
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Şekil 4.1: Hollanda’da Taşkın Bölgeleri 
[Plan Bureau voor de Leefomgeving, PBL, 2010] 

 

Koyu mavi : Deniz seviyesi altında kalan bölge %26 

Açık mavi : Deniz seviyesi üstünde kalan taşkına meyilli bölge %29 

Sarı : Herhangi bir taşkın koruma olmayan bölge %3 (Sadece ortalama sedde ile taşkın 

seviyesi yükseltilen bölge) 

Mor : Korunmayan bölgeler ve Meuse nehri boyunca kısmi olarak korunan bölgeler %1  

 

Hollanda’da 2015’ten önce 50 yıllık taşkın periyotu ile güvenlik standartları uygulanırken, 

2015’ten sonra 250 yıllık taşkına göre güvenlik standartları getirilmiştir. 

 

4.3. Avustralya’da Taşkın Yönetimi 

Avustralya, 7.617.930 km² karada, 68.920 km² sularda olmak üzere toplam 7.686.850 km²'lik 

bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Çevresinde sadece 25.760 

kilometrelik bir sahil şeridi vardır. 6 eyalet New South, Wales, Victoria, Queensland, Güney 

Avustralya, Tasmania ve 2 büyük bölgeden oluşmaktadır Avustralya, İngiliz Uluslar 

Topluluğu üyesi olup, “Meşruti Monarşi” yönetim biçimine sahiptir. 
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Avusturalya’da taşkınlar; aşırı yağışlar, büyük fırtınalar ve tsunamilerden kaynaklanmakta 

olup yıllık ortalama 300 milyon $ maddi hasara sebep olmaktadır. Aşırı yağış ve fırtınalar çok 

etkilidir. Yaklaşık olarak yılda ortalama 200000 ev ve işyerinin etkilendiği belirtilmektedir. 

Emdat verilerine göre 1990-2014 yılları arasında afetlerdeki taşkın oranının tüm afetlerin 

%31’i olduğu, tüm afetlerin içinde taşkından kaynaklı ölümlerin %13 olduğu, ekonomik 

kayıpların ise %40 ının taşkınlardan kaynaklandığı görülmektedir. Taşkından kaynaklanan 

ekonomik kayıp bu bütün doğal afetlerden kaynaklı kayıpların %76’sını oluşturmaktadır.  

Queensland eyaletinde 2010-2011 yıllarında şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarından 

dolayı 35 kişi yaşamını yitirmiş, 30 binden fazla ev felaketten zarar görmüştür. Yıllık kentsel 

taşkınlarda %1 ihtimalli taşkınlarda; ortalama 200 milyon $ zarar olmakta ve kırsal bölgelerde 

ise bu rakam 150 milyon $ seviyelerine ulaşmıştır. 1955 Hunter Nehri taşkınında 1998 

verilerine göre 500 milyon $,1974 Brisbane taşkınında 700 milyon $, 1993 Victoria 

taşkınında 300 milyon $ zarar olmuştur 

Avustralya’da taşkın yönetimi; arazi kullanım yasal dayanağının oluşturulması süreci, taşkın 

yönetim planlama süreci, acil önlemler sürecinden oluşmakta olup önleme, müdahale ve 

iyileştirme çalışmalarını içerir. Taşkın yönetim plan taslakları halkın ve kurumların 

görüşlerine sunulduktan sonra yerel ajanslarca uygulanması sağlanır. Taşkın yönetimi, gıda ve 

enerji üretimi, ulaşım ve rekreasyon gibi insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesini, bölgedeki 

biyoçeşitliliğin devam edilmesini sağlayacak dengeli bir yapı oluşturur. Birçok otorite, 

belediye meclisleri, acil servisler ve selden etkilenen topluluklar taşkın yönetiminde yer 

alırlar.  

1991 yılında Avustralya Su Kaynakları Kurulu (AWRC) tarafından Taşkın Yönetimi Çalışma 

Grubu oluşturulmuştur. Bu grup bütün kıtadaki taşkın yataklarının yönetilmesinde 

sorumludur. Avusturalya Acil Yönetim Ajansı (EMA) bütün Commonwealth ülkelerinde acil 

durum koordinasyonundan, üye ülkelerde kapasite geliştirme ve eğitim programlarının 

yürütülmesinden ve iyi pratik uygulamaların paylaşılmasında ve uygulanmasından 

sorumludur. 

1995 yılında Avusturalya Acil Yönetim Ajansı (EMA), ulusal bazda taşkın yönetiminin 

gerekliliğinden hareketle rehber doküman hazırlamıştır. Bu dökümanın önemli çıktısı Eyalet 

ve bölgesel kurumların yöneticilerinde ve Meteoroloji ajansı üyelerinden oluşan Yönlendirme 
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Komitesinin hayata geçmesidir.  1999 yılında hazırlanan bu rehberde Taşkın Yönetimi, 

Taşkın Farkındalığı, Erken Uyarı, Sorumlu Kuruluşlar belirlenmiştir. 

Ulusal yaklaşım ile aşağıda yer alan faydalar sağlamıştır. 

1. Ulusal kaynakların etkili ve verimli kullanılması 

Avustralya Eyalet ve Bölgesel yönetimleri farklı prensiplere ve farklı derecelerde 

yönetim planları geliştirirler. Ekonomik ihtiyaçlar ve bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi 

konular bu yönetimlerin koordinasyonunda olur. Taşkın yönetiminde öncelik yerel 

yönetimlerdedir. 

2. Eyalet ve Bölgesel Yönetimlerin kendi özel taşkın planlarını tutarlı bir şekilde doğru 

politikalar çerçevesinde hazırlaması şimdiki ve gelecekteki taşkın riskini en aza 

indirmesi, 

3. Proaktif yönetim tarzıyla problemlerin büyümeden önlenmesi 

4. Ulusal bir veritabanının oluşturulması; taşkın su seviyesi ve deşarjı, taşkından 

etkilenecek kişi sayısı, tarihi taşkın verileri ve gelecek tahminler. 

Avustralya Taşkın Yönetiminin Temel Prensipleri; 

 Proaktif sorumluluk: Daha önceki sadece ciddi taşkınlardan sonra önlem alınmasına 

dönük reaktif yaklaşım önceden alınan önlemler ile proaktif yaklaşım modeline 

dönüştürülmüştür. 

 Kamuoyunun beklentileri: Taşkın yönetiminin ekolojik, ekonomik, sürdürülebilir 

sosyal gelişim unsurların dikkate alınması ve sürdürülebilir doğal kaynaklar ve çevre 

yönetiminin geniş prensiplerinin entegre edilmesi ve birleşik havza yönetiminin 

uygulanması, can ve mal güvenliğinin korunması  

 Politika entegrasyon ve uygulamalar:  Commonwelt ,eyalet ve yerel yönetim bazlı 

politikalar ve yasal dayanaklar 

 Taşkın probleminin tanımlanması: Yaşanmış olan taşkınlar, gelecekte yaşanacak olan 

ve artık risk ihtimali belirlenmesi. Alınan bütün yapısal ve yapısal olmayan önlemlere 

rağmen hala mevcut olan riskler artık risk olarak tanımlanmaktadır. 

 Risk farkındalığı: yerel halk taşkın tehlike ve riskinin etkileri hususunda 

bilgilendirilmelidir.  Uygun taşkın riski termonolojisinin geliştirilmesi, taşkın riskinin, 

taşkın tehlike ve risk haritaları ile yerel ajanslar ve EMA vasıtasıyla halka 

duyurulması 
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 Taşkın yönetim planlarının geliştirilmesi: Bunun için çoklu maksatları içeren adaletli 

bir plan gereklidir. Yerel ve eyalet ajansları taşkın hadisesini iyi tanımlayabilmeli, 

 Taşkın Acil Planları: Taşkın uyarı, önlem, kurtarma, yeniden inşa ve düzenleme 

çalışmalarını içerir taşkın riski ve kalıntı taşkın riskinin ilişkisinin göstergesidir.Taşkın 

acil planları Eyalet,Yerel Yönetim ve yerel ajansların bütün paydaşlar ile 

koordinasyonu neticesinde hazırlanır  

 Taşkın Haritaları 

 Yapısal ve yapısal olmayan önlemler 

 Kentsel altyapının bilimsel temellerde dizayn edilmesi 

 Performans göstergeleri ve veri temini 

 Uygun arazi kullanımı 

Çok yüksek riskli Yüksek riskli Orta riskli Düşük Risk 

Kırsal alan 

Dinlenme alanı 

Açık arazi 

Çevre 

Kırsal alan 

Dinlenme alanı 

Açık arazi 

Çevre 

Ticari alan 

Endüstriyel alan 

Eğlence mekanı 

 

 

Kırsal alan 

Dinlenme alanı 

Açık arazi 

Çevre 

Ticari alan 

Endüstriyel alan 

Eğlence mekanı 

Okullar 

Kamu Kurumları 

Karavan park 

Kuruluşlar 

Polis 

Kırsal alan 

Dinlenme alanı 

Açık arazi 

Çevre 

Ticari alan 

Endüstriyel alan 

Eğlence mekanı 

Okullar 

Kamu Kurumları 

Karavan park 

Kuruluşlar 

Polis 

Hastane 

Yaşlı evleri 

Müze-Kütüphane 

 

 Politika ve uygulamalar 

Etkili politika ve kanunlar taşkın planlamasında sivil ve kamu kurumlarının oluşumunu 

sağlar. Bunun için entegre bir politik çerçevenin bütün yerel ve eyaletlerde ajanslar düzeyinde 

oluşturulması gereklidir. Bunun  sağlanması için ; 

 Eyalet, Bölgesel Yönetim ve Commonwealth yönetimlerinin entegre stratejilerinin 

belirlenmesi ve birlikte çalışarak yasal, finansal, lojistik ve teknik desteğinin oluşturulması 

 Her bir Eyalet, Bölgesel Yönetim uygun yasalarla, düzenlemelerle, standartlarla, 

rehber dokümanlarla açık bir şekilde taşkın yönetimindeki sorumlulukları belirlenmelidir. 
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Her bir eyalet ve bölgesel yönetimde bir ajans taşkın yönetimi hususunda koordinatör 

görevindedir 

 Bütün karar vericiler taşkın yönetimi hususunda sorumlukları almaktadır 

 Sorumlu ajanslar olası bütün senaryolara göre taşkın yönetim planlarını yaparlar. 

 Yerel ajanslar Acil Durum Ajansı (EMA) ile birlikte insan gücü, ekipman ve altyapı 

desteği verir. Acil yönetim ve taşkın yönetim planları entegre olarak çalışır. 

 Bütün ajanslar taşkın yönetiminin gelişim ve uygulanmasında kamuoyu ile istişare 

etmelidir. 

 Bütün ajanslar planları zamanında uygulamalı özellikle arazi kullanım önlemleri 

kanuni  

Taşkın Yönetim Planları Ajanslar tarafından 5 yılda bir güncellenmektedir. 

4.4. Amerika’da Taşkın Yönetimi 

Amerika Birleşik Devletleri’nde taşkın risk yönetimi kapsamında yapılması gereken 

çalışmalar için Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (Federal Emergency Management 

Agency FEMA) tarafından 24 Mayıs 1977 tarihli 11988 sayılı kanun çıkarılmıştır. FEMA’nın 

ilgili personeli ve taşkın çalışmalarına dahil olan diğer bütün teknik ve idari profesyoneller 

(belediyeler, diğer federal kurumlar, mühendislik şirketleri ve araştırmacılar) bu rehber ve 

şartnamenin hedef kitlesi olarak ifade edilmiştir.  

Kararname FEMA tarafından çıkarılmış olsa da, Amerika’da taşkın risk yönetimi çeşitli 

birleşik devletler, eyaletler ve yerel yönetim kurumları arasında paylaşılan bir sorumluluktur. 

Ulusal olarak, FEMA başta olmak üzere Ordu Mühendislik Araştırma Kurumu ( US Army 

Corps of Engineers-USACE), Çevre Koruma Kurumu ( Environmental Protection Agency-

EPA) ve başka birçok Federal kurum tarafından taşkının oluşturacağı olası hasarların 

azaltılması ve sağlam bir taşkın risk yönetiminin oluşturulması açısından eyaletlere ve halka 

destek olacak dokümanlar hazırlamıştır. Bu dokümanlar, taşkın tehlike haritalarının ve taşkın 

risk haritalarının hazırlanmasına yönelik uyulması gereken teknik prosedür ve bunlarla ilgili 

koordinasyon ve dokümantasyon aktivitelerini düzenleyen şartname, rehber, bilgi notu ve 

diğer dokümanları birleştirir bir mahiyettedir.  

Taşkın yatağında bulunan arazilerin nasıl kullanıldığını ve taşkın yönetim usulüne uygun 

uygulamaların belirlenmesinde sorumlu yetkili merci eyalet ve yerel yönetimdir. Taşkın 

yatağının yönetim sorumluluğu olan bu mercilerin diğer görevleri sırasıyla, taşkının riskini 
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hafifletmekle ilgili Federal programların verimliliğinin ve Federal çapta taşkın hasarını 

azaltan altyapıların performansların belirlenmesi yer alır. Yetkili mercilerin taşkın risk 

yönetimi esasında karar verme sürecinde karşılaştıkları temel zorluklardan biri de ekonomik, 

sosyal ve çevre faktörlerini bütünleştirmek ve halk güvenliğini sağlamak için en uygun 

yöntemi belirlemektir.  

Gerek duyuldukça güncellenen, toplam 3 ana cilt ve 14 eklentiden oluşan bu kapsamlı 

yönetmelik farklı kaynaklı bütün taşkın modelleme ve haritalandırma çalışmalarının idari ve 

teknik boyutları konusunda detaylı bir referans ve yasal olarak bağlayıcı bir doküman 

mahiyetindedir. 

Taşkın Yönetim Kanunu birleşik devletlere ait tüm kurumların bir başkan sorumluluğu altında 

taşkının sebep olabileceği olası can ve mal kayıplarını ve sağlık problemlerini azaltmaya, 

çevre ve kültürel mirası korumaya yönelik her türlü uygulamaları yerine getirmesini 

gerektirmektedir.   

Bu rehber, kurumların taşkın havzasına etkisi olabilecek herhangi bir proje kapsamında 

yapılacak çalışmalarla ilgili karar verirken yerine getirmeleri gereken sekiz adımı 

içermektedir; 

 Hedef projenin taşkın havzasında bulunup bulunmadığını belirlemek. 

 Kamu bilgisine sunup, görüşler almak. 

 Taşkın havzasında hedef projenin gerçekleşeceği yere alternatif olabilecek havza içi 

ya da havza dışı başka yerleri tanımlamak ve değerlendirmek.     

 Uygulanmak istenen hedef projenin taşkın havzasına olası etkisini tanımlamak. 

 Eğer etki kaçınılmazsa, bu etkileri olabildiğince azaltabilmek için uygun bir şekilde 

gerekli önlemleri geliştirmek ve taşkın havzasını iyileştirip korumak. 

 Varsa başka alternatifleri tekrar değerlendirmek. 

 Bulguları sunmak ve halkla paylaşmak 

 Hedef projeyi uygulamak. 

 

1968 yılında FEMA tarafından, taşkın yönetimi mevzuatı ile gelecekteki taşkın zararlarını 

azaltmak ve mülk sahiplerinin potansiyel kayıplarına karşı ödenecek prim ile sigorta 

mekanizması yoluyla korunmasını sağlamak maksadıyla hazırlanan taşkın sigorta programı 
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çerçevesinde taşkın yayılım ve risk bölgelerini gösteren ve taşıdığı riske göre sigorta oranı 

değişen Taşkın Sigorta Oran Haritaları (Flood Insurance Rate Maps-FIRM) oluşturuldu.  

Ulusal Taşkın Sigortası Programı’nın maksatları; 

 Taşkın sigortası primleri aracılığı ile özel mülklere ait taşkın zararlarını taşkın 

alanında mülkü olanlara aktarmak. 

 Devlet yardımı sağlanmayan özellikle küçük taşkınlardan sonra taşkın alanlarında 

oturanlara ve mülk sahiplerine mali yardım sağlamak. 

 Yapılaşmayı taşkın tehlike alanlarından uzağa yönlendirmek. 

 Yeni ya da büyük oranda yenilenmiş yapıların taşkın hasarını en aza indirgeyecek ya 

da engelleyecek şekilde inşa edilmesini zorunlu kılmak. 

Her ne kadar FIRM’lerin esas amacı sigorta prim hesaplamalarına temel oluşturmak olsa da, 

bu haritalar aynı zamanda imar planlama ve acil afet yönetiminde de kullanılan temel 

verilerdendir. 

 FIRM’ler, taşkın yayılım bölgelerini, taşkının tekerrür sürelerini göz önünde bulundurarak, 

taşkın riski düşük, orta ve yüksek olmak üzere, taşkın suyunun hız ve derinliğine ve taşkın 

kaynağının cinsine (akarsu kaynaklı, kıyı kaynaklı vb.) göre değişen 10 ana bölgeye 

ayırtmıştır; Zone A, Zone AE, Zone AH, Zone AO, Zone A99, Zone AR, Zone V, Zone VE, 

Zone X, ve Zone D. Bu haritalar, taşkın modelleme ve analizi konusunda uzman olmayan kişi 

ve kurumlar tarafından da kolayca anlaşılabilecek formattadır.    

Ulusal Taşkın Sigortası Programı federal yönetim ve yerel yönetimler arasındaki karşılıklı 

anlaşmaya göre çalışır. Eğer yerel yönetimler taşkın alanlarındaki imarı Ulusal Taşkın 

Sigortası Programı kriterlerine uygun yerine getirirse, FEMA bu yerel yönetimlerdeki mülkler 

için taşkın sigortası sağlar. Bu düzenlemelere uygun inşa edilen yapılar daha az taşkın riski 

taşıdığından daha düşük primlerle sigorta edilebilir.  

FEMA’nın 1973’te çıkarttığı Taşkın Afet Koruma Yasası’yla beraber taşkın risk bölgesinde 

bulunan yerleşkeler için taşkın sigortası zorunlu hale getirilmiştir. 
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5. TAŞKIN YÖNETİM PLANI 

 

Taşkın Yönetimi yağış, akış, su baskını gibi bilimsel ve mühendislik sorunları yanı sıra insan 

ve sosyo-ekonomik konularda planlama, yönetim ve geliştirme içeren bütüncül bir yaklaşım 

göstermelidir. Taşkınlardan korunma ve taşkın zararının en aza indirilmesi yönetim 

planlarının maksadıdır. 

Taşkın etkilerini azaltmak için taşkın öncesi önleyici tedbirler, taşkın esnası ve taşkın sonrası 

alınacak olan yapısal ve yapısal olmayan tedbirler bir bütün olarak ele alınmalı ve yetkili 

kurumlarca uygulanmalıdır (Şekil 5.1). Uygulanan bu tedbirler Taşkın Yönetiminin temelini 

oluşturmaktadır.  

Taşkın Yönetiminde; Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın 

Risk Haritaları 3 aşamalı Taşkın Yönetim Planını oluşturur.  

 

Şekil 5.1 Taşkın Yönetim Planı Döngüsü 

 

5.1. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi 

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 su 

altında kalacak alanlar tahmin edilmektedir.     

Önleyici Tedbirler 

Mekansal Planlama 

Taşkın Kontrol 

Su tutma 

Farkındalık 

Sigorta 

Taşkın Sırasında 

Erken Uyarı 

Resarvuar Kontrol 

Arama Kurtarma 

Taşkın Sonrası 

Normal Hayata 
Dönüş Çalışmaları 

Yeniden inşa 

Organizasyon ve 
finansal yardım 
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Taşkın riski ön değerlendirmesini takiben, ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanlar 

belirlenmekte, belirlenen bu “potansiyel ciddi ölçüde taşkın riski taşıyan 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. 

Taşkın Yönetim Planları her altı yılda bir güncelleneceği için taşkın riski ön değerlendirmesi, 

taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları da güncellenecektir.  

5.1.1. Veri Temini ve Değerlendirme 

Taşkın riski ön değerlendirmesi erişilebilen ya da kolaylıkla ulaşılabilecek mevcut bilgilere 

dayanmaktadır. 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 taşkın riski 

taşıyan alanların belirlenmesini içermektedir. 

TRÖD aşamasında tehlike ve risk haritalandırması aşamalarının aksine taşkın alanlarının 

boyut açısından kesin ve net bir şekilde belirlenmesi gerekmemektedir, bunun yerine, taşkın 

yayılım alanının sınırları daha doğru bir şekilde belirlenecektir. TRÖD’nin maksadı kesin 

sonuçlara ulaşmak değil taşkının olumsuz sonuçları düşünülerek bir alanın diğer alanlara 

nazaran önceliklendirilmesidir.  

TRÖD aşamasında temin edilecek veriler kullanılacak yönteme göre değişiklik göstermesine 

rağmen modelleme metodu haricindeki tüm yöntemler dikkate alındığında gerekli olan en az 

veriler SYM, geçmiş taşkınlara ait bilgiler, alüvyon haritası ve arazi örtüsü haritası olarak 

sıralanabilir. Bunlara ilaveten detaylı nüfus bilgileri, imar planları vb. bilgiler TRÖD’nin daha 

sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

5.1.2. Ciddi Tarihi Taşkınların Değerlendirilmesi  

Taşkın Direktifine göre geçmişte meydana gelen taşkınların insan hayatına, çevreye, 

ekonomiye ve kültürel mirasa olan etkileri değerlendirilmesi gerekmektedir.  

5.1.2.1. Metodoloji 

Taşkınlar çok uzun zamandan beri meydana gelen hadiselerdir ve taşkınların etkileri farklı 

kurum ve kuruluşlarda, aynı zamanda insanların hafızalarında çok fazla bilgi birikimine yol 

açmıştır. Taşkın Direktifi(TD) kapsamında ele alınması gereken ekstrem olayları açıklamak 
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için hem son zamanlardaki hem de uzak geçmişteki olaylara ilişkin bu verilerin elde edilmesi 

önemlidir. 

Uzak ve yakın geçmişteki taşkın olaylarına dair bilgilerin kalitesi farklıdır ancak çoğu zaman 

söz konusu olgu ve/veya hasar tahmini açısından temel bilgiler mevcuttur. Geçmişe dair veri 

araştırması farklı araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilmektedir. 

 İdari veya dini kurumların ve belediyelerin eski arşivlerinde; 

 Riskin önlenmesi, kriz yönetimi ve su işlerinden sorumlu kurumlarda; 

 Gazetelerde; 

 Araştırma kuruluşlarında; 

 Uydu görüntülerinde; 

 Vatandaşların katkılarıyla; 

Taşkın kayıtlarının temin edilmesine müteakiben elde edilen veriler kalite ölçütüne göre 

mevcut verilere bağlı olarak farklı formatlarda ve farklı veri tabanlarında saklanabilmektedir. 

Son dönemlerde yaşanan taşkınlarla ilgili özellikle taşkın izleri ve taşkının büyüklüğü gibi 

verilerin saklanması için CBS programları kullanılabilir.  

İlk aşamada belgelenmiş kaynaklardan toplanan bilgilere dayanılarak yakın geçmişte 

meydana gelen büyük taşkınların bir envanteri oluşturulur. Bu envanter tehlike ya da etki 

(raporlanan hasarlar) açısından son zamanlarda yaşanan taşkınların belirlenmesini 

sağlamaktadır. Kaydedilen sonuçlara ilişkin bilgilerin büyük çoğunluğu ve olayın tanımına 

ilişkin bilgiler (yağış miktarı, akış debisi, kaydedilen su seviyeleri) taşkın olayından sonra 

farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda bulunmaktadır. 

  

5.1.2.2. Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi  

Tüm taşkın olaylarının insan hayatına, çevreye, ekonomiye ve kültürel mirasa olan etkileri 

değerlendirilerek ciddi tarihi taşkınlar seçilmelidir.  

Tarihi bir taşkının sonuçlarına ilişkin bilgi olmaması durumunda, taşkının önemli ve zararlı 

sonuçlara yol açmadığı düşünülmelidir. Bu durumda, söz konusu taşkının ön değerlendirme 

raporu tablosunda yer alması gerekmemektedir.  

Örnek olarak Tablo 5.1’de belirtilen her bir gösterge için eşik değerler belirlenebilir ve eşik 

değerin yalnızca bir tanesini bile aşması durumunda taşkın ciddi tarihi taşkın olarak 

nitelendirilebilir. 
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Tablo 5.1 Ulusal düzeyde ciddi tarihi taşkınların belirlenmesine yönelik göstergeler 

Kriter Kategorileri / Sonuç Türü  Gösterge  

İnsan Sağlığı Üzerindeki Sonuçlar  

Can Kaybı  

Etkilenen Sosyal Öğelerin Sayısı  

Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki 

Sonuçlar  

Etkilenen Ekonomik Öğelerin Sayısı  

Etkilenen Yol Km Uzunluğu  

Etkilenen Ev Sayısı  

Etkilenen Ekilebilir Alan   

Çevre Üzerindeki Sonuçlar  Etkilenen Kirlilik Kaynaklarının Sayısı   

Kültürel Miras Üzerindeki Sonuçlar  Etkilenen Kültürel Öğelerin Sayısı  

 

5.1.3. Gelecekte Meydana Gelmesi Muhtemel Taşkınlar 

TRÖD kapsamında ciddi tarihi taşkınlara ilaveten gelecekte meydana gelmesi muhtemel 

taşkınların da insan hayatına, çevreye, ekonomiye ve kültürel mirasa olan etkileri 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

TRÖD taşkın riskini değerlendirirken geçmiş taşkınların insan hayatına, ekonomiye, çevreye 

ve kültürel mirasa etkisi göz önüne alınarak ciddi tarihi taşkın olduğuna karar verilmektedir. 

Fakat bazı ciddi tarihi taşkınlar şu an için tarihi olmayabilir veya daha önceden meydana 

gelmiş taşkınlar sonuçları itibariyle şu an tarihi taşkın olarak nitelendirilebilir. Arazi 

kullanımındaki değişiklikler, su yapıları, iklim değişikliği vb. gibi nedenlerle taşkınlar geçmiş 

ile günümüz arasında farklılıklar gösterebilmektedir. 

5.1.3.1. Metodoloji 

Gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşkınların belirlenmesi maksadıyla muhtelif 

yöntemler kullanılabilmekle beraber, en iyisi yöntemleri birleştirmektir. Oldukça 

basitleştirilmiş bazı yöntemler (örneğin akarsu çevresinde bir tampon alan oluşturmak gibi) 

kullanılabilmektedir ancak TD’nin yaklaşımı gereği ekstrem olayların da ele alınması 

gerekmektedir. Bu şartlarda, tüm taşkın türleri için (nehir taşkınları, ani taşkınlar, deniz 

taşkınları…) ekstrem taşkın olaylarına yaklaşım yöntemlerini kullanmak en iyi seçenektir. 

Tercih edilen yöntem aşağıdaki yöntemlerin bir birleşimi olabilir: 
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• Coğrafi haritalara dayanılarak alüvyon birikintilerinin değerlendirilmesi yöntemi 

(coğrafi yaklaşım); 

• EXZECO Yöntemi (CBS yaklaşımı); 

• "Su seviyesinin yükselmesi" yöntemi (CBS yaklaşımı) 

• Flood Toolbox ile Gelecekte Olması Muhtemel Taşkınların Belirlenmesi•Bir Boyutlu 

Hidrolik Modelleme ile Gelecekte Olması Muhtemel Taşkınların Belirlenmesi 

5.1.3.2. Alüvyonların Değerlendirilmesi 

Modern alüvyon birikintileri taşkına meyilli olan alanların belirlenmesi için kullanılan 

verilerden biridir. Bu verinin kullanılmasında modern alüvyon birikintilerin geçmişte yaşanan 

taşkınları temsil ettiği ilkesine dayanılmakta ve dolayısıyla bu alüvyon birikinti alanlarının 

taşkınların yayıldığı alanlar olduğu düşünülebilmektedir.  

Coğrafi yaklaşım (jeoloji ve sedimantoloji) sular altında kalacak muhtemel maksimum alana 

ilişkin bir fikir sunmakta ve tehlike haritası bu fikirden yola çıkarak oluşturulabilmektedir.   

Modern alüvyon birikintileri taşkın riski ön değerlendirmesi yapılırken gelecekte olması 

muhtemel taşkınların belirlenmesi için yapılan yöntemlerden bir tanesidir. Yöntem genel 

olarak alüvyonların geçmişte yaşanmış taşkınlar neticesinde taşınan rüsubatın birikimi ile 

oluştuğunu varsayımına dayanmaktadır. Geçmişte meydana gelen taşkınlar sonucunda oluşan 

alüvyon alanlarının taşkın olabilecek alanların tümünü kapsadığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 5.2 Taşkınlar Sebebiyle Alüvyon Birikimi (BBC,2014) 
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Taşkınlar esnasında sağ ve sol sahilde sediment birikimi ile doğal bir sedde oluşmaktadır 

(Şekil 5.2). Sedde oluşumu suyun yavaşlaması neticesinde ilk önce daha ağır rüsubatların 

çökelmesi, bunu takiben taşkın ovasına yayılan suyun hızının daha azalması neticesinde yavaş 

yavaş rüsubatların çökelmesiyle alüvyon birikintileri oluşmaktadır (Şekil 5.4). Taşkından 

sonra ise akarsu rüsubatları tabana biriktirerek talvegin yükselmesine sebep olmaktadır (Şekil 

5.2). Taşkın esnasında ise sağ ve sol sahile biriktirerek akarsu taşkın ovasının oluşması için 

bir döngüye girmektedir. Uzun yıllarda taşkın ovası meydana gelmektedir.  

 

 
 

Şekil 5.3 Teras Bulunmayan Taşkın Ovasının Şematik Gösterimi (FEMA, 2006) 

 

Taşkın ovaları nehirlerin etrafında doğal olarak oluşmuştur. Akarsu hareketleri ile oluşmuş 

olan taşkın ovaları akarsuların yanında bulunan düzlüklerdir (Şekil 5.3). Nehirler hızlarının 

yüksek olduğu yerlerde yaptıkları oyulmaları, düzlüklerde ve hızın az olduğu yerlerde 

biriktirmektedir. Taşkın ovaları genellikle mansaba doğru hafif meyilli ve dıştan akarsuya 

doğru hafif meyilli olmaktadır.  

 

Şekil 5.4 Taşkın Yatağı (Ballais & vd., 2011) 
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Akarsuda meydana gelen tektonik hareketler, iklim değişikliği gibi yapısal değişiklik 

sebebiyle akarsuyun yatağı değişebilir. Akarsuyun tekrar aşındırması dengeye ulaşıncaya 

kadar devam eder. Bu aşamalar birkaç kez tekrar edebilir.  

Hidromorfolojik yaklaşım alüvyonların jeomorfolojik olarak incelenmesine dayanmaktadır. 

Hidromorfolojik yaklaşımın adımları aşağıda açıklanmıştır: 

 Vadinin fiziksel şekli, mekân ve zaman dikkate alarak temel teorik modeli, 

 Tarihi taşkınlar ile ilgili bilgiler, 

 Arazi kullanımı, 

 Özellikle taşkın esnasında, akarsuların hidrolik işleyişini etkileyecek insanlar tarafından 

yapılan yapılar. (Esposito & vd., 2013) 

Modeli uygulamak için akarsuyun temel ve önemli unsurlarını içeren drenaj havzalarına 

bölmek gereklidir. 

 Akarsuyun farklı özellikleri olan coğrafi birimlere bölünür: 

o Akarsu sahilleri ve alüvyon terasları  

o Düşük akım (baz akım) yatağı, ortalama akım yatağı ve yüksek akım yatağı olarak 

alüvyon alanları bölünmelidir.  

 Farklı yükseklikler yardımıyla katmanlar bölünebilir. 

 Akıma etki eden önemli yapılar (kanallar, vb.) 

 

 

Resim 5.1: Akarsuların Etrafında Görülen Teras (Taraça) Örneği (Özşahin & vd., 2014) 

  

Taşkının sınırlarını belirlemek için taşkın ovasının yeryüzü şekilleri özellikle de teraslar 

kullanılabilir (Resim 5.1). 
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Şekil 5.5 Pertuis Şehrinde Hidromorfolojik Yaklaşım İle Zonlara Ayrılması (Esposito & vd., 

2013) 

 

Yöntem genel olarak ele alındığında detaylı bir Sayısal Yükseklik Modeline ve bunun 

yanında çalışma yapılan havza hakkında bilgi sahibi olan uzmanların yapacağı yorumlara 

ihtiyaç duymaktadır. Eğer SYM’nin hassasiyetinin az olduğu veya uzman bilgisinin sınırlı 

olduğu durumlar varsa daha basitleştirilmiş olarak modern alüvyon tabakası tek bir zon 

oluşturması için kullanılabilir. 

5.1.3.3. EXZECO Yöntemi 

 

EXZECO topoğrafyaya dayanan akışın yoğunlaştığı yerleri tespit etmek için kullanılan 

kendini otomatik olarak yineleyen bir CBS yöntemidir. EXZECO (Extraction des Zones 

d'Ecoulements) akış bölgelerinin çıkarılması olarak tercüme edilebilir. EXZECO metodu 

genel olarak tüm drenaj ağının kullanıcı tarafından verilen sabit bir su yüksekliği ile (∆H) 

doldurulmasıdır. EXZECO metodu ARCGIS programı içinde uygulanmakta olup Fransa’da 

muhtelif havzalarda uygulanmıştır.  
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EXZECO D8 algoritmasına dayanmaktadır. D8 Algoritmasına göre sayısal yükseklik 

modelinin (SYM) her bir hücresindeki su komşu 8 hücredeki (kuzey, kuzeydoğu, doğu, 

güneydoğu, güney, güneybatı, batı ve kuzeybatı) en düşük yükseklikteki hücreye doğru aktığı 

kabul etmektedir. Akış yönü tespit edilmesine müteakip hücrelerin sularını hangi hücrelere 

ilettiği ve hücrelerdeki su birikimleri tespit edilmektedir. Drenaj ağının tespiti için belli bir 

eşik değer tespit edilerek eşik değerin üstündeki su birikimleri esas alınarak drenaj ağı 

belirlenmektedir.  

Bu yöntem akış konsantrasyon alanlarının tespit edilmesi için geliştirilmiştir. Yöntem, 

rastgele Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) sinyal ve akış birikimi hesaplamalarına dayanarak 

drenaj ağının kullanıcının seçtiği yükseklik parametresiyle doldurulmasını sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 5.6 EXZECO Suyun Akışının Sistematik Görünümü D8 Algoritması (Cerema, 2010) 

 

Şekil 5.6’de örnek olarak 3’den büyük drenaj toplanma alanı seçilerek drenaj ağı 

oluşturulmuştur. (Cerema, 2010) 

EXZECO yöntemi Fransa’da farklı su tutma alanlarında uygulanmıştır. Uygulama bitiminde, 

verilen su yüksekliğiyle (∆H) drenaj ağının doldurulmasına karşılık gelen bir alan elde 

edilmektedir. 

Doldurma yüksekliği ∆H, su toplama alanının yüzeyi S ve Sayısal Yükseklik Modeli 

(SYM’ye bağlı bir grid çözümüyle) modelin girdilerini oluşturmaktadır. Drene edilmiş 

maksimum alanın rasterı (akış birikimi sayesinde hesaplanmış) ve drene edilmiş yüzeyle 

sınıflandırılan akış konsantrasyon alanının poligon yüzeyi ise yöntemin çıktılarıdır.  

Şekil 5.7(a) da başlangıçtaki ve sonraki görüntüler verilerek yineleme süreci gösterilmiştir. 

SYM’nin sinyalleri çıkış noktasını (daha geniş bir yüzeyi drene eden nokta, örn. Dip nokta) 
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değiştirmektedir. Bu işlemi birçok kez tekrar etmek orijinal çıkış noktası ve yukarıdaki ∆H 

metresi arasındaki bütün noktaların durdurulmasına yol açmaktadır. Noktalar 6 tekrardan 

sonra maksimum tahliye yüzeyi piksellerini konumlandırmaktadır. Şekil 5.7(b) ve  Şekil 

5.7(c) 1 ila 1000 tekrar arasındaki akış birikiminin büyüklüğünü göstermektedir. 

 

 

Şekil 5.7 EXZECO : (a) yatay kesit görünümü; (b-c) üstten görünüm; (d) b-c gösterim 

 

Bu yöntem yüzeysel akış taşkın tehlikesi ön değerlendirmesine katkıda bulunabilir. Ancak, bu 

yöntemle elde edilen otomatik sonuçlar kullanılırken yine de dikkatli olunmalı ve düz 

yüzeylerde gözlemlenen sorunlar çözülünceye kadar analiz edilmelidir. Bu tür bir 

metodolojinin uygulanmasında SYM kalitesi ve kullanılabilirliği son derece önemlidir.  

EXZECO metodolojisi genel olarak iteratif bir süreç olup ArcGIS Model Builder’da 

geliştirilmiş olduğundan kullanımı kolaydır. Aşağıda açıklanmaktadır: (Pons & vd., 2010) 

 Her iterasyonda SYM’nin her gridi rasgele olarak 0 ile daha evvelden belirlenen su 

yüksekliği (ΔH) arasındaki bir değerle doldurulmalıdır. (girdi parametresi 1) 

 İkinci aşamada su ile doldurulmuş SYM üzerinde akış yönü ve akışın toplandığı gridler 

hesaplanmalıdır.   

 Akışın toplandığı gridlerin tümü mukayese edilerek en fazla su toplanan gridler 

belirlenmelidir. 

 N iterasyondan (girdi parametresi 2) sonra, drene olmuş yüzey eşik değeri (girdi 

parametresi 3) belirlenerek her gridin su altında kalıp kalmadığı belirlenmelidir.  

 Sonunda isteğe bağlı olarak su toplanan gridlere su ile doldurulmuş alanlar ilave edilebilir. 

 Modelin girdileri 2 veya 3 parametre ve SYM’dir. Modelin oluşturulmasında ve 

geliştirilmesinde çözünürlüğü 25 m ve yükseklik değerleri tamsayı olan Fransız Ulusal 

SYM kullanılmaktadır. 
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 Programın çıktıları en yüksek drene olmuş alanların raster (akış birikiminden 

hesaplanmaktadır) ve drenaj alanına göre sınıflandırılmış akımın yoğunlaştığı alanların 

poligon olarak gösterimidir. 

 Şekil 5.7(a)’ da başlangıçtaki ve sonraki görüntüler verilerek yineleme süreci 

gösterilmektedir. SYM’nin sinyalleri çıkış noktasını (daha geniş bir yüzeyi drene eden 

nokta, örneğin dip nokta) değiştirmektedir. Bu işlemi birçok kez tekrar etmek orijinal çıkış 

noktası ve yukarıdaki ∆H metresi arasındaki bütün noktaların durdurulmasına yol 

açmaktadır. Noktalar 6 tekrardan sonra maksimum tahliye yüzeyi piksellerini 

konumlandırmaktadır. Şekil 5.7(b) ve Şekil 5.7(c) 1 ile 1000 tekrardaki akış birikimini 

göstermektedir. 

 25 m çözünürlüklü tamsayı yükseklik değerleri olan SYM verisi kullanılarak oluşturulan 

model ani taşkınları tanımlamakta yetersiz kalabilmektedir. 

 Ancak, bu yöntemle elde edilen otomatik sonuçlar kullanılırken dikkatli olunmalı ve düz 

yüzeylerde gözlemlenen sorunlar çözülünceye kadar analiz tekrar edilmelidir. Bu 

yöntemin uygulanmasında SYM kalitesi ve kullanılabilirliği son derece önemlidir. 

5.1.3.4. Su Seviyesi Yükseltme Metodu 

Su seviyesi yükseltme yöntemi temel verileri; SYM gridi, nehir hattı (nehir yatağı kanalı ya 

da nehir yatağı talvegi) ve farklı noktalarda su seviyesindeki yükselmeleri (veya profilleri) 

olan ve Romanya’da geliştirilen basitleştirilmiş bir yöntemdir. 

Su seviyesinin yükselmesi talvegin yüksekliğinin üzerinde göreceli bir yükseklik değeri 

olarak ifade edilmektedir.  

Yöntemin geniş bir alanda uygulanması için veri kalitesi geliştirme ve işleme açısından bazı 

aşamalardan geçilmesi gerekmektedir. İlk aşamada, söz konusu havzanın kendine özgü iklim 

koşulları göz önünde bulundurularak minimum drenaj alanı eşiği belirlenmektedir. 

İşlemin en önemli kısmı her su seviyesi yüksekliği değerinden geçen nehir yatağı kanalından 

yeni bir dikey yüzeyin oluşturulmasıdır. Bu yeni yüzey aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak 

oluşturulabilmektedir:   

 Nehir boyunca sabit bir su seviyesi yükselmesi, bu sayede su seviyesi yüksekliğinden 

talveg yüksekliğinin çıkarılmasıyla elde edilen su tabakası her noktada aynı 

olmaktadır. 
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 Biri kaynak noktası biri nehrin mansap noktası (savak) için olmak üzere iki farklı su 

seviyesi yüksekliği değeri belirlenebilir.   

 Her kesit için belirli bir seviye kullanarak çok daha karmaşık bir model geliştirmek 

mümkündür: 𝑍1 + ℎ1 kesit 1 için yükseklik 1, 𝑍2 + ℎ2 kesit 2 için yükseklik, vb. Burada 

“𝑍” talveg yüksekliğini, “ℎ” ise her kesit için su seviyesinde meydana gelen 

yükselmeyi temsil etmektedir (Şekil 5.8). 

  “Su seviyesi yükseltme yöntemi” hesaplamaları daha çok zaman alsa bile her nehir 

için ayrı ayrı uygulamaya elverişlidir. Ancak, bir seferde birden fazla nehirde 

uygulanmasına karar verilmesi durumunda, bir sonraki aşama sonuçların gösterdiği 

taşkına meyilli alanları nehirlere göre bölmek olacaktır.  

Bu yöntem sahil bölgelerinde, kaynağı deniz suyu olan taşkınlar için de uygulanabilmektedir. 

 

Şekil 5.8 Su Seviyesi Yükseltme Metodunun Şematik Gösterimi:  

A) Su Seviyesi Yüksekliği İçin Sabit Değerin Kullanılması; B) İki Farklı Değerin Kullanılması 

 

Taşkına meyilli alanların tespitinde CBS ve uzaktan algılamalı metotların kullanımı önem arz 

etmektedir. Klasik hidrolojik analiz genel olarak mekânsal veriden ziyade noktasal veriye 

dayanmaktadır.  

Su seviyesi yükseltme yöntemi genel olarak CBS tabanlı olarak suyun biriktiği alanları tespit 

için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir.  
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Su seviyesi yükseltme yöntemi özet olarak su seviyesinin talvegden belli yükseklikte (sabit 

veya tedricen değişen) suyun olması durumunda su altında kalacak alanların tespit edilmesine 

dayalı olarak PCTRTA’ların belirlenmesidir.  

Su seviyesi yükseltme metodunda SYM’ye ek olarak nehir talvegini kullanmaktadır ve 

tahmin edilen su yüksekliğini birbirini takip eden profillerde gösterilmesine imkân 

sağlamaktadır. 

SYM elde edilmesine müteakip havzaya özgü iklim koşulları göz önünde bulundurularak 

minimum drenaj alanı için eşik belirlenmektedir. Eşik üzerinde kalan drenaj alanlarına sahip 

akarsulara tatbik edilecek su yüksekliği belirlenir. Su yüksekliği bütün havza için sabit 

belirlenebileceği gibi memba ve mansap için farklı olarak belirlenebilir. Memba ve mansap 

için farklı belirlendiği durumlarda iki nokta arasındaki su yüksekliği membadan mansaba 

doğru tedricen artmaktadır.   

Su yükseltme yönteminin temel adımları: 

 Nehir talveg hattının sürekli halden noktaya dönüştürülmesi, CBS programında çizgi 

olarak belirtilen nehir talveg hattının noktalara dönüştürülmesi 

 Her noktaya yükseklik (z) değeri atama 

 Yükseklik değerine su yüksekliğini ilave ederek su seviyesini belirleme 

 Talveg noktalarını birleştiren bir Thiessen poligonu oluşturulması 

 Oluşturulmuş olan poligona su seviyesinin aktarılması 

 Öz nitelik tablolarına aktarılmış olan su yüksekliklerini kullanarak Thiessen poligonun 

tekrar oluşturulması 

 Thiessen poligonu yükseklik değerinden (su yüksekliği) SYM değerlerinin çıkarılması 

neticesinde: 

o Pozitif değerler: Su altında kalan alanları gösterir 

o 0 değeri: Su altında kalan alanın sınırlarını gösterir. 

o Negatif değerler: Su altında kalmayacak alanları gösterir. 

 Pozitif değerler seçilir. 

 Taşkına meyilli alanların, nehir kenarındakiler, diğer taşkına meyilli alanlar ve seddelerin 

dışında kalan taşkına meyilli alanlar olarak bölünmesi. Bu adım sadece su seviyesi sedde 

yüksekliğinden az olması durumunda gereklidir. (Stanciu & vd., 2009) 
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Su yükseltme yöntemindeki en büyük zorluklar çok fazla CBS adımı içermesi ve SYM’nin 

olması gerektiği kadar hassas (hassasiyet derecesi, çözünürlüğü havzanın özelliklerine göre 

farklılık arz edebilir) olmamasıdır. 

Su yükseltme yöntemi sabit su yüksekliği seçilmesi memba ve mansap için farklı su 

yüksekliği seçilmesine göre nispeten daha kolay olarak uygulanabilmektedir. Ayrıca farklı 

nehirlerde farklı su yükseklikleri kullanılabilmesi sebebiyle daha detaylı sonuçlar elde 

edilebilmektedir. 

5.1.3.5. Flood Toolbox ile Gelecekte Olması Muhtemel Taşkınların Belirlenmesi 

Taşkınların yayılım alanını tespit etmek için ve taşkınlarla ilgili muhtelif konularda paket 

programlar geliştirilmiştir (Şekil 5.9). Hidrodinamik modellerin karmaşıklığından, modelin 

çalıştırılmasının pahalı ve model için çok fazla veri gerekmesi nedeniyle potansiyel taşkın 

riski altındaki alanların önceliklendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. PFRA Tool (TRÖD 

aracı), nehir taşkınlarını önceliklendirilmesi maksadıyla oluşturulmuştur. (DHI, 2011) 

Yöntem modellemeye dayanmamakta olup arazi kullanımını, yamaç eğimlerini ve eğer 

mevcut olması durumunda geçmiş taşkınların yayılım alanlarını analiz ederek PCTRTA’lar 

belirlemektedir (Şekil 5.10).  

 

Şekil 5.9 Taşkın Yayılım Alanları (Mårtensson, 2012) 

 

Yöntem kullanarak belli bir eşik değerin üstündeki gelecekte olması muhtemel taşkınlar 

belirlenir. Arazi kullanımı dikkate alınarak insanlar üzerindeki ve gayrimenkuller üzerindeki 

etkileri belirlenir.  
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Şekil 5.10 Belirlenen PCTRTA’lar (Mårtensson, 2012) 

 

Ayrıca CBS tabanlı olmakla birlikte çalışırken başka programa ihtiyaç duymamaktadır. 

Çalışma alanının tümü için homojen sonuç elde etme imkânı sağlar.  

5.1.3.6. Bir Boyutlu Hidrolik Modelleme ile Gelecekte Olması Muhtemel Taşkınların 

Belirlenmesi 

Taşkın riski ön değerlendirmesi hidrolojik ve hidrolik modelleme ile yapılabilir. Ancak 

hidrolojik ve hidrolik modelleme için veri gereksiniminin fazla olması sebebiyle 

yapılabilirliği sınırlı olmaktadır. Akarsularda ve çevresindeki taşkın yataklarında, su 

yüksekliğinin tespit edilmesi maksadıyla geliştirilen muhtelif hidrolik modeller 

bulunmaktadır. Bu modellerden biri Amerikan Hidrolojik Mühendislik Merkezi tarafından 

geliştirilmiş olan HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) 

programıdır. Ücretsiz olması ve programın tüm dünyada ve Türkiye’de kullanımın yaygın 

olarak kullanılmasına yol açmıştır. Bu sebeple modelleme esnasında karşılaşılan problemler 

kolay çözülebilmektedir.  

Hidrolik modelleme HEC-RAS programı ayrıca kritik altı, kritik üstü veya karışık akım 

rejimlerine göre su yüzeyi profillerini de çıkarmaktadır. Bu analizler gerçekleştirirken tek 

boyutlu enerji denklemleri ve momentum denklemleri kullanmaktadır. Sürtünme katsayıları 

kullanılarak enerji kayıpları hesaplanmaktadır. HEC-RAS modelinin kullanacağı veriler CBS 

programları vasıtasıyla hazırlanabilmekte ve veri girişi sistematik olarak ve daha az hata ile 

girilebilmektedir. HEC-GeoRAS programı HEC-RAS programı için geliştirilmiş olan CBS 

ara yüzüdür. Hec-GeoRAS; ArcGIS ve Hec-RAS arasında köprü görevi gören, Hec-RAS’ ta 

hidrolik analiz yapmak için gerekli geometrik verilerin ArcGIS ile analiz edilip Hec-RAS’a 

aktarılmasını ve hidrolik analiz yaptıktan sonra bulunan sonuçların görüntülenmesi 
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maksadıyla su yüzü kotlarını içeren çıktıların ArcGIS’e aktarılıp haritalanarak görselleşmesini 

sağlayan hazır bir makro programdır. Hec-GeoRAS programı, sadece su yüzü profili olan 

çıktıların taşkın yayılım alanı olarak görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. CBS yazılımları 

kullanarak, grid formatındaki yükseklik verilerinden drenaj havzaları, drenaj ağları 

belirlenebilmekte ve drenaj havzası verileri hesaplanabilmektedir. 

Bu veriler ile HEC-GeoRAS programında ilgili havza, havza karakteristikleri ve nehir 

enkesitleri otomatik olarak belirlenerek HEC-RAS için geometrik altlık verileri 

oluşturulabilmektedir. 

Nehir üzerinde alınan en kesitlerde bu taşkın debilerinin simülasyonu oluşturularak taşkın 

yayılım alanları belirlenmelidir. 

Yeşilırmak Havzasında yapılan bir boyutlu çalışma neticesinde nehir yatağından suyun taştığı 

noktalar (kırmızı) ile belirlenmiştir (Şekil 5.11).  

 

Şekil 5.11: Bir Boyutlu Modelleme Sonucu Taşkın Yaşanan Yerler 
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5.1.3.7. Gelecekte Meydana Gelmesi Muhtemel Taşkınların Değerlendirilmesi 

Metodoloji kısmında bahsedilen metodların bir veya bir kaçı ile belirlenen gelecekte meydana 

gelmesi muhtemel taşkınların yayılım alanları için bir veya daha fazla kriter belirlenerek insan 

hayatına, çevreye, ekonomiye ve kültürel mirasa olan etkileri değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşkınların yayılım alanları eğer mevcut olması halinde 

imar planları veya şehir yerleşimini gösteren katman ile kesiştirilerek PCTRTA (Potansiyel 

ciddi taşkın riski taşıyan alanlar) alanı oluşturulur. Nüfus bilgilerini ihtiva eden detaylı 

haritaların mevcut olması halinde nüfus haritası ile kesiştirilmesi taşkınların insan hayatına 

etkisinin tespiti açısından daha faydalı olacaktır.  

Taşkınların insan hayatına etkisinin tespit edilmesine benzer şekilde çevreye, ekonomiye ve 

kültürel mirasa olan etkileri de (eğer mevcut olması halinde) haritalardaki ilgili katmaların 

kesiştirilmesi suretiyle bulanabilir. Her bir faktöre göre farklı kriter belirlenerek hangi 

alanların PCTRTA olarak tespit edilmesi gerektiği belirlenmektedir.  

5.1.4. Taşkın Riski Altında Olan Alanların Belirlenmesi 

Ciddi tarihi taşkınların değerlendirilmesi ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşkınların 

değerlendirilmesiyle bulunan taşkın alanları PCTRTA alanı olarak belirlenir. 

 

Şekil 5.12: Taşkın Riski Altında Olan Alanlar  

(Sakarya Havzası Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi) 
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5.2. Taşkın Hidrolojisi 

Taşkın modellemesinde kullanılan tekerrür debileri değişik tahmin yöntemleri ile hesaplanır. 

Bu yöntemler havzanın büyüklüğü ve karakteristik özelliklerine, yapılacak taşkın çalışmasının 

detay seviyesine, girdi donelerinin mevcudiyetine ve hidrolik modelin ihtiyacına göre değişir. 

Kullanılabilecek temel yöntemler; akım ölçüm istasyonlarından elde edilecek olan pik debi 

zaman serilerine uygulanacak istatistiksel analizler, akarsu havzası için mevcut bölgesel 

taşkın yineleme eğrileri veya havza için geliştirilecek olan hidrolojik model olabilir. 

Taşkın debilerinin hesaplanmasında iki alternatif yöntem önerilmektedir.  

1. Taşkın frekans analizi 

2. Yağış-akış modeli 

Taşkın debileri su derinliğine ve hız ölçüm verilerine bağlı olarak istatiksel analizlerle 

hesaplanabileceği gibi önceden belirlenmiş bölgesel veriler baz alınarak da hesaplanabilir. 

Son yıllarda temel hidrolojik model girdi verilerine dijitial ortamda ulaşılabilmesi sebebiyle, 

yağış-akış modeli taşkın debisi hesaplamalarında daha sık kullanılmaktadır. Taşkın tekerrür 

debileri, akarsu gözlem istasyonlarında ölçülen pik debi ve akış yüksekliklik ölçüm 

değerlerine uygulanacak istatiksel analizler ile hesaplanabilir. Ayrıca, akarsu havzası için 

hazırlanan bölgesel taşkın yinelenme analizleri ve uygun sentetik yöntemler kullanılmaktadır. 

Ayrıca yağış istasyonlarına ait yılda günlük maksimum yağışların istatiksel analizlerinden 

faydalanılarak uygun sentetik yöntemler kullanılabilir. 

Bir akarsuyun taşkın debisinin bilinmesi hidrolojide pek çok sorunun çözülmesi için 

gerekmektedir. Yapılması düşünülen tesise göre bazen toplam hacim, bazen pik debi bazen 

her ikisi birden bilinmesi gerekmektedir.  Ancak çoğu zaman belli dönüş aralığı için yeterli 

kayıt bulunmadığından sentetik ve deterministik yöntemler kullanılarak hesaplar 

yapılmaktadır. Taşkın debilerinin hesaplanmasında için birçok yöntem bulunmakla beraber 

birim hidrograf yöntemlerinin daha gerçekçi sonuçlar verdiği bilinmektedir 

Taşkın debisini ölçme yöntemleri; gözlemlerle, formüllerle, akım verileri ve birim 

hidrograflarla bulunmasıdır. 

 Akarsu yatağındaki taşkın debisini doğrudan ölçme (muline, tuz 

konsantrasyonu gibi yönt.) 

 Akarsudaki su seviyesi yardımıyla taşkın debisinin belirlenmesi 
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 Akarsu havzasının özellikleri esas alınarak geliştirilen ampirik formüller 

(Fuller, Mac-Math gibi) 

 Taşkın debisi yanında taşkın hidrografını ve diğer özelliklerini veren 

yöntemler (çeşitli birim hidrograf yöntemleri gibi) 

 Muhtemel en büyük taşkınların hesabı 

 Taşkın tekerrür hesapları için istatistik yöntemlerin taşkın hidrolojisine 

uygulanması yöntemleri (Normal, LogNormal, Pearson Tip III gibi) 

 Taşkınların hidrolojik analoji ile hesabı 

 Taşkınların 1, 2 veya 3 boyutlu matematik yöntemlerle hesabı  

 Taşkın Kontrol Önlemleri 

 Taşkın öteleme yöntemleri  

Gözlemlerle taşkın hesabında aynı havza içinde veya civardaki benzer havzaların akım 

gözlemlerinden faydalanılır. Bu yöntemde ölçüm yapılacak benzer havzanın akış katsayısı 

bulunmakta daha sonra hesabı yapılacak havza için bu katsayı kullanılarak hesabı yapılacak 

olan havzanın taşkın pik değeri bulunmaktadır. 

Akım verileri ile taşkın hesabında, taşkının tekerrür periyodu önemli olup istatistiksel 

metotlardan faydalanılır. Bu metotlara örnek olarak Fuller, Foster, Hazen, Slade, Gumbel, 

Log-Pearsen Tip III sayılabilir. 

Birim hidrograf; akım gözlemlerinden elde edilmekte olup sentetik olarak birim hidrografı 

bulmak da mümkündür. 

Gözlemlerle birim hidrografı bulmak için havza alanının 5000 km
2
’den küçük olması, 

havzada limnigraflı akım gözlem istasyonunun olması ve yeterli yağış istasyonun olması 

gereklidir.  Havzada akım gözlem istasyonu bulunmadığı takdirde birim hidrograf sentetik 

yöntemlerle (DSİ sentetik, Mockus ve Snyder vb.) bulunur.   

(2.Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu) 
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5.2.1. Taşkınların Deterministik Yöntemlerle Hesabı  

Drenaj alanında taşkın debisinin hesabı için geliştirilen formüller, geliştirildikleri drenaj 

alanlarının büyüklükleri ve iklim koşulları aynı olmadığından farklı değerler göstermektedir. 

5.2.1.1. Fuller Yöntemi (1914) 

Fuller’in çalışması belki de bu alanda yapılan ilk çalışmalardan olup hala günümüzdeki 

araştırmalara öncülük ettiği söylenebilir. Daha sonraları hidrolojistler Fuller’in yapmış olduğu 

çalışmayı geliştirerek kendi ülkelerindeki havzalarda uygulamışlardır. Fuller, yağış alanı 3,06 ile 

151.592 km
2

 arasında değişen 24 nehir havzasında yaptığı araştırma sonucunda; yağış alanı ile 

anlık pik akım arasında şöyle bir bağıntı elde etmiştir. 

 

Qt Q.(1



 Bu eşitlikte Qt tahmin edilen anlık pik akımı (m
3
/s), Q maksimum ortalama günlük akımı (m

3
/s) 

A yağış alanını (km
2
) göstermektedir. 

 

Daha sonraları birçok araştırmacı Fuller’in öne sürmüş olduğu yöntemi geliştirerek çalıştıkları 

bölgelere ait farklı denklemler elde etmişlerdir.  

 

5.2.1.2. Silva ve Tucci Yöntemi (1998) 

Silva ve Tucci yaptıkları çalışmada anlık pik akım ile ortalama günlük akımlar arasında bir pik 

akım katsayısı tahminine ulaşmak için hidrolojik bir model tasarlamışlardır. Sahalardan alınan 

verileri analiz etmek için iki metod kullanmışlardır. 

1) Tüm gözlenen verilere grafiksel analiz ve regresyon uygulaması. 

2) Pik akım ile ortalama günlük akım verilerinin istatistiksel analizi. 

Silva ve Tucci hem fiziksel coğrafik değişkenleri içeren grafiksel analizi hem de çoklu regresyon 

analizi uygulayarak klasik loglineer model geliştirmişlerdir. 

 

C aAb Lc Dd Te 

 

Bu eşitlikte C anlık pik akım ile ortalama günlük akım arasındaki oran, A,L,D ve T havzanın 

fiziksel ve coğrafik karakteristikleri, a= regresyon sabitini, b,c,d ve e ise regresyon katsayılarını 

göstermektedir. Silva ve Tucci’nin öngördüğü denklemin üzerine araştırmacılar havzanın fiziksel 



 

 

117 

ve coğrafik karakteristiklerinin yerine konsantrasyon zamanını kullanmayı denemişler ancak 

sonuç alamamışlardır. 

 

5.2.1.3. Sangal Yöntemi (1983) 

Deterministik tahmin yöntemlerinde ikinci tip yaklaşımlar yani ardışık günlük ortalama akımların 

kullanımında Linsley ve diğerlerinde (1949) iki tane öncülük edecek yöntem tanımlanmıştır. İlki 

Jarvis (1936) diğeri ise Langbein (1944) tarafından öngörülmüştür. Günümüze daha yakın 

zamanda ise araştırmacılar tarafından iyi bilinen teknik Sangal (1983) tarafından öngörülendir. 

Langbein’in metodu Linsley ve diğerlerinde (1949) bir diyagram ile temsil edilmektedir. 

Diyagramda pik akım ile maksimum günlük akımın oranı, önceki ve sonraki günlerin maksimum 

akımlar oranın bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. 

 

Jarvis ise çok sayıda pik boşalımları, anlık pik akımların görüldügü günleri ve 24 saat içindeki 

maksimum dönüş noktası verileri sunmuştur, fakat bu veriler genellendirilmiş bir sonuç ortaya 

koymasına yetmemiştir. Sangal(1983) öngörüsünü üçgensel hidrografa dayandırarak aşağıda yer 

alan denklemi ortaya koymuştur. 

 

Q t 4 Q2- Q1- Q3)/2 

 

Bu eşitlikte Qt tahmin edilen anlık pik akım(m3/s), Q2 anlık pik akımın ölçüldüğü günkü gözlenen 

ortalama günlük akım(m3/s), Q1 ve Q3 sırasıyla bir önceki ve bir sonraki günlerin ortalama günlük 

akım(m3/s) değerleridir. 

 

Sangal, çalışmasında birbirini takip eden üç günün ortalama günlük akım değerlerini kullanmıştır. 

Yöntemini Kanada’nın Ontario eyaletindeki akarsular üzerindeki 387 gözlem istasyonundan 

aldığı 3.946 istasyon-yıl akım verisi ile test etmiştir. Yöntem, makul düzeyde doğrulukla ama 

daha çok aşağı meyilli küçük havzalarda iyi sonuçlar vermiştir. 

 

Sangal’ın kullandığı verilerin neredeyse yarısının donma-erime akışlarından alınmasına rağmen 

yöntem, Güney Brezilya’daki hidroelektrik santrallerin hazne fizibilite çalışmalarında geniş 

anlamda tatbik edilmiştir. Yağış alanı 1.000 km
2

 ‘den fazla olan havzalarda Sangal yöntemi 

uygulandığında hesaplanan anlık pik akım değerlerinin (yaklaşık %50) gözlenenlerden büyük 

ölçüde fazla sonuç verdiği saptanmıştır. Bu, yüksek anlık pik akım tahminlerinin araştırmacıları 

Sangal metodunu revize etmeye yöneltmiştir.  
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5.2.2. HİDROGRAF 

Bir akarsu kesitinden birim zamanda geçen suyun miktarının zamanla değişimi gösteren grafiğe 

hidrograf denir. Başka bir deyişle hidrograf, yağış sonrasında ortaya çıkabilecek debinin zamanla 

değişiminin gösterir. 

Hidrograf analizlerinde debi birimi genellikle “m3/sn”dir, ancak küçük dereler için “lt/sn” olabilir. 

Yağış şiddetinin zamanla değişimini gösteren hiyetografla hidrografın kıyaslanması yağış – akış 

ilişkisi hakkında bilgi vermektedir (Şekil 5.13). 

 

 

Şekil 5.13: Tekil Hidrograf ve Hiyetograf 

 

5.2.2.1. HİDROGRAFIN ELEMANLARI 

Hidrografın şekli gerek havzanın, gerekse yağışın özelliklerine bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Tipik bir hidrograf simetrik olmayan bir çan eğrisi şeklindedir (Şekil 5.14). 

 

 

Şekil 5.14: Hidrografın Elemanları 
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a) Yükselme Eğrisi 

Şekil 5.14’de görüldüğü gibi AB eğrisi boyunca debi zamanla artış göstermektedir. Bu 

eğrinin şekli yağışın özelliklerine ve havza parametrelerine bağlıdır. Yağışın 

başlangıcından itibaren zaman geçtikçe havzanın üst kısımlarından gelen suların 

katkısının artması nedeniyle eğri genellikle yukarıya doğru iç bükeydir. 

b) Tepe Noktası (Pik): 

Hidrograf eğrisi boyunca bir noktada debi maksimum değere ulaşır. Bu noktaya tepe 

noktası denmektedir. 

Yağış şiddetinin (birim zaman aralığında toplanan yağış miktarı) en az geçiş süresine eşit 

bir zaman boyunca değişmemesi halinde debi belli bir süre sonra sabit bir değerde 

kalmaktadır. Fakat havza biçiminin ve yağış dağılımının düzensizliği bu durumda bile 

debinin maksimum değerde sabit kalmasını önlemektedir. 

Yağışın başlangıcında, nehirdeki su seviyesi ve dolaysıyla akış debisi düşüktür. Su 

seviyesi yükselişe başlamadan önce belirli bir zaman süresi gereklidir. Bu zaman dilimine 

gecikme zamanı denir ve gecikme zamanı boyunca yağış suyu bitkilerde tutma, sızma ve 

göllenme (biriktirme) şekillerinde havzada tutularak akışa dönüşmez. 

Tepe noktası ile hiyetografın (zamana göre yağış şiddetini gösteren grafik) ağırlık merkezi 

arasındaki zaman aralığı olarak da tanımlanan gecikme zamanı yağışın havza üzerinde ve 

zaman içinde dağılış şekline bağlıdır (Şekil 5.15). Ayrıca gecikme zamanı ve pik debi 

üzerinde havza biçiminin ve akarsu ağının özelliklerinin de etkisi vardır. 

 

 

Şekil 5.15: a) Havza Üzerindeki Yağış Dağılışına Göre Oluşan Hidrograflar b) Yağışın Havza 

Üzerindeki Hareket Yönüne Göre Oluşan Hidrograflar (Göl, 2013) 
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Havza üzerinde uniform dağılmış bir yağış halinde tepe noktası yağışın bitmesinden sonra 

görülmektedir. Havza üzerinde tabaka halinde tutulan yağışın etkisiyle tepe noktası ileriye 

kayar ve maksimum debi azalır. Debi havza üzerinde üniform dağılmamışsa yağış merkezi 

çıkış noktasına yaklaştıkça tepe noktası öne gelir. Yağış şiddetinin zamanla değişmesi 

halinde ise şiddetli yağışlar başlangıçta görüldüğünde, tepe noktası öne gelir ve pik debi 

azalır. Havza üzerinde yağışın membadan mansaba ilerlemesi halinde maksimum debi 

artar, tepe noktası daha geç görülür. 

 

c) Çekilme (Alçalma) Eğrisi: 

BD eğrisi boyunca debi zamanla azalmaktadır. Yükselme eğrisine göre daha yatık olan 

eğrinin şekli özellikle havzanın karakterine bağlıdır. Eğrinin üst kısmı yüzey kanallarında 

toplanan suyun boşalmasını ve yüzey altı akışını gösterir. Eğrinin taban suyu akışını 

gösteren alt kısmı (CD) yağıştan çok az etkilenir. Taban suyu akışına ait çekilme eğrisini 

belirlemek için havzada kaydedilmiş çeşitli hidrografların çekilme eğrileri yatay olarak 

kaydırılarak üst üste getirilir ve bu eğrilerin zarfı ortak çekilme eğrisini verir (Şekil 5.16). 

Böylece kurak çevrelere ait hidrograf belirlenmiş olur. 

 

 

Şekil 5.16: Ortak Çekilme Eğrisinin Elde Edilmesi 

 

5.2.3. BİRİM HİDROGRAF 

Yağıştan; tutma, yüzey birikintileri ve özellikle sızan kısım çıkarılarak elde edilen artık yağış ile 

toplam akıştan taban akışının çıkarılarak elde edilen dolaysız akış göz önüne alınırsa, artık yağışı 

dolaysız akışa çeviren sistemin lineer olduğu kabul edilebilir (Şekil 13). Su toplama havzasını, 
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artık yağışı dolaysız akışa dönüştüren lineer bir sistem olarak kabul eden havza modeline "birim 

hidrograf modeli" adı verilmektedir. 

 

Bir havzanın birim hidrografı (BH), o havzaya belli bir sürede, mekanda ve zamanda dağılımı 

düzgün olarak yağan ve 1 cm (eğer havza kurak veya yarı kurak bir bölgede ise veya havza çok 

küçük ise 1 mm) su derinliği meydana getiren yağışın yüzey akım hidrografı olarak tarif 

edilmektedir (Şekil 5.17). Bahsedilen su derinliği süzülmeden sonra yüzeyde kalan su 

derinliğidir. 

 

 

 

Şekil 5.17: Birim Hidrograf Grafiği 

 

Doğrusal hidrolojik sistemin birim reaksiyon denklemi olarak bilinen ve ilk olarak Sherman 

(1932) tarafından önerilen Birim Hidrograf teorisi veri tabanlı modellerin en önemlisi ve en 

yaygınıdır. Birim hidrograf tüm havzaya üniform şekilde ve sabit şiddetle yağan 1 inç veya 1 cm 

artık yağış yüksekliğinden meydana gelen dolaysız yüzey akışıdır. Daha sonra birim hidrograf 

teorisine dayanarak birim hidrograf elde etme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan Snyder 

(1938), Clark (1943) ve SCS (1971) en çok kullanılan yöntemlerdir. Son yıllarda lineer 

programlama ve fiziksel metotlar ile birim hidrograf optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. 
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1932 yılında Sherman tarafından ortaya koyulan birim hidrograf teorisi aşağıdaki kabullere 

dayanmaktadır: 

 

1- Artık yağış belirli bir süre boyunca sabit şiddette yağmaktadır. 

Yağış şiddetinde meydana gelen büyük değişikler, o yağıştan kaynaklanan 

hidrografın şeklinde de çok fazla değişiklik göstereceği için BH teorisi düzgün 

şiddetli yağış teorisine dayanır. 

2- Artık yağış tüm havza alanına üniform bir şekilde dağılmaktadır. 

Büyük bir havzanın yağış alanında meydana gelen değişimler hidrografın şeklini 

etkileyeceğinden, BH teorisi küçük havzalarda uygulanmalıdır. Havza alanı için 

limit değer, istenilen hassaslığa ve bölgenin iklim karakteristiğine bağlıdır. Genel 

olarak 5000 km2’den daha büyük havzalarda BH kullanılmamalıdır. 

3- Belli bir zaman süresince devam eden artık yağışın oluşturduğu dolaysız akışın 

süresi yağış şiddetinden bağımsız sabit bir değerdir. 

4- Aynı taban genişliğine sahip olan dolaysız akışların ordinatları her hidrografın 

toplam dolaysız akış miktarı ile orantılıdır. 

5- Belirli bir artık yağışın oluşturduğu hidrograf tüm havza özelliklerini 

yansıtmaktadır. 

 

5.2.3.1. Birim Hidrografın Elde Edilmesi 

Birim hidrograf (BH) elde etmek için, tüm havzaya üniform olarak yayılmış olan ve şiddeti fazla 

değişmeyen, kısa süreli bir yağışın hiyetografı ve bir akım gözlem istasyonunda ölçülmüş debi 

değerlerine sahip olmak gerekmektedir. BH elde edilirken: 

 

1. Yağış analizi: Kaydedilen yağışın hiyetografı çizilir. 

2. Taban akışının çıkarılması: Gözlenen hidrograftan, taban akışı ayrılır. Hidrografın 

ordinatlarından taban akışı değerleri çıkarılarak dolaysız akış hidrografı elde edilir. 

3. Dolaysız akış yüksekliğinin bulunması: Dolaysız akış hidrografının altındaki alan 

ölçülerek toplam akış hacmi (V) bulunur. Bu değer, havza alanına bölünerek dolaysız akış 

yüksekliği (Rd, cm) bulunur (Rd=V/A). 

4. BH'nin ordinatlarının hesaplanması: Artık yağışın tamamı dolaysız akışa geçtiğinden 

artık yağış yüksekliği dolaysız akış yüksekliğine eşittir. Dolaysız akış hidrografının 

ordinatları dolaysız akış yüksekliğine (cm) tek tek bölünerek BH'ın U ordinatları belirlenir 

(U= Qd/Rd). 
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5. BH'nin artık yağış süresinin (t0) belirlenmesi: Elde edilen BH'nin artık yağış süresini 

belirlemek için, hiyetograf üzerinde öyle bir yatay çizgi çizilir ki bu çizginin üstünde 

kalan alan artık yağış yüksekliğine (veya dolaysız akış yüksekliğine, Rd) eşit olsun. Bu 

çizginin hiyetografla kesişme noktaları arasındaki zaman aralığı (farkı), artık yağış 

süresini (BH'nin süresini) verir. 

 

5.2.3.2. Farklı Süreli Birim Hidrograflar 

Bir havzaya ait belli süredeki birim hidrograf bilindiği takdirde, bu hidrograf kullanılarak aynı 

havza için farklı süreli birim hidrograflar hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken 

kaydırma metodu ve S-eğrisi metodu olmak üzere iki metot kullanılır. 

1. Kaydırma Metodu 

Bir havzada t0= 2 saat süreli 1cm etkili yağışı olan sabit şiddetli bir sağanak meydana geldiği 

kabul edilirse bu yağışın meydana getirdiği birim hidrograf sıfır zamanında başlar ve BH2 olarak 

ifade edilir. Bu yağış bittikten sonra tamamen aynı karakterde bir yağış daha meydana gelirse o da 

bir BH2 meydana getirir. Fakat ikinci yağışın birim hidrografı birincininkinden 2 saat sonra 

başlar. Bu iki BH’nin ordinatlarının toplamı 2 cm su derinliği olan ve 4 saat süren bir yağışın 

(arka arkaya meydana gelen 2’şer saatlik yağışın toplamı) hidrografını (2BH4) verir (Şekil 5.18). 

 

Şekil 5.18: Kaydırma Metodu (URL 2) 

 

Bir denklem şeklinde ifade edilirse;  

BHto + (t0 saat kaydırılmış)BHt0 = 2BH2t0 
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2. S – Eğrisi Metodu 

Süreleri birbirinin katı olmayan birim hidrografların bulunmasında S – Eğrisi tekniği kullanılır. 

Sabit bir i şiddetindeki sonsuz süreli bir yağışın meydana getireceği hidrografa "S hidrografı (S –

Eğrisi)" denir. S – Eğrisini elde etmek için, t0 süreli BH’ler t0 zaman aralıklarıyla ötelenir ve 

toplanır. S – Eğrisi, t1 kadar ötelenir. 

Bir havza için, belli süreli 8 birim hidrograftan elde edilen S – Eğrisi belli bir süre sonra sabit bir 

değere ulaşır (Qe). Bu süre yaklaşık olarak ilk birim hidrografın taban süresi kadardır. Dolayısıyla 

t1/t0 tane birim hidrografın toplanmasıyla S – Eğrisinin sabit değere ulaştığı şekil bulunmuş olur. 

S – Eğrisi sabit değere ulaştığı andan itibaren havza dengede olur ve ne kadar etkili yağış 

giriyorsa ona eşit miktarda akım havzayı terk etmektedir. 

 

Şekil 5.19: S Hidrografı Grafiği (URL 3) 

 

5.2.3.3. Birim Hidrograf ile Yağıştan Akışa Geçilmesi 

Bir havzaya ait t0 süreli birim hidrograf yardımıyla havzadaki herhangi bir yağış anında oluşacak 

akışın hidrografı elde edilirken aşağıdaki yollar izlenir: 

 

a. Hiyetograftan sızma miktarı çıkarılarak artık (net) yağış hiyetografı elde edilir. Genellikle 

yağış boyunca sızma indisinin değişmediği (sızma hızının sabit olduğu) kabul edilir. 

b. Artık yağış hiyetografı, her biri t0 süreli olan parçalara ayrılarak her bir parçanın ii 

ortalama yağış şiddeti ve “ Pi=ii.t0 ” eşitliğiyle de artık yağış yüksekliği bulunur. 

c. Bir t anındaki hidrograf ordinatı (U) şöyle hesaplanırken önce U değerleri ilk t0 

süresindeki P1 değeri ile çarpılır. Sonra BH t0 kadar ötelenip ikinci t0 süresindeki P2 

değeri ile sonra tekrar t0 kadar ötelenip P3 değeri ile çarpılır. Yağış sona erene kadar aynı 
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işlemler tekrarlanır. Tüm değerler toplanarak dolaysız akış hidrografı elde edilir; taban 

akışı eklenerek toplam akış hidrografı. 

 

Yağış – akış süreci su çevriminde önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Su yapılarının 

tasarımı, taşkın kontrolü ve kentsel bölgelerin drenaj sistemlerinin tasarımı yapılırken bu 

süreç büyük ölçüde rol oynamaktadır. Yağış – akış sürecinin modelinin oluşturulması, bu 

sürecin fiziksel yapıya sahip olmasından kaynaklanan belir-sizlikler ve karmaşıklıklardan 

dolayı büyük zorluklar içermektedir. Bunun yanında sızma, evapotranspirasyon, toprak 

cinsi, toprağın nemi ve arazi kullanımı gibi başka fiziksel parametreler de yağış-akış 

sürecini etkilemektedir. 

 

5.2.3.4. Sentetik Birim Hidrograflar 

Birim hidrograf ya gözlem değerlerinden ya da sentetik olarak elde edilmektedir. Gözlemlerden 

elde edilebilmesi için yağış ve akış rasatlarının birlikte bulunması gerekmektedir. Yağış ve akış 

kayıtlarının bulunmadığı havzalarda birim hidrografı elde etmek için havzanın çeşitli fiziksel 

özelliklerinden yararlanılır. Sentetik birim hidrograflar, üzerinde uzun süreli güvenilir akım 

rasatları bulunmayan akarsu havzalarından gelebilecek taşkın değerlerinin hesaplanmasını sağlar. 

 

Meydana gelebilecek en büyük yağmur değerlerini debi hidrografına dönüştürmek için kullanılan 

baraj yeri birim hidrografı, hidrometri istasyonlarında gözlenen hidrograflardan veya veri 

yetersizliği durumunda sentetik birim hidrograf yöntemlerinden elde edilmektedir. 

 

Sentetik metotlar, büyüklüğü 5000 km2’ye kadar olan drenaj alanları için kullanılmaktadır. Daha 

büyük alanlarda havza alanı, küçük alanlara ayrılarak her biri için ayrı hidrograf çizilir ve drenaj 

alanında ayrılmış olan kesitlerine göre geciktirilen hidrograflar noktalanarak bütün drenaj alanına 

ait hidrograf elde edilir. Sentetik metotlar, en iyi sonucu, büyüklüğü 50’den 100 km2’ye kadar 

olan alanlarda vermektedir. 

 

Resmi ve özel kuruluşlarda tesis yerleri, yağış alanlarının fiziksel büyüklükleri dikkate alınarak, 

sentetik birim hidrograf yöntemlerinden Snyder, Mockus ve DSİ Sentetik (uyarlanmış SCS) birim 

hidrograf yöntemleri kullanılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü ve özel kuruluşlarda genellikle 

1000 km2’ye eşit veya daha büyük alanlarda üst sınır 5000 km2) Synder metodu, yağış alanı 1000 

km2’den küçük alanlarda ise Mockus ve DSİ Sentetik birim hidrograf metodu uygulanmaktadır. 
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1. Snyder Metodu 

Snyder (1938) Amerika Birleşik Devletleri Appalachian dağlık bölgesinde yaptığı 

araştırmalarında standart birim hidrograf özelliklerini açıklayan bazı sentetik bağıntılar elde 

etmiştir. Daha sonra bu bağıntılar Amerikan Ordusu Mühendislik Kurulu tarafından düzeltilmiştir. 

Bu doğrultuda bir havzanın standart birim hidrografını elde etmek için aşağıdaki parametreler 

belirlenmelidir. 

 

a) Birim hidrografın gecikme zamanı (yağış kütle merkezinden yüzey akış merkezine veya 

pikine ulaşmak için geçen süre): 

tpR = tp + 0,25 (t0 – tr) 

 

b) Havzanın birim alanı için pik debi (m3/s ): 

 

   
 2  
   

   

 

C2 = 2,78; 

Cp: Aynı bölgede bulunan ve ölçülmüş bir havzadan elde edilen katsayı. 

tp ve tr değerleri için; 

 

                                 1  (   )
                                

  

   
 

 

L: çıkış noktası ile havzanın en uzak noktası arasındaki akarsu uzunluğu (km); 

Lc: çıkış noktası ile havzanın ağırlık merkezi arasındaki akarsu uzunluğu (km); 

C1 = 0,75; 

Ct: aynı bölgede bulunan ve ölçülmüş bir havzadan elde edilen katsayı. 

Ct ve Cp katsayıları havzaya göre büyük değişiklikler göstermektedir. Dağlık bölgelerde 

Ct katsayısı küçük değer alırken, Cp değeri artış gösterir. Bu katsayıların aynı bölgedeki 

birim hidrografları bilinen benzer havzalardan elde edilmesi daha uygun olmaktadır. 

 

c) Birim hidrografın taban genişliği; 

 

    +
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Burada tb ve tPR gün cinsinden alınmalıdır. Küçük havzalarda tb’yi pik debinin 

görülmesine kadar geçen sürenin 3 – 5 katı almak uygun olmaktadır. 

 

Bu metodun esası, benzer havzaların çeşitli karakteristiklerindeki farklılıkları göz önünde 

tutan bir sentetik birim hidrograf vermesidir. Snyder birim hidrograf şekli üzerinde, 

havzanın bir çok özelliğinin etkili olduğu bildirilmekte, bunlardan sadece havza alanı ve 

şeklini hesaplamalara dahil etmekte ve diğer faktörleri de bir C katsayısı vererek hepsini 

hesaplama dışında bırakmaktadır. 

 

2. Mockus Metodu 

Bir çeşit sentetik birim hidrograftır. Mockus Metodu, hesabının pratik olması ve üçgen 

hidrografın çizim kolaylığı bakımından tercih edilmektedir. Üzerinde akım gözlem istasyonu 

bulunmayan derelerde uygulanır. 

 

Toplanma süresi 30 saat veya daha az olan drenaj alanları için uygulanabilmekte, daha büyük 

alanlarda drenaj alanları tali parçalara ayrılarak her bir parça için çizilen hidrograflar gecikme 

zamanlarına göre süperpoze edilmektedir. 

 

Bu yöntemde havzanın birim alanı için pik debi; 

 

     
ℎ 
  

 

Op = Birim hidrograf debisi (m3 /sn/mm) 

Tp = Pike erişme süresi (saat) 

A = Havza alanı (km2) 

ha = Birim hidrograf derinliği (mm) 

 

Metotta yer alan K ve H değerleri her havza için ayrı hesaplanır. Havzada ardı ardına meydana 

gelen yağışların birim hidrograflarının her biri için Qp ve Tp değerleri formülde yerine 

konduğunda, her birim hidrografa ait K değerlerini elde edilir. Bu değerlerin ortalaması alınarak 

K değeri bulunur. Sonra her birim hidrograf için elde edilen K değerleri aşağıdaki formül 

kullanılarak her hidrografa ait H değerleri ve bunların ortalamasından H katsayısı havza için 

bulunmuş olur. 

 

𝐻 2∗0 27 −   
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Tr = H x Tp 

 

Tb = Tp + Tr 

 

 

 

3. SCS Boyutsuz Birim Hidrografı 

SCS (Soil Conservation Service) boyutsuz sentetik birim hidrograf metodu, Amerikan Toprak 

Muhafaza Servisi tarafından geliştirilmiştir (U.S. SCS,1957). Farklı coğrafi bölgelerde ve farklı 

büyüklüklerdeki havzalardan çok sayıda hidrograf elde edilmiş ve onlardan basit bir üçgen şekline 

sahip birimsiz bir hidrograf çıkarılmıştır. 

 

Bu metotta debi, q debisinin pik debiye oranı ve zaman, t zamanının birim hidrograf yükseliş 

zamanına (Tp) oranı olarak tanımlanır. Belirli bir pik debi ve artık yağışın gecikme zamanı için 

boyutsuz sentetik birim hidrograf ordinatları kullanılarak birim hidrograf elde edilebilir. Şekil 

5.20’de bir boyutsuz birim hidrograf sunulmuştur. Qp (m3/s) ve Tp (saat) değerleri, 

sadeleştirilmiş bir üçgen şeklinde olan birim hidrograf vasıtasıyla elde edilebilir. 

 

 

Şekil 5.20: Boyutsuz Birim Hidrograf 

 

Amerikan Toprak Muhafaza Servisi (SCS) çok sayıda birim hidrografı gözden geçirerek birim 

hidrografın alçalma süresinin yaklaşık 1,67Tp olduğu önerisinde bulunmuştur. Birim hidrografın 

altında kalan alanın 1 cm dolaysız akışa eşit olduğundan: 
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 ∗  

  
 

 

C = 2,08 

A = drenaj alanı (km2) 

 

Daha sonraki araştırmalar neticesinde tp ≈ 0,6Tc olduğu tespit edilmiştir ki burada Tc toplanma 

zamanıdır. Şekil 5.20’de görüldüğü gibi hidrografın yükseliş süresi aşağıdaki ifadeden 

hesaplanabilir: 

 

   
  
2
 +    

 

tr = artık yağış süresi 

tp = gecikme zamanı 

 

4. DSİ Sentetik Birim Hidrograf Metodu 

 

Akarsu havzası lineer sistem olarak kabul edildiğinde bu sistem yağışın, havzanın ve akarsuyun 

özelliklerini içeren bir dönüşüm mekanizması vasıtasıyla yağış girdisini akışa çevirmektedir. 

Sağanak yağışlardan doğan taşkınlarda sözü edilen dönüşüm mekanizması “birim hidrograf” adı 

verilen deterministik bir modeldir. 

 

DSİ Sentetik yöntemde SCS boyutsuz birim hidrograf yöntemi esas alınmaktadır. DSİ sentetik 

yöntemde birim akış yüksekliğini veren 2 saat süreli bir yağışın birim alandan getireceği akım 

verimi (q, lt/sn/mm/km2) aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır. 

 

      ∗ [ 
  22 ∗ (

 ∗   

√  
)

  1 

]

 1

 

 

A (km2): Drenaj alanı 

L (km): Ana kol boyu 

Lc (km): Çıkış noktası ile havzanın ağırlık merkezi arasındaki akarsu uzunluğu 
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Sh: Ana kolun harmonik eğimi 

 

Yukarıdaki denklemden elde edilen taşkın verimi ve drenaj alanı kullanılarak birim hidrograf pik 

değeri hesaplanmaktadır. 

 

Qp=10-3*A*qv  (m3/sn/mm) 

 

5.2.3.5. Enstantane (Anlık-Ani ) Birim Hidrograf 

Enstantane birim hidrograf (EBH), sonsuz küçüklükte bir zaman süresi içerisinde bir drenaj 

havzasına düşen birim etkili yağıştan elde edilen birim hidrografa denir. EBH yağışla akış 

arasında ilişki kuran bir matematiksel fonksiyondur. 1960’lar ile 1970’lerde EBH analizi ile ilgili 

geniş kapsamlı çalışmalar yapılırken, havzanın ölçülebilir özellikleri ile EBH’nin fonksiyonel 

özellikleri arasındaki problemlerden dolayı son 20 yılda bu konu oldukça göz ardı edilmiştir. 

 

Farklı bir şekilde tanımlanacak olursa, EBH bir havzaya sıfır zamanda düşen biri derinlikte bir 

yağıştan meydana gelen birim hidrograftır. Dolayısıyla sonsuz şiddetli bir etkili yağışın sıfır 

zamana gelmesiyle meydana gelen hayali bir hidrograftır. Doğada gözlenmeyen bu hayali 

hidrograf teorik çalışmalarda kullanılmaktadır. 

 

Süperpozisyon prensibine göre t anındaki Q debisi, i yağış şiddetine ve EBH’ninu ordinatlarına 

bağlı olarak şu integral ile gösterilebilir (Şekil 5.21): 

 

  =0 0𝑢∗ −𝜏∗𝑖𝜏∗𝑑𝜏 

 

t0: yağış süresi 

 

Havzanın EBH’si bilindiğinde bir i(t) hiyetografı ile verilen yağışın meydana getireceği dolaysız 

akışın Q(t) hidrografını bulmaya yarar. Yukarıdaki denklem herhangi bir andaki Q debisinin 

havzaya o andan önce düşen yağışlara bağlı olduğunu göstermektedir. Yani yağışı akışa 

dönüştüren havza sisteminin bir hafızası vardır. 
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Şekil 5.21: EBH İle Yağıştan Akışa Geçilmesi (URL 4) 

 

EBH bilindiğinde havzanın t0 süreli U birim hidrografı şu şekilde elde edilebilir (t<t0 için alt sınır 

“0” alınacaktır): 

𝑈 =1 0 − 0 ℎ𝜏𝑑𝜏 

 

EBH’nin şekli basit bir yağışın hidrografın benzer. EBH’nin altında kalan alan, toplam yağış 

yüksekliğine eşit olduğundan tanıma göre “1”e eşittir. 

 

∫ 𝑢( )
 

0

∗ 𝑑    

 

Akış ve yağış aynı birimle ifade edilirse (mm gibi) EBH’nin ordinatlarının boyutu “1/zaman” 

olur. 
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5.3. Taşkın Tehlike Haritaları 

Taşkın tehlike haritaları, ilgili debiye göre taşkın halinde su altında kalacak coğrafi alanı, su 

seviyesini veya derinliğini, su hızını veya ilgili debiyi gösteren haritalardır. 

Meydana gelen taşkınları anlamak ve etkilerini ortaya koymak için değişik modeller 

geliştirilmiştir. Bu modellerin neticesinde hazırlanan Tehlike Haritaları hem geçmiş taşkınları 

hem de gelecekte olabilecek taşkınları yoğunluk ve şiddetine göre seçilen ölçeğe bağlı olarak 

senaryolaştırarak arazi kullanımının iyileştirilmesini, taşkın yapılarının oluşturulmasını ve 

taşkın farkındalığının oluşturulmasını sağlar.  

Taşkına uğraması muhtemel bölgelerde hazırlanan coğrafi harita üzerinde; çok az sıklıkla 

meydana gelebilecek taşkınlar (500), orta sıklıkla yaşanabilecek taşkınlar (ihtimali 100 yıldan 

az olanlar) ,çok yüksek ihtimalle gerçekleşecek taşkınlar (50) göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tehlike haritalarının unsurları; Taşkının sınırları, su derinliği, akış hızıdır.  

 

5.3.1. Hidrolik Modelleme Çalışmaları 

Hidrolik analizlerin maksadı incelenen her bir tekerrür debisi için taşkının muhtemel yayılma 

alanını ve su seviyesini belirlemektir. Hidrolik analizlerin havza bazında yürütülmesi tutarlılık 

ve süreklilik açısından esastır. 

Hidrolik analizlerde takip edilecek modelleme yaklaşımı temelde üç çeşittir. Bunlar; tek 

boyutlu kararlı akım, tek boyutlu kararsız akım ve iki boyutlu akımdır. Hangi modelleme 

yaklaşımın kullanılması gerektiği projelendirme esnasında belirlenmektedir. Seçilecek olan 

yaklaşım topografya ve taşkın debisinin karakteristiği ile ilgili bir takım faktörlere bağlıdır. 

Tek boyutlu kararlı akım modeli, tedricen değişen akım ve iyi tanımlanmış açık kanallar için 

uygundur. Kararlı akım modellerinin yalnızca depolama etkisinin minumum olduğu kanal-

akım konfigürasyonlarında kullanılması uygundur. Tek boyutlu kararsız akım modeli, açık ve 

kapalı kanalların birlikte bulunduğu kentsel sistemler için uygundur. Aniden değişen akım 

ve/veya depolama etkisinin kayda değer olduğu kanal-akım konfigürasyonlarında kararsız 

akım kullanılmalıdır. İki boyutlu akım modelleri ise düz bölgelerde geniş taşkın yayılım 

alanları beklenen akarsular için uygundur. Ana kanal ile bağlantısız taşkın yayılım alanları 

için iki boyutlu akım modelleri kullanılmalıdır. 
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5.3.1.1. Veri Temini ve Değerlendirme 

Modelleme aşamasında aşağıdaki veriler toplanmalıdır.   

 Topoğrafik haritalar, 

 Hidrolojik veriler,  

 Ölçüm istasyonu (deşarj, su seviyesi) 

 Yağış verileri 

 Kayıt altına alınmış taşkın yayılım alanı 

 Geometrik veriler, 

 En kesitler 

 Boyprofil 

 Sayısal Arazi Modeli (SAM) 

 Hidrolik yapılar (seddeler, bağlamalar, eşikler vs.)   

 Hidrografik veriler (akarsu ağı, ölçüm istasyonlarının yerleri), 

 Tarihi taşkınların yayılım alanları ve taşkın izleri.   

Deşarj ve su seviyesi verileri ile yağış ve buharlaşma verilerinin doğrulanması gerekir ve bazı 

istatistik testlerle doğru olmayan değerler ortaya çıkabilir. Sapan değerlerin belirlenmesi 

hidrolojik veri değerlendirmesi kapsamında atılacak temel adımlardan birisidir.  

SYM’nin daha iyi olması sayesinde modellerin doğruluğu artırılabilir. Bu sayede taşkın 

ötelemeye ilişkin matematiksel modellerin sonuçlarının yanı sıra SYM’nin kesinliği ve 

niteliği de taşkına meyilli alanları büyük bir doğrulukla belirlemeye yarayan başka temel bir 

unsurdur. Genel maksatlı kullanılan ve sadece topografik bilgilere dayalı olarak ortaya konan 

SYM’nin aksine kaynak olarak hidrolojik (özellikle de hidrolikte) modellemede kullanılan 

haritalar (izohips düzeyi ve kot noktaları) saha ölçümleri sayesinde çok doğru bir nehir kanalı 

çizimini beraberinde getirir. 

SYM doğruluğunu tanımlamak için su deşarj akışının önemli bir kısmının nehir kanalının 

içine doğru aktığı dikkate alınmalıdır. Böylece saha ölçümüyle elde edilebilecek yoğun kot 

noktalarının tanımladığı şekil güvenirliği sağlandığı için bu durum bizi daha kesin sonuçlara 

götürür.    

SYM kalitesi sedde alanları için de çok önemlidir. Kret seddelerin nispeten küçük olan 

genişliği (5 m genelde) sadece SYM’nin doğruluğunu değil aynı zamanda topoğrafik haritalar 
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kotla ilgili bilgi kaynağı olarak kullanıldığı zaman çözünürlüğünü de önemli hale gelir. Bu 

durumlarda daha düşük bir çözünürlük geniş bir yükseklik çeşitliliğinin ortalamasını alır ve 

gerçek sedde kotunda sapma olmasına yol açar   

1:25,000 ölçekli topoğrafik harita verilerine dayalı sayısal arazi modeli 15-30 m çözünürlükte 

elde edilebilir ve en kesit entegrasyonu ile 5-10 m azaltma yapılabilir. Fakat seddelerin 

genişliğinin az olması daha yüksek çözünürlük verisi (yaklaşık 0.5-2 m) gerektirir. Bu veriler 

de LIDAR (Işık Saptama ve Uzaklık Tayini) tipi SYM veya ayrıntılı saha ölçümleri sayesinde 

elde edilebilir.   

En kesitlerin ilk baştaki topoğrafik bilgilerle bütünleştirilmesi için talveg, kıyı ve seddelerin 

kesintisiz şeklini ortaya çıkarmak gerekir. Bunun için de nehir kanalının ayrıntılı geometrisini 

gösteren profiller ve taşkın ovası arasındaki kotun ekstrapolasyonuna (dış değer bulma) 

özellikle dikkat etmek gerekir. 

 

5.3.1.2. Bir ve İki Boyutlu Hidrolik Modeller 

Bir boyutlu modelleme nehir kanallarındaki taşkınların yayılımı için kullanılırken; 2 (iki 

boyutlu) boyutlu modelleme ise taşkın alanlarının modellenmesi için kullanılmaktadır. Başka 

bir ifade ile bir boyutlu modelleme taşkın sularının nehir yatağı içinde kalması durumunda, iki 

boyutlu modelleme ise akımın yatak dışına taştığı haller için kullanılır. 

Bir boyutlu modeller kanal hidroliği açısından uygulanan denklemlerin tam bir dinamik 

takımının çözülmesine dayalı iken, iki boyutlu modeller ise su baskını alanlarındaki yatay 

taşkın dalgası yayılımının modellenmesi için kullanılan sığ su denklemlerinin çözülmesine 

dayalıdır (Şekil 5.22). Tek boyutlu akış (kanal akış modülü) açısından aşağıda yer alan 

denklemler çözülür:  

 (1) süreklilik denklemi;  

(2) x yönüne ilişkin momentum denklemi ve 

(3) y yönüne ilişkin momentum denklemi iki boyutlu.  
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Şekil 5.22 Bir Boyutlu ve İki Boyutlu Model Arasındaki Birleştirme İçin Şematizasyon 

 

Hidrolik bir boyutlu ve iki boyutlu modellerin hazırlanması maksadıyla bir dizi geometrik 

girdi verisi gereklidir. Bu veriler bir boyutlu hidrodinamik model için düzenli aralıklarla nehir 

sisteminin en kesitlerini ve iki boyutlu su baskını modelinin uygulanması için yüksek 

çözünürlüklü dijital arazi verilerini kapsamaktadır. Hidrolik bir boyutlu model, önceden 

tanımlanmış yineleme periyotlarına uygun olarak türetilmiş olan hidrograflar ile 

çalıştırılmaktadır. Örnek olarak, 5, 10, 50, 100, 250 ya da 500 yıllık yineleme periyotlarına 

karşılık gelen gözlemlenmiş ya da türetilmiş hidrograflar nehir modeline uygulanabilir. Nehir 

kanalının bir ekstrem olaya karşılık gelen su hacmini taşıyamayacağı alanlar için, su 

seviyeleri nehir ana yatağının yüksekliğinin üzerine yükselecektir ve suyun çevreleyen 

alanları basmasına neden olur.  

Su seviyesinin nehir bentlerini ya da nehrin içerisinden aktığı su yollarını aşması üzerine, 

yatay su yayılımının sığ su denklemlerinin çözülmesi için iki boyutlu olarak incelenir. Nehir 

kanallarının taşması ve bunun ardından çevreleyen alanlarda gerçekleşen su baskınının simüle 

edilmesi durumunda bir boyutlu kanal akış denklemlerinden ve iki boyutlu modellerden 

meydana gelen bir kombinasyon kullanılır. Bu bağlamda taşkın sahalarının Şekil 5.23  

içerisinde gösterilen şekilde bir boyutlu nehir dilimleri kullanılarak yarı-iki boyutlu olarak 

modellenmesi ya da sistemin iki boyutlu hidrodinamik model kullanılarak tamamen iki 

boyutlu olarak modellenmesi mümkündür. 
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Şekil 5.23 Yarı-İki Boyutlu ve Tam İki Boyutlu Yaklaşımı Aracılığıyla Nehir Sistemleri ve 

Taşkın Sahaları Modellenmesi 

 

Bir boyutlu+iki boyutlu hidrodinamik modelleri bir bir boyutlu bileşen ve bir iki boyutlu 

bileşen içermektedir. Bir boyutlu bileşen başlıca nehirlerin şebekesini temsil ederken iki 

boyutlu bileşen ise su basmasına maruz kalabilecek olan çevreleyen araziyi temsil etmektedir.  

Bir boyutlu ve iki boyutlu bileşenler arasında bir düşey bağlantı uygulanır. Bu, bir boyutlu 

grid noktasının içerisinde yer aldığı iki boyutlu grid hücresi ile bir bağlantı yaptığı anlamını 

taşımaktadır. Hem bir boyutlu grid noktası hem de iki boyutlu grid hücresi kendine ait 

(hesaplanmış) su seviyesine sahiptir. Bir boyutlu grid noktası ve iki boyutlu grid hücresi 

arasındaki alışveriş sadece bir boyutlu grid noktasından kaynaklanan su seviyesinin bir 

boyutlu en kesit profilinin bentlerinin en yüksek seviyesini aşması durumunda meydana gelir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.24 En Yüksek Seddeler Kabul Edilerek Bir Boyutlu/İki Boyutlu Bağlantısı 

 

Bu durumda, su iki boyutlu gride bir boyutlu profilin en yüksek seviyesinin üstünden aşması 

durumunda girer; bu durumdan önce herhangi bir su girişi söz konusu değildir. Böylece, 

2D Yüzey Seviyesi

1D Enkesit 

2B Yüzey Seviyesi 

1B Enkesit 
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seddeler kanal ve iki boyutlu alan arasında bir bariyer oluşturur. Bunun yanı sıra, seddeler 

aynı zamanda iki boyutlu grid üzerinden bu bir boyutlu enkesite doğru su akışına yönelik bir 

bariyer oluşturur. 

Bir ve iki boyutlu modeller değerlendirildiğinde kentsel taşkınlar icin iki boyutlu modelin en 

uygun model olduğu söylenebilir. Bir boyutlu model kesitler arası çalışırken var olmayan 

kısımları enterpole ederken  iki boyutlu model piksel bazında çalışarak bütün araziyi hesap 

dahilinde inceler. Bunun yanında bir boyutlu modelin tek bir doğrultuda yaptığı hesaplar iki 

boyutlu modelin x ve y koordinatların ikisini de kullanarak taşkın sahalarındaki yayılım 

göstermesinin yanında yetersiz kalmaktadır (Tablo 5.2). 

Tablo 5.2 Bir boyutlu ve iki boyutlu Arasındaki Farklar 

Özellik veya etken Bir boyutlu Modelleme İki boyutlu Modelleme 

Akış yönü Saptanır (akış yönünde) Hesaplanır 

Hız ve momentum Göz ardı edilir Hesaplanır 

Dikey hız ve momentum Göz ardı edilir Göz ardı edilir 

...üzerindeki ortalama hız Kesit alanı Bir noktadaki derinlik 

Hız dağılımı Taşkın rotasıyla orantılı 

olduğu varsayılır 

Hesaplanır 

Su yüzeyindeki çapraz 

varyasyonlar 

Göz ardı edilir  Hesaplanır 

Dikey varyasyonlar Göz ardı edilir Göz ardı edilir 

Kararlı olmayan akış  Dâhil edilebilir Dâhil edilmelidir 

Her model hidrolik parametreleri hesaplarken farklılıklar gösterdiğinden iki boyutlu modeller 

bir boyutlu modellere göre daha avantajlı olmaktadır. Bunlar:  

 Taşkın ovası geometrisinin karmaşık olması (geniş taşkın ovaları, kanallardaki ve taşkın 

ovası akış yollarındaki değişiklikler vb.) 

 Köprü geçişlerinin karmaşık olması (birden çok çıkış, yolun taşması, yamuk setler vb.) 

 Örgü yataklı dereler Asimetrik taşkın ovaları 

 Çok fazla menderes 

 Kıyı koruma dizaynı 

 Set koruma dizaynı 

 Habitat Analizi 
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Bunların yanı sıra, taşkın ovaları; pürüzlülüğün oldukça heterojen olduğu, insan kaynaklı 

altyapıların çaprazlama geçtiği ve karmaşık fiziksel olayların gerçekleştiği (ana kanaldaki 

akışlar arasında sürtünmeler ve taşkın ovasında daha yavaş akışlar, büyük değişimler, iki 

boyutluve hatta 3B olaylar) karmaşık alanlardır. Seçilen hidrolik model ayrı ya da birlikte 

kullanılabilecek bazı modüller içermelidir. Minimum fonksiyonellik aşağıdaki şekilde 

olmalıdır:  

 Bir boyutlu hidrolik (hidrodinamik) modelleme 

 Olasılıksal metotlar, Hidrolojik modelleme ya da yağış-akış türü 

 Sonuçların CBS formatında sunumu. 

İsteğe bağlı diğer bazı özellikler:  

 İki boyutlu hidrolik (hidrodinamik) modelleme 

 Grid veri editi 

 Morfolojinin 1 boyutlu modellenmesi (rusubat taşınması dâhil)  

 Gerçek zamanlı simülasyon. 

SYM’lerden otomatik olarak nehir geometrisini almayı sağlayan topografik modül de diğer 

bir spesifik işlevi oluşturmaktadır. Bu yöntemin uygulanması daha kolaydır çünkü çapraz 

kesit tanımı çoğu zaman uzmanlık gerektirir.  
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Şekil 5.25: Tokat-Turhal Taşkın Tehlike Haritası (Q50) 

 

 

Şekil 5.26: Tokat-Turhal Taşkın Tehlike Haritası (Q100) 
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Şekil 5.27: Tokat-Turhal Taşkın Tehlike Haritası (Q500) 

 

5.3.2. Taşkın Tehlikesi Altında Kalan Alanların Belirlenmesi 

Taşkın tehlike haritalarının esas içeriği gerçekleştirilmiş olan taşkın tehlike çalışmasının 

sonuç verileridir. Bu veriler taşkın çalışmasının ve tehlike haritasının maksadına göre, tek bir 

tekerrür debisi için taşkın yayılım alanı ile sınırlı olabileceği gibi, birden çok taşkın debisi için 

su yüksekliği ve derinliği, akım hızları, taşkının maksimum derinliğe ulaşma süresi gibi çok 

daha detaylı olabilir. Yine taşkın çalışmasının sınırları taşkın tehlike haritasında açıkça 

belirtilmelidir. Taşkın model sonuçları genelde, mekânsal anlam kazanabilmesi ve kullanım 

maksadına göre daha kolay değerlendirilmesi için, altlık haritalarla birlikte gösterilmelidir.  

Altlık haritalar; ortofoto görüntüler ulaştırma haritaları gibi planimetrik veriler, köprü, 

menfez, sedde, baraj, saptırma kanalı gibi hidrolik yapıların yer verileri, akarsu, göl, kıyı gibi 

hidrografik veriler, enlem ve boylam referans çizgileri, önemli yeryüzü şekilleri ve idari 

sınırlar ile bu verilerin etiketlerini içermelidir. Taşkın tehlike haritalarında arazide ölçülmüş 

en kesitlerin, eşit aralıklarla taşkın yayılım alanı boyunca taşkın kotunun ve taşkın yayılım 

alanı sınırlarının bulunması gerekir. Ayrıca, taşkın tehlike haritalarının kullanımı hakkında bir 
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takım uyarıların da haritada bulunması gerekebilir. Belirlenen tekerrür debilerine tekabül eden 

su derinliği, akım hızı ve su yayılım alanının hesaplanmasını ve sonuçlarını zamana bağlı 

katmanlar şeklinde CBS ortamında sunulmalıdır. 

5.4. Taşkın Risk Haritaları  

Taşkın riski; “Taşkın vakasının olasılığı ve bunun sonucunda insan sağlığına, çevreye ve 

ekonomik etkinliklere olumsuz muhtemel etkilerinin birleşimi” dir. Hazırlanan taşkın 

senaryolarına göre oluşabilecek muhtemel etkiler risk haritalarında gösterilir.  

Taşkın risk haritası; İlgili debiye göre taşkının olumsuz etkilerinin,  taşkından etkilenmesi 

muhtemel nüfusun, ekonomik faaliyetin/faaliyetlerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek 

tesislerin ve etkilenmesi muhtemel korunan alanların gösterildiği haritadır.  Risk haritalarının 

unsurları; etkilenebilecek nüfus sayısı, etki altında kalacak ekonomik faaliyetlerin durumu, 

taşkın halinde kirlenmeye sebep olabilecek tesislerin durumu ve etkilenebilecek koruma 

altında olan bölgelerdir. 

Taşkın Risk Haritaları Hazırlama Aşamaları 

 Taşkının kaynağının tanımlanması 

 Taşkın sırasında oluşabilecek su hacminin hesaplanması 

 Yüksek çözünürlüklü SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) kullanımı 

 CBS veya sayısal modeller yardımıyla bölgede Taşkın Tehlike Haritası hazırlanması 

 Kayıp ve zararların hesaplanması 

 Ayrıntılı tehlike haritaları hazırlanması 

 Paydaşlarla bilgi geribildirimi yapılması 

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Faydaları  

 Taşkın Haritaları risk değerlendirmesi ya da risk yönetimi için önem taşımaktadır. 

 Taşkın Haritaları; belli bir noktada su seviyesinin yükselmesi durumunda erken uyarı 

yaparak gerekli önlemlere zemin hazırlar.  

 Taşkın kurtarma operasyonlarında etkilenenlerin daha yüksek yerlere transferi için 

imkanlar sağlar. 

 Yeni yerleşim yerlerinin planlanmasında ve oluşturulmasında bu haritalardan 

faydalanılır.  

 Ayrıca planlama, sulama sistemi ve su yönetimi konusunda da bu haritalardan 

faydalanabilmektedir. 
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Tablo 5.3 Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Karşılaştırması 

 

 

 

 

 

Taşkın riski genel olarak taşkın tehlikesi, maruz kalma ve tehlikeye açık olmanın sonucu 

olarak tanımlanmaktadır. Taşkın tehlikesi olumsuz etkilere neden olan bir taşkın olayının 

olasılığı ve büyüklüğü olarak tanımlanmaktadır (Tablo 5.3). Taşkına maruziyet durumu, 

taşkına eğilimli alanın sınırları içerisindeki konumları nedeniyle bir taşkından olumsuz 

yönden etkilenme olasılığı olabilen unsurları veya varlıkları belirtir. Maruz kalma durumu 

insanlar, nesneler, altyapı ve genel ekonomiyi içerebileceği gibi çevresel kaynaklar, 

ekosistemler ve kültürel veya toplumsal varlıkları da içerebilmektedir (IPCC, 2012; UNISDR, 

2011; Kron, 2002).  

 

Şekil 5.28 Risk Kavramı 

 

Tehlikeye açık olma

Maruziyet

AFET
RİSKİ

Meteorolojik
ve İklimsel 
Olaylar

 Taşkın Tehlike Haritaları  Taşkın Risk Haritaları  

İçeriği  

Taşkın Parametreleri 
 Olasılık sınıflandırmasına göre 

Taşkın boyutu  

 Geçmiş olaylar 

 Taşkın derinliği 

  Taşkın Hızı 

 Taşkın yayılımı 

 Tehlike derecesi 

Risk Parametreleri 
 Risk altındaki varlıklar 

 Taşkın zarar verebilirliği 

 Olası hasar 

 Olası kayıplar (Birim zaman 

başına)  

Maksat 

ve 

Kullanım  

 Toprak kullanımı ve yönetimi 

 Havza yönetimi 

 Su yönetim planları 

 Yerel düzeyde tehlike 

değerlendirmesi 

 Acil planlama ve Acil Durum 

yönetimi 

 Teknik maksatlı planlama 

 Genel Bilinç Oluşturma 

 Politik maksatlar 

 Önlemler için önceliklerin 

belirlenmesi 

 Taşkın Risk Yönetim 

Stratejisi(Önleme, azaltım) 

 Acil Durum Yönetimi 

 (Temel Varlıkların Belirlenmesi) 

 Genel Bilinç Oluşturma 



 

 

143 

Taşkın riski, tehlikenin, maruz kalmanın ve tehlikeye açık olmanın ürünü olarak 

tanımlandığında, taşkın risk değerlendirmesi de tehlike değerlendirmesi, maruz kalma 

değerlendirmesi ve tehlikeye açık olma değerlendirmesi alt bölümlerine ayrılabilmektedir 

(Şekil 5.28).  Bu unsurların her birisi için, taşkın riskinin miktarının belirlenebilmesi 

maksadıyla verilere gerek duyulmaktadır.  

Taşkınlar, taşkın zararını etkileyebilen farklı parametreler veya özelliklere sahip olmaktadır.  

Bunlar örneğin taşkının boyutu, taşkının derinliği, taşkının süresi, akış hızı veya suyun kirlilik 

derecesidir.  Risk değerlendirmelerinde en yaygın olarak kullanılan parametreler, taşkın 

boyutu ve derinliğidir.   Risk tabanlı bir değerlendirmede, taşkın tehlikesi farklı tekerrür 

periyotları için belirlenir. Böylece değişik olasılık ve büyüklüklere sahip bir dizi taşkın olayı 

için derinlik ve yayılım alanları saptanmış olur.  

Taşkın risk değerlendirmesinde, tehlike haritalarının hazırlanmasında kullanılan her bir 

tekerrür periyodu için taşkın etkileri (örneğin zararlar) kullanılarak risk hesaplanmaktadır.   

Riskin belirlenmesi, taşkına maruz kalan varlıkların belirli bir taşkın tehlike özelliğinden, 

örneğin su derinliğinden ne derece etkilenmiş veya zarar görmüş olduğunun bulunarak ifade 

edilmesidir. Zarar derecesi taşkına maruz kalan varlıkların bileşimi veya malzemesine 

(örneğin farklı bina türlerinin inşaat malzemesi) göre değişiklik gösterebilmektedir.  

Tehlikeye açık olma üzerinde başka etkenlerin, örneğin taşkına eğilimli olan alanlardaki 

insanların tehlike farkındalığı ve taşkına hazır olmasının da önemli etkiye sahip olduğu 

unutulmamalıdır. 

5.4.1. Risk Unsurları 

Taşkın Risk Haritaları taşkının olumsuz etkilerinin gösteriminin yapıldığı haritalardır.  Taşkın 

riskinin değerlendirmesinin ana maksadı insan güvenliği, alandaki çevresel özelliklerin 

korunması için taşkından korunma kararlarının desteklenmesi ve özel kişiler ile kamu 

altyapısında ticari ve diğer ekonomik faaliyetlerde meydana gelebilecek zararların 

önlenmesidir.   

Taşkın tehlikesinden olası risklere geçiş ile risk altındaki alanların hangilerinin olduğuna 

karar verilmesi ve tedbirlerin alınmasına nerede ihtiyaç olduğuna karar verilmesine imkan 

sağlanmaktadır.  Ayrıca, tedbirler önerildiğinde, riskteki olası azalma göz önünde 

bulundurularak, garanti edilen yatırımların maliyeti hakkında karar verilmesini mümkün hale 
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getirmektedir. Bu sayede en iyi risk azaltma yatırımlarının tespit edilmesine imkan 

sağlamaktadır.  

Taşkın risk unsurları:  

- Taşkından etkilenen nüfus, 

- Taşkının binalara ve çevreye verdiği zarar, 

Etkilenen stratejik yapılar ve altyapıdır. Taşkından etkilenen nüfusun büyüklüğü; evlerini 

ve/veya mülklerini kaybeden, tahliye edilmesi gereken, evlerine erişimi olmayan, her türlü 

sıkıntı ve stresle ve bunların yanı sıra muhtemelen bedensel yaralanmalar veya ölümle yüz 

yüze gelen insanların sayısına işaret eden taşkınların toplumsal etkilerinin göstergesi 

niteliğindedir.  

Taşkın zararları; taşkının doğrudan ekonomik etkilerini ifade etmekte ve taşkınların 

maliyetinin toplam büyüklüğünün anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.  Bu zararlar parasal 

olarak ifade edildiğinde ve zararların tahmini yeterince kapsamlı olduğunda, taşkının olumsuz 

etkilerine karşı taşkın önleme için hane halkının, ticari faaliyetin, sanayinin ve tarımın 

korunmasında hangi yatırımların doğru olarak yapılabileceğinin bir göstergesini de 

sağlayabilmektedirler.  

Taşkınlar nedeniyle risk altında olan stratejik yapıların ve altyapının sayısı; taşkınların 

daha geniş ve dolaylı ekonomik ve toplumsal etkilerinin bir göstergesini oluşturmaktadır. 

Bunlar, sadece hastane veya okul gibi yapılardaki zararları değil aynı zamanda ulaşım 

altyapısı, su ve enerji sağlanmasıyla taşkın alanının dışındaki ticaret ve hane halkında ciddi 

etkilere neden olabilen kaybı da içerebilmektedir.  

Tasarımsal olarak, farklı tekerrür periyotları için elde edilen taşkın alanı ve derinlik bilgileri 

taşkın risk haritalarının üretilmesinde temel rol oynamaktadır.  Çeşitli tekerrür periyotları için 

hazırlanmış olan taşkın tehlike haritaları, olası zararların analiz edilmesi için binalarla ve 

etkilenme olasılığı olan stratejik yapılar ve altyapılarla birleştirilerek taşkın risk haritaları 

oluşturulur.  

5.4.1.1. Nüfusun Değerlendirilmesi 

Taşkın riskinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler üzerinden taşkın risk haritalarının 

hazırlanması sırasında nüfusun değerlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bütünlüklü bir 

değerlendirme için, mekânsal olarak dağıtılmış adres veya posta kodu verileri gibi ideal nüfus 
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verilerinin olması gerekmektedir. Etkilenen insanların yaklaşık sayısının tahmin edilmesi 

maksatları doğrultusunda en küçük mekânsal sınıflama mahalle bazında olabilir.  

Nüfus hakkında mekânsal olarak dağıtılmış herhangi bir bilgi mevcut olmayan yerleşim 

yerleri için, etkilenen nüfusun kesin bir tahmini yapılamayabilir. Buralarda imar planı sınırları 

içerisinde yaşayan toplam insan sayısından yararlanarak, bu şehirler için etkilenen insan 

sayısına ilişkin bir tahmin yapmak mümkündür. 

Taşkınların insanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi genellikle taşkın altında kalan bir 

alanın sınırları içerisinde etkilenme olasılığı olan insanların sayısı tahmin edilerek 

gerçekleştirilmektedir.  Bu maksatla, farklı tekerrür periyotlarında mevcut olan nüfusun 

büyüklüğü hakkındaki veriler, taşkına maruz kalmanın temsil edilmesi için kullanılmaktadır. 

Belirli bir taşkın olayının boyutuyla nüfus verilerinin mekânsal kesişmesi taşkına maruz kalan 

nüfusun tahminini vermektedir.  

Bazı araştırmalarda, taşkınların doğrudan fiziki etkisi, taşkında hayatlarını kaybeden 

insanların sayısı olarak değerlendirilmektedir.  Ancak nüfusun bu taşkın olaylarına tam 

maruziyeti hakkındaki bilgilerin yanında, taşkının yükselme süresi ve hızı, uyarı hazırlık 

süresi ve tahliye imkânı gibi taşkının özellikleri hakkında bilgiler gerekli olduğundan bu 

değerlendirme güç olmaktadır. Bu bilgiler kolaylıkla elde edilebilir olmayabilir ve bu 

durumda da yaşam kaybı tehlikesinin herhangi bir analizi yapılamayabilir. Bunun yerine, 

taşkının yerel halk ve hane halkı üzerindeki toplumsal etkilerinin boyutunun ifade edilmesi 

için taşkından etkilenen insanların sayısının analiz edilmesi seçilebilir.  

Etkilenen nüfusun değerlendirmesi için risk hesabı, farklı tekerrür periyotlarına ait taşkın 

tehlike haritaları ile seçilen yerleşim yerlerindeki mevcut nüfus haritalarının üst üste 

yerleştirilmesiyle yapılmaktadır.  Farklı bölgeler için mevcut nüfusun büyüklüğü hakkındaki 

veriler, taşkın tehlikesinin analiz edildiği yerleşim yerleri için temin edilir. Mahalleler için 

bilgiler kullanılarak, taşkın alanlarında mevcut olan gerçek insan sayısının makul bir tahmini 

yapılabilmektedir.  Bir yerleşim yerlerinde etkilenen toplam insan sayısı N basit bir şekilde 

hesaplanmaktadır.  

  ∑
   
  
 

 

 

 

Burada m mahallelerin sayısını, afi taşkın olan alanı, Ai şehrin bir mahallesinin toplam alanını 

ve P o mahallede mevcut olan toplam nüfusu temsil etmektedir. 
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Daha önce belirtildiği gibi ayrı ayrı mahalleler için herhangi bir bilgi mevcut olmadığında, bir 

basitleştirmenin yapılması gerekebilir. Burada, şehir imar sınırlarıyla taşkın alanlarının bir 

oranı uygulanmakta ve taşkın toplam alanıyla, şehrin ortalama nüfusu çarpılmaktadır. 

Etkilenen ortalama insan sayısı, şehrin toplam nüfusu ve imar planına göre toplam şehir alanı 

kullanılarak hesaplanır. Bu çok basitleştirilmiş bir varsayım olmasına rağmen, en azından 

etkilenen nüfusun bir tahmininin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Bu yaklaşım kullanılarak 

elde edilen rakamların, mahalleler bazında nüfus verileri mevcut olan diğer şehirlerden elde 

edilen rakamlara göre daha takribi olduğuna dikkat edilmelidir. 

Her bir şehir için, etkilenen insanların sayısı; farklı tekerrür periyotları için taşkın yayılım 

alanları ile nüfus dağılım verilerinin üst üste gösterimiyle bulunabilir. Amasya şehri için bu 

yaklaşım ile hazırlanan örnek harita Şekil 5.29’da gösterilmektedir. 

 

    Şekil 5.29   500 Yıllık Tekerrür Periyodu Boyunca Amasya Şehri İçin Etkilenen İnsanların 

Sayısının Haritası 

 

Zarar görmüş nüfusun daha ayrıntılı bir dağılımının mevcut olduğu şehirler için daha hassas 

bir yaklaşım mümkün olmaktadır. Şekil 5.30, Şekil 5.31 ve Şekil 5.32 de Tokat ili Turhal 

ilçesi için bu yaklaşımın bir örneği verilmektedir. 

 

Gösterim

Amasya Q500'de etkilenen nüfus

Taşkın yayıl ımı

Kentsel  s ınır
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Şekil 5.30: 50 Yıllık Tekerrürlü Taşkında Turhal İlçesinde Etkilenen İnsanların Haritası 

 

 

Şekil 5.31: 100 Yıllık Tekerrürlü Taşkında Turhal İlçesinde Etkilenen İnsanların Haritası 
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Şekil 5.32: 500 Yıllık Tekerrürlü Taşkında Turhal İlçesinde Etkilenen İnsanların Haritası 

 

Bahsi geçen nüfusun gerçekten tehlike altında olup olmadığı ve/veya etkilenip etkilenmediği 

bir takım etkenlere bağlı olmaktadır.  İlk olarak, verilerin doğruluğu ve temsil ediciliğine 

bağlı olarak, bu insanlar bu yerleşim yerlerinde gerçekten yaşıyor olabilir veya olmayabilir.  

İkinci olarak, insanlar taşkın gelmeden önce taşkın uyarılarına, kendi güdülerine ve/veya 

tahliyeye bağlı olarak ikametlerini terk etmiş olabilir.  Bu nedenle, bedensel olarak etkilenen 

insanların sayısı ve/veya yaşam kaybı sayısının bu tahminlerden çok daha düşük olması 

olasıdır. Sonuçta burada verilen tahmini nüfus miktarlarının taşkın altında kalması 

beklendiğinden bu nüfus risk altında olup taşkından etkilenecektir.  

5.4.1.2. Ekonomik Öğelerin Değerlendirilmesi 

Ekonomik öğelerde baskın olan unsur taşkın altında kalan binalardır. Bu nedenle binaların 

konum ve türlerinin belirlenmesi önemlidir.  

Bina konum ve türünün tespit edilmesi maksadıyla yerleşim yerleri için ilgili verilere 

ulaşılması gereklidir. Bu veriler mevcut bina türleri, mevcut ve gelecekteki inşaat işlerinin 

verilerini barındıran imar planları ve halihazır haritalardır.  Veriler çok geniş bir çeşitlilikte 

bina ve nesne türünü kapsamalı ve aynı zamanda binaların en üst seviyesinin yüksekliği 

hakkındaki bilgileri de içermelidir. 
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Veriler poligonlardan ve çizgisel verilerden oluşmaktadır.  Alışılageldik bir biçimde, altyapı 

(enerji hatları, yollar) çizgisel elemanlar olarak dâhil edilirken belirtilen işlevlerle binalar ve 

alanlar poligonlar olarak dâhil edilmektedir.  Binalar için poligonlar aynı zamanda olası 

zararların tahmin edilmesi için gerekli olan zemin katının (taban alanı) boyutu hakkında 

bilgiler de sağlar. Taban alanı, sadece binanın boyutu (ve böylece binaya verilecek olası zarar) 

hakkında bilgi sağlamamaktadır, aynı zamanda envanterin boyutu ve değeri hakkında da bilgi 

sağlamaktadır. Bu bilgiler hem binada hem de envanterdeki zararların değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır. 

Bu veriler çoğunlukla konut binası türlerini içermekte olsa bile, bina karma işlevlere sahipse 

(örneğin zemin katında) aynı zamanda ticari ve başka türler de analize dâhil edilmelidir. Bu 

bilgiler, tüm yerleşim yerleri için elde edilerek taşkınlarda tüm yerleşim yerlerinin bir zarar 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Tokat İli Turhal ilçesi için bu yaklaşım ile hazırlanan örnek 

haritalar aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 5.33: Tokat Turhal İli Uydu Fotoğrafı (Taşkın Olmadan) 
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Şekil 5.34: Tokat Turhal İli Uydu Fotoğrafı (Taşkın Olması Halinde-Q50) 
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Şekil 5.35: Tokat Turhal İli Uydu Fotoğrafı (Taşkın Olması Halinde-Q100) 
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Şekil 5.36: Tokat Turhal İli Uydu Fotoğrafı (Taşkın Olması Halinde-Q500) 
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Bir zarar modelleme yaklaşımı kullanılarak, taşkın sebebiyle meydana gelen parasal hesabın 

yapılması mümkün olmaktadır. Derinlik-zarar fonksiyonları temel alınarak kayıpların tahmin 

edilmesi yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır ve bu yöntem taşkınların etkilerinin 

hesaplanması için genel olarak kabul edilen yaklaşımdır. 

Diğer arazi kullanımlarına ek olarak, zararlar ve ev içerikleri nedeniyle olası parasal kayıplar 

büyük ölçekli zarar tahmini için geliştirilen derinlik-zarar fonksiyonları temel alınarak 

hesaplanabilir. Burada sadece su derinliği içeren zarar fonksiyonlarını uygulanabileceği gibi 

akış hızlarına ek olarak taşınan sediment gibi başka parametreleri de içeren yaklaşımlar 

kullanılabilir. Akış hızı yolların ve altyapı elemanlarının yapısal zararları için önemli 

olabilmektedir ancak bu etkiyi hesaba katan çok az zarar fonksiyonu bulunmaktadır  

Türkiye'de taşkınlar için herhangi bir derinlik-zarar fonksiyonu geliştirilmemiştir. Bu sebeple 

ülkemiz için derinlik-zarar fonksiyonu geliştirilinceye kadar uluslararası literatürden ülkemize 

uygun ve genel kabul görmüş derinlik-zarar fonksiyonları kullanılabilir. Farklı Avrupa 

ülkelerinden kapsamlı bir fonksiyonlar araştırmasından elde edilen fonksiyonlar bu işlem için 

uygundur. Buradan ortalama fonksiyonlar oluşturulur ve bu yöntem ile farklı zarar 

kategorileri için, derinlik-zarar bağıntılarının tahmin edilmesi maksadıyla ortalama 

fonksiyonlar elde edilebilir. Bu kategoriler konut, ticaret, sanayi, altyapı ve tarımdır. 

Bu farklı fonksiyonlar farklı zarar türleri için uygulanabilmesine rağmen, genelde sadece iki 

fonksiyon en geniş etkileri oluşturmaktadır: 

- Mevcut tüm bina türlerine uygulanan konut fonksiyonu, 

- Kentsel alanlardan oluşmadıklarından ancak ekili alanlar, ormanlar, parklar, bahçeler 

ve nispeten düşük değerli diğer alanları içine alabilen diğer tüm alanlar için tarım 

fonksiyonu. 

Bu formül nesnelerden ziyade 100 x 100 metrelik sürekli yüzeyler içindir. Ancak bina 

nesnelerine olduğu kadar diğer arazi kullanımları için de uygundur. Sonuçlar ya nokta verileri 

(ayrı ayrı nesne başına zarar i) olarak ya da D bir grid’de birim alan başına zarar 

yoğunluğunun gösterilmesi için eşit hücre ebatlarına sahip bir grid’de toplanabilmektedir. 

Aşağıdaki zarar fonksiyonu her bir tekerrür periyodu için zararların hesaplanması için 

uygulanır. 
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  ∑∑  ( )        

 

 

 

 

 

burada   zarar kategorilerinin sayısını,   taşkın alanında mevcut olan nesnelerin sayısını, ai 

(hr) taşkın seviyesine (h) bağlı olan zarar fonksiyonunu, Dmax her bir zarar kategorisi için 

azami zarar miktarını ve A ilgili binanın temelinin ya da arazinin denk geldiği grid’in hücresel 

alanını temsil etmektedir.  

      Tüm bina nesneleri için konut fonksiyonları en ağır basanıdır. Bunun sebepleri:  

- Konut kayıpları genellikle taşkındaki kayıpların çoğunluğuna tekabül etmesi  

- Konut ve diğer önemli iki kategori (ticaret ve sanayi) için fonksiyonların biçimindeki 

farkın küçük olması   

- Bu ortalama fonksiyonların (Türkiye durumu için mevcut olmayan özel 

fonksiyonlardan ziyade) farklı zarar kategorilerine ve ayrıntılı yerel analize 

uygulanmasında büyük belirsizliklerin mevcut olması bu durumun da aldatıcı bir 

doğruluk hissi verebilmesidir. 

Konut ve tarım kategorilerinin fonksiyonları aşağıdaki Şekil 5.37’de verilmektedir. Zarar 

fonksiyonları farklı taşkın seviyeleri için zarar payını vermektedir. Bu pay, bir azami zarar 

miktarıyla çarpılmaktadır. 

 

Şekil 5.37 Bina ve Tarım Kategorileri İçin Zarar Fonksiyonu (Huizinga, 2007)      
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Huizinga (2007) konut binaları için azami 586 TL/m2'lik (bu zarar miktarı hem binayı hem de 

nesnelerin envanterini içermektedir) ve tarım alanları için 0.59 TL/m2'lik bir zarar miktarı 

vermektedir (1 euro=3.10 TL alınmıştır).  Bu değerler iki adımda düzeltilmiştir:  

İlk olarak, konut binaları için bir yoğunluk çarpanı uygulamaktadır. Huizinga (2007) 

tarafından yapılan araştırmadan elde edilen azami zarar değeri toplam bir kentsel alan 

matrisini temel almaktadır ve bu araştırmada binaların oturum alanları kullanılmaktadır. Bu 

yaklaşım daha hassastır çünkü diğer veritabanlarında (örneğin CORINE arazi kullanımı) 

bulunduğu şekliyle ortalama matristen ziyade binaların gerçek konumu kullanılmakta olup bu 

suretle daha doğru taşkın derinlikleri bulunmaktadır. Bu araştırmadaki şehirlerde görüldüğü 

gibi, kentsel matristeki bina oturum alanının yüzdesinin ortalama 1/4 olduğu tahmin 

edilmektedir ve bu suretle azami zarara 4'lük bir katsayı uygulanmaktadır. Bu düzeltmeye 

tarım alanları için gerek duyulmamaktadır çünkü bu analiz zaten kesintisiz 100 x 100 metre 

grid hücrelerini temel almaktadır. 

Huizinga'nın (2007) araştırmasından elde edilen değerlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 

(GSYH) verilerinin mevcut olduğu en son yılla yani 2013 yılıyla karşılaştırılabilir hale 

gelmesi için Türkiye'deki refah artışları için bir düzeltme uygulanmaktadır.  

Aşağıdaki Tablo 5.4’te sırasıyla listelendiği gibi konut binaları ve diğer tüm alanlar için 

3134 TL/m2 ve 0.787 TL/m2 'lik azami zararlar kullanılmaktadır. 

Tablo 5.4 Güncel (2013) değerler için azami zarar değerlerinin düzeltmesi (Huizinga, 2007'den 

asıl değerler, Dünya Bankasından kişi başına düşen GSYH verileri  

Hasar 

çeşidi 

Azami 

hasar 
Yoğünl

uk 

faktör 

[-] 

Maksimum 

oturum 

alanı fiyatı 

[€/m2] 

GSYH 

2007 

[$SAP]* 

GSYH 

2013 

[$SAP]

* 

GSYH 

faktör 

[-] 

Maksimum 

(Huizinga 

2007) 
Hasar 

[tl/m2]  2013 [tl/m2] 

Konut 586 4 1817 14040 18782 1.338 3134 

T

Tarım 
0.59 1 0.59 14040 18782 1.338 0.787 

 

Mevcut tüm nesneler için, taban alanının (binanın boyutu) hem binanın kendisinde hem de 

envanterde olası zarar ile orantılı olduğu varsayımı yapılmıştır. Taşkın altında kalan binaların 

seviyeleri zarar fonksiyonu biçiminde açıklanır. Artan su seviyesiyle (5 metreye kadar) 

gitgide daha fazla zarar meydana gelmektedir.  Bu bilgi kullanılarak, farklı taşkın olayları için 

zararların hesaplanması mümkün olmaktadır.  
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Binaların konumundaki taşkın derinliklerinin tahmin edilmesi maksadıyla, binaların hariç 

tutulduğu bir sayısal arazi modelinden taşkın derinlikleri elde edilir ve yeni derinlik haritası 

ile üst üste çakıştırır.  Bu maksatla, mevcut sayısal arazi modelinin 1x1 metrelik bir 

çözünürlükle yeni bir filtrelemesi yapılır.  Her bir nesne için, bir merkez nokta tespit edilir ve 

bu merkez nokta için taşkın seviyesi bulunur.  Bu seviyeye bağlı olarak, her bir bina için  

zemin kotundaki yüzey alanı ve sonraki toplam zarar tespit edilir.   

Örnek olarak Amasya şehri, 500 yıllık tekerrür periyodu olan taşkında oluşan örnek zarar 

haritası  Şekil 5.39’da gösterilmektedir.  Bir hektarlık alandaki nesneler için zararlar, bu 

nesnelerdeki zararların toplam miktarı temel alınarak tekil hücrelerde toplanmaktadır. 

Ardından, zarar görmüş olan tüm yüzeyler için diğer arazi kullanımlarındaki zararlar gridlere 

ilave edilir. Bu, doğrudan zarar için toplam maddi değerleri içeren bir taşkın zarar haritasını 

oluşturmaktadır.  

 

Şekil 5.38 500 Yıllık Tekerrürlü Taşkında Amasya İçin Taşkın Zarar Haritası 

 

5.4.1.3. Kritik Önemi Haiz Tesislerin (Hastane, Okul vb.) Değerlendirilmesi 

Kritik öneme sahip stratejik yapılar ve altyapının tespit edilmesi için, yerleşim yerleri inşaat 

imar planları kullanılır. Bu veri grubundan, bu araştırma için en önemli nesne ve altyapı 

türlerini yansıtan ilgili türler seçilir.  Örnek bazı nesneler ve altyapı türleri Tablo 5.5’de 

gösterilmektedir.  

 

Gösterim

Amasya Q500 (TL/ha)

0-30.000

30.000-150.000

150.000-300.000

300.000-1.500.000

1.500.000-3.000.000

>3.000.000
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Tablo 5.5 Stratejik yapılar ve altyapı 

Nesne/altyapı Coğrafi Bilgi Sistemi  

verileri adı 
Tür Miktar 

Okullar eğitim yapıları ve okullar alan nesnelerin sayısı 

Hastaneler sağlık tesisleri alan nesnelerin sayısı 

Yollar çeşitli kaynaklar (OSM 

dâhil) 

hat hatların uzunluğu 

Enerji hatları enerji iletim hatları hat hatların uzunluğu 

Trafo istasyonları güç dağıtım birimleri alan nesnelerin sayısı 

Demiryolları demiryolları hat hatların uzunluğu 

Su depolama tankları su depoları alan nesnelerin sayısı 

Atıksu tesisleri atıksu arıtma tesisi alanları alan nesnelerin sayısı 

 

Farklı hassas nesne ve altyapı türleri için, farklı tekerrür periyotları boyunca etkilenenlerin 

sayısı için bir değerlendirme yapılır.  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak taşkın tehlike 

haritası ile stratejik yapı ve altyapı elemanları basitçe üst üste getirilir. Ardından nesnelerin 

sayısı veya ortak uzunlukları hesaplanır. Bir nesne veya altyapı uzantısı çok sınırlı miktarda 

taşkına uğradığında bile, bu nesnelerin etkilendiği varsayılır. Uygulamada nesneler ve altyapı 

işleyişi ciddi bir şekilde etkilenmeden önce biraz su seviyesiyle başa çıkabileceğinden bu 

güvenli tarafta kalınan bir varsayımdır.  

5.4.2. Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması 

Taşkının toplam etkisinin belirlenmesi maksadıyla, etkilenen kişiler ve maddi zararlar için 

sonuçlar taşkın risk haritasında birleştirilir. Bu birleştirme genellikle, çoklu ölçütleri olan bir 

yaklaşım kullanılarak uygulanmaktadır. Çoklu ölçütler, ölçütlerin hem maddi değerler hem de 

maddi olmayan değerler gibi toplanamayan birimlerle birlikte tanımlanması maksadıyla 

birleştirilmektedir.  

Zarar haritasından ve zarar görmüş insan sayısı haritasından bilgiler sınıflandırılmakta ve 

sınıfların her bir birleşimine bir etki seviyesi tahsis edilmektedir. Etki seviyelerinin bulunması 

için kullanılan matris aşağıdaki Tablo 5.6' da belirtildiği şekilde tanımlanmaktadır.  

 

 

 



 

 

159 

Tablo 5.6 Birleştirilen taşkın etki haritası için matris 

 

 

Zarar görmüş insanların sayısı, binalar ve içeriklerdeki parasal zararlardan oluşan iki etki 

kategorisine beş sınıf tahsis edilmektedir. Her iki kategori arasında herhangi bir 

ağırlıklandırma kullanılmamaktadır. 

Son olarak, aşağıdaki beş etki seviyesi tanımlanmaktadır: 

 

Birleştirilmiş taşkın etkisinin belirtildiği taşkın risk haritalarının temel olarak görsel sunum ve 

yüksek risk arz eden alanların iletişimine hizmet ettiğine dikkat edilmesi önemlidir. 

Bu haritalar nitelik belirten haritalardır. Bununla birlikte, etkilenen insanların sayıları, binalar, 

içerikte ve diğer arazi kullanımlarında parasal zararlar hakkındaki ayrı ayrı nicel sonuçlar 

Taşkın Yönetim Planı içinde uygulanacak farklı kararlar için önemlidir. Örneğin, etkilenen 

insanlar için haritalar ve analizler, tahliyeye ve nüfuslara yardıma duyulan ihtiyaçlara işaret 

etmektedir. Parasal zararlar hakkındaki haritalar ve analizler taşkından korunma ve yatırım 

seviyeleri hususunda alınacak kararlar hakkında bilgi verebilmektedir. 

Taşkın zararları ile etkilenen insan sayısının birlikte ifade edildiği birleştirilmiş taşkın etki 

haritası örneği Şekil5.31’de verilmektedir.  

Hasar (TL/ha) 0-5 6-10 11-50 51-100 >100

15000 çok düşük çok düşük düşük düşük orta

30000 çok düşük çok düşük düşük orta yüksek

150000 düşük düşük orta yüksek yüksek

300000 düşük orta yüksek çok yüksek çok yüksek

6000000 orta yüksek yüksek çok yüksek çok yüksek

doğrudan etkilenen insanlar (kişi/ha)

Çok yüksek Yüksek Orta Düşük Çok düşük 
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Şekil 5.39  500 Yıllık Tekerrür Periyodunda Amasya İçin Taşkın Risk Haritası 

 

5.4.3. Risk Haritalarının Oluşturulmasında Basit Bir Yaklaşım: 

Yukarıda bahsi geçen haritalandırma çalışmaları daha doğru sonuç verecek olsa dahi alanın 

önemi, verinin olmaması, ulaşılamaması veya ücretinin fazla olması, zaman yetersizliği gibi 

sebeplerle eldeki verilerin kullanılarak taşkın risk haritalarının yapıldığı basit bir yaklaşım da 

bulunmaktadır.  

Bu yaklaşımla taşkın tehlike haritalarında yer alan taşkın yayılım alanı ve su yüksekliği verisi 

"< 0,5; 0,5 - 1,5; 1,5>" ile mekânsal veriler (CORINE veri setleri) harmanlanarak riskli 

bölgeler elde edillir.  

CORINE arazi örtüsü önemi göz önünde bulundurularak 1 ila 10 arasında yeniden 

sınıflandırılarak derecelendirilir (Tablo 5.7) ve taşkın tehlike haritalarıyla kesiştirilir. 

Aşağıda yer alan denklemde Rs risk sınıfını, Sdi taşkın tehlike haritasından gelen su 

derinliğini, As yeniden sınıflandırılmış Corine Arazi Örtüsünden gelen arazi sınıf katsayısını 

temsil etmektedir.  

   
      

 0
 

Bu denklemden elde edilen değer "≤ 0,5" ise düşük, "0,5-1,5" arasında ise orta, "≥ 1,5" ise 

yüksek risk olarak sınıflandırılır ve haritalarda gösterimi yapılır.  
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Tablo 5.7 Örnek Risk Matrisi 

RİSK MATRİSİ 

SU DERİNLİĞİ (Sdi) 

≤0.5 0.5 - 1.5 ≥1.5 
Corine Arazi 

Sınıfı Kodu 
Arazi Sınıfı 

Arazi Sınıfı 

Katsayısı (As) 

111 Sürekli kent örtüsü 10 1 2 3 

112 Kesikli kent örtüsü 10 1 2 3 

121 Endüstriyel ya da ticari birimler 9 1 2 3 

122 Yol ve demiryolu ağları ve ilgili araziler 9 1 2 3 

123 Liman bölgeleri 9 1 2 3 

124 Havalimanları 9 1 2 3 

131 Maden çıkarma alanları 8 1 2 2 

132 Çöplükler 8 1 2 2 

133 İnşaat alanları 8 1 2 2 

141 Yeşil kentsel alanlar 2 0 0 1 

211 Sulanmayan ekilebilir arazi 5 1 1 2 

213 Pirinç tarlaları 5 1 1 2 

221 Üzüm bağları 6 1 1 2 

222 Meyve ağacı ve dutsu meyve bitkileri 3 0 1 1 

231 Otlaklar 1 0 0 0 

242 Karmaşık ekim biçimleri 6 1 1 2 

243 Birincil olarak tarım maksatlı kullanılan alanlar 4 0 1 1 

311 Geniş yapraklı orman 6 1 1 2 

312 İğne yapraklı orman 6 1 1 2 

313 Karışık orman 6 1 1 2 

321 Doğal çayırlar 3 0 1 1 

322 Fundalıklar ve çalılıklar 3 0 1 1 

324 Ağaçlık-ağaççık geçişi 3 0 1 1 

331 Plajlar, kumul, kum 3 0 1 1 

332 Çıplak kayalıklar 3 0 1 1 

333 Seyrek bitki örtülü alanlar 3 0 1 1 

 

5.5. Taşkın Yönetim Planları  

Taşkın yönetim planları ile taşkın risklerinin yönetimi hususunda yapılması gerekenin ne 

olduğu ile bunun ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiği ortaya koyularak taşkın 

riskleriyle mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Taşkın Yönetim Planları 

taşkın risklerinin yönetilmesi ilgili planlamada varılmak istenen noktadır. 

Risk kavramını daha iyi anlayabilmek için tehlike ve “etkilenebilecek unsurlar” kavramlarının 

belirlenmesi gereklidir ( 
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Şekil 5.40). Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere tehlike, taşkın olayı (suyun 

yüksekliği, akış hızı, su altında kalma süresi…) anlamına gelirken etkilenebilecek unsurlar 

(etkilenebilirlik) kişiler ve mallar olabilir. Risk ise, tehlike ve etkilenebilecek unsurların bir 

araya gelmesi neticesinde oluşur. Tehlike, etkilenebilecek unsurların bulunduğu alanları 

etkilediği zaman risk ortaya çıkmış olur. 

RİSK  = Tehlike x “Etkilenebilecek unsurlar” (göstergeler) 

=  Tehlike x (Maruz kalma x Etkilenebilirlik) 

 

 

Şekil 5.40 Riskin Tanımı 

 

Bu kapsamda Taşkın Yönetim Planları taşkınlardan etkilenebilecek nüfus, ekonomik 

faaliyetler, sosyo-kültürel unsurlar ve çevresel faktörlerin vb. maruz kalabileceği riskin en aza 

indirilmesi ve mümkünse ortadan kaldırılması maksadıyla uygun hedeflerin belirlenmesini ve 

bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak tedbirlerin planlanmasını kapsamaktadır. Söz konusu 

unsurlara yönelik riskin tespitine yönelik yapılan çalışmalar önceki bölümlerde aşama aşama 

verilmiştir.  

Sağlıklı bir taşkın Yönetim Planı hazırlanabilmesi için, başlangıçtan itibaren tüm aşamaların 

bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi ve varılmak istenen nihai hedefe, diğer bir deyişle 

yönetim planının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve verilere, uygun olarak önceki 

aşamaların tamamlanmış olması çok önemlidir. Bu sebeple bundan önceki bölümlerde 

anlatılan Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanabilmesi için riskin tespitine yönelik tüm 

çalışmalar önemli aşamalar olup yönetim planlarının hazırlanmasının ayrılmaz parçalarıdır. 

Farklı aşamalarda nihai maksadı dikkate alınmadan yapılan çalışmaların doğurabileceği 

sorunlar Şekil 5.42’de verilmektedir. 
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Şekil 5.41 TYP Hazırlanması Aşamalarında Nihai Maksadı Dikkate Alınmadan Yapılan 

Çalışmaların Doğurabileceği Sorunlara Örnek 

 

Taşkın Yönetim Planları 6 yıllık döngülerle güncellenmektedir. Taşkın Yönetim Planı 

tamamlandıktan hemen sonra, bir yandan planının uygulaması başlarken diğer yandan bir 

önceki Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinin gözden geçirilmesine başlanmasıyla bir sonraki 

planlama döngüsüne geçilmiş olur. Diğer bir deyişle, birinci planlama döngüsünün uygulama 

dönemi aynı zamanda ikinci planlama (gözden geçirme) döngüsüdür. Böylelikle 6 yıllık 

döngüler sırasında bir önceki döneme göre riskin durumundaki değişimler gözden geçilerek, 

değişen şartlar göz önüne alınabilmekte ve buna göre hedefler ve tedbirlerde gerekli 

düzenlemeler yapılabilmektedir.  
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Planların 6 yıllık döngülerle gözden geçirilmesi ayrıca hedeflerin kademeli olarak 

belirlenebilmesine ve her bir döngüde daha fazla etkilenebilirlik unsurunun dikkate 

alınabilmesine imkan vermektedir. Örneğin birinci planlama döngüsünde insan sağlığı ve 

ekonomik faaliyetlere yönelik riskin azaltılmasına odaklanılarak, ikinci döngüde çevresel 

faktörler, üçüncü döngüde sosyo-kültürel unsurlar planlama kapsamına alınabilir. Aynı 

şekilde hedefler ile ilgili olarak birinci döngüde riskin %10 azaltılması gibi bir hedef 

konulurken ikinci döngüde %20, üçüncü döngüde %30 gibi artan hedefler konulabilir.  

5.5.1. Yönetim Planlarının Kapsamı  

Taşkın Yönetim Planlarında yer alması gereken bilgiler mutlaka yer alması gereken bilgiler 

ve yer alması faydalı olabilecek bilgiler olarak iki gruba ayırılabilir.   

Taşkın Yönetim Planlarında mutlaka yer alması gereken bilgiler şunlardır; 

 Taşkın Yönetiminin Hedefleri 

 Taşkın Yönetimi Tedbirleri 

 Paydaşların ve Halkın Katılımı 

 Planın uygulanması, izlenmesi ve güncellenmesi usul ve esasları 

Taşkın Yönetim Planlarında yer alması faydalı olabilecek bilgilere ise, bunlarla sınırlı 

kalmamak kaydıyla, aşağıdaki örnekler verilebilir.  

 İlgili Mevzuat 

 Havzanın Profili 

 Koordinasyon ve Sorumlu Kurumlar 

Bu içerik dikkate alınarak Taşkın Yönetim Planında genel olarak yer alan bölümler ve 

içerikleri ile ilgili bilgiler bu bölümün devamında verilmektedir. Planda yer alan kısaltmalar, 

tanımlar, içindekiler vb. planda mutlaka yer alması gerekir.  

Plan hazırlanırken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da içerik ve teknik detayların 

ağırlığıdır. Planın hedef kitlesinin farklı paydaşlardan oluştuğu ve bu paydaşların çok farklı 

bilgi altyapılarına ve ilgi alanlarına sahip olduğu unutulmamalıdır. Farklı bölümler /kısımlar 

farklı paydaşların ilgi alanına giren bilgiler içermektedir. Bu sebeple her bölümde hedef 

paydaş grubunun bilgi ihtiyacı göz önüne alınarak içerik ve teknik detay düzeyi 

belirlenmelidir.  
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5.5.1.1. Taşkın Riski Yönetiminin Hedefleri ve Tedbirleri 

Taşkın risklerinin yönetimi ile ilgili uygun hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak 

tedbirler belirlenir.  Bu bölüm havzadaki taşkın riskinin yönetilmesine, dolayısıyla planının 

hazırlanma maksadına, yönelik bölüm olduğundan Taşkın Yönetim Planının esasını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla planda en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken kısım bu 

bölümdür.  

5.5.1.2. Hedefler 

Taşkın risk yönetiminin genel hedefleri şunlardır. 

• Hem etkilenebilirliğin hem de tehlikenin azaltılması yoluyla taşkınların olası olumsuz 

sonuçlarının azaltılması, 

• Sürdürülebilir risk yönetimi tedbirlerinin teşvik edilmesi. 

Bu genel hedeflere ulaşmak için havza özelinde risk değerlendirilerek, buna göre uygun 

hedefler belirlenir. Bu sebeple öncelikle risk, yani Taşkın Risk Haritalarından elde edilen 

sonuçlar değerlendirilir. Daha sonrasında bu riski azaltmak için hedefler belirlenir. Burada 

belirlenecek hedefler, sonraki aşamalarda belirlenecek tedbirlerin de temelini oluşturacaktır. 

Planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ulaşılabilir hedefler konulması gereklidir. 

5.5.1.3. Mevcut Tedbirler 

Mevcut tedbirlerin değerlendirilmesi yapılır. Mevcut tedbirler (faaliyetler) ve bunların 

etkinlik düzeyi belirlenen hedeflere ulaşmak için bir sonraki aşamada belirlenecek olan 

tedbirleri etkileyecektir. Şöyle ki, herhangi bir tedbir (faaliyet) bulunmayan yerlerde hedeflere 

ulaşmak için belirlenecek tedbirler ile halihazırda yürütülmekte olan faaliyetler bulunan yerler 

için belirlenecek ek/destekleyici tedbirler farklı olacaktır. Bu açıdan mevcut tedbirlerin iyi bir 

şekilde değerlendirilmesi hedeflere ulaşılmasının yanı sıra kaynakların etkin kullanımı 

açısından da oldukça önemlidir.  

Her türlü tedbirin/faaliyetin değerlendirilmesi, sadece sedde, set vb. yapısal tedbirlere 

odaklanılmaması önemlidir. Taşkın risklerinin yönetimi ile ilgili mevcut tüm faaliyetler 

(müdahale, arama kurtarma, normale dönüş vb. çalışmalar, varsa tahliye, farkındalığın 

arttırılması doğal su tutma tedbirleri, kontrollü taşkın, derivasyon vb. uygulamalar gibi) 

değerlendirilmelidir. 
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5.5.1.4. Tedbirlerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi 

Bir havzadaki tedbirler programı farklı niteliklere sahip eylemlere tekabül eden kurumsal, 

yapısal ve yapısal olmayan tedbirler dikkate alınarak hazırlanır.  

Kurumsal tedbirler Taşkın Yönetim Planı’nın (TYP) iyi bir şekilde uygulanmasına imkân 

sağlar. Risk yönetimi temel ilkesine uygun olarak, yapısal tedbirler, direncin artırılması 

maksadıyla yapısal olmayan tedbirlerle beraber havzada belirlenen bütün risk alanlarında 

geniş ölçekli olarak uygulanmalıdır. 3 ana tedbir grubu Tablo 5.8’ de gösterilmiştir. 

Tablo 5.8 Taşkın Yönetim Planı’nı oluşturan unsurlar 

1. TYP’nın uygulanmasına yönelik 

kurumsal çerçeve  

 

1.1 Yasal ve kurumsal tedbirler 

1.2 Veri akışı yönetimi  

1.3 İzleme 

 2. Yapısal tedbirler 
2.1 Taşkın kontrolü maksatlı barajlar 

2.2 Taşkın koruma yapıları (sedde, taş takimat vb.) 

 3. Yapısal olmayan tedbirler 

2.3 Dinamik su tutma / Suyun  kontrollü 

yönlendirilmesi 

2.4 Doğal ve diğer tedbirler 

3.1 Kamuoyunun farkındalığı 

3.2 Sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamalarıyla 

önleme  

3.3 Taşkın tahmin / erken uyarı sistemleri  

3.4 Kriz yönetimi 

3.5 Taşkın (afet) sigortasının hazırlanması veya 

geliştirilmesi,  

 

Bundan önceki kısımlarda yapılan tüm değerlendirmeler ve konulan hedefler birlikte 

değerlendirilerek belirlenecek tedbirlerin etki alanı lokal/yerleşim yeri, seçilen riskli bölgeler 

veya tüm havza ölçeğinde olabileceği dikkate alınmalıdır.  

Buna göre; öncelikle lokal düzeyde veya seçilen riskli bölgeler düzeyinde tek tek ele alınarak 

uygulanacak tedbirler belirlenmelidir. Burada önemli nokta, her ne kadar bir alana odaklanılsa 

da, havzanın bütününün gözden kaçırılmamasıdır (özellikle memba-mansap dayanışması göz 

önüne alınmalıdır).  
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Sonrasında havza genelinde uygulanabilecek tedbirler belirlenmelidir. Özellikle eğitim, 

bilgilendirme, halkın farkındalığının arttırılması vb. faaliyetler havza genelinde 

uygulanabilecek faaliyetlerdir.  

 Tedbirler belirlenirken her türlü tedbirin/faaliyetin değerlendirilmesi çok önemlidir. Burada 

akla ilk gelen sedde, set vb. yapısal tedbirler olmamalı, farklı alternatifler kıyaslanarak karar 

verilmelidir.  Ayrıca sadece taşkın öncesi faaliyetler değil, taşkın anı ve taşkın sonrasında 

yürütülecek faaliyetler de dikkate alınmalıdır. 

 

Tüm bunlar dikkate alınarak havza için yapısal olmayan tedbirler ile yapısal tedbirlerin 

kombinasyonundan oluşan bir tedbirler tablosu hazırlanır. 

Örnek Tablo 5.9 aşağıda verilmektedir. 

 Memba kısmındaki alanlar için belirlenmiş tedbirlerin bu çalışma alandaki 

riski azaltıp azaltmadığı dikkate alınmalıdır. Böyle bir etki varsa tedbirler bu 

etki de dikkate alınarak belirlenmelidir.  

 Herhangi bir tedbirin mansaptaki herhangi bir alanda riski arttırmamasına 

dikkat edilmelidir.  

 Değerlendirilmekte olan alan için alınması öngörülen bir tedbirin mansapta da 

riski azaltmaya yönelik etkisi varsa, bu tedbirlere ağırlık verilmelidir. 

Özellikle Nehir Havzası Yönetim Planlarının çevresel hedefleri (Su Çerçeve Direktifi) 

ile koordinasyon dikkate alındığında, önceliğin mümkün olduğunca doğal tedbirlere  

verilmesi faydalı olacaktır. Belirlenen tedbirlerin su kütlesinin mevcut kimyasal, 

biyolojik ve ekolojik durumu üzerinde olumsuz bir etkisi olmamasına mümkün 

mertebe dikkat edilmelidir.  
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Tablo 5.9: Tedbirler Tablosu Örneği (Yeşilırmak Havzası Projesi) 

Sıra 
No 

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza) 

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere 

Tedbirin 
Türü 

Tedbirin 
Uygulam
a Zamanı 

 Tedbir Tedbirin Açıklaması 
Sorumlu 
Kurum 

İlgili 
Kurum 

Tedbirin Uygulanmasının 
Yasal Dayanağı 

Tedbirin 
Önceliği 

Uygulama 
Periyodu 

1 
ÇORUM 
 MERKEZ 

Çomarınözü 
Deresi 

Yapısal 
 Taşkın 
öncesi  

Köprü ve 
Menfez 

iyileştirilmesi 

•Çevre yolunun Alparslan Türkeş 
bulvarı ile kesiştiği yer ile Çorum 

Barajı arasında kalan kısımda 
bulunan Dr.İlhaner Gürel 

Caddesi altındaki menfezin, 
• Tekceviz Sokağının altında 

bulunan menfezin, 
• Garantievler 13.sokağın 
altında bulunan menfezin, 

•Garanti evler 9.sokağın altında 
bulunan menfezin, 

• Tekceviz 27.sokağın altında 
buunan menfezin  

•Çevre yolu ile Alparslan Türkeş 
Caddesi kesişiminde bulunan 

menfezin 500 yıllık taşkın 
debisini geçirecek şekilde revize 

edilmesi gerekmektedir. 

Valilik 
DSİ 

Çorum 
Belediyesi 

KGM 

1) 2010/5 Sayılı Akarsu ve 
Dere Yatakları Islahı Konulu 
Başbakanlık Genelgesi 
2) 2006/27 Sayılı Dere 
Yatakları ve Taşkınlar Konulu 
Başbakanlık Genelgesi 
3) Karayolu Yolboyu 
Mühendislik Yapıları İçin Afet 
Yönetmeliği no:26369 
4) DSİ kuruluş kanunu 
no:6200 
5) Belediye Kanunu no: 5393 
6) KGM kuruluş kanunu 
no:6001 

Çok 
yüksek 

2016-2021 

2 
TOKAT           
Turhal 

Yeşilırmak Yapısal 
Taşkın 
öncesi 

Sedde 
iyileştirilmesi 

Yeşilırmağın Hamide deresiyle 
birleşiminin 1 km mansabından 

başlayarak Gültekin Topçam 
caddesinin 1.5 km mansabına 
kadar mevcut seddelerin 500 
yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmesi 
gerekmektedir. 

DSİ 
Turhal 

Belediyesi 

1) DSİ kuruluş kanunu 
no:6200 
2) Belediye Kanunu no: 5393 

Yüksek 2016-2021 
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Sıra 
No 

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza) 

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere 

Tedbirin 
Türü 

Tedbirin 
Uygulam
a Zamanı 

 Tedbir Tedbirin Açıklaması 
Sorumlu 
Kurum 

İlgili 
Kurum 

Tedbirin Uygulanmasının 
Yasal Dayanağı 

Tedbirin 
Önceliği 

Uygulama 
Periyodu 

3 
Havzadaki tüm 

İller 
Havzadaki tüm 

İller 
Yapısal 

olmayan  
Taşkın 

öncesi ve 
sonrası 

 Mevcut/yeni 
planlarda 

Taşkın Tehlike 
ve Taşkın Risk 
Haritalarının 

dikkate 
alınması 

Mevcut/yeni planların (Çevre 
Düzeni Planı, İmar Planı vb.) 
Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk 
Haritaları göz önüne alınarak 

güncellenmesi / yapılması 

ÇŞB 
Belediyeler 

Valilik  
SYGM 

DSİ 

1) ÇŞB Kuruluş Kanunu no: 
644 
2) Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu no: 5216 
3) Belediye Kanunu no: 5392 
4) İl Özel İdaresi Kanunu no: 
5302 
5) OSİB Kuruluş Kanunu no: 
645 
6) DSİ Kuruluş Kanunu No: 
6200 

Yüksek 2016-2021 

4 
SAMSUN 
Atakum 

Kurupelit 
(Kamaz) 
Deresi   

Yapısal  
Taşkın 
öncesi 

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi 

Belediye Caddesi ile kesiştiği 
noktada yer alan köprünün 500 
yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmesi 
gerekmektedir. 

Valilik 
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi 

 KGM 
DSİ 

1) 2010/5 Sayılı Akarsu ve 
Dere Yatakları Islahı Konulu 
Başbakanlık Genelgesi 
2) 2006/27 Sayılı Dere 
Yatakları ve Taşkınlar 
Konulu Başbakanlık 
Genelgesi 
3) Karayolu Yolboyu 
Mühendislik Yapıları İçin 
Afet Yönetmeliği no:26369 
4) KGM kuruluş kanunu 
no:6001 
5)DSİ kuruluş kanunu 
no:6200 

Orta 
2016-
2021 
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Sıra 
No 

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza) 

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere 

Tedbirin 
Türü 

Tedbirin 
Uygulam
a Zamanı 

 Tedbir Tedbirin Açıklaması 
Sorumlu 
Kurum 

İlgili 
Kurum 

Tedbirin Uygulanmasının 
Yasal Dayanağı 

Tedbirin 
Önceliği 

Uygulama 
Periyodu 

5 
Amasya 
Merkez 

Yeşilırmak Yapısal 
Taşkın 
öncesi 

Duvar 
iyileştirilmesi 

Şehir içindeki kanal duvarlarının 
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Tedbirler ile ilgili tabloda mutlaka belirtilmesi gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Bunlar; 

tedbirin önceliği, etkilediği alan, durumu (başlamadı/devam ediyor vb.) hangi hedefe ulaşmak 

için belirlendiği, tedbirin kısa açıklaması ve tedbirin uygulamasından sorumlu kurum ve hangi 

yasal dayanağa göre bu kurumun sorumlu olduğudur. Önceliklendirme kriterleri havza 

özelinde karar verilmesi gereken bir konu olmakla birlikte riskin yüksekliğinin ve etkilenen 

nüfusun en önemli kriterler olduğu açıktır.  Bununla birlikte önceliklendirmede yardımcı 

olabilecek farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımları üç gruba ayırabiliriz.  

1- Nicel değerlendirmeye dayalı önceliklendirme 

2- Nitel değerlendirmeye dayalı önceliklendirme 

3- Nicel ve Nitel değerlendirmenin birlikte kullanımına dayalı önceliklendirme 

Nicel Değerlendirmeye Dayalı Önceliklendirme 

Fayda Maliyet Analizi gibi yöntemler kullanılarak yapılan değerlendirmedir. Burada analiz 

sonuçları doğrudan önceliklendirmeyi verir. Tek bir nicel değerlendirme metodu ile doğrudan 

önceliklendirme yapılabileceği gibi birden fazla nicel değerlendirme metodundan elde edilen 

sonuçların bir arada kullanılması da mümkündür.  

Bu yöntemin avantajı objektif sonuçlar elde edilmesidir. Bununla birlikte insan sağlığı, çevre 

gibi unsurlarda faydaların fiyatlandırılmasındaki zorluklar veya tedbirin uygulanmasını 

kolaylaştıran veya zorlaştıran yerel şartlar, kurumların iç planlaması gibi kriterlerin 

değerlendirilme dışı kalması gibi dezavantajları vardır.  

Nitel Değerlendirmeye Dayalı Önceliklendirme 

Detaylı analizlerin yapılması için yeterli verinin veya zamanın olmaması, tedbirlerin 

maliyetinin ancak fizibilite çalışması sırasında hesaplanabilecek olması, yerel şartlar veya 

kurumların iç planlaması gibi kriterlerin dikkate alınmak istenmesi gibi durumlarda kullanılan 

yöntemdir. Bu yöntemde önceliklendirme kriterleri belirlenir ve uzman değerlendirmesine 

dayanarak önceliklendirme yapılır.  

Bu yöntemin avantajı tedbirin uygulanmasını kolaylaştıran veya zorlaştıran yerel şartlar, 

kurumların iç planlaması gibi kriterlerin değerlendirilmesine ve faydalara yönelik nitel 

değerlendirme (faydalı, çok faydalı vb.) yapılabilmesine imkan vermesidir. Bu yaklaşım 

değerlendirmeyi kolaylaştırmakla birlikte değerlendirmenin farklı uzmanlarca yapılması 
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durumunda farklı sonuçlar elde edilmesi gibi bir risk doğurmaktadır. Bu sebeple, ele alınan 

her bir kriter için bir puanlama/derecelendirme sistemi belirlenmesinde fayda vardır.  

Nicel ve Nitel Değerlendirmenin Birlikte Kullanımına Dayalı Önceliklendirme 

Nicel ve Nitel değerlendirmenin birlikte kullanımı iki şekilde olabilir. Maliyet vb. bilgilere 

sahip olunan bazı tedbirler için nicel bir yöntem, örneğin fayda/maliyet analizi, kullanılırken 

diğer tedbirler için nitel değerlendirmenin kullanılması mümkündür. Ancak yine de, tedbirleri 

karşılaştırma kolaylığı açısından, daha detaylı analiz yapılabilen tedbirler olsa da, bu 

analizlerin sonuçlarının nitel değerlendirme sonuçları ile aynı şekilde gösterilmesi daha 

faydalı olacaktır (Tablo 5.10).  

Tablo 5.10 Nicel ve Nitel Değerlendirmenin Birlikte Gösterimi Örneği 

Tedbirin Adı Uygulamaya Yönelik 

Önceliklendirme 

Tedbirin Durumu Tedbirin Maliyeti ve 

Faydaları 

… Barajı Yapımı Çok Yüksek Devam Ediyor +++ 

Yüzey akışını 

azaltmak için iyi tarım 

uygulamalarının 

geliştirilmesi  

Orta Başlamadı +++ 

Taşkınların azaltılması 

için sulak alanların 

rehabilitasyonu 

Düşük Başlamadı +++ 

Bazı alanların taşkın 

ovası ve ötelemesi 

maksatlı kullanımı 

Orta Başlamadı ++++ 

İmar planlarının taşkın 

tehlike ve risk 

haritalarına uyumlu 

hale getirilmesi 

Kritik Devam Ediyor +++++ 

Taşkın alanlarında 

inşaat ile ilgili  zorunlu 

tedbirlerin 

uygulanması ve yapı 

izin denetimleri 

Yüksek Devam Ediyor +++++ 

 

Diğer bir alternatif de nicel değerlendirmeden elde edilen sonuçların ek bazı kriterler ile 

birlikte nitel değerlendirmede kullanılmasıdır. Burada ek kriterler ve uzman değerlendirmesi 

nihai kararda rol oynamakla birlikte, nicel değerlendirme sonuçları yönlendirici ve karar 

vermeyi kolaylaştırıcı olacaktır. 
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5.5.1.5. Nehir Havzası Yönetim Planları ile Koordinasyon 

Taşkın Yönetim Planları hazırlanırken Nehir Havzası Yönetim Planları (NHYP) (Su Çerçeve 

Direktifi)  ile koordinasyon sağlanmalıdır.  

Bu koordinasyonun sağlanmasında en önemli nokta Taşkın Yönetim Planlarındaki tedbirlerin 

NHYP çevresel hedefleri dikkate alınarak belirlenmesidir. TYP’deki tedbirler NHYP çevresel 

hedeflerine ulaşılmasını engellemeyecek hatta mümkünse kolaylaştıracak şekilde seçilmelidir. 

Buradaki önemli nokta can güvenliğinin/insan sağlığının herşeyden önemli olduğunun 

gözardı edilmemesi gerekliliğidir. Bu sebepledir ki çevresel hedeflere ulaşılması ile ilgili 

olumsuz bir etki oluşturmadan taşkın riskinin azaltılması teknik ve/veya ekonomik olarak 

mümkün değilse çevresel hedefler üzerinde olumsuz etkiye sahip olsa da gerekli tedbir 

uygulanır. Ancak bu istisnanın uygulanması sırasında iki konuya dikkat edilmelidir.  

1. Bu istisna istenilen tedbirin uygulanması için bir fırsat gibi değerlendirilmemeli ve 

çevresel hedefler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadan taşkın riskini azaltmanın 

teknik ve/veya ekonomik olarak mümkün olmadığı çok iyi şekilde 

gerekçelendirilmelidir.  

2. Gerekçelendirme sonrasında çevresel hedefler yine de gözardı edilmemeli, olumsuz 

etkisi mümkün olan en az düzeyde tutulmaya çalışılarak tedbir belirlenmelidir.  

TYP hazırlanmakta olan bir havzada NHYP’nin henüz tamamlanmamış olması gibi bir durum 

söz konusu olabilir. Ancak Havza için çevresel hedeflerin belirlenmemiş olması TYP’de 

tedbirlerin herhangi bir kısıtlama olmadan belirlenebileceği anlamına gelmemektedir. Bu 

durumda, TYP tedbirleri ile NHYP çevresel hedefleri arasında ortaya çıkabilecek olası 

uyumsuzlukların önüne geçebilmek için taşkın riski yönetimi tedbirlerinin su kütlesinin 

mevcut kimyasal, biyolojik ve ekolojik durumu üzerinde olumsuz bir etkisi olmamasına 

mümkün mertebe dikkat edilmelidir.  

5.5.1.6. Paydaşların ve Halkın Katılımı 

Raporun hazırlanması sırasında ve taslağın görüşe açılması sonrasında paydaşların ve halkın 

katılımı ile ilgili yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler verilir. Hangi faaliyetlerin yürütüldüğü 

(anket, resmi yazışma, toplantı, ilan vb.) ile ilgili bilgiler mutlaka verilmelidir.  

Toplantılarla ilgili aşağıdaki bilgilerin verilmesinde fayda vardır.  

- Hangi paydaşlarla kaç toplantı yapıldığı  
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- Toplantıların maksadı (bilgilendirme, danışma, aktif katılım) 

- Katılımcı sayısı 

- Toplantılardan elde edilen sonuçlar/alınan kararlar 

Ayrıca, eğer süreç sırasında herhangi bir anket çalışması yapılmışsa bununla ilgili bilgilerin 

(dağıtılan/geri dönen anket sayısı, anketlerden edinilen bilgilerin özeti, elde edilen sonuçlar 

vb.) verilmesi de faydalıdır.  

Bu süreçte alınan görüşlerin tamamının plana yansıtılması beklenmemeli, çeşitli sebeplerden 

dolayı (teknik/ekonomik uygunsuzluk, çevresel hedefler, stratejik hedefler vb.) bazı 

önerilerin/taleplerin uygulanmasının mümkün olmayabileceği göz önüne alınmalıdır. Bununla 

birlikte, görüş sahiplerinin görüşlerinin neden dikkate alınmadığının kendilerine izah edilmesi 

ileriki dönemlerde katılımcılığın sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Bu sebeple bu 

bölümde halka danışma süreci boyunca yürütülen faaliyetler sırasında gelen görüşler, bu 

görüşlerin değerlendirmesi ve uygulanmayanların gerekçeleri ile ilgili özet bilgi verilmesi de 

oldukça önemlidir.  

5.5.1.7. Planın Uygulanması, İzlenmesi ve Güncellenmesi  

Taşkına yönelik risk azaltma, müdahale ve iyileştirme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ana 

hedefi, taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras, sosyo-ekonomik faaliyetler üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmaktır. Ancak planın hazırlanması 

bunun için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle plan hazırlandıktan sonra planda öngörülen 

tüm çalışmaların yapılması, bu uygulamanın izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması 

gerekmektedir. Ayrıca Taşkın yönetimi “yaşayan” dinamik bir yönetim olduğundan veriler ve 

ilgili tüm planlar sürekli yenilenmeli ve gözden geçirilerek geliştirilmelidir.  

5. Uygulama 

Taşkın Yönetim Planları, tedbirler kısmında da bahsedildiği şekilde,  birçok kurum ve 

kuruluşun sorumluluk alanına giren tedbirleri/faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sebeple de 

plandaki tedbirlerin uygulanmasından sorumlu birçok kurum/kuruluş vardır.  

Planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle sorumlu kurum ve kuruluşlara 

planın hazırlanma maksadı, kapsamı, uygulanmasının önemi gibi konularla ilgili gerekli 

bilgilerin verilmesi gerekir.  

Yönetim planı üst ölçekte bir plan olduğundan bu planda yer alan tedbirlerin ilgili kurum ve 

kuruluşlarca kendi planlarına dahil edilmesi yani kurumların eylem planları kapsamına 
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alınması gereklidir. Kurumların kendi içlerindeki planlamalar açısından sorun yaşamaksızın 

bu tedbirleri eylem planları kapsamına alabilmeleri çok önemlidir. Bu aşamada herhangi bir 

uyumsuzluk veya sorun yaşanmaması için Taşkın Yönetim Planlarındaki tedbirler 

belirlenirken tedbirleri uygulayacak paydaşların aktif katılımlarının sağlanmasının ve 

katkılarının alınmasının önemi burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır.   

Ayrıca, farklı kurumlar/kuruluşlar tarafından bu tedbirlerin uygulanması için gerekli 

koordinasyonun sağlanması gereklidir.  

6. İzleme 

Taşkın Yönetim Planı’nda yer alan tedbirler ile ilgili sorumlu kurumlar çalışmaların tek bir 

yönüne odaklansa da çalışmaların birbirlerine bağımlı ve uyumlu şekilde yürütülmesi 

gerekmektedir. Bunun için çalışmaların bir elden izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenli bir 

şekilde raporlanması gerekir.  

İzleme ve değerlendirme öncelikle plandaki stratejinin ne derecede başarıyla uyguladığını 

ölçmek maksadıyla yapılmalıdır. İzleme ve değerlendirme aynı zamanda havzada yerel şartlar 

değiştikçe gerekli revizyonları yapma fırsatı verir. Planda öngörülen faaliyetlerin 

uygulamadaki gelişimi, teknolojisi ve kapasitesindeki değişimler de planda değişiklikler 

gerektirebilir. 

İzlenmesi gereken temel konular şunlardır: 

 Belirlenmiş olan tedbirlerin plana göre uygulanıp uygulanmadığı. 

 Tedbirlerin uygulanmasında aksaklık tespit edildiyse, aksaklıkların sebeplerinin ne 

olduğu. (Kaynak yetersizliği, teknik/ yasal altyapı eksikliği, detay çalışmalar sonucunda 

tedbirin fayda/maliyet oranının yeterli bulunmaması, kamulaştırma sorunları, vb.) 

 İçinde bulunan uygulama döneminde aksaklıkların giderilmesinin ve tedbirlerin 

uygulamasının gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün görülmüyorsa 

sonraki uygulama dönemlerinde gerçekleştirilmesinin mümkün görülüp görülmediği, 

Uygulaması gerçekleştirilen tedbirlerin yeterliliği/beklentiyi karşılayıp karşılamadığıdır. 

 

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları çalışma toplantısında Taşkın Yönetim Planları 

kapsamında belirlenen tedbirlerin uygulama durumu incelenir ve bir rapor halinde Havza 

Yönetim Heyetine sunulur. Havza Yönetim Heyeti tarafından bu raporlar incelenerek, 
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çalışmalar için gerekli yönlendirmeler yapılır ve Havza Yönetimi Merkez Kurulu’na 

raporlanır. 

7. Güncelleme 

Taşkın Yönetim Planları izleme sonuçları ve raporları değerlendirilerek 6 yıllık periyotlarla, 

veya gerek görülmesi halinde daha kısa zaman aralıklarında güncellenir.  

Raporun güncellenmesi sırasında izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınır. Mevcut 

duruma göre Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk 

Haritaları yenilenerek havzadaki riskler yeniden değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler 

sonucunda bir önceki uygulama dönemi sırasında riskte yaşanan değişimler tespit edilerek 

güncel duruma uygun hedefler ve tedbirler belirlenir.  

Planların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin 

alınması ve aktif katılımı ise Havza Yönetim Heyetlerince sağlanır. 
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6. TEMEL TEDBİRLER 

Taşkınların menfi etkilerini önleyebilmek maksadıyla taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın 

sonrası alınması gereken tedbirler yapısal ve yapısal olmayan olarak iki gruba ayrılır.  

6.1. TAŞKIN ÖNCESİ 

Taşkın olmadan önce yerleşim biriminde (taşkından zarar görme ihtimali olan bölgede) 

yapılan risk azaltma uygulamalarıdır. Yapısal ve yapısal olmayan tedbirler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

6.1.1. Yapısal Tedbirler 

6.1.1.1. Taşkın Koruma Maksatlı Barajlar  

Taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını akarsu havzasının bütününde ve diğer su depolaması 

gerektiren ihtiyaçlarla birlikte (içmesuyu, sulama, enerji vb.) ele alan çok maksatlı büyük su 

yapılarıdır. Havzada taşkın koruma, önleme maksadı ile inşa edilen baraj, gölet, regülatör 

(düzenleyici) gibi büyük su yapıları uzun süreli koruma sağlama maksadı ile yapılmaktadır. 

 

Resim 6.1: Almus Barajı (Tokat) 

 

6.1.1.2. Islah ve Taşkın Kontrol Yapıları  

Taşkın kontrol tesisleri akarsuların geçtiği güzergahın özelliğine göre, hidrolik kriterler 

dahilinde farklı taşkın tekerrür debilerinde taşkın kontrolü sağlayan yapılardır. Taşkın kontrol 

yapıları ve ıslah çalışmaları taşkın anında suları taşkın riski taşıyan alandan uzakta tutmaya 

yönelik akarsu yatağı düzeltme ve düzenlemeleri, taşkın duvarı, sedde, derivasyon kanalı ve 

şehir yağmursuyu boşaltım sistemleri gibi koruma maksatlı tesisler ile depolamalı tesisler 

(barajlar, sel kapanları, vb.) gibi suyun akış rejimini düzenleyen tesisleri içermektedir. 
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Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, taşkın kontrol yapılarından bazıları ile ilgili bilgiler 

aşağıda verilmektedir.  

6.1.1.3. Duvarlı taş tahkimat 

Taşkın sularının membadan mansaba kadar kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlayan 

yapılardır (Resim 6.2). 

 

Resim 6.2: Duvarlı Taş Tahkimat Görüntüsü (Bartın)  

 

6.1.1.4. Sedde 

Taşkın sularına karşı koruyucu tedbir maksadı ile bir nehir boyunca inşa edilmiş olan suni 

dolgudur (Resim 6.3). 

 

Resim 6.3: Sedde Görüntüsü (Zonguldak) 
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6.1.1.5.  Sel kapanı 

Taşkın sularını rezervuarda geçici olarak depolayarak, belirli bir zamanda oluşan taşkın 

akımını daha uzun bir zamana yayarak öteleyen ve bu sayede mansaptaki emniyetli yatak 

kapasitesi kadar çıkış debisi sağlayan yüksekliği az olan barajlardır (Resim 6.4). 

 

Resim 6.4: Sel Kapanı Görüntüsü (Samsun) 

  

6.1.1.6. Tersip Bendi 

Fazla miktarda sediment taşıyan ve bu nedenle mansapta çeşitli problemlere neden olan 

akarsularda, yağış havzasından kaynaklanan sedimentin mansaba taşınmadan mecrada 

depolanması maksadıyla akarsu yataklarında inşa edilen enine yapılardır (Resim 6.5). 

 

Resim 6.5: Tersip Bendi Görüntüsü (Tokat) 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinpsCqkaTLAhUHPBQKHYGjD5cQjRwIBw&url=http://www.samsun.bel.tr/proje-detay.asp?proje=481-baruthane-sel-kapani&psig=AFQjCNF_XnjFTiyTFrRAOrpiUAoShG6tgw&ust=1457081394714346
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ3rPUj6TLAhWJzxQKHb8_AQ8QjRwIBw&url=http://akhel.com.tr/proje/DS%C4%B0-72.-%C5%9EUBE-TOKAT-ALMUS-TERS%C4%B0P-BEND%C4%B0-%C4%B0N%C5%9EAATI/23&psig=AFQjCNHU3SqjX_EuMbGDNXh4tt7mMjh-hQ&ust=1457080947031651
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6.1.1.7. Geçirgen Tersip Bendi 

Diğer tersip bentlerinden farklı olarak, istenilen çapta rüsubatın yapı rezervuarında 

tutulmasına veya istenilen çapta rüsubatın mansaba geçişine olanak sağlayan, akarsu 

yataklarında balık geçişlerine de imkan veren, periyodik olarak temizlenmesi gereken enine 

yapılardır (Resim 6.6). 

 

Resim 6.6: Geçirgen Tersip Bendi  

 

6.1.1.8. Islah Sekisi 

Derelerde taban eğiminin düşürülerek suyun hızının, dolayısıyla sürükleme gücünün 

azaltılması suretiyle mecralardaki erozyonu önlemek için dere eksenine dik olarak inşa edilen, 

derelerde tabanın korunması, göçüntülü ve heyelanlı kıyıların ve yamaç eteklerinin 

desteklenmesi, sediment taşınımının azaltılması ya da taşınan fazla sedimentin uygun yerlerde 

depolanması maksadıyla yapılan tek ya da bir dizi (sistematik) yapılardır (Resim 6.7). 

 

Resim 6.7: Islah Sekisi Görüntüsü (Isparta) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl4JjRkKTLAhXLwBQKHYDJAt8QjRwIBw&url=http://docplayer.biz.tr/31113-Turkiye-de-sel-kontrol-calismalari.html&psig=AFQjCNGLez4Btt7dvbKr0W_PYmJXdQcWkA&ust=1457081208087304
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyO2xjaTLAhXhZpoKHVsJDCsQjRwIBw&url=http://infodanismanlik.com/tr/portfolio/isparta-senirkent-taskin-ve-rusubat-kontrol-tesisleri-insaati/&psig=AFQjCNEqLZA1HEbV9HNk1O2I3DbHJTq6_A&ust=1457080338665799
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6.1.2. Yapısal Olmayan Tedbirler 

6.1.2.1. Doğal Su Tutma Tedbirleri 

Doğal Su Tutma Tedbirleri, su kaynaklarını koruma ve yönetme maksadı olan, su kaynaklı 

problemleri, ekosistemlerle birlikte su kütlelerinin doğal özellikleri ve karakteristik yapılarını 

doğal yollar ve çözümler kullanmak suretiyle, yenileştirerek veya bakım yaparak belirleyen 

çok fonksiyonlu ölçümlerdir. Bu tedbirlerin temel maksadı, akiferlerin, toprağın ve 

ekosistemlerin su tutma kapasitelerini, özelliklerini iyileştirmeye çalışan bir bakış açısıyla, 

iyileştirmek ve aynı zamanda korumaktır.  Doğal Su Tutma Tedbirleri, taşkın ve kuraklık 

riskini azaltma, su kalitesini artırma, yer altı suyunu yeniden doldurma ve yaşam alanını 

iyileştirmeyi içeren çok maksatlı faydalar sağlama potansiyeline sahiptir. Doğal Su Tutma 

Tedbirleri’nin uygulaması; 

o Yeşil alanların altyapısını destekler. 

o Yer altı ve yer üstü su kütlelerinin nicel durumunu korur ve geliştirir.  

o Su kütlelerinin kimyasal ve ekolojik durumuna, ekosistemlerin ve bu tedbirlerin 

sağladığı hizmetlerin doğal işleyişini düzelterek ve geliştirerek, pozitif olarak etki 

eder. 

o  Düzenlenmiş ve geliştirilmiş ekosistemler hem iklim değişikliğinin azaltılmasına 

hem de adaptasyonuna katkı sağlar. 

Taşkın yönetiminde kullanılabilecek birçok doğal su tutma tedbirinden bazıları şunlardır.  

6.1.2.2. Çayır ve Meralar  

Taşkınlar sırasında suyun geçici olarak tutulması ve depolanması için uygun şartlar 

sağlayarak yağışın akışa geçişini geciktirir. Bunların yanı sıra sediment tutma ve besin 

maddelerinin özümsenmesi gibi su kalitesi üzerinde de olumlu etkileri bulunan faydaları 

vardır. Toprak yüzeyinin köklü bitkilerce korunması yüzey akışını azaltırken sızma oranını 

arttırır.  

6.1.2.3. Kent Ormanları  

Kent Ormanlarının, hem hidroloji hem de diğer açılardan sağladığı ekosistem hizmetleri 

oldukça geniş bir aralığa sahiptir. Hava kalitesini iyileştirebilir, yerel mikro-klimaları 

hafifletebilir, kentsel biyoçeşitliliği arttırabilir ve iklim değişikliğinin etkilerinin 

azaltılmasına katkı sağlar. Bunların yanı sıra kent ormanlarının şehir alanlarına göre daha 
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yüksek sızma kapasitesinin olması ve akiferlerin beslenmesi açısından önemli alanlar 

olabilmeleri gibi hidrolojik yan faydaları bulunmaktadır ( 

Resim 6.8).  

 

 
 

Resim 6.8: Kent Ormanı (Fransa) 

  

6.1.2.4. Tarımda Kontrollü Trafik Uygulamaları 

Mevcut sistemlerde tarlalarında makinelerin serbestçe dolaşması bir sezonda arazinin 

ortalama %75’lik bir kısmında, ikinci sezon itibari ile de tamamında toprağın 

sıkıştırılmasına sebep olmakta ve sızma oranını düşürmektedir. Ayrıca toprağın tekrar eski 

haline gelmesi birkaç yılı bulmaktadır. Kontrollü trafik uygulamaları tüm makine yükünün 

mümkün olan en az hat alanı ile sınırlandırılması prensibine dayanmakta ve sürekli sabit 

izlerin takip edilmesi ile sıkıştırılan alanın %15 gibi bir rakama düşürülmesini mümkün 

kılmaktadır (Resim 6.9).   
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Resim 6.9: Tarımda Kontrollü Trafik Prensibi Uygulaması Örneği 

  

6.1.2.5. Yeniden Mendereslendirme  

Akarsu menderesi akarsudaki su hızının düşürülmesini sağlayan U formudur. Geçmişte 

suyun drenajının hızlandırılması, yatak hareketlerinin sınırlandırılması veya kontrol 

edilmesi gibi sebeplerle mendereslerin düzleştirilmesi yoluyla akarsuların düz kanal haline 

getirilmesi uygulamaları yapılmıştır. Yeniden mendereslendirme ise yeni menderes 

şekillerinin oluşturulması veya eski formların yeniden oluşturulması veya akarsu ile 

bağlantısı kesilmiş olan menderes kısımlarının tekrar bağlantısının kurulmasını ve 

böylelikle akış hızının düşürülmesini kapsar. Böylelikle hızın düşmesine ek olarak 

mendereste oluşan yeni akış formları çoğunlukla sedimentasyon ve biyoçeşitlilik üzerinde 

olumlu etki oluşturmaktadır. Ayrıca çok çeşitli sucul ve karasal bitki ve hayvan türleri için 

habitat oluşturmaktadır ( 

Resim 6.10).   

       
 

Resim 6.10: (a) Yeniden Mendereslendirmeden Önce   (b) Yeniden Mendereslendirmeden Sonra 
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6.1.2.6. Sulak Alan Restorasyonu ve Yönetimi  

Sulak alanlar suyun tutulmasını, biyolojik çeşitliliğin arttırılmasını ve su kalitesinin 

iyileştirilmesini sağlar. Sulak alanların restorasyonu ve yönetimi yeniden nemlenmenin 

sağlanması için hendekler kazılması veya taşkına izin verilmesi maksadıyla seddelerin 

kesintili hale getirilmesi gibi geniş ölçekli teknik tedbirleri veya arazi kullanımındaki ve 

tarımsal tedbirlerdeki değişiklikler, sulak alanlarda tarımsal uygulamaların uyarlanması 

gibi küçük ölçekli teknik tedbirleri içerir.  Bu tedbirler ile bozulmuş sulak alanların 

hidrolojik rejimini iyileştirilebilir ve genel olarak habitat kalitesi geliştirilebilir. Kentsel 

alanlarda yapay sulak alanların oluşturulması ile ayrıca taşkın geciktirme, su kalitesinin 

iyileştirilmesi, habitat ve peyzaj iyileştirilmesi sağlanmasına katkıda bulunulabilir ( 

Resim 6.11).   

 

 
 

Resim 6.11: Sulak Alan (Çorum) 

  

 

6.1.2.7. Yeşil Çatılar  

Yapıların çatılarını drenaj katmanının üstünde bitki ve/veya yeşil çevre düzenlemesi ile 

kaplayan çok katmanlı sistemlerdir. Yeşil çatılar bitkilerden ve drenaj katmanından 

süzüldüğü için yavaşlayan yağmur suyunu alıkoymak üzere tasarlanmıştır. Bu tutulan 

yağmur suyunun bir kısmı bitkilerce kullanılırken kalan kısmı oluklar veya borular 

vasıtasıyla çatıdan deşarj edilir.  Böylelikle yeşil çatılar yağışın ilk aşamada tutulmasını 

sağlayarak sürdürülebilir drenaj sistemlerinin ilk bileşenini oluşturur.  
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İki tip yeşil çatı bulunmaktadır.  

- Geniş Alanlı Yeşil Çatılar:  düşük ağırlıklı, yavaş büyüyen, kendini sürdürebilen ve az 

bakım isteyen bitkiler ile tüm 

çatı alanının kaplandığı yeşil 

çatılardır. Dayanıklı ve 

kuraklık direnci yüksek 

bitkilerden oluşan bu çatılara 

sadece bakım için erişim 

sağlanır ve genel olarak sedum 

çatılar, eko-çatılar veya 

yaşayan çatılar olarak 

adlandırılırlar  

 

- Yoğun Yeşil Çatılar: Erişilebilir bitki,  ağaç ve su yapılarının bulunduğu yüksek sosyal 

faydası bulunan peyzaj 

düzenlemesi yapılmış 

çatılardır. Bu alanlar yapı 

üzerinde ciddi yük 

oluşturur, düzenli ve ciddi 

bakım gerektirir.   Bu 

çatılar ayrıca çatı/teras 

bahçeleri olarak 

adlandırılırlar  

 

6.1.2.8. Arazi Kullanımı Planlaması 

Arazi kullanımı planlaması; her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve 

diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik 

şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini 

oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak 

değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyarak arazinin 

kullanılmasıdır. 

Taşkın Yönetiminde arazi kullanımı planlamasından farklı şekillerde 

faydalanılabilmektedir. Bazıları;  

Resim 6.12: Yeşil Çatı (Geniş Alanlı) 

Resim 6.13: Yeşil Çatı (Yoğun) 
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- Risk odaklı yaklaşım ile taşkın alanı bölgelendirme  

Farklı tehlike bölgelerini ve mevcut ya da planlanan yapılaşma türlerini dikkate alan, 

artan risk seviyelerine düzenleyici müdahaleyi arttıracak risk odaklı bir yaklaşımın 

belirlenmesi hayati öneme sahiptir.  Bununla birlikte teoride oldukça basit görünen bu 

yaklaşımın pratikte başarılı bir şekilde uygulanması oldukça karmaşıktır.  

Taşkın alanı bölgelendirme farklı tekerrür debileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. 

Bununla birlikte 100 yıllık taşkın debisinin dikkate alındığı uygulamalara yaygın 

olarak rastlanmaktadır.  

 

Bu bölgelendirmeye dayanarak çeşitli düzenleyici mekanizmalar oluşturulabilir. 

Örneğin yüksek riskli alanlara arazi kullanımını veya yapılaşmayı düzenleyen sıkı 

düzenlemeler getirilirken bazı alanlarda yapı yasağı hatta mevcut yapılaşmanın 

kaldırılması gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Ancak yapılaşmanın kaldırılması 

kararı genellikle büyük bir taşkından sonra normale dönüşün maliyeti ve 

sürdürülebilirliği değerlendirilerek alınmaktadır. 

 

- Planlama İzinleri 

Yapı veya planlama izinleri planlanan yapılaşmanın/gelişimin veya arazi 

kullanımındaki değişimin taşkın riski üzerindeki etkisinin yanı sıra taşkının bu 

yapılanma üzerindeki etkisini sınırlamak ve en aza indirmekte kullanılabilir. Taşkın 

yataklarındaki veya taşkın üzerinde etkisi olan çeşitli faaliyetler izne tabi olabilir. 

Arazi kullanımındaki değişiklikler veya arazi kullanımının yoğunlaştırılması, 

yapılaşma ve yapısal işler (yollar, ticari binalar, setler vb.) ve parselasyon çalışmaları 

gibi faaliyetler bunlara örnek verilebilir.    

 

- Yapı standartları ve kodları  

Yapı standartları ve kodları olası taşkın zararlarını azaltmada stratejik rol oynayabilir. 

Bununla birlikte mutlaka taşkın yatağına yönelik düzenlemelerle koordine edilmeleri 

zorunludur. Yapı standartları subasman kotu, erozyona karşı koruma, kapı ve pencere 

gibi açıklıkların su geçirmezliği, elektrik tesisatının yükseltilmesi, yağ ve tehlikeli 

maddelerin tehlike oluşturmayacak şekilde depolanması gibi çeşitli özellikler ile ilgili 

olabilir.  
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Resim 6.14: Sütunlar Üzerinde Yükseltilmiş Ev 

  

- Çok maksatlı arazi kullanımları  

Arazi kullanımı planlamasında taşkın riski ile başa çıkmada karşılaşılan ikilemlerin 

çözümü açısından çok maksatlı arazi kullanımları önemli rol oynamaktadır. Çokça 

rastlanan çok maksatlı arazi kullanımı örnekleri arasında su depolama alanlarının 

rekreasyon (yerleşim olmayan) maksatlı kullanımı yer almaktadır. Bununla birlikte 

taşkına uyumlu evler de (yükseltilmiş yapılar gibi) kullanımı artmakta olan 

yöntemlerdendir. Benzer şekilde taşkın ayları dışında taşkın alanlarının tarım maksatlı 

kullanımı da taşkına maruz kalan gelişmekte ülkelerde kullanılmakta olan 

yöntemlerden biridir.   

6.1.2.9. Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı 

Taşkınlar önceden tahmin edilebilir afetlerdendir. Bu sebeple tahmin ve erken uyarı sistemleri 

taşkın yönetiminde kullanılmakta olan, can ve mal kayıplarını önlemek açısından önemli 

tedbirlerdendir.  

Hidrometeorolojik verilerin ve meteorolojik tahminlerin yanı sıra toprak nemi, buharlaşma, 

kar erimesi vb. birçok faktörü girdi olarak kullanarak hidrolojik modeller aracılığıyla 

gelebilecek debinin ve söz konusu debiye göre taşkının yayılma alanlarının tahmin edilmesine 

ve buna dayanarak erken uyarıların gerçekleştirilmesine dayanmaktadır. Sistemin avantajı 

taşkının önceden tahmin edilmesine ve hazırlık yapılabilmesine imkan vermesidir. Tahmin 

günler öncesinden yapılabilmekle birlikte, süre kısaldıkça tahminin tutarlılığı artmaktadır.  
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Taşkın tahminlerinin yapılması ve erken uyarı yayınlanması dışında hidrolik ve meteorolojik 

ölçümlere dayalı uyarı yayınlanması şeklinde uygulamalar da mevcuttur. Geçmişte yaşanmış 

taşkınlara ve/veya önceden yapılmış hidrolik modelleme çalışmalarına dayanarak akarsu 

üzerindeki Akım Gözlem İstasyonlarında (AGİ) veya Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında 

(MGİ) ölçülen seviyelere, tehlike derecesi atanmasına dayanmaktadır. Bu yöntemle 

AGİ/MGİ’de alarm seviyesinde ölçüm gerçekleştiğinde uyarı verilmektedir. Sistemin 

dezavantajı önceden tahmin yapılmadığından, ancak seviye gerçekleştikten sonra uyarı 

verilebilmesidir. Bu yöntemde taşkın olması beklenen seviye öncesinde bazı kritik seviyeler 

belirlenerek hazırlıklı olunması için ön uyarılar yapılabilmektedir. Örneğin taşkın için 

belirlenen seviye için alarm kırmızı iken, kritik seviye için izle/bekle anlamına gelen sarı 

alarm kullanılabilmektedir (Tablo 6.1).  

 

Tablo 6.1 Örnek Alarm Seviyeleri 

UYARI TEPKİ 

 

Harekete Geç 

Yetkililer tarafından gerekli anonslar yapılır. 

Tahliye edilecek bölgedekiler tarafından önceden 

belirlenmiş olan yollar kullanılarak taşkın olması 

beklenen alan tahliye edilir. 

 

Hazır Ol 
Yetkililer tarafından gerekli anonslar yapılır. 

Tahliye edilecek bölgedekiler tarafından tahliyeye  

hazır hale gelinir. 

 

İzle Yetkililer tarafından su seviyesindeki değişim/yağış 

takip edilir. 

Taşkın riskini en aza indirmek açısından önemli hususlardan biri olan ve aşağıda alt başlık 

olarak verilen farkındalığın artırılması da yapısal olmayan tedbirler arasında yer almaktadır. 

6.1.3. Farkındalığın Arttırılması 

Farkındalığın artırılması riskle yaşamayı, yani mutlak emniyetin söz konusu olmadığını göz 

önünde bulundurarak hareket etmeyi öğrenmeyi hedeflemektedir.  Taşkın riskine, bu riskle 

nasıl başa çıkılacağına ve taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlere 

yönelik farkındalığın arttırılması taşkına karşı direncin arttırılmasının en önemli 

bileşenlerindendir. Bunun yanı sıra farkındalığın arttırılması riskleri arttıran ve azaltan 

faaliyetlere ilişkin paydaşların bilinçlendirilmesini de içermektedir ki bu da taşkına yönelik 

Kırmızı 

Turuncu 

Sarı 
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tedbirlerin başarılı olmasında çok önemli bir faktördür.  

Farkındalığın arttırılmasının faydaları üç grup altında toplanabilir.   

1. Taşkın riskinden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görebilecek paydaşlar:  

Maruz kalabilecekleri taşkın riskine ve bunun azaltılması için alınan tedbirlere dair 

paydaşların bilgilendirilmesi ne derece korunduklarını, tedbirlerin bir bütün olarak önemini ve 

bakiye riskin ne olduğunu bilerek hareket etmelerini sağlayacaktır.  

Taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında hem kendilerinin yapması gerekenlere hem de 

müdahale ve normale dönüş faaliyetlerini gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmaların neler olduğuna dair paydaşların bilgilendirilmesi yapılması 

gerekenleri bilinçli şekilde ve paniğe kapılmadan yapabilmelerini sağlayacaktır.  

Böylelikle farkındalığın arttırılması paydaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına 

katkıda bulunacaktır. 

2. Müdahale ve Normale dönüş faaliyetlerini gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar: 

Taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında paydaşların bilinçli hareket etmesi müdahale ve 

normale dönüş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hızlandıracak ve etkinliğini arttıracaktır. 

Kurum ve Kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Sonuç olarak müdahale ve normale dönüş faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği artacaktır.  

3. Risk Yönetimi Faaliyetlerini yürüten kurum ve kuruluşlar;  

Maruz kalabilecekleri taşkın riskine ve bunun azaltılması için alınan tedbirlere dair 

farkındalığının arttırılması paydaşların risk altında olduklarını ve tedbirlerin önemini 

anlamalarını sağlayacaktır. Böylelikle her hatalı davranışın kendi can ve mal varlıklarına 

yönelik tehdit oluşturduğu bilincinin oluşmasını dolayısıyla da tedbirlerin paydaşlarca 

sahiplenilmesini ve otokontrol mekanizmasının oluşmasını sağlayacaktır.  

Böylelikle alınan tedbirlerin etkinliği ve verimliliği artacak, taşkına ilişkin mevzuatın 

uygulanması kolaylaşacaktır.  

Farkındalığın arttırılması faaliyetleri ülkeden ülkeye değişebilmenin yanı sıra ülke içinde 

yereldeki ihtiyaca göre özelleştirilebilir ve farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.  
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6.1.3.1. Paydaşlar 

Paydaşlar konuyla ilgili bir çıkarı veya “etkilenebilme ihtimali” olan, bu konudan doğrudan 

etkilenecek ya da sürecin sonuçları üzerinde bazı etkileri olabilecek tüm kişiler, gruplar veya 

kurumlardır. Paydaşlar ayrıca etkileneceğinin henüz farkında olmayan halkı da kapsar 

(uygulamada birçok vatandaş ve küçük STK ve şirketler bu gruba dâhildir).  

Taşkın yönetimi farklı faaliyetleri yürüten birçok kurum ve kuruluşun birlikte hareket 

etmesini gerektiren bir alandır. Ayrıca taşkın yönetimi tedbirlerinden faydalanan/etkilenen 

birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu grupların hepsi taşkın yönetiminin paydaşlarını 

oluşturmaktadır. Paydaşların bir kısmı tedbirleri yönetenler/uygulayanlar ve tedbirlerden 

faydalananlar/etkilenenler şeklinde ayrılabilse de büyük bir kısmı her iki grupta da yer 

almaktadır. Bu sebeple ana paydaşlar genel olarak aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır:   

‒ Yerleşim yeri sakinleri, 

‒ Kamu kurumları  (ulusal, bölgesel, yerel) 

‒ Çıkar grupları (ticaret odaları, ormancılık, tarım, turizm, avcılık, balıkçılık, meslek 

odaları, vb.) 

‒ Arazi sahipleri/kiracıları,  

‒ STK’lar (çoğunlukla yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeydeki doğa koruma 

grupları) 

‒ İlgili kararlardan etkilenen veya bu kararlarla ilgilenen genel kamuoyu   

6.1.3.2. Bilgilendirme ve Eğitim 

Bilgilendirme ve eğitim birçok farklı araç kullanarak halkın taşkın riskine dair bilgisini ve 

farkındalığını arttırmayı amaçlayan faaliyetlerdir. Bu kapsamda halihazırda kullanılmakta 

olan çok çeşitli araçlar vardır ve gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün daha da farklı 

araçla geliştirilmekte ve yöntemler çeşitlendirilmektedir.  

4. Bilgilendirme Faaliyetleri  

Paydaşlara taşkın ile ilgili çeşitli konularda veya taşkın yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi verilmesine yönelik faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin başında taşkın tehlike 

haritaları, taşkın risk haritaları ve taşkın yönetim planlarının paydaşların erişimine açılması, 

bilgilendirme toplantıları yapılması, afişler, posterler, kamu spotları ve yazılı/görsel medya 

yoluyla yapılan yayınlar gelmektedir. Ancak bilgilendirme yoluyla farkındalık arttırma 
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amacıyla yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı olmayıp ihtiyaca göre çeşitlendirildiği ve yeni 

yöntemlerin geliştirildiği güzel örneklere de rastlanmaktadır.    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Resim 6.15: Bilgilendirme Faaliyetleri İle İlgili Örnek Afişler 
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Resim 6.16: Bilgilendirme Faaliyetleri İle İlgili Örnek Çizgi Romanlar 

 

5. Eğitim Faaliyetleri 

Eğitim faaliyetlerinde seçilen paydaş grubu ya da gruplarının belirli bir konuda bilgisinin 

geliştirilmesi amaçlanır. Okullarda gerçekleştirilen çeşitli eğitici faaliyetler ya da taşkın 

anında yapılması gerekenlere yönelik tatbikatlar bunlara örnek verilebilir.  

          

 

  

 

Resim 6.17: Eğitim Faaliyetleri İle İlgili Örnek Eğitici Oyunlar 
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Resim 6.18: Eğitim Faaliyetleri İle İlgili Örnek Tatbikatlar 

  

6.1.3.3. Paydaşların Katılımı 

Taşkın Yönetim Planında belirlenen tedbirlerin uygulanması neticesinde istenen sonuçları 

elde edebilmek için paydaşların sürece katılımlarının sağlanması en önemli konulardan 

birisidir. Bunun için paydaşlar ile etkin bir ortaklık kurulması gerekir. 

Temel Hedefler şunlardır:   

‒ Kamuoyunun beklentilerine cevap vermek ve kamuoyunun farkındalığının arttırılması 

‒ Yerel bilgiden faydalanılması 

‒ Kararların etkileyeceği paydaşların katılımının sağlanması  

‒ Sorunların belirlenmesinin kolaylaştırılması 

‒ Tedbirlerin kabul edilebilirliğinin güçlendirilmesi 

‒ Politikaların uygulanmasının kolaylaştırılması   

Katılımcı yaklaşımın uygulanmasının çevresel, ekonomik ve teknik açıdan yerinde ve 

toplumsal olarak kabul edilebilir tercihler yapılabilmesinde önemli etkileri vardır. Ayrıca 

karar alma sürecinin meşruiyetinin artması, dikkate alınması faydalı olabilecek tercihlerin 

öğrenilmesi, karar alma sürecinin meşruiyetinin artması ve kurumsal aktörlere duyulan 

güvenin artması ve bunlara benzer birçok ek faydası olan katılımcı yaklaşım aynı zamanda 

paydaşların bilgilendirilmesine de katkı sağlar.  Halkın katılımı üç farklı düzeyde sağlanabilir.  

1. Bilgilendirme 

Yapılan ve/veya yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilginin aktarılmasıdır. Bu düzey katılımın 

sağlanmasında en alt düzey olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu faaliyet 

devamında görüşlerin bildirilebileceği bir ortam (web sitesi, e-posta adresi, posta adresi vb.) 
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gibi geri bildirim almaya yönelik herhangi bir başka faaliyetle tamamlanmadığı sürece 

paydaşların katılımından ziyade bilgilendirme faaliyeti kapsamında değerlendirilmelidir.    

2. Danışma (İstişare)  

Geliştirilmiş olan plan ve önerilere ilişkin halkın görüşlerini ifade etmesidir. Belgeler yazılı 

yorumlara açık hale getirilir, açık oturumlar düzenlenir veya anketler ve mülakatlar yoluyla 

kamuoyunun yorum ve fikirleri aktif olarak alınmaya çalışılır.  

3. Aktif Katılım 

İlgili tüm tarafların aktif katılımı durumu istişareye göre daha üst düzey bir katılım 

seviyesidir. Paydaşların konuları tartışarak ve çözüme katkıda bulunarak planlama sürecine 

aktif olarak katılmasıdır. Aktif katılımda esas olan katılımcıların süreci etkileme 

potansiyelidir.  

  

 

 

Şekil 6.1: Katılım Düzeyleri 

 

Uygulamada, potansiyel olarak paydaş olabilecek herkesin her konuda aktif katılımının 

sağlanması imkânsızdır. Bir seçim yapılması zorunludur. Bu seçim aşağıdaki faktörlere dayalı 

olarak yapılabilir;     

Aktif Katılım 

(yuvarlak masa 
toplantısı, çalışma 

grupları, arabuluculuk...)  

İstişare 

(tartışma toplantıları, 
öneriler, demeçler, 

anketler...) 

Bilginin Paylaşımı 

 (broşür, web sitesi, 
haritaların sunumu...) 
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 Paydaşın su yönetimi konularına olan ilgisi, 

 Paydaşların faaliyetlerinin bağlamı, ölçeği ve paydaşların kimi temsil ettiği, 

 Tedbirlerin yöneticisi, kullanıcısı/mağduru/paydaşı, uzmanı ve uygulayıcısı olarak 

katılımları,  

 Katılım gösterme kapasiteleri,  

 Siyasi, sosyal ve çevresel bağlam  

6.1.3.4. Farkındalığın Arttırılması Faaliyetlerinin Temel Adımları 

Farkındalığın arttırılması faaliyetlerinin aşamaları faaliyetin türüne (bilgilendirme, eğitim, 

katılım) göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte hangi faaliyet için olursa olsun, aşağıdaki 

temel adımların uygulanması faaliyetlerin başarısı açısından önemlidir.  

1. Konunun belirlenmesi (Tema) 

2. Paydaşların Belirlenmesi (Hedef kitle) 

3. Kaynakların belirlenmesi (Bütçe ve personel ihtiyacı) 

4. Sürenin Belirlenmesi  

Kullanılacak araçların ve yöntemlerin belirlenmesi (Toplantı, çalıştay, anket, broşür, afiş, 

kamu spotu, web sitesi, vb.) 

6.1.3.5. Paydaş Analizi 

Paydaşların seçilmesinde dikkate alınacak ana kriter, “Eğitim/Bilgilendirme/Paydaş Katılımı 

ile hedeflenen nedir?” sorusunun cevabıdır.  Örneğin; 

‒ Bilgilendirme/Eğitim için; maruz kalabilecekleri taşkın riski hakkında farkındalık mı 

oluşturulmak isteniyor, sahte güvenlik algısının (riskin tamamen ortadan kalktığı 

düşüncesinin) ortadan kaldırılması mı hedefleniyor,  tedbirler hakkında bilgi sahibi 

olunması mı isteniyor, acil durumda yapılacaklar hakkında bilgilendirme mi yapılmak 

isteniyor. 

‒ Aktif Katılım için; ek bilgi veya veriler için mi katılımcılara ihtiyaç duyuluyor, 

tartışmalı konular hakkında görüşleri mi alınmak isteniyor, tartışmalı konuların 

çözülmesi süreçlerine katılması mı isteniyor, faaliyetlerin uygulanmasında mı ihtiyaç 

duyuluyor. 

Paydaşların seçilmesinde dikkate alınması gereken diğer önemli kriterler ise sürecin düzeyi 

(yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası), süreç için planlanan süre ve paydaşların ilgi 

düzeyi/gücüdür.   
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Paydaşların konuyla ilgisi ve etki düzeyi değerlendirilerek yapılabilecek önceliklendirme için 

örnek matris Şekil 6.2’de verilmektedir. Buna göre dikey eksende paydaşın etkisi/gücü ve 

yatay eksendeyse ilgi düzeyi yer alan matriste paydaşlar 4 kategoride gruplanmıştır. Her bir 

kategori paydaşlarla nasıl iletişim kurulacağını ifade eder.    

Kırmızı bölge: Sürece ilgisi ve süreci etkileme güçleri fazla. Bu paydaşlar kilit öneme sahip 

aktörlerdir ve her adıma/karara dahil edilmelidir. 

Yeşil bölge: Süreci etkileme gücü ve sürece ilgisi az. Bu gruptakiler en az öneme sahip 

olanlardır.  

Turuncu bölge: Süreci etkileme gücü fazla fakat sürece ilgileri az. Bu gruptakilere önem 

verilmeli, ihtiyaçları ve talepleri göz ardı edilmemelidir.  

Sarı bölge: Sürece ilgisi fazla fakat süreci etkileme gücü az. Bu gruptakilerin de dikkate 

alınması gerekir. Ayrıca kamuoyu oluşmasında etkilidirler. 

 
Şekil 6.2: Paydaş Analizi Matrisi 

  

1. Başka Paydaşların Tavsiye Edilmesi  

Genelde projenin/sürecin başlangıcında seçilerek sürece dahil olan paydaşlar veya proje 

ekibinin üyesi olarak seçilen paydaşlar bölgedeki kilit aktörleri belirleyebilir. Bu kilit 

aktörlerle de irtibat kurulabilir ve onlardan gerekirse başka paydaşların kim olabileceği 

konusunda tavsiye istenebilir.  
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2. Temsil 

Hangi çıkarların kim tarafından temsil edildiği ve paydaşların projeye ne tür katkılar 

sunabileceği hakkında genel bir fikir sahibi olmak için sistematik bir şekilde çalışılması 

gerekmektedir. Olası tüm çıkarların temsil edilmesi konusu tüm katılımcı süreçlerde 

önemlidir.  

3. Paydaşların Rolleri 

Bir projenin uygulama süresi içerisinde paydaşların rolleri değişebilir. Kime, ne zaman, hangi 

görev sebebiyle ve hangi düzeyde ihtiyaç duyulacağı düşünülmelidir. Paydaşlardan ne 

beklendiği ve katılım göstermek için ne kadar çaba sarf etmeleri gerektiği konusunda net bir 

tablo ortaya konulursa katılım gösterme konusunda daha istekli olabilirler.  

Paydaşların görevleri;  

- Süreci başlatanlar: Paydaşlar bir projenin geliştirilmesi veya finanse edilmesi 

aşamasından itibaren sürece dahil olur.  

- Şekillendiriciler: Proje planının güçlendirilmesi, desteklenmesi veya erken 

aşamalarda yönlendirilmesi görevini yerine getirirler.  

- Bilgilendirici: İkincil veri sağlarlar, bilgi verirler, odak grupları vs. oluştururlar. 

- Merkez: Bir projenin uygulanması sırasında merkezi bir rol oynarlar, birçok rolü bir 

arada oynayabilirler (şekillendirici, bilgilendirici vs.), danışma grubu olarak da görev 

yapabilirler.  

- Gözden geçirenler: Nihai çıktıya katkıda bulunurlar (çalıştaylar, anketler vs.).  

- Alıcılar: Doğrudan dahil olmasalar da bu gruptakilerin sonuçlarla bir ilgisi olduğu ve 

süreçten etkilendiği varsayılır.  

- Düşüncelerini sunanlar: Projede elde edilen sonuçlar hakkında geri bildirim ve 

sonrasında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında fikir verirler.   

- Dolaylı olarak etkilenenler: Doğrudan müdahil olmazlar fakat süreçten veya 

sonuçlarından etkilenirler.  
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Şekil 6.3: Uygulama Süresi Boyunca Paydaşların Rolleri (Carney Vd., 2009) 

 

4. Nihai Paydaş Seçimi Aşaması 

Birçok katılım sürecinde projenin maksadı ve seçilen metot, paydaşların sayısını yaklaşık 

olarak belirler. Sayı olarak nispeten daha az paydaşla başlamak her zaman daha iyidir. Daha 

sonrasında bazı paydaşların süreç dışı bırakılmasının yerine, gerekirse, halihazırda katılan 

paydaşların onayıyla yeni paydaşlar eklenebilir.  

5. Genel Kamuoyunun Sürece Dahil Edilmesi 

Birçok durumda genel kamuoyunun da sürece dahil edilmesi faydalıdır. Genel kamuoyuna bir 

bütün olarak ulaşmak ve onları motive etmek kolay değildir. 

Birçok projede tek bir çeşit bilgilendirme materyali ile belli bir nüfus grubu içerisindeki tüm 

hedef grupların hepsine ulaşmanın mümkün olduğuna inanıldığı için sıkıntılar yaşanmıştır. 

Gerçekler ve sosyal pazarlama çalışmaları tek bir araçla herkese ulaşmanın mümkün 

olmadığını ve tüm bilgilendirme ve katılım faaliyetlerinin hedeflenen mesajla ulaşılacak hedef 

grup veya hedef gruplar için tasarlanması gerektiğini göstermiştir.  

Faaliyetlerle ilgilenebilecek herkes davet edilebilir veya halk arasından rastgele veya 

istatistiksel yöntemlerle seçilmiş kişiler davet edilebilir. Genel kamuoyu içindeki olası hedef 

gruplar;  
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- Geçmişte taşkın deneyimi yaşamış veya gelecekte taşkından etkilenebilecek kişiler  

- Kendilerini/ailelerini/yaşadıkları bölgeyi taşkın tehlikesi altında gören kişiler  

- Hiç taşkın deneyimi yaşamamış ve kendilerini risk altında görmeyen kişiler  

- Yaş, coğrafi dağılım, (örn. Nehir havzasında yaşayan nüfus)  

Örneğin, sosyal ağların gelişmesi sayesinde halk giderek daha fazla kriz yönetimine 

katılmaktadır. Bu yeni ihtimaller resmi hizmet makamlarından gerçek zamanlı bilgi alma ve 

sahadan geri bildirim alma fırsatı sağlar. Örneğin kamuoyunun bilgi edinmesi için bir internet 

platformu geliştirilebilir. 
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6.2. TAŞKIN ANI  

Türkiye’de taşkın afetine müdahale çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasanın 4. maddesi ve bu maddeye 

dayanarak hazırlanan, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmelik kapsamında 

yapılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında afet ve acil durumlara ihtiyaç duyulacak tüm güç 

ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı 

ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin 

koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu 

birimlerin görev ve sorumlulukları ile planlama esasları belirlenmiştir.  

Afet esnasında yürütülecek müdahale faaliyetlerinin hazırlığı ulusal düzeyde Türkiye Afet 

Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, yerel düzeyde ise 81 il için hazırlanmış olan İl Afet 

Müdahale Planları çerçevesinde yapılmaktadır. TAMP ile afet ve acil durumlara müdahale 

aşamasında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rol ve sorumluluklar 

tanımlanmış, müdahalenin temel prensipleri belirlenmiştir.  

Afetlere müdahale, afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra başlayarak, 

afetin büyüklüğüne bağlı olarak 3 gün ila 1–2 aylık bir süre içerisinde yapılan faaliyetlerdir. 

Türkiye’de mevzuat ile acil müdahale ilk 15 gün olarak belirlenmiştir. Afetin meydana 

gelmesi ile başlayıp, afetin sona ermesinden itibaren onbeş gün devam eden ve gerektiğinde 

Başkanlıkça uzatılabilen acil yardımlar ile bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreye acil 

yardım süresi denir.  

Yangınlar, patlamalar, vb. gibi ikincil afetlerin önlenmesi gibi birçok faaliyet bulunmaktadır. 

Bu safhada yapılacak bütün faaliyetler yönetimin tüm kaynaklarının en hızlı şekilde ve etkili 

yöntemlerle afet bölgesinde kullanılması hedeflenmekte olup çok iyi bir koordinasyon 

gerekmekte ve olağanüstü şartlarda uygulanması zorunluluğu, olağanüstü hazırlık, yetki ve 

sorumluluklara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı bir taşkın afetine müdahale aşağıda açıklanan sıra ile yapılmalıdır.
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6.2.1. Tahliye 

Özellikle ani taşkınlarda dere ve nehirlerin aşağı 

kısımlarındaki halkın uyarılması ve bu bölgelerin boşatılması 

için çok kısa bir süre vardır.  Bu yüzden bu bölgelere 

yerleşmiş insanların, muhtemel bir taşkın tehlikesi karşısında 

bölgeyi mümkün olduğunca çabuk, diğer bir deyişle 

mümkünse hemen boşaltabilecek şekilde hazır olmaları 

gerekir.  

Bu hazırlık Erken Uyarı sisteminde olduğu gibi tahmin ile başlar. Beklenen taşkın tehlikesi 

izlenirken halk tahliyeye hazır bir şekilde beklemelidir. Taşkın oluştuğu ya da oluşmak üzere 

olduğuna dair uyarı yapıldığında tahmin ve izleme aşamasında tahliyeye hazırlanmış olan 

halkın gecikmeden harekete geçmesi gerekir. 

1. Halkı Tahliyeye Hazırlama : 

Bir taşkın durumunda taşkın riski yüksek olan alanda ikamet edenler yerel medya araçlarını, 

belediye hoparlörlerini ve/veya güvenlik güçlerinin anonslarını dinlemeli, acil durum ve 

ulaşıma yönelik talimatları gecikmeksizin öğrenmelidir. Ayrıca bölge sakinleri tahliye emri 

verildiğinde yanlarında götürebilecekleri eşyalarını önceden hazırlamış olmalıdır.  

Tahliye edilen kişilere yerel görevliler, gitmeleri gereken ve mutlaka onları kabul edecek olan 

barınma merkezine ait net bilgi vermelidir. Barınma yerine yürüyerek, ya da kendi araçlarıyla 

ya da resmi kurumların araçlarıyla ulaşan vatandaşlar barıma yerine kabul edilirken mutlaka 

kimlik bilgileri kayıt edilmelidir.  

Barınma merkezleri aynı zamanda ön iyileştirme, diğer bir deyişle kısa süreli (ilk üç gün) 

olmak üzere gıda, barınma, giysi ve psikolojik ilk yardım desteğini verebilecek şekilde taşkın 

öncesinde hazırlanmalıdır. Ayrıca bu merkezlerde parçalanmış ailelerin birleştirilmesine 

yönelik çalışmaların da yapılması gerekeceği unutulmamalıdır. 

2. Tahliyenin Üç Aşaması : 

1. Tahliye Uyarısı : Erken Uyarı Sisteminin kurulup çalışır hale getirilmesi tahliye 

uygulaması için gerekli olan uyarıların yapılmasında elzemdir. Havza ve/veya il genelindeki 

erken uyarı sistemi can ve mal kaybını azaltmak için ilk uyarıda halkı harekete geçebilecek 
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şekilde tahliyeye hazırlanmaları için bir uyarı yayımlar. Bu ilk uyarı, süresi bir kaç günden bir 

kaç saate değişen hava tahminlerine ve/veya taşkın gözetlemesine dayalı olarak yerel medya 

ya da diğer şekillerde yapılmalıdır. 

İlk uyarıda dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 Halka yapılacak uyarı ve bilgilendirmelerde afet çantalarına temel malzemelerden 

başka ve aşırı miktarlarda bir şey koymamaları, 

 Su geçirmez giysi ve ayakkabı giymeleri, 

 Terk edilen ev, iş yeri ve binalar için mutlaka güvenlik güçleri mal ve mülk 

güvenliğini sağlayacağının bilinmesi, 

 Ulaşım için yardıma ihtiyacı olanların nerede toplanacağı ya da nereye 

başvuracağına dair verilen bilgilere önemle dikkat etmeleri, 

 Yaşlılar, engelliler ve diğer özel ihtiyaç sahibi kişilerin hemen tahliyeye hazırlanması 

ve hayvanların da güvenli alanlara (başka bir uyarı beklemeden) hemen taşınması, 

 Tahliye edilince toplu barınaklar yerine güvenli bir bölgede bulunan akrabasının 

yanına ya da başka bir özel yere gitmek isteyenlerin (başka bir uyarı beklemeden) 

hemen gitmesi gerektiği, bu vatandaşların yerel yönetimlere ya da komşularına bu 

konuda bilgi vererek harekete geçmesi, 

 Taşkından çok önce, taşkın tahmin ve gözlemi yapıldığında alınması gereken koruma 

ve hazırlık önlemlerine dikkat edilmesi konusunda halkın özellikle uyarılması 

gerekir.  

2. Tahliye Emri : Tahliye emri verildiğinde halk, tehlike bölgesini sadece tahliye yolu 

olarak daha önceden belirlenmiş ve duyurulmuş olan güvenli yolları kullanarak hemen terk 

etmelidir. Tahliye yolları taşkın bölgesinden çıkış yönünde tek yönlü trafik ile olacaktır. 

Tahliye yollarındaki emniyet şeritleri sadece acil durum araçlarının kullanımına tahsis 

edilecek ve taşkın bölgesine görevliler dışında girişler engellenecektir. 

Tahliye emri; riskte olan halkın hayatını kaybetme ya da yaralanma potansiyeli oluştuğu an 

(daha önce ilk uyarı ile harekete geçmek üzere tahliyeye hazır olan halka) tahliye planlarına 

uygun bir şekilde verilir. Yerel basın ve diğer tüm iletişim kanalları ile birlikte polis, 
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jandarma, itfaiye, zabıta, arama ve kurtarma ekipleri gerekirse kapı kapı dolaşarak tahliye 

emrini riskte olanlara tebliğ etmelidir. 

 

Şekil 6.4: Tahliye Haritası Örneği (Yeşilırmak Havzası Projesi) 

 

Risk altında olan halkın onlara verilen talimatlara uyması tahliyenin güvenli ve düzenli bir 

şekilde yapılabilmesi için çok önemlidir. Tahliye emri verildiğinde hala taşkının gelmesini 

bekleyen ve taşkın sularını görmeden harekete geçmek istemeyenler olabilir. Bunun için 

taşkından önce yerel topluma içinde bulundukları taşkın riski hakkında bilgi verilmesi, bu 

konudaki hazırlıklara vatandaşın da katılımı ve eğitimlerin tekrar tekrar verilmesi çok büyük 

önem taşımaktadır. 
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Taşkın riskinde olanlar tahliye emri aldığında, evini ya da iş yerini hemen terk edip güvenli 

bir bölgede bulunan arkadaşı, akrabası ya daha önceden belirlenmiş olan toplu barınma yerine 

gidebilmesi gerekir. Bunun için de taşkın erken uyarısı, insanlara bu taşkına ve tahliyeye 

hazırlık ile birlikte güvenli yere ulaşım için yeterli zamanı sağlamalıdır. Maalesef özellikle 

ani taşkınlarda bu mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başka bir bölgeye tahliyenin her zaman 

mümkün olamayacağı da unutulmamalıdır. Hatta daha kötüsü insanlar tahliye olurken yolda 

taşkın sularına yakalanması tehlikesi her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir 

tehlikedir. 

3. Tahliyenin Sona Ermesi : Taşkın bölgesindeki şartlar güvenli bir hale döndüğünde 

halka, evine dönebileceği konusunda bilgi verilir. Tahliye sonrası taşkın sularına maruz 

kalmış vatandaşlara taşkından hemen sonraya yönelik koruma önlemlerine dikkat edilmesi 

konusunda halkın özellikle uyarılması gerekir.  

Tablo 6.2: Tahliye Bölgeleri Detay Tablosu Örneği 

 
 

6.2.2. Etki ve İhtiyaç Analizi 

Afetlerden hemen sonra, afet bilgisini çabuk ve doğru bir şekilde toplamak, işlemek, analiz 

etmek ve bu bilgiyi iletmek müdahalede başarı için bir önkoşuldur (Şekil 6.5). Bu nedenle, 

ilgililerin afet müdahalesinde esas önceliği olan aşağıdaki beş ana fonksiyonun 

gerçekleştirilmesi temel hedeftir: 
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 Meydana gelen afetle ilgili haberleri ve afetin ilk sonuçlarını mümkün olan en kısa 

zamanda toplamak, 

 Afetten etkilenmiş toplulukların durumu ve ihtiyaçlarını olabildiği kadar doğru olarak 

belirlemek, 

 Personel, teçhizat ve mali kaynakları anında harekete geçirmek, 

 Belirlenmiş önceliklere göre, görev gruplarını harekete geçirmek ve performanslarını 

kontrol etmek, 

 Performansın yetersiz görülmesi halinde veya muhtemel gelişmelere göre öncelikleri 

değiştirmek ve görev gruplarını takviye etmek. 

 

Şekil 6.5: Afet Sonrası Etki ve İhtiyaç Analizinin İlk Otuz Dakikada Yapılması 
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6.2.3. Müdahale Seviyeleri 

Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmaktadır. Etki derecesine göre 

müdahale seviyelerindeki destek durumu Tablo 6.3’de ifade edilmektedir. 

 

Tablo 6.3: Taşkının Etki Derecesine Taşkın Olayına Müdahale Seviyeleri. 

 

 

SEVİYE 

 

ETKİ 

OLAY TÜRÜ VE 

ÖLÇEĞİNE GÖRE 

DESTEK DURUMU 

 

S1 

 

Yerel imkânlar 

yeterlidir. 

 

İAADYM 

 

 

S2 

Destek illerin 

takviyesine ihtiyaç 

vardır. 

İAADYM-İlgili AKB 

+ 

Havzadaki iller 

 

S3 

 

Ulusal desteğe ihtiyaç 

vardır. 

+ 

1. ve 2. Grup destek iller 

+ 

Ulusal kapasite 

 

S4 

Uluslararası desteğe ihtiyaç 

vardır. 

+ 

Uluslararası destek 

 

6.2.4. Acil Müdahale 

Afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra başlayarak, afetin 

büyüklüğüne bağlı olarak birkaç saat, birkaç gün ila birkaç aylık bir süre içerisinde yapılan 

müdahale faaliyetlerine acil müdahale denir. Afetlere müdahalede temel prensip, başlangıçta 

ne kadar hızlı ve verimli müdahale edilirse, o kadar az can ve mal kaybının olacağı şeklinde 

ifade edilir. 

Acil yardım ise afet ve acil durum hallerinde ve kaotik bir ortamda; arama, kurtarma, tıbbi ilk 

yardım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil 

barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır 
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hale getirme, akaryakıt ve benzeri acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda 

yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe, kamulaştırma ve benzeri 

faaliyetleri kapsar. 

Taşkın yönetim planının müdahale bölümü ilgili kurum ve kuruluşların muhtemel bir taşkın 

anında yapılacak müdahalede acil yardım çalışmalarını öncellikli olarak kritik tesisler göz 

önünü alınarak düşünmesi ve öngörmesini hedeflenmiştir. 

 

Şekil 6.6: Taşkına Müdahalede Öncelik Taşıyan Kritik Tesisler 

 

Müdahale aşamasında yapılan faaliyetler arasında; 

‒ Haber alma ve ulaşım, 

‒ Etkinin ve ihtiyaçların belirlenmesi 

‒ Arama ve kurtarma, 

‒ İlk Yardım, 

‒ Tedavi, 

‒ Tahliye, 

‒ Geçici İskân, 

‒ Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,  

‒ Yaşam hatları (alt yapı ihtiyaçları), 

‒ Basın ve Halkla İlişkiler, 

‒ Güvenlik, 
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‒ Çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik, 

‒ Hasar Tespiti,  

‒ Tehlikeli yıkıntıların kaldırılmasını  

sayılabilir. 

 

Bunlar ve benzeri müdahale çalışmaları, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri 

Yönetmeliğine göre Başbakanlık AFAD bünyesinde Acil Durum Hizmet Grupları tarafından 

yerine getirilmektedir. 

Taşkın bölgesindeki müdahale çalışmalarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yürütürken, 

taşkın olay seviyesi Tablo 6.3’te gösterildiği gibi S3 düzeyinde olduğunda Başbakanlık Afet 

ve Acil Durum Başkanlığı devreye girmektedir. 

Yerel düzeyde Seviye 1 ve Seviye 2 için müdahale çalışmaları, Vali veya Vali adına 

İAADYM’ den sorumlu Vali Yardımcısı tarafından yürütülür. Kurulan servislerde vali 

yardımcıları servis koordinatörü olarak görev yapar.  Seviye 3 ve Seviye 4’te müdahale 

çalışmaları Vali tarafından yürütülür. Afet bölgesinde görev almak isteyen STK’lar yerel 

düzeyde Hizmet Grubunun servis koordinatörü tarafından koordine edilmektedir.  
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6.3. TAŞKIN SONRASI  

Taşkın yataklarında güvenli bir düzene ulaşmak için iki temel yol vardır. Birincisi; taşkın 

olmadan önce yerleşim biriminde (taşkından zarar görme ihtimali olan bölgede) yapılan risk 

azaltma uygulamalarıdır. İkincisi ise; bu bölümde ele alınacak olan taşkın sonrasında 

taşkından zarar görmüş olan yerleşim biriminde ‘iyileştirme’ ve ‘yenilenme’ çalışmalarıdır.  

Bununla beraber taşkın risk yönetiminde yapılacak olan sistematik çalışmalar ile taşkınların 

neden olabileceği olumsuz etkileri en baştan önlemek, taşkın sonrası iyileştirme çalışmalarını 

önemli ölçüde azaltmak taşkın yönetimin temel hedefidir. İyileştirme çalışmaları ne kadar 

başarılı olursa olsun asla taşkında oluşabilecek can ve mal kayıplarını yerine getiremez. 

Taşkınlar ile ortaya çıkan acil duruma ilişkin görevlerin (arama ve kurtarma çalışmaları, 

geçici barınma, sağlık ve günlük ihtiyaçların karşılanması vb.) yerine getirilmesinden sonra 

yerel toplulukların ve bireylerin elden geldiğince ivedilikle taşkın öncesi yaşam şartlarına 

kavuşturulması gerekmektedir. Bir önceki durumlarından daha güvenli bir ‘düzene dönüş’ 

süresinin mümkün olduğunca kısaltılması iyileştirme çalışmalarının başlıca çabasıdır.  

İyileştirme görevi de kademeli bir sorumluluklar zinciri ile tanımlanır. İyileştirme 

çalışmalarında, her ne kadar öncelikli olan hedef taşkın mağdurlarının zararlarının 

paylaşılarak azaltılması ise de güncel anlayışla iyileştirmenin, yerel ekonomik canlılığın 

yeniden kazanılması, altyapının geliştirilmesi, sanayinin ve ticaretin desteklenmesi, toplumun 

eğitimi ve işgücünün katma değerinin yükseltilmesi, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin 

sağlanarak toplumun olası bir yeni afet karşısında daha dirençli kılınması olduğu da 

anlaşılmaktadır. 

İyileştirme safhası: Taşkından hemen sonraki iyileştirmenin erken safhası, acil müdahale 

faaliyetleri ve ön iyileştirme operasyonlarından oluşur. Bu aşamanın tamamlanmasının 

ardından iyileştirme çabaları kapsamında orta ve uzun vadeli iyileştirme ve yeniden 

yapılandırma hedeflerine odaklanılmalıdır. 

Yeniden yapılanma safhası: İkinci aşama taşkından etkilenen bölgeleri iyileştirip yeniden 

yapılandırmak için kaynak ve hizmetlerin dağıtımını ve fonksiyonel faaliyetlerin ele 

alınmasını içerir. Bu aşama aynı zamanda iyileştirme faaliyetlerinin gözlenmesini ve 

gerektiğinde fonksiyonel iyileştirme planının dinamik doğası ile uygun hale getirilmesi için 

düzenlenmesini içerir. Bu aşama esnasında afet bölgesinin gelecekteki taşkın risklerine 

dayanıklılığını arttırmak için girişimler ve stratejiler geliştirilip uygulanır.  
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Taşkınlarda iyileştirme, “toplum ve bireylerin, işyerlerinin ve devlet kurumlarının kendi 

kendilerine çalışabilmeleri, doğru düzene dönmeleri ve gelecekte olası taşkın tehlikelerine 

karşı korunmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması” şeklinde tanımlanabilir. 

Diğer bir deyişle, iyileştirme, sadece taşkın sonrası enkazın kaldırılması, oluşan kirliliğin 

temizlenmesi ile sınırlı değildir. İyileştirme, tüm insani ve fiziksel bileşenlerin tekrar 

yapılandırılarak, afet öncesinden daha güvenli hale getirilmesi için gerekli tüm adımları 

kapsayan uzun bir süreçtir. 

Özetle, afet iyileştirmesinde dikkate alınması gereken temel ilkeler ve konular şunlardır: 

 Afetin etkilerine bağlı olarak, mevcut başa çıkma kapasiteleri, dış yardım ve destekler 

önemlidir. 

 İyileştirme stratejisi, yeniden yapılanma ve kalkınma için belirlenmiş standartlara ve 

yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

 Toplum ve bireyler karar verme mekanizmalarına katılarak çalışmaları sahiplenmelidir. 

 İyileştirme sürecinde, savunmasızlığın ve gelecekteki tehlike maruziyetinin azaltılması 

için bunların altında yatan nedenleri belirleyip üzerlerine gidilmesi gerekir. Böylece 

başlangıç aşamasında risk azaltma ana politikası ile toplumun gelecekte afetler karşısında 

daha esnek bir yapıya sahip olması sağlanmalıdır. 

 Çevre ve doğal kaynak konuları da dikkate alınıp tüm sektörel iyileştirme ve yeniden 

yapılanma planlarına mutlaka dahil edilmelidir. 

 Yerel toplum iyileştirme çalışmalarında rol almalıdır. Karar verme sürecinde katılımcılığı 

sağlamak ve bir ortak görüşü kullanmak iyileştirme aşaması için önemlidir.  

 İyileştirme sürecinde yerel yönetimler de sorumluluklar yüklenmelidir.  

 İyileştirme ve zarar azaltma arasındaki kaynak kullanma dengelerine ilişkin ilkeler 

geliştirilmelidir.  

 Afetzedelerin hayat kalitesi korunabilmeli, mümkün olduğunca afet öncesinde daha iyi 

hale getirilmelidir. Afete dayanıklılık arttırılmalı ve afet risklerini azaltmaya katkıda 

bulunulmalıdır. 
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 Yerel ekonomik canlanma sağlanmalıdır. 

 Sosyal adalet ve eşitlik korunmalıdır. 

 Çevresel kalite korunmalı ve mümkün olduğunca daha iyi hale getirilmelidir. 

İyileştirme çalışmalarının son aşaması önemli ve öncelikli iyileştirme görevlerinin 

tamamlanması, doğru düzene geçiş ve bundan sonraki iyileştirme sorumluluklarının yerel 

yönetimlere ve ilgili kurumlara devredilmesidir. 

 

6.3.1. İyileştirme 

Yıkıcı bir taşkın sonrası hayatın normale değil; doğru bir düzene dönmesini temin etmek için 

hasar gören haberleşme, ulaşım, enerji, su kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin bir bölümü 

acilen onarılarak kullanıma açılmalıdır. Geçici barınma, temizlenme, yiyecek, içecek ve diğer 

zorunlu ihtiyaçların karşılanması da afet sonrasında aciliyet kazanan konulardır.  

Bu hizmetlerin nasıl ve nerelerde verileceği afet öncesi dönemde tespit edilmiş olması afete 

hazırlık kapsamındaki çalışmalar arasında bulunmaktadır. Bu nedenle, afet ve acil durum 

nedeniyle bozulan yaşam şartlarının normalleştirilmesini sağlamak amacıyla olayın meydana 

gelmesinden hemen sonra başlanarak yapılacak kısa dönem iyileştirme faaliyetlerine ön 

iyileştirme denir. 

İyileştirme çalışmalarına, afetin hemen sonrası arama ve kurtarma, vb. müdahale faaliyetleri 

ile birlikte aynı anda enkazın kaldırılması, psiko-sosyal bakım, hastane, okul, geçici barınak 

ve konutlar, vb. gibi kritik ve yaşam tesislerinin kısmen de olsa yeniden işler hale getirilmesi, 

hasar ve kayıp tespitinin de yapılması veya yapılmaya başlanması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 6.7: Afet Sonrası Acil Müdahale Çalışmaları İle Başlayan İyileştirme Çalışmaları 
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İyileştirme grupları tarafından yerine getirilen bu ön erken iyileştirme çalışmaları; 

 Dikkati, yaşam kurtarmanın yanı sıra gündelik hayatın düzene sokulmasına 

yönlendirir. 

 Sürdürülebilir bir uzun vadeli yeniden yapılanma için temel oluşturur. 

 Gelecekte oluşacak afet risklerini azaltır. 

Taşkından sonra toplu barınma alanları yeterli değilse geçici barınma amacıyla kurulacak olan 

çadır kentler yine taşkının büyüklüğü ve yaygınlığına bağlı olarak gündeme gelebilir. 

Geleneksel olarak Kızılay tarafından gönderilen çadır ve battaniyelerin afetzedelere 

verilmesiyle barınma ihtiyacı bir ölçüde giderilmiş olacaktır. Bunların ve diğer insani yardım 

malzemelerinin dağıtımında zaman zaman büyük sorunlarla karşılaşıldığı bilinmektedir. 

Hazırlık çalışmaları içerisinde geçici barınma alanlarında toplu bakım, toplu barınma ve bağış 

yönetimi çalışmaları için de planlama yapılmış olmalıdır.  

Aslında çadır kentler ve prefabrik konutlar geçici barınmada en son düşünülmesi ve 

uygulanması gereken çözümlerdir. Bunun için örneğin taşkından hemen sonra, 2 hafta, 6 ay 

ve 2 yıl sonrasına kadar sığınma ve geçici barınma için, 

 Kamu tesisleri 

 Kiralık konutlar 

 Tanıdık veya akraba evleri 

 Çadır kentler 

 Bireysel çadırlar 

gibi seçeneklerin her biri tek tek değerlendirilmeli ve planlanmalıdır. 

Bu nedenle gerekli olması halinde çadır kentler ve prefabrik konutların yapılacağı alanların 

önceden belirlenmesi, bu bölgelere altyapı (fosseptik çukurları, su tankları, vb.) ve üst yapı 

hizmetlerinin götürülmesi, çadırların stoklanması ve özellikle görevlilerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Mutlaka daha önce belirlenmiş taşkın ve heyelan yatağında olmayan, bu tür 

işler için müsait olan alanlarda sosyal yaşam için elverişli çadırlar kurulmalı ve düzenli çadır 

kentler işbu planın İyileştirme Bölümünde açıklandığı şekilde tesis edilmelidir. 
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Taşkının hemen sonrası arama kurtarma vb. acil durum müdahale çalışmalarıyla beraber ön 

iyileştirme çalışmaları en az 15 gün boyunca devam eder. Bu çalışmalar; 

 Hasar tespiti 

 Alt yapı 

 Beslenme 

 Enkaz kaldırma 

 Gıda, tarım ve hayvancılık 

 Barındırma - geçici barınma ve iskan ünitelerinin kurulması 

 Defin işleri 

 Psikososyal destek hizmetleri   

çalışmalarıdır. 

Büyük bir taşkından sonra yeni yerleşim yerlerinin seçimi, kalıcı konut tipleri vb birçok 

konuda hızlı bir şekilde karar vermek çoğu kez hatalı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle taşkın 

riski olan bölgelerde, risk azaltılırken olası bir taşkın sonrası taşkın bölgesinin nasıl yeniden 

yapılandırılacağının da önceden düşünülmesi ve bu konuda iş süreçlerinin taşkın öncesinde 

iyileştirme planlamasının yapılması gerekir. 

İyileştirme planının amacı, yerel yönetimin veya işletmenin tüm güç ve kaynaklarını afetten 

önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşılması ile 

en etkin iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak, iyileştirme teşkilatının kuruluş ve 

görevlerini düzenlemektir. Böylece iyileştirme safhasında yapılacak faaliyetlerin ana hedefi, 

afete uğramış toplulukların toplumsal, fiziksel, çevresel ve ekonomik alanlardaki hayati 

aktivitelerinin zaman içerisinde geliştirilerek devamını sağlamak ve sonuçta etkilenen insanlar 

için afet öncesinden daha güvenli ve gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturmaktır.  

Taşkının tehlikeli ve akut saat ve günleri geçtiğinde, tüm dikkatler iyileştirmeye ve yeniden 

inşaya odaklanır. İyileştirme ve yeniden inşa, afetin büyüklüğüne ve doğasına göre bir kaç ay 

ile bir kaç yıl sürebilir. Buna ilave olarak, iyileştirmenin maliyeti çok yüksek de olabilir. Faklı 

kaynaklardan temin edilmesi gereken mali yardım, devlet veya uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan sağlanabilir. Bunun için;  

 Her bir kurum ve kuruluş, afet veya acil durum sonrasında normale dönüş için bir İş veya 

Hizmet Sürekliliği ile İyileştirme Planına sahip olmalıdır. 
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 Tüm hasar ve kayıpların ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınması gerekir. Mümkün 

olduğunca kayıtlara çizimler ve fotoğraflar da dahil edilmelidir. 

 Yardım için mümkün olduğunca erken başvurmak önemli ve gereklidir. 

 Mümkün olduğunda hızlı bir şekilde ve en az aksama ile acil durum operasyonlarından 

normal operasyonlara geçilmelidir. 

 Son olarak, afet acil yardım planı afet ve/veya acil durum sonrası tespit edilen ihtiyaç ve 

problemlere göre düzeltilip geliştirilmelidir. 

Afetler büyük sosyal şoklardır. Herhangi bir müdahale için gerekli kaynaklar harekete 

geçirilmeden önce afetin boyutunu ve meydana getirdiği hasarı tespit etmek gerekir. Bu 

nedenle taşkın sonrası durum, hasar ve korunma ve yapılanma ihtiyaçların belirlenmesinde 

görevli olan yetkili kurum ve kuruluşlar tanımlanmalı ve gerektiğinde koordine edilmelidir. 

Hasar tespitiyle beraber öncelikle afetzedeler ve hak sahibi olanların belirlenmesi gerekir.  

7269 sayılı kanuna göre bir afet nedeni ile oturdukları binaları yıkılan, ağır hasara uğrayan 

veya çeşitli derecelerde hasar gördüğü hasar tespit raporları ile tespit edilen kişiler hak 

sahibidir. Afet bölgesinde yaşanan afetten etkilenen her kişi ise geniş anlamda afetzededir. 

Taşkının  meydana geldiği yerde, müdahale ve geçici barınma sırasında hasarın yoğun olduğu 

bölgeler ile can ve mal güvenliği açısından oturulması sakıncalı olup yıktırılması gereken 

binaların belirlenmesi ve afet ve acil durum bölgesinde alınacak öncelikli tedbirler ve 

yapılması gereken acil yardım ile kesin hasar tespitleri için gereken bilgilerin sağlanması 

gerekir.  İnsani yardım ihtiyaçların belirlenmesi ile birlikte yürütülen ön hasar tespitleri; vali 

ve kaymakamlarca, AFAD tarafından afet acil yardım plânlarında belirtilen kuruluşların 

yetkili temsilcilerinden oluşturulan hizmet gruplarıyla yapılır. 
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6.3.2.  Yeniden Yapılandırma 

Taşkınlar sadece bir doğa olayı değil, toplumsal bir olgudur.  Taşkın yönetimi açısından 

olayın kendisinden çok sonuçları esas alındığında afet teknik, sosyal, ekonomik ve psikolojik 

boyutlu bir olgu olarak karşımıza çıkar.  Bu nedenle yukarıdaki listeyi uzatmak mümkündür.  

Fakat listedeki en büyük problemin taşkın yataklarındaki yapılaşmadan kaynaklandığı 

görülür.  Diğer bir deyişle taşkın öncesi sağlıksız yapılaşma taşkın sonrası büyük bir yeniden 

inşa ve yapılandırma ihtiyacını ortaya koyabilmektedir.  

Bu maksat çerçevesinde yeniden inşa sürecinin asıl hedefi risk azaltmaktır. Bununla beraber 

yeniden inşa sürecinde hız ve etkinlik; sosyo-kültürel yapının ve yerel özelliklerinin dikkate 

alınması; ekonomik dönüşümü sağlama ve katılım başarı kriterleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu aşamada iyileştirici önlemlerin alınacağı kaynakların yönetimi söz konusudur. İyileştirici 

önlemler afetin meydana getirdiği hasara göre önceliklere ayrılarak bir plan dâhilinde ele 

alınmalı, kaynak yönetiminin dört ana bileşeni (planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol) 

kullanılmalıdır. İyileştirme aşamasında yapılacak ikinci işlem kaynakların tasnif edilmesidir. 

Tasnif aşamasında kaynakların kullanım oranları kaydedilmeli, görülen aksaklıklar tespit 

edilmeli, bir sonraki acil durumdan önce düzeltilmelidir. Kaynak kullanımı konusunda 

edinilen tecrübeler yardımıyla Acil Müdahale ve İyileştirme Planları gözden geçirilmelidir. 

Taşkından sonra geçici barınmayla birlikte (en geç 15 günde) orta ve uzun vadeli iyileştirme 

çalışmaları başlar ama fiziksel iyileştirme çalışmaları bir kaç yıl içinde sonlansa bile sosyal 

iyileştirme çok daha uzun bir süre alır. 

Sonuç olarak; iyileştirme ve yeniden inşa projelerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve 

uygun yöntemlerin belirlenebilmesi için de standart kriterler kullanılmalıdır. Diğer bir deyişle, 

iyileştirme, yeniden yapılanma ve inşaya yönelik uygun stratejiler seçilirken risk azaltma 

sırasında kullanılan tedbir öncelendirmesindeki Sosyal, Ekonomik, Çevresel, Teknik, İdari ve 

Kanuni ölçütler kullanılmalıdır. 
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