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1 GİRİŞ 

Bir doğa olayı olan taşkın bir akarsuyun sağanak yağışlar, kar örtüsünün erimesi, nehir yatak 

kesitinin yetersiz olması gibi nedenlerle yatağından taşmasıdır. Taşkının çevresindeki 

arazilere, yerleşim yerlerine, alt yapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle etki 

bölgesindeki doğal yaşamı olumsuz etkileyerek normal hayatı kesintiye uğratması ve yerel 

imkanlarla baş edilemeyecek düzeyde bir akış büyüklüğü oluşturması ise taşkın olayının 

afete dönüşmesidir. 

Bilindiği gibi, akarsularımızın akış rejimi düzensiz bir seyir izlemektedir. Bu sebeple meydana 

gelen taşkınlar, depremden sonra en fazla can ve mal kaybına sebep olan tabii afet olarak 

bilinmektedir.Bu nedenle taşkın risklerini azaltmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ile 

birlikte halk sağlığını korumak yerel kalkınmayı sürdürebilmek için önemlidir. 

Afet, Birleşmiş Milletlerin (BM) kabul ettiği ve en genel tanımıyla da “insanlar için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye 

uğratarak toplumları ve işyerlerini etkileyen, yerel imkânlarla baş edilemeyen her türlü doğal, 

teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylara” denilmektedir (Şekil 1.1). Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere bir olayın afete neden olabilmesi için, toplumlar ve kritik tesisler üzerinde 

kayıplar meydana getirmesi veya toplumun sosyo-ekonomik faaliyetlerini bozarak veya 

kesintiye uğratarak etkilemesi gerekmektedir.  

 

Şekil 1.1: Birleşmiş Milletlerin afet tanımına ait bir şematik açıklama 

Taşkının neden olduğu afetlerde de, diğer afetler gibi “Afet Yönetimi” kavramına göre 

problemin taşkın öncesi, taşkın anı ve sonrası olmak üzere her aşaması ile bir bütün olarak 

ele alınarak çözüm aranmalıdır. Bu nedenle afet yönetimi taşkınların neden olabileceği her 
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türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla 

mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin 

tümünü kapsamaktadır. (Şekil 1.2). Diğer bir deyişle, günümüzde afet yönetimi her türlü 

tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut 

kaynakları organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin 

tümüdür.  

Modern afet yönetimi sisteminde, kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, 

afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik olan çalışmalara “risk yönetimi” denilirken; 

etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası düzeltmeye yönelik 

olarak yapılan çalışmalara ise “kriz yönetimi” adı verilir. (Şekil 1.2) 

 

Şekil 1.2: Afet yönetiminin taşkın öncesi (taşkın risk yönetimi), taşkın anı ve sonrasına 
(taşkın kriz yönetimine) yönelik şematik gösterimi 

İnsan yaşamı açısından tehlike oluşturmanın yanı sıra ciddi ekonomik zararlara, çevre 

tahribatına ve sosyo-kültürel zararlara yol açabilecek taşkınların bu olumsuz etkilerini en aza 

indirebilmek maksadıyla etkin bir taşkın yönetimi için taşkınlarla yerel ölçekte mücadele 

yaklaşımından, havza ölçeğinde taşkın risklerinin yönetimi yaklaşımına geçilmiştir. Bu 

kapsamda memba-mansap dayanışması göz önüne alınarak yapısal ve yapısal olmayan tüm 

önlemler birlikte değerlendirilerek çalışmaların planlanması gerekmektedir. 

Bunun bir sonucu olarak yapılmakta olan planlama çalışmaları sırasında ayrıca AB üyelik 

süreci de göz önünde bulundurularak, taşkın risklerinin havza ölçeğinde değerlendirilmesi ve 
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yönetimine dair AB Taşkın Direktifinin (TD)1 gereklilikleri de göz önüne alınmıştır.  

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı bu hususlar dikkate alınmak suretiyle ve Şekil 1.3’ 

de gösterilen taşkın yönetim planlarının tüm bileşenleri dikkate alınarak Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu plan Yeşilırmak Havzasındaki taşkın risklerinin 

yönetimi için alınacak tedbirleri, gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sorumluluk dağılımını 

içermektedir.  

 

Şekil 1.3: Taşkın yönetim planın temel bileşenleri 

1.1 MAKSAT 

Bu planın temel maksadı,  taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapının 

oluşturulması ve taşkınların; insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler 

üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmasıdır. 

Diğer bir deyişle, bu planın hazırlanmasındaki maksat 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 düzenlemektir.   

Bu plan ile Türkiye’de, taşkınların olumsuz sonuçlarının azaltılması için idari ve teknik 

kapasitesinin daha ileri düzeyde geliştirilmesi, yerel makamlar, sanayiciler, çiftçiler, turizm 

                                                        
1 2007/60/EC Sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi 23 Ekim 2007 Tarihli Konsey ve Avrupa 

Parlamentosu kararıyla yürürlüğe konmuştur. 
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sektörü, vb. gibi farklı grupların daha iyi koordine edilebilmesi ve genel kamuoyu da dâhil 

olmak üzere farkındalığın arttırılması mümkün olacaktır. Aynı zamanda  AB Taşkın 

Direktifinin gereklilikleride yerine getirilecektir. 

Ayrıca havza sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile tarımsal ve kırsal alanlarda taşkın 

zararlarını önlemesi ya da azaltılması, taşkın meydana geldiğinde ise, gerekli müdahaleler ile 

taşkından sonra yapılması gereken iyileştirme faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından 

zamanında etkin bir şekilde yapılmasında rol ve sorumluluklar, yöntem, temel prensipler ve 

kurallar da belirlenmiş olacaktır. 

Ayrıca, bu planın maksatları arasında; 

1. Taşkınların erken fark edilerek zamanında ve güvenilir uyarıların yayılması için 

yöntemlerin belirlenmesi, 

2. Taşkın ve taşkına bağlı sebeplerle oluşabilecek yaralanma ve can kayıplarının 

engellenmesi, 

3. Taşkın ve taşkına bağlı sebeplerle oluşabilecek kamu ve özel mülke gelecek zararın 

azaltılması, 

4. Taşkın sonrası eylemlerin başlatılması, 

5. Taşkın afeti ile ilgili toplum bilincinin geliştirilmeside vardır. 

Bütün bunların bir sonucu olarak da havzada nihayetinde; 

• Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, 

• Taşkın ovalarından elde edilecek faydanın maksimuma çıkarılması, 

• Can ve mal kayıplarını azaltılması, 

• Çevrenin, Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması 

hedeflenmektedir. 

1.2 KAPSAM 

Bu plan, Yeşilırmak Havzasında meydana gelebilecek taşkın zararlarının azaltılmasına 

yönelik yapılması gereken çalışmaları ve bu çalışmaları yapacak kurum ve kuruluşları 

belirlemek için hazırlanmıştır.  

Hazırlanan bu plan devamlı yapılan muhakemelerin ve çalışmaların bir sonucu olarak planın 

sonunda belirtildiği şekilde düzenli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca bu plan aşağıda 

listelenen afet yönetiminin tüm evrelerine yönelik genel bilgileri içermektedir. 
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1. Taşkından Önce Atılacak Adımlar : 

1. TEHLİKE VE RİSKİN TANIMLANMASI 

• Plana esas taşkın tekerrür debilerinin belirlenmesi, 

• Muhtemel taşkın riski altında olan yerlerin belirlenmesi,  

• Muhtemel taşkın riski altında olan yerler için taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının 

oluşturulması. 

2. ZARAR AZALTMA 

• Taşkın risk yönetiminin arazi kullanım planlamasıyla birleştirilmesi, 

• Taşkından korunma için yapısal ve yapısal olmayan uygun çözümlerin uygulanması, 

• Taşkın tahmini ve erken uyarı sisteminin geliştirilerek kullanılması. 

• Taşkın esnasında can kaybını azaltmak için taşkın alanlarından tahliye için gerekli 

çalışmaların yapılması 

3. PLANLAMA ve HAZIRLIKLI OLMA 

• Taşkından korunma için yapısal ve yapısal olmayan uygun çözümlerin belirlenmesi, 

• Eylem planların hazırlanması ve taşkına müdahale için yerel ekiplerin eğitilmesi. 

 
2.Taşkın Esnasında ve Sonrasında Atılacak Adımlar:  
 
4. MÜDAHALE 

• Hayat kurtaran faaliyetler, 

• Toplum Sağlığı, 

• Ulaşım güzergahlarının onarımı, 

• Kritik tesislerin onarımı, 

• Kamu uyarı mekanizmaları, 

• Müdahale yapan görevlilerin sağlık ve güvenliği, 

• Medya ve VIP yönetimi, 

• Operasyonların kontrol ve koordinasyonu, 

• Tahliye edilen kişilerin ulaşım, barınma ve dokümantasyonlarının sağlanması, 

• Normalliğin yeniden yapılandırılması, 
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5. İYİLEŞTİRME 

• Kurtarma çalışmalarından iyileştirme çalışmalarına geçiş, 

• Sistemlerin normal işleyişine döndürülmesi, 

• Hasar değerlendirilmesi ve yaşamsal destek sistemlerinin minimum operasyon    

standartlarına döndürülmesi, 

• Olayın finansal maliyetinin karşılaştırılması, 

• Yasal sonuçlar, 

• Bilgi almak ve finansal raporunun toparlanması, 

• Toplum ve restorasyon hizmetleri. 

1.3 YASAL DAYANAK 

İşbu plan, 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 645 sayılı 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname”nin 9. Maddesinin e bendi gereğince hazırlanmıştır. 

1.4 TEMEL İLKELER 

a) Havzadaki taşkınlardan kaynaklanabilecek zararları azaltmak için bir rehber olarak 

hizmet eder. 

b) Taşkın tehlike haritalarını ve taşkın risk haritalarını temel alır. 

c) Riskin azaltılması için alınması gereken tedbirleri belirler. 

d) Sorumlu kurumları belirler. 

1.5 SORUMLULUK 

İşbu Taşkın Yönetim Planının; 

• Hazırlanmasından, takibinden ve gerekli koordinasyonun sağlanmasından T.C. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü), 

• Yürütülmesinden ve raporlamasından Havza Yönetim Heyetleri (Havza Koordinatör 

Valisi başkanlığında, Havza’daki il valileri ve ilçe kaymakamları),  

• Uygulanmasından, planda yer alan tedbirleri uygulama yetki, görev ve sorumlulukları 

kanunla kendilerine verilmiş olan ilgili kurum ve kuruluşlar (Bakanlıkların bölge ve il 

müdürlükleri yerel yönetimler gibi) sorumludur.  
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1.6 HEDEFLER 

Yukarıda açıklanan maksat ve kapsam doğrultusunda hazırlanan bu planın ana hedefleri 

şunlardır: 

1. Taşkın tehlikesinin azaltılması  

2. Taşkından etkilenebilirliğin azaltılması  

3. Taşkına karşı direncin artırılması  

4. Taşkın tehlikesi ve taşkın riski hakkında bilginin geliştirilmesi'dir. 
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2 HAVZA PROFİLİ 

Taşkın hasarlarını azaltmak için başlıca hedef, taşkın ve arazi kaynaklarının kullanımını 

iyileştirmektir. Bu hedef, taşkın yatağı bölgelerinin kapsamlı planlaması ve yönetimi ile 

başarılabilir. Bu sebeple planlama ve yönetim aşamaları topoğrafya, drenaj, toprak 

bileşimleri, iklim ve diğer doğal özellikler gibi teknik verilere dayanır. Bu veriler daha sonra 

taşkın yatağı bölgesinin fiziksel ve sosyal özelliklerinin ışığında analiz edilir. 

Yeşilırmak havzasının taşkın yönetim planı kapsamındaki özellikleri aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir. 

2.1 HAVZA 

İşbu planda ele alınan Yeşilırmak Havzası, Türkiye'nin 25 havzasından birisidir.  Türkiye'nin 

Karadeniz bölgesinde yer almakta olup  Karadeniz’e boşalmaktadır (Şekil 2.1). Yeşilırmak 

havzası Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık olarak %5'ini kapsamakta olup ülkemizin en 

büyük üçüncü yağış alanı olan 39,628 km2'lik bir alanı kaplamaktadır.  

Havzanın en dar yeri Koyulhisar civarında olup genişliği 30,5 km, en geniş yeri ise Ladik-Zile-

Akdeğirmenli yönünde ve genişliği 170 km‘dir. Doğduğu Köse Dağlarından itibaren batıya 

doğru akan Yeşilırmak, Tokat ve Turhal Ovalarından geçerek Amasya Ovası‘ndan itibaren 

kuzeye yönelir, Canik Dağları‘nı yararak Topuzlu ve Eğrikiraz Dağları arasından Çarşamba 

Ovası‘na açılır. Bu ova içinden geniş bir delta yapan Yeşilırmak, Çatlı burnundan denize 

dökülür. 

Yeşilırmak deltası Türkiye‘nin Karadeniz kıyılarındaki en büyük deltalarındandır. Deltanın çok 

büyu ̈k bir bölümü kurutularak tarım alanına dönüştürülmüştür. Yeşilırmak Nehri ve kolları 

üzerinde bulunan kum ve çakıl ocakları nehrin ekolojik dengesini tehdit etmektedir. Bu 

ocaklar, aldıkları kum ve çakıllar nedeniyle nehrin yatağını değiştirmekte ve akış düzenini 

bozmaktadır.  Yeşilırmak Havzası sınırları içinde çok sayıda verimli ova bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlileri; Çarşamba, Turhal, Erbaa, Niksar, Artova, Zile, Merzifon, Suluova, 

Geldingen, Gümüş, Çorum, Mecitözu ̈, Seydim, Suşehri, Kelkit ve Şiran ovalarıdır. 
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Şekil 2.1: Yeşilırmak havzasının belirtildiği 25 farklı hidrolojik havzayı gösteren Türkiye 
Haritası 

Havzaya ismini veren Yeşilırmak nehri, Sivas ilinin sınırları içerisinde yer alan Köse ve 

Kızıldağ dağlarının yamaçlarından doğmaktadır. Buradan Samsun-Çarşamba'ya ulaşırken 

son olarak Karadeniz'e dökülmeden önce üç önemli kol (Çekerek Nehri, Tersakan Çayı ve 

Kelkit Çayı) ile birleşmektedir. Bunlara ek olarak Yeşilırmak’ın denize döküldüğü yerin batı ve 

doğusunda yer alan ve münferit olarak direk denize dökülen dere ve çaylarda Yeşilırmak 

havzası içerisinde yer almaktadır. 

Yeşilırmak Havzası’nda Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, 

Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt illerinin tamamı ve/veya bir kısmı yer almaktadır (Şekil 

2.1 ve 2.2.).  

 
Şekil 2.2: Yeşilırmak Havzası 
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Yaklaşık 3.956.056 hektarlık bir alana sahip olan havzanın Türkiye alanındaki payı %5‘dir. 

Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu ve 

Bayburt olmak üzere, 11 ilin alanı değişen oranlarda havza sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Havzayı oluşturan illerin havza alanı içindeki alan ve payları Tablo 2.1 ve Şekil 2.3’de 

verilmektedir.  

Tablo 2-1: Yeşilırmak Havzasında Yer Alan İller  

İl 
 
 
 
 
 
 

İlin Toplam Alanı             
(ha) 

 
 
 
 
 
 

Yeşilırmak 
Havzası’na Giren 

Alan (ha) 
 
 
 
 
 
 
 

Havza Alanının 
İllere Göre 
Dağılımı            

(%) 
 
 
 
 
 
 
 

İl Alanının 
Havzaya Giren 

Kısmı  (%) 
 
 
 
 

Tokat 998 200 998 200 25 100 
Amasya  570 100 488 455 12 86 
Samsun  957 900 480 732 12 50 
Yozgat  1 412 300 423 801 11 30 
Çorum  1 282 000 422 152 11 33 
Sivas  2 848 800 411 489 10 14 
Gümüşhane  658 500 282 805 7 43 
Giresun  693 400 267 032 7 39 
Erzincan  1 190 300 110 991 3 9 
Ordu  600 100 61 381 2 10 
Bayburt  365 200 3 191 0,1 1 

Havzanın %25’ini Tokat İli oluşturmaktadır. %24’ünü ise %12’lik paylarla Samsun ve Amasya 

oluşturmaktadır. Bu iller dışında havzanın diğer önemli illeri Yozgat, Çorum ve Sivas’tır. Havza 

sınırları içinde bulunan ilçelerin isimleri Tablo 2.2‘de ve konumları Şekil 2.4’de verilmektedir.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Şekil 2.3: Yeşilırmak Havzasındaki İllerin Havza İçindeki Payları 

Havza sınırları içinde bulunan ilçelerin isimleri Tablo 2.2‘de ve konumları Şekil 2.4’de 

verilmektedir.  
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Şekil 2.4: Yeşilırmak Havzasında Yer Alan İl ve İlçelerin Konumları 
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Tablo 2-2:  Yeşilırmak Havzasında Yer Alan İlçeler  

İl İlçe İl İlçe 

Yozgat  Tokat    Akdağmadeni  
S k   

Başçiftlik 
Sorgun  Zile  
Çekerek  Yeşilyurt  
Aydıncık  Artova  
Kadışehri  Pazar  
Saraykent Almus 

Nik  Çorum  Merkez   
             A k 

Reşadiye 
Alaca           Turhal 
Mecitözü   Sulusaray 
Ortaköy Erbaa 

Amasya  Merkez Niksar 
Göynücek  Sivas 

                
Akıncılar 

Suluova  Doğanşar 
Gümüşhacıköy  Gölova 
Taşova  Suşehri 
Merzifon  Yıldızeli  

Samsun  
 
 
 
 
 
 

Merkez* Koyulhisar  
Ladik Zara 
Kavak  Erzincan Refahiye  
Havza  Ordu  Akkuş 
Salıpazarı  Giresun Alucra 

 Terme  Şebinkarahisar  
Çarşamba  Çamoluk  
Ayvacık Gümüşhane  Kelkit  
Asarcık  Köse  

*Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy 
b l di l i 

Şiran 
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2.2 DEMOGRAFİK YAPI 

• Nüfus 

Yeşilırmak Havzası’nda yer alan ilçelerin 2009 ve 2014 yıllarına ait nüfusları Tablo 2.3’de 

verilmektedir. Tablodaki değerler incelendiğinde, merkez ilçeler ile Merzifon, Başçiftlik, 

Alucra, Şiran, Köse, Doğanşar, Koyulhisar ve Akıncılar  sınırlı sayıda ilçe nüfuslarının artış 

eğiliminde olduğu buna karşılık havza ilçelerinin çoğunda nüfusun azaldığı görülmektedir. 

Bunun sebebi, başta tarım olmak üzere, kırsal gelir kaynaklarının, artan nüfusun gelişen 

hayat standartlarına uyum sağlamada yetersiz kalmasıdır. 

 
  Tablo 2-3: İlçelere Göre 2009 ve 2014 Yılları Nüfusları ve Değişim Oranları 

İl İlçe 
2009 

(ADNKS) 
2014 

(ADNKS) 
Değişim 

(%) İl İlçe 
2009 
(ADNKS) 

2014 
(ADNKS) 

Değişim 
(%) 

Samsun 

Merkez* 567 608 620 255 9 

Tokat 

Merkez 182 572 185 625 2 

Asarcık 19 068 17 448 -8 Almus 28 246 26 589 -6 

Ayvacık 25 087 21 344 -15 Artova 10 220 9 106 -11 

Çarşamba 138 527 136 964 -1 Başçiftlik 6 931 9 399 36 

Havza 45 933 41 959 -9 Erbaa 97 561 91 873 -6 

Kavak 21 559 20 251 -6 Niksar 64 930 64 254 -1 

Ladik 18 022 16 979 -6 Pazar 15 158 14 117 -7 

Salıpazarı 20 941 19 167 -8 Reşadiye 45 436 38 870 -14 

Terme 77 178 72 599 -6 Sulusaray 9 297 7 835 -16 

Amasya 

Merkez 86 667 135 950 57 Turhal 87 233 81 813 -6 

Gümüşhacıköy 25 235 23 254 -8 Yeşilyurt 11 610 10 291 -11 

Göynücek 12 358 10 771 -13 Zile 65 245 58 147 -11 

Merzifon 68 950 69 937 1 
Giresun 

Alucra 9 255 12 948 40 

Suluova 47 448 46 612 -2 Çamoluk 6 832 6 542 -4 

Taşova 33 621 31 333 -7 Ş.Karahisar 22 417 21 680 -3 

Çorum 

Merkez 252 194 275 610 9 
G.Hane 

Kelkit 41 472 42 415 2 

Alaca 38 628 33 468 -13 Köse 7 412 7 971 8 

Mecitözü 18 970 16 233 -14 Şiran 17 413 19 615 13 

Ortaköy 9 591 8 155 -15 

Sivas 

Akıncılar 5 226 5 537 6 

Yozgat 

Merkez 95 853 96 831 1 Doğanşar 2 939 3 014 3 

Akdağmadeni 52 624 47 309 -10 Gölova 3 586 3 261 -9 

Aydıncık 11 813 10 936 -7 Koyulhisar 12 943 13 140 2 

Çekerek 28 352 22 729 -20 Suşehri 28 044 26 091 -7 

Kadışehri 16 452 13 397 -19 Yıldızeli 47 228 38 735 -18 

Saraykent 18 511 14 192 -23 Zara 23 380 22 887 -2 

Sorgun 89 209 79 580 -11 Erzincan Refahiye 10 453 11 660 12 
* Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy belediyeleri 
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2.3 SOSYO-EKONOMİK DURUM 

• Eğitim 

Yeşilırmak Havzası’nda bulunan illerde yaşayanların eğitim düzeyleri Tablo 2.4’de 

özetlenmektedir. Tabloda verilen değerler incelendiğinde, Çorum, Yozgat, Sivas, Giresun, 

Gümüşhane ve Erzincan illerinde okur-yazar olmama oranının ülke ortalamasının üstünde 

olduğu görülmektedir. Diğer yandan, lise mezunu olanların oranı Gümüşhane ve Erzincan’da 

ülke ortalamasının üzerinde, yüksek okul mezunu olanların oranı Erzincan’da %12 ile ülke 

ortalamasına eşit, diğer bütün havza illerinde ise ülke ortalamasından daha düşüktür. Ayrıca, 

oransal olarak en az lise mezununun Çorum ve en az yüksek okul mezununun da Yozgat’ta 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

• Sağlık 

Havzadaki sağlık hizmetleri altyapısı ile ilgili veriler Tablo 2.5’de verilmektedir. Ülkenin genel 

durumu ile kıyaslandığında, 10 000 kişiye düşen yatak sayısı bakımından Samsun, Tokat, 

Giresun, Çorum, Erzincan ve Sivas’ın daha iyi durumda olduğu, sadece Yozgat, Gümüşhane 

ve Amasya’nın daha geride olduğu görülmektedir. Aile hekimi başına düşen nüfus 

bakımından ise, havzadaki illerin tamamı ülke ortalamasına göre daha iyi konumdadır. Diğer 

yandan, 112 acil yardım istasyonu başına düşen nüfus bakımından da, Samsun ülke 

ortalamasına yakın bir değere sahip bulunmakta iken, havzanın diğer illeri ülke 

ortalamasından daha iyi bir konumda bulunmaktadırlar. Ayrıca, ambulans (112 acil yardım 

kapsamında) başına düşen nüfus bakımından da benzeri bir durum söz konusudur.  
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Tablo 2-4: Eğitim Durumu (15 ve Daha Yukarı Yaştakiler Bazında) 

 
Okur-Yazar 

Değil Okur-Yazar 
İlkokul 
Mezunu 

İlköğretim 
Mezunu 

Ortaokul 
Mezunu Lise Mezunu 

Y. Okul 
Mezunu 

Yüksek 
Lisans Doktora Bilinmeyen Toplam 

Samsun 
Sayı 35 603 94 152 294 295 203 741 42 210 180 276 102 817 6 123 2 247 18 003 979 467 
Oran (%) 4 10 30 21 4 18 10 1 0,2 2 100 

Amasya 
Sayı 11 297 15 776 82 279 48 824 12 320 49 837 27 502 1 355 302 6 023 255 515 
Oran (%) 4 6 32 19 5 20 11 0,5 0,1 2 100 

Tokat 
Sayı 18 063 54 084 140 922 97 792 20 606 79 979 42 173 2 622 788 6 460 463 489 
Oran (%) 4 12 30 21 4 17 9 0,6 0,2 1 100 

Çorum 
Sayı 27 973 36 306 133 728 91 343 16 581 63 967 36 210 1 836 492 8 780 417 216 
Oran (%) 7 9 32 22 4 15 9 0,4 0,1 2 100 

Yozgat 
Sayı 19 654 23 202 109 314 68 074 15 274 60 901 25 316 1 418 398 11 516 335 067 
Oran (%) 6 7 33 20 5 18 8 0,4 0,1 3 100 

Sivas 
Sayı 34 585 28 635 124 871 96 284 23 918 100 590 50 140 2 506 1 083 13 723 476 335 
Oran (%) 7 6 26 20 5 21 11 0,5 0,2 3 100 

Giresun 
Sayı 21 643 37 872 88 945 60 129 17 389 69 889 34 172 1 811 450 12 010 344 310 
Oran (%) 6 11 26 17 5 20 10 0,5 0,1 3 100 

Gümüşhane 
Sayı 6 285 8 334 27 886 21 245 5 092 26 786 10 965 638 225 4 225 111 881 
Oran (%) 6 7 25 19 5 24 10 0,6 0,2 4 100 

Erzincan 
Sayı 13 050 9 149 41407 32 726 8 356 40 580 20 551 1 473 318 5 231 172 841 
Oran (%) 8 5 24 19 5 23 12 0,9 0,2 3 100 

Türkiye 
Sayı 2 643 712 3 829 953 14 994 232 11 959 942 2 828 299 12 085 335 6 706 780 532 757 154 180 1 683 918 57 419 108 
Oran (%) 5 7 26 21 5 21 12 0,9 0,3 3 100 
TÜİK, Seçilmiş göstergelerle iller, 2013 
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Tablo 2-5: Yeşilırmak Havzası’nda Bulunan Sağlık Altyapısına İlişkin Bazı Temel Göstergeler 

İl Hastane 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

10 000 
Kişiye 
Düşen 
Yatak 
Sayısı 

Nitelikli 
Yatak 
Sayısı 

Yoğun 
Bakım 
Yatağı 
Sayısı 

Aile 
Hekimliği 

Birimi 
Sayısı 

Aile 
Hekimi 
Başına 
Düşen 
Nüfus 

112 
İstasyon 

Sayısı 

112 
İstasyon 
Başına 
Düşen 
Nüfus 

112 
Ambulans 

Sayısı 

112 
Ambulans 

Başına 
Düşen 
Nüfus 

Samsun            29 4 074 32,3 1 866 526 361 3.495 34 37 112 56 22 532 
Amasya 7 820 25,5 432 65 101 3.188 12 26 831 17 18 940 
Çorum 16 1 404 26,4 481 137 169 3.148 22 24 185 34 15 649 
Tokat 15 1 907 31,9 1 080 190 175 3.421 18 33 262 29 20 645 
Yozgat 17 1 018 22,9 243 64 134 3.315 19 23 380 24 18 509 
Giresun 17 1 398 32,9 642 117 122 3.484 21 20 238 29 14 655 
Gümüşhane 6 334 23,6 176 22 42 3.367 9 15 712 26 5 439 
Sivas 21 2 445 39,2 814 216 177 3.524 29 21 511 58 10 756 
Erzincan 11 644 29,3 355 51 70 3.143 11 20 000 29 7 586 
Türkiye 1 517 202 031 26,4 92 542 25 964 21 175 3 621 2 072 37 002 3 357 22 838 
Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2013
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• Tarım 

Samsun: Sanayi ve turizm de önemli bir yer işgal etmekle birlikte, Samsun İli’nin ekonomik 

yapısını oluşturan sektörlerin başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. İl ekonomisinde 

büyük etkisi olan tarımsal ürünler; buğday, tütün, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık, çeltik 

ve sebzedir. İl tarımında önemli bir yere sahip olan Bafra ve Çarşamba  ovaları  toplam 

122.410 hektarlık tarım alanına sahiptir. Havza içerisinde yer alan Samsun’a bağlı ilçelerdeki 

2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.6’da verilmektedir. Tablodan 

da görüldüğü üzere diğer ilçelerde tarla bitkileri ağırlıklı bir üretim yapısı varken, 

Çarşamba’da tarımsal alanların büyük bir kısmını sebze ve meyve bahçeleri kaplamaktadır.  

Tablo 2-6: Samsun’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan 

Tahıllar ve 
Diğer 

Bitkiler 
Nadas Sebze Yem 

Bitkileri Bağ Zeytin 
Diğer 

Meyveler, 
Aromatikler-
Baharatlar 

Çarşamba 29 119 11 154  17 912 4 330   26 405 
Havza 34 487 33 808 521 158 6 570 13  215 
Kavak 20 611 15 507 4 849 255 3 335 1  368 
Ladik 12 774 10 483 2 101 190 1 620   100 

Toplam 96 991 70 952 7 471 18 515 15 855 14 0 27 088 
Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Samsun, 2013 
 

Amasya: Amasya; sebzecilikte önemli bir üretim merkezidir. Bu ürünler ülkemizin iç pazarına 

pazarlandığı gibi dış ülkelere de ihraç edilmektedir. Havza içerisinde yer alan Amasya’ya 

bağlı ilçelerdeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.7’de 

verilmektedir. 

Amasya hayvancılık yönünden de önemli bir potansiyele sahiptir. İlde hayvancılık genelde 

aile işletmeciliği şeklindedir. Suluova İlçesi’ndeki Organize Besi Bölgesi il hayvancılığının 

geleceği açısından önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. 
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Tablo 2-7: Amasya’ya Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan 

Tahıllar ve 
Diğer 

Bitkiler 
Nadas Sebze Yem 

Bitkileri Bağ Zeytin 
Diğer 

Meyveler, 
Aromatikler-
Baharatlar 

Merkez 75 765 63 450 7 299 5 016 4 715 206  2 749 
Göynücek 16 623 11 044 5 041 539 673 50  294 

Gümüşhacıköy 17 418 14 949 1 430 1 039 754 6  292 
Merzifon 46 222 37 828 6 517 1 878 1 552 100  682 
Suluova 25 301 21 790 574 2 938 3 420 4  735 
Taşova 31 560 26 823 2 164 2 573 2 688 350  568 
Toplam 212 889 175 884 23 025 13 983 13 802 716 0 5 320 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Amasya, 2013 

Çorum: İlde tarım ürünleri yelpazesi geniştir. Havza içerisinde yer alan Çorum’a bağlı 

ilçelerdeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.8'de verilmektedir.  

Tablo 2-8: Çorum’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan 

Tahıllar 
ve 

Diğer 
Bitkiler 

Nadas Sebze Yem 
Bitkileri Bağ Zeytin 

Diğer 
Meyveler, 

Aromatikler-
Baharatlar 

Merkez 131 557 81 239 47 544 2 573 3 376 2 900  672 
Alaca 90 092 61 348 27 140 1 605 695 580  256 

Mecitözü 34 100 26 630 7 065 405 1 384 240  184 
Ortaköy 12 080 7 885 4 016 179 335 170  206 
Toplam 267 829 177 102 85 765 4 762 5 790 3 890 0 1 318 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Çorum, 2013 
 

Tokat: İlin doğal yapısı, Yeşilırmak'ın suladığı verimli ovalar ve farklı ekolojilerin çeşitli 

ürünlerin yetiştirilmesini mümkün kılması, tarım sektörünün il ekonomisinde hakim güç haline 

gelmesine neden olmuştur. Havza içerisinde yer alan Tokat’a bağlı ilçelerdeki 2009-2013 

yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.9'da verilmektedir.  

Bitkisel üretimin yanında, hayvancılığın da önemli olduğu ilde, özellikle merkez ilçe, Reşadiye 

ve Zile'de yaygın bir arıcılık faaliyeti yürütülmektedir. 
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Tablo 2-9: Tokat’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan 

Tahıllar 
ve 

Diğer 
Bitkiler 

Nadas Sebze Yem 
Bitkileri Bağ Zeytin 

Diğer 
Meyveler, 

Aromatikler-
Baharatlar 

Merkez 50 610 35 375 11 333 3 891 6 485 2 020  2 856 
Almus 12 145 11 385 477 282 3 065 5  461 
Artova 10 791 9 298 1 492 1 2 200   52 

Başçiftlik 3 386 2 804 567 15 405   16 
Erbaa 38 743 32 409 2 002 4 322 1 959 1 335 1 3 175 
Niksar 24 726 21 885 678 2 164 3 098 693  555 
Pazar 10 384 6 872 16 3 481 813 300  297 

Reşadiye 23 072 14 133 8 761 178 1 988 1  459 
Sulusaray 9 947 7 856 2 085 6 1 180   26 

Turhal 28 597 24 756 626 3 215 1 748 94  283 
Yeşilyurt 9 224 8 325 876 24 1 529   106 

Zile 68 308 62 395 3 798 2 115 997 1 770  87 
Toplam 289 933 237 493 32 711 19 694 25 467 6 218 1 8 373 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Tokat, 2013 
 

Yozgat: Yozgat İli’nin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Halkın 

yaklaşık %70'i tarım, %20'si ticaret ve %10'u imalat sektöründe istihdam edilmektedir. Havza 

içerisinde yer alan Yozgat’a bağlı ilçelerdeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin 

veriler Tablo 2.10'da verilmektedir. 

İl ekonomisinde tarla tarımının yanı sıra hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. 

Hayvancılık genelde tarımsal faaliyetlerle bir arada yapılmakta olup, ağırlıklı olarak mera 

hayvancılığı biçimindedir. Ancak son yıllarda kurulan modern işletmelerin sayıları 

artmaktadır. 

Tablo 2-10:  Yozgat’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan Tahıllar Nadas Sebze Yem 

Bitkileri Bağ Zeytin 
Diğer 

Meyveler, 
Aromatikler-
Baharatlar 

Merkez 82 488 66 368 15 641 479 4 144 881  363 
Akdağmadeni 36 622 30 820 5 735 67 980 25  93 

Aydıncık 12 245 7 412 4 512 323 160 14  30 
Çekerek 14 192 12 037 2 085 69 411 550  297 
Kadışehri 12 415 11 159 1 043 214 126 71  585 
Saraykent 16 330 8 593 7 658 79 362 77  13 

Sorgun 73 968 53 034 20 854 80 565 2 300  98 
Toplam 248 260 189 423 57 528 1 311 6 748 3 918 0 1 479 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Yozgat, 2013 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mera_hayvanc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mera_hayvanc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1


YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

   2-13  

Giresun: Giresun’da ekim yapılan alanların yarısı fındık bahçeleri ile kaplıdır. Türkiye’de 

yetişen fındığın %25’ine yakınını Giresun üretmektedir. İlde fındıktan sonra en çok mısır, 

buğday, arpa, fiğ, patates ve baklagiller yetiştirilmektedir. Sebzelerden karalahana, domates 

ve fasulyenin yetiştirildiği ilde, meyvelerden de elma, armut ve kiraz yetiştirilmektedir. Havza 

içerisinde yer alan Giresun’a bağlı ilçelerdeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin 

veriler Tablo 2.11'de verilmektedir.   

Tablo 2-11: Giresun’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen  
Alan 

Tahıllar 
ve 

Diğer 
Bitkiler 

Nadas Sebze Yem 
Bitkileri Bağ Zeytin 

Diğer 
Meyveler, 

Aromatikler-
Baharatlar 

Alucra 2 425 2 080 209 137 615   26 
Çamoluk 1 765 1 383 363 19 381   152 

Şebinkarahisar 31 581 18 129 13 429 23 1 137   960 
Toplam 35 771 21 592 14 001 179 2 133 0 0 1 138 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Giresun, 2013 
 

Gümüşhane: İlin tarıma  uygun arazileri sınırlıdır. Tarımsal üretim daha çok Kelkit ve Şiran 

ilçelerinin geniş olmayan ovalarında yapılmakta olup en çok tahıllar ve baklagiller Olmak 

üzere mercimek, fiğ ve patates yetiştirilmektedir. İlde meyvecilik, gelişme göstermekte olup 

en yaygın meyve elmadır. Havza içerisinde yer alan Gümüşhane’ye bağlı ilçelerdeki 2009-

2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.12'de verilmektedir.  

Tablo 2-12: Gümüşhane’ye Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen 
Alan 

Tahıllar 
ve Diğer 
Bitkiler 

Nadas Sebze Yem 
Bitkileri Bağ Zeytin 

Diğer 
Meyveler, 

Aromatikler-
Baharatlar 

Kelkit 36 342 19 433 6778 132 5 800  20 177 
Köse 8 012 7 739 269 5 868   9 
Şiran 16 352 9 184 7 142 26 2 650  23 57 

Toplam 60 706 36 356 14 189 163 9 318 0 43 243 
Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Gümüşhane, 2013 

 

Sivas: Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ili olan Sivas topraklarının %97’si 

ekilebilir olmasına rağmen tarım yeterince gelişmemiştir. Bitki üretimine ayrılan alanlar bir 

milyon hektara yakındır. Bunun beşte birine yakınında sulu tarım, 10 bin hektara yakın 

kısmında ise bağcılık yapılmaktadır.  
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Havza içerisinde yer alan Sivas’a bağlı ilçelerdeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına 

ilişkin veriler Tablo 2.13'de verilmektedir.  

Tablo 2-13: Sivas’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen 
Alan 

Tahıllar ve 
Diğer 

Bitkiler 
Nadas Sebze Yem 

Bitkileri Bağ Zeytin 
Diğer 

Meyveler, 
Aromatikler-
Baharatlar 

Akıncılar 16 451 11 575 4 533 344 3 931 42  42 
Doğanşar 2 301 1 416 879 6 1 194 2  2 

Gölova 3 368 2 024 1 341 4 1 410 5  5 
Koyulhisar 4 379 2 457 1 884 39 1 477 49  49 

Suşehri 26 049 16 007 9 874 168 3 380 86  86 
Yıldızeli 114 517 66 607 47 890 20 17 730 83  83 

Zara 29 593 16 768 12 819 5 5 975 32  32 
Toplam 196 658 116 854 79 220 586 35 097 299 0 299 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Sivas, 2013 
 

Erzincan: Yeşilırmak Havzası’nda Erzincan’ın sadece Refahiye İlçesi yer almaktadır.  

İlçedeki 2009-2013 yıllarına ait arazi kullanımına ilişkin veriler Tablo 2.14’de verilmektedir.  

Tablo 2-14: Erzincan’a Bağlı İlçelerde Arazi Kullanma Durumu (ha) 

İlçe İşlenen 
Alan 

Tahıllar ve 
Diğer 

Bitkiler 
Nadas Sebze Yem 

Bitkileri Bağ Zeytin 
Diğer 

Meyveler, 
Aromatikler-
Baharatlar 

Refahiye 20 218 13 953 6 256 9 8 998   204 
Toplam 20 218 13 953 6 256 9 8 998 0 0 204 

Kaynak: TÜİK; Seçilmiş Göstergelerle Erzincan, 2013 
 

• Sanayi 

Samsun: Samsun’da 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Havza Tarımsal Ürün 

İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB altyapı çalışmaları devam etmektedir. OSB’lerde 

ağırlıklı olarak madeni eşya, elektriksiz makineler, demir dışı metaller, gıda ve mobilya 

sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yer almaktadır.  

Samsun’da 6 adet Sanayi ve Ticaret Odası (Samsun, Bafra, Çarşamba, Terme, Vezirköprü, 

Havza) ve üye sayısı yaklaşık 1100 olan 4 adet Ticaret Borsası (Samsun, Bafra, Çarşamba, 

Terme) faaliyet göstermektedir.  Bunun yanında, ilde  71 adet Esnaf Odası, 290 adet 

Kooperatif ve 942 adet Anonim Şirket ve 4639 adet Limited Şirket bulunmaktadır. Ayrıca 15 
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adet Küçük Sanayi Sitesi’nde 5439 işyeri bulunmaktadır  İlde lojistik Organize Sanayi Bölgesi 

oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 

Amasya: Amasya’da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 

yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile başlamıştır. Fabrika ölçeğindeki sanayileşme 

hareketi ise 1954 yılında Suluova’da Şeker Fabrikası’nın kurulması ile başlamıştır. Pancar 

ekiminin arttırılması ve Amasya Şeker Fabrikası’nın kurulması ile başta şeker sanayi olmak 

üzere gıda sektörü sanayileşmenin çekirdeğini oluşturmuştur. Sanayi siciline kayıtlı işletme 

sayısının 216 olduğu Amasya’da mermer, kuru maya, ankastre mutfak tipi aspiratör, 

davlumbaz, tekstil ürünleri, rivet, mobilya ve ofis mobilyaları, linyit, metal sanayi 

ürünleri, kimyevi ve plastik sanayi ürünlerinin yurtiçi satışlarının yanında ihracatları da 

yapılmaktadır. Amasya’da Merkez, Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde olmak 

üzere, 4 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmakta olup bunların üye sayısı 3082'dir. 

İlde ticaretle uğraşanların büyük bir çoğunluğu perakende ticaret ile iştigal etmekte iken son 

yıllarda sanayi ve ticarette  büyük  ilerlemeler olmuştur. Tarım ürünlerinin alım-satımına 

dayanan il ticareti, en çok İstanbul-Ankara ve Samsun illeri ile yapılmaktadır. İlde hayvancılık 

ticaretinin de önemli bir yeri vardır. Son dönemlerde hayvancılık ve kanatlı sektörüne yapılan 

yatırımların artmasıyla yumurta üretiminde de bir canlılık gözlemlenmektedir. 

Tokat: Son yıllarda ilde başta tekstil sektörü olmak üzere sanayi alanında önemli gelişmeler 

kaydedilmiş ve geniş çapta istihdam alanları oluşturulmuştur. Bunun yanında, güçlü bir 

tarımsal üretim altyapısından beslenen meyve suyu ve gıda sanayi yurtiçi ve yurtdışı 

pazarlarda rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Ayrıca, şeker fabrikası ile özellikle Erbaa 

İlçesi’nde bulunan tuğla-kiremit-biriket sanayi kuruluşları ilin ekonomik hayatı için büyük 

önem taşımaktadır.  

İlde Merkez ilçe dahil olmak üzere 5 adet ticaret ve sanayii odası mevcuttur. Ayrıca, ilin 

ihtiyacını karşıladığı gibi komşu illere ve yurdumuzun değişik bölgelerine imal ettiği malları 

gönderen küçük sanayi işletmeleri mevcuttur. Bunlardan başka Tokat İli’nde süt ve yem 

sanayii, toprak sanayii, kireç sanayii, plastik ve lastik sanayii dallarında faaliyet gösteren pek 

çok fabrika bulunmaktadır. 

İlin ticari potansiyelini genellikle tarım ürünleri oluşturmaktadır. 1163 sayılı kooperatifler 

kanununa göre kurulmuş kooperatifler arasında; 5 adet Tarım Satış Kooperatifi, 11 adet 

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi, 32 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 42 adet 

Tüketim Kooperatifi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifleri, 49 adet Köy Kalkınma 

Kooperatifi, 272 adet Yapı Kooperatifi, 10 adet Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

bulunmaktadır. 
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Çorum: Çorum’daki başlıca sanayi tesisleri; çeşitli gıda maddeleri, süt ürünleri, un, yem, 

şeker, kereste, parke, alçı, kireç, çimento, prefabrik yapı elemanları, tuğla ve kiremit, demir-

çelik döküm ve makine, dokuma, ayakkabı, ısıcam fabrikalarıdır. Çorum’da 10’dan fazla 

çalışanı olan işletme sayısı 81’dir. Bunlardan 40’ı taş ve toprak sanayisi; 18’i gıda, içki ve 

tütün sanayisi; 10’u metal eşya, makine ve teçhizat sanayisi; 5’i metal ana sanayisi; 4’ü 

tekstil, giyim ve deri sanayisi; 2’si mobilya sanayisi; 1’i kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım sanayisi 

ve 1’i de motorlu kara taşıtları sanayisine aittir. Çorum İli’nin sembolü olan leblebi ise Çorum, 

Sungurlu ve Osmancık civarlarında küçük işletmeler tarafından üretilir. 

Çorum’da işletilmekte olan çok sayıda linyit kömür işletmesi vardır. Bu işletmeler; İskilip, 

Dodurga ve Bayat ilçelerindedir. Son zamanlarda Mecitözü İlçesi civarında yüksek rezervli 

linyit kömür sahaları bulunmuştur. Ayrıca ilçede tuz ve kireçtaşı da mevcuttur. İl genelinde; 

bakır, manganez, çinko, antimon, demir, kurşun, asbest, linyit, grafit yatakları ile jeotermal 

kaynaklar olduğu tespit edilmiştir. 

Yozgat: Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli sanayi alt sektörlere ait 30 tesis üretimini 

sürdürmekte olup, toplam 1386 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca, 10 adet Küçük Sanayi 

Sitesi’nde toplam 1694 işyeri mevcut olup (ortalama) 4906 kişi istihdam edilmektedir. İl 

genelinde çeşitli iş kollarında, Sanayi Sicili’ne kayıtlı 333 firma üretim yapmakta ve bu 

firmalarda 840’ı vasıflı, 5198’i vasıfsız olmak üzere toplam 6038 kişi istihdam edilmektedir. 

Sanayi kuruluşları arasında istihdamın yükünü gıda ürünleri, metalik olmayan mineral 

ürünler, fabrikasyon metal ürünleri, metal cevheri ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 

kuruluşlar taşımaktadır. 

Yozgat, jeolojik yapısından dolayı maden çeşitliliği yönünden zengin bir ildir. İl ve yakın 

çevresinde çok çeşitli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlar arasında kurşun-çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, 

kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri sayılabilir. Diğer yandan, Sorgun 

İlçesi’nde demir yatak ve zuhurları, feldispat, kireçtaşı, kuvarsit ve jeotermal kaynaklar 

bulunmuştur. Sorgun-Temrezli’de ortalama %0,1 tenörü olan 3852 ton görünür uranyum 

rezervi de tespit edilmiştir. Özellikle linyit kömürü rezervleri büyük olup, ilçede halihazırda üç 

kömür işletmesi mevcuttur. Diğer madenlerin tenörü düşük olduğu için işletmeye 

açılmamıştır. 

Giresun: Giresun, son 15 sene içinde hızlı bir sanayileşme içine girmiştir. Aksu’da SEKA 

Kâğıt Fabrikası, Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri ve Yonga Levha Fabrikası büyük 

sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca Tirebolu Çay Fabrikası, fındık kırma atölyeleri, metal eşya, 

kolonya, dokuma tezgahları, doğrama bıçkı ve kereste fırınlama atölyeleri, Giresun peynir ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_(kimya)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kire%C3%A7_ta%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manganez
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87inko
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antimon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%9Fun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asbest
http://tr.wikipedia.org/wiki/Linyit
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tereyağ fabrikası, üç un fabrikası, Bulancak Balık Unu ve Yağı Fabrikası ve bini aşan küçük 

işletme bulunmaktadır. 

Giresun’da kurşun, kaolen, çinko, linyit, manganez, antimon, demir, şap, barit, maden 

kömürü ve uranyum vardır. 

Gümüşhane: İlde, son yıllarda çeşitli teşvik unsurlarının katkısıyla sanayi tesisi sayısında az 

da olsa artış görülmüştür. Madencilik il sanayisinin geleceği için en önde gelen sektör olarak 

görülmektedir. 2014 yılı itibariyle ilde 115 adet küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu 

bulunmaktadır.  

İl sınırları içinde MTA tarafından 22 adet metalik maden (Cu, Pb, Zn, Fe, Au, Ag), 18 adet 

Endüstri Hammaddesi (barit, refrakter kil, kil ve kireçtaşı) ve 4 adet de enerji hammaddesi 

(kömür) yatağı veya zuhuru bulunmuştur. 

Sivas: Kara ve demiryollarının kavşak noktası olan ve maden bakımından zengin olan Sivas, 

sanayi bakımından gelişmemiştir. Fakat son senelerde hızlı bir sanayileşme vardır. Küçük 

sanayi yaygın olup, metal eşya ve makina imalatı, dokuma ve gıda kolları gelişmiştir. Başlıca 

büyük sanayi kuruluşları şunlardır: TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Makinaları Sanâyii A.Ş.), 

Sivas Çimento Sanayii A.Ş., Beton Travers Fabrikası, Sivas Demir Çelik Fabrikası, Et ve 

Balık Kombinası Müdürlüğü, Süt Endüstrisi Kurumu, Askeri Dikimevi, SİDAŞ (Sivas Dokuma 

Sanayi A.Ş.), kiremit ve tuğla fabrikaları, yem ve un fabrikaları, amyant üreten Asbest 

Fabrikası, Ceylan Çivi Fabrikası, Döksat Döküm Fabrikası (su borusu ve yapı malzemesi), 

Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (otomativ yedek parçaları), Mobilya Fabrikası, Pamuk İpliği 

Fabrikası ve halı dokuma atölyeleri. Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri sanayi 

sektörünün altyapısı olarak değerlendirilebilir. 

Sivas il toprakları maden bakımından zengindir. İl dahilinde demir, kömür, kurşun, krom, 

bakır, tuz, gümüş, asbest, manganez, nikel, amyant, balit ve mermer çıkarılır. Divriği’de 

senede 1500 tona yakın demir elde edilir. 

Erzincan: Erzincan sanayi bakımından az gelişmiş bir ildir. Sanayi 1950’den sonra 

gelişmeye başlamıştır. 1954’te İplik Fabrikası, 1960’lı senelerde süt ve tuğla fabrikaları 

kurulmuştur. 1958’de Şeker Fabrikası ve 1970’li yıllarda ise Asbest Boru Fabrikası, Etüdaş 

Yem Fabrikası, Et Balık Kurumu, Salyangoz Fabrikası ve Un Fabrikası kurulmuştur. 1980’li 

yıllarda bir milyon çift kadın ayakkabısı kapasiteli Sümerbank Tercan Ayakkabı Fabrikası 

faaliyete geçmiştir. Halıcılık, kilimcilik, orman ürünleri, dokuma ve metal eşya sanayi 

mevcuttur. 
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Erzincan maden bakımından zengin sayılmaz. Demir, linyit, perlit, amyant ve tuz başlıca 

madenleridir. 

• Turizm 

Samsun: Turizmin il ekonomisindeki payı az olmakla birlikte Samsun’da gezip görülmeye 

değer çok sayıda tarihi ve turistik yer mevcuttur. Yaz aylarında denizden ve kumdan 

yararlanılabildiği gibi kış aylarında da av turizmi yapılabilmektedir.  

7 adet merkez turizm merkezi olarak belirlenmiştir; 1) Ladik Akdağ Turizm Merkezi, 2) Havza 

25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, 3) Havza Kaplıcalar Bölgesi Turizm Merkezi, 4) Vezirköprü 

Turizm Merkezi, 5) Bafra-Kolay Turizm Merkezi, 6) Ayvacık Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi ve 7) 19 Mayıs Turizm Merkezi.  

Bunun yanında, Samsun sahip olduğu 7 adet müze ile de bir cazibe merkezi konumundadır 

ki bunlar; 1-Gazi Müzesi, 2-Arkeoloji-Etnografya Müzesi, 3-Bandırma Gemi Müzesi, 4-Havza 

Atatürk Evi Müzesi, 5-Tekkeköy Atatürk Evi Müzesi,6-Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 

ve 7-Alaçam Mübadele Müzesi’dir. 

Ladik ve Havza kaplıcalarıyla termal turizmde öne çıkan ve gelecekte turizmden daha fazla 

gelir elde etme potansiyeline sahip ilçelerdir. Havza’nın termal su varlığını değerlendirmek 

üzere Samsun Valiliği ve Havza Belediyesi tarafından Termal Su Yönetim Birliği 

kurulmuştur.. Birliğin çalışmaları kapsamında Havza Hamamayağı jeotermal havzası, 

Bekdiğin Ilıca ve Karameşe bölgelerinde jeotermal, jeolojik ve jeofizik çalışmaları 

tamamlanarak termal su potansiyeli belirlenmiştir. 

Amasya: Orta Karadeniz'de, Yeşilırmak Vadisi Harşena Dağı eteklerine kurulan Amasya, 7 

bin yılın üzerindeki eski tarihi boyunca krallık başkentliği yapmış, bilim adamları, sanatkarlar, 

şairler yetiştirmiş, şehzadelerin eğitim gördüğü bir belde olmuştur. Kurtuluş savaşının 

başlangıç temelleri de Amasya'da atılmıştır. Amasya, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı 

sıra, özellikle Yeşilırmak kıyısına yapılmış Yalıboyu evleri ile de dikkat çekmektedir. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nca marka kent projesi kapsamına alınan 15 il arasında yer alan 

Amasya’ya son yıllarda yurt içinden ve yurt dışından gelen turlar ve ziyaretler artmıştır. 

Hazeranlar Konağı, Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Aynalı Mağara, Kaya Mezarı ve 

Ferhat Su Kanalı ilin tarih zenginliğini gösteren örneklerden bazılarıdır. Ayrıca, medreseler 

(Darüşşifa, Haliliye Medresesi, Kapı Ağa Medresesi) ve camiler (Gök Medrese Cami, Burmalı 

Minare Cami vb.) ile han-hamam ve çarşılar Amasya’yı önemli bir turizm merkezine 

dönüştürmüştür. 
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Amasya kaplıcalar bakımından da zengin sayılır. Terziköy Kaplıcası ilin önemli kaplıcasıdır. 

Gözlek Kaplıcası, Hamamözü (Arkut Bey) Kaplıcası ve Ilısu Kaplıcası ilin diğer kaplıcalarıdır. 

Tokat: Tokat sahip olduğu tarihi miras, doğal güzellikleri, tahta baskı ürünleri, el dokuma 

kumaşları ve kaplıcaları ile turizm potansiyeli yüksek bir ildir.  

Tarihi eserler arasında en önemlileri Gökmedrese, Latifoğlu Konağı, Beysokağı, Esentimur 

Türbesi, Taşhan, Ali Paşa, Meydan Camileri, Hıdırlık Köprüsü’dür. 

Doğal üzelliklere gelince; Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Reşadiye Zinav Gölü, Almus Baraj 

Gölü, Topçam, Gürlevik ve Çamiçi gibi doğal mesire yerleri ilin önemli cazibe 

merkezlerindendir. 

Kaplıcalara gelince; Sebastopolis antik kenti içerisindeki Nicepolis harabeleri arasında 

kaynayan Sulusaray Kaplıcası ilde ve bölgede kaplıcalar arasında  en önemli olanıdır. Bunun 

yanı sıra, Reşadiye Kaplıcası'da önemli  kaplıcalardandır.  

Çorum: Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum Anadolu kültür 

mozaiği içerisinde özgün bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel 

verilere rastlanan Çorum’da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa 

bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar 

eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin 

tabletleri Boğazköy’de bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden sayılan, 

arkeolojide Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı, Hatti Tunç Güneş 

Kursu ve Sfenksli Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir.Ulu Önder Büyük Atatürk’ün 

bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arz etmektedir. 

Ortaköy İlçesi’ndeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazı 

çalışmalarında bol miktarda yazılı belge ortaya çıkarılmıştır.  

Hitit uygarlığının yanı sıra, Çorum Kalesi, Saat Kulesi, İskilip Kalesi, Osmancık Kalesi ve 

Sungurlu Saat Kulesi gibi her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait; 

cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yaylaları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile 

de görülmeye değer bir yerdir. 

Yozgat: İlin en önemli doğal güzellikleri Çamlık Milli Parkı ve Kazankaya Kanyonu’dur. 

Yozgat’ın sahip olduğu islami eserler arasında Çapanoğlu Camii, Başçavuş Camii, 

Osmanpaşa Emirci Sultan Türbesi, Çandır-Şah Sultan Hatun Türbesi ve Çayıralan Çerkez 

Bey Türbesi kayda değer olanlardır. Ayrıca, Behramşah Kalesi (Akdağmadeni), Saat Kulesi 
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ve Karabıyık Köprüsü de ilin geçmişini gelecek kuşaklara taşıyan önemli eserlerdir. Öte 

yandan, Sarıkaya Roma Kalıntıları, Kerkenes Harabeleri Pteria (Antik Kent), Büyüknefes 

(Tavium) ve Çadırhöyük (Sorgun Peyniryemez Köyü) ilin tarihi derinliğini gösteren 

işaretlerdir. Yenifakılı Damlalı Yer Altı Kompleksleri de Yozgat’ın tarihi birikimini 

yansıtmaktadır. 

Bunların yanında, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yerköy ilçeleriyle birlikte Sorgun, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca termal turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.  

Gümüşhane: Harşit Çayı’nın iki yakasına yaslanmış olan Gümüşhane tarihi kalıntılar 

bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İl ölçeğinde tespiti yapılan 405 adet Kültür ve 

Tabiat Varlığı’nın 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 383 adetinin tescil çalışmaları 

tamamlanmıştır. Tescili yapılan doğal varlıklar arasında 8 adet mağara, 3 adet göl ve şelale, 

22 adet sit alanı ve 4 adet de koruma alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında, Karaca 

Mağarası, Tomara Şelalesi, Artabel Gölleri ve Limni Gölü gezip görülmeye değer yerlerdir. 

Ekonomik anlamda ilin en önemli turistik değeri Zigana Turizm Merkezi’dir. Bu tesiste 800 

m teleski kayak eğitimi tesisi, otel, lokanta, kır kahvesi, et lokantası, bakkal, kasap, manav 

gibi konaklama ve günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tesisler bulunmaktadır. 

Giresun:  İl merkezinde Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi ve Giresun Adası turistik açıdan 

değerlidir. Ayrıca, Kümbet, Bektaş, Yavuzkemal ve Sisdağı yaylaları başta olmak üzere ilde 

yaz döneminde çeşitli şenlikler düzenlenen birçok yayla bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, her 

yıl Aksu Deresi ağzında halk arasında Mayıs Yedisi diye bilinen uluslararası düzeyde 

şenlikler organize edilmektedir. Giresun doğal maden suları bakımından da zengindir. 

Merkeze bağlı İnişdibi Beldesi, Dereli Pınarlar Köyü ve Alucra Aktepe Köyü’nde maden suyu 

kaynakları bulunmaktadır. 

Sivas: Sivas çoğu Selçuklulardan kalma tarihi ve mimari eserler bakımından oldukça 

zengindir. Bu anlamda, Ulu Cami, Meydan Camii, Kale Camii, Aliağa Camii, İmaret Camii 

(Dâr-ür-Reha), Kale Camii (Divriği), Tonus Camii, Merkez Camii, Ulu Cami ve Darüşşifası, 

Çifte Minareli Medrese (Darü’l-Hadis), Gök Medrese, Büruciye Medresesi, İzzeddin 

Keykavus Şifahanesi (Şifahiye Medresesi), Şemseddin Sivasi Türbesi, Güdük Minare 

(Dabak Tekkesi), Ahi Emin Ahmed Türbesi, Sitte Melik Türbesi, Kadı Burhaneddin Türbesi, 

Çobanbaba (Şeyh Çoban) Türbesi, Şehid Abdülvehhab Gazi Türbesi, Taşhan, Behrampaşa 

Hanı, Eğriköprü ile Sivas ve Divriği Kaleleri bulunmaktadır. 

1937 yılında açılan Eski Eserler Müzesi’nde, Selçuklu ve Osmanlı devrine ait silah, para 

kesesi, tekke eşyası, kemer, takı; daha önceki devirlere ait arkeolojik bölümde porselen, 
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seramik, cam eşya; etnoğrafik bölümde el sanatları, eski giyim-kuşam, yatak örtüleri gibi 

eserler sergilenmektedir. 

Sivas İli’nde çok sayıda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Halkın çermik olarak adlandırdığı 

bu kaynaklar arasında en önemlileri Balıklı Çermik, Akçaağıl Kaplıcası, Sıcak Çermik,  

Soğuk Çermik ve Ortabucak Çermiği’dir. 

Erzincan: Depremler sebebiyle il merkezindeki tarihi eserlerinin çoğunu yitiren Erzincan’ın 

ilçeleri çok sayıda tarihi esere sahiptir. Erzincan Kalesi, Kemah Kalesi, Kale Camii, Kurşunlu 

Cami, Gülabibey Camii, Orta Cami, Mamahatun Kervansarayı, Mamahatun Türbesi, Melik 

Gazi Türbesi, Terzi Baba Türbesi, Çadırcı Hamamı, Gülabibey Hamamı ve Kötür Köprüsü 

ilin sahip olduğu tarihi eserlerden bazılarıdır.  

2.4 İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Yeşilırmak Havzası‘nda Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Karadeniz Ardı ve İç Anadolu iklimi 

görülmektedir. Sahil şeridindeki bölgelerde Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Bu bölgelerde 

yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. İç kesimler yüksek dağlarının etkisi altında 

kalmaktadır. Burada dağların etkisinden kışlar soğuk, yağmur ve kar yağışlı, yazlar ise serin 

geçmektedir. 

Yeşilırmak Havzası ve çevresinde değişik özelliklerde çok sayıda meteoroloji istasyonundan 

saatlik rasat yapan ―büyu ̈k klima istasyonu bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 

diğer kaynakların bu istasyon verilerine göre yaptığı analizler özetle şöyle özetlenebilir: 

Yağış: Havzada bulunan DSİ ve DMİ’ye ait meteorolojik istasyon ağından 1966 ve 2005 

yılları arasındaki 40 yıllık dönemi kapsayan veri seti hazırlanmıştır (Şekil 2.3).  

Havzada yağış özellikleri incelendiğinde ortalama yıllık yağışların 50 mm civarında olduğu 

ve bu yağışın kış aylarında bir miktar arttığı görülmektedir (60-65 mm). Yaz aylarında ise 

yağış miktarı en düşük temmuz, ağustos aylarında 26,5-24,6 mm olarak görülmektedir. En 

fazla yağış alan bölge Giresun‘dur. İç kısımlarda yağış miktarı hızla azalmaktadır. 

Şekil 2.5'de 40 yıllık yağış dizilerinin hazırlanması için kullanıma hazır olan ve en az 

periyodun %75’inde verisi bulunan istasyonlar tamamlanmış (yeşil noktalar) veya daha az 

oranda veriye sahip olan istasyonlar (sarı noktalar) gösterilmektedir.  

Aşağıdaki şekilden de görüleceği üzere, örneğin Yeşilırmak havzasında Almus barajının 

membasında yeteri uzunlukta günlük kaydı olan bir yağış ölçümünün mevcut olmadığı ve bu 

nedenle yağış verilerinin ya komşu Kelkit nehri alt havzasında ya da Yeşilırmak havzası 
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sınırları dışındaki destek istasyonları kullanılarak çeşitli yaklaşımlarla üretilmesi gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak özellikle kar örtüsü birikimin de olduğu yüksek 

dağlık kesimlerin yağış dağılımının yetersiz bir şekilde sunulmasına neden olmaktadır.  

 
Şekil 2.5: Yeşilırmak havzasında günlük yağış ölçümleri 

Benzer bir şekilde, Çekerek ve Çorum nehirlerini besleyen kaynakların bulunduğu alanda 

yağış ölçüm istasyonlarının sayısı yetersizdir, bu nedenle uzaysal kapsamın sağlanması 

amacıyla yağış verileri için uzak istasyonlardan uzaysal ara değer hesapları kullanılmıştır. 

Bu ise daha sonra gösterileceği gibi, bu üst havza kısımlarında daha düşük model 

performanslarına sebep olmaktadır. Uzun süreli günlük meteorolojik verilerin sıklığı model 

sonuçlarının hassasiyetini arttırmaktadır.  

Sıcaklık: Sıcaklık verileri Şekil 2.6'de gösterilen meteorolojik istasyon ağı tarafından günlük 

ortalama sıcaklık gözlemlerinden elde edilmiştir.  

 
Şekil 2.6: Yeşilırmak havzasında günlük sıcaklık ölçümleri 
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Sıcaklık, iklim elemanlarının en önemli unsurudur. Yeşilırmak Havzası‘nda yer alan 

istasyonlardan alınan verilere göre (yıllık ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde) yıllık 

ortalama sıcaklık değeri 12° C civarındadır. Havzanın Karadeniz kıyısına yakın bölgelerinde 

sıcaklıklar iç kesimlere göre nispeten yüksektir. İç kesimlere gittikçe özellikle kış ayları 

sıcaklık değerleri ortalama sıcaklıklar bakımından Aralık, Ocak ve Şubat ayları için 0° C   

altına düşmektedir. Soğuk devreyi karakterize eden sürede ortalama sıcaklıklar 1-3 ° C 

arasında olmaktadır.  Sıcak devreyi karakterize eden yaz aylarında ise ortalama en yüksek 

sıcaklık 21,8°C olup en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. 

Rüzgar: Değişik yönlerden esen rüzgârlar bölgenin iklimini ve tarım alanlarını etkilemesi 

bakımından önemlidir. 

Tokat bölgesinde yaz aylarında hâkim rüzgâr Doğu- Kuzeydoğu doğrultusunda esen Poyraz 

olup, sonbaharın başlarında da etkili olmaktadır. Bu rüzgâr yazın estiğinde serin ve kurudur. 

Yine yaz aylarında zaman zaman Kıble yönu ̈nden Samyeli denilen ru ̈zgâr esmekte ve estiği 

günlerde kavurucu sıcaklara neden olmaktadır. İlkbaharda ise Batıdan esen rüzgârlar ve 

Güneybatıdan esen Lodos havaların yumuşamasına ve bol yağışlara neden olmaktadır. 

MMG verilerine göre Tokat ilinde 35 yıllık hakim rüzgar yönü doğu-kuzeydoğu (ENE) ve 

yıllık ortalama rüzgâr hızı 2.04 m/sn‘ dir. 

Amasya‘da topoğrafik yapıya uygun olarak rüzgâr akışı kuzey ve güney yönleri 

doğrultusundadır.  

MMG verilerine göre Amasya ilinde 35 yıllık Birinci derece hâkim rüzgâr yönü, kuzey-

kuzeybatı (NNW) ve ortalama rüzgar hızı da 1.57 m/sn‘dir. 

Samsun kuzey rüzgârlarına devamlı olarak açıktır. 2008 yılında en şiddetli esen rüzgârın 

yönü güneybatıdır. Mevsimler itibariyle Samsun’da sonbahar aylarında hâkim rüzgar yönü 

güneybatı, kışın hâkim rüzgar yönü güneybatı, güney-güney batı İlkbaharda kuzey-

kuzeybatı, güney-batı, doğu-kuzey-doğu, yazın ise kuzey-kuzeydoğu, güney batılı ru ̈zgarlar 

hâkimdir.  

MMG verilerine göre Samsun ilinde 35 yıllık hakim rüzgar yönü Güney-Güney Batı ( SSW) 

ve ortalama rüzgar hızı 2.08 m/sn‘dir. 

Giresun ilinde MMG verilerine göre 35 yıllık hakim rüzgar yönü Güney-Güney Batı ( SSW) 

ve yıllık ortalama rüzgar hızı 1.2 m/sn‘dir Yozgat‘ın coğrafi konumu sebebiyle hâkim rüzgâr 

yönü doğuya yakın kuzeydoğu (ENE)‘dir.  

Yozgat ilinde MMG verilerine göre 35 yıllık ortalama rüzgar hızı ise 1.89 m/sn‘dir. 
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2.5 SU KAYNAKLARI 

Yeşilırmak Havzası, Anadolu‘nun kuzey kesiminde, sularını Yeşilırmak şebekesi ile 

Karadeniz‘e boşaltan alanı kapsamaktadır. Doğudan itibaren Canik, Giresun, Gümüşhane, 

Pulur, Çimen, Kızıldağ, Köse, Tekeli, Yıldız, Çamlıbel, Akdağlar, Karababa, İnegöl, Kunduz 

Dağı doruklarından geçen su bölüm çizgisi ve Karadeniz ile çevrilmiştir. Yeşilırmak Havzası, 

Kızılırmak, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları ile komşudur. Havza alanı 

yaklaşık olarak   39.628 Km2'dir. Havzanın Türkiye alanına oranı % 5‘dir. 

519 km uzunluğundaki Yeşilırmak Sivas ili, Suşehri ilçesi‘nin güneybatısındaki Köse 

Dağları‘ndan doğar ve Tokat, Amasya ve Samsun illerinden geçerken çeşitli akarsularla 

birleşmektedir. Yeşilırmak başlıca 3 kolun birleşmesinden meydana gelir. Kelkit Çayı nehrin 

en büyük koludur. Nehrin kolları ile beraber taşıdığı alüvyonlar Çarşamba Ovası‘nı 

oluşturmuştur. Üzerinde Almus, Ataköy, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajlarının 

kurulduğu Yeşilırmak nehri düzensiz bir rejime sahiptir. 

Yeşilırmak havzasında baraj göllerinin sayısı oldukça fazla olup en önemli yapılar Şekil 

2.7'de gösterildiği gibi Hasan Uğurlu, Almus, Çakmak, Kılıçkaya, Süreyyabey ve Koçhisar 

baraj gölleridir. Bu baraj gölleri hidroelektrik üretimine ilaveten sulama, içme, sanayi ve 

kullanma suyu talebinin karşılanmasına hizmet etmektedir (Tablo 2.15). Bazı barajların 

sulamaya, içme ve kullanma sularına yaptıkları derivasyon sebebiyle  baraj göllerinde giriş 

akımlarından çok daha düşük akımlar nehir yatağına bırakılmaktadır. Bunların ötesinde 

barajlardan olan çıkış akımlarını etkileyen önemli bir hususta, kurak yaz dönemleri boyunca 

baraj rezervuarlarında oluşan buharlaşma kayıplarıdır.   

 

 
 

Şekil 2.7: Yeşilırmak havzasının sınırları ve en önemli baraj göllerinin konumu 
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  Tablo 2-15: Yeşilırmak havzasındaki ana baraj alanlarının temel özellikleri   

 

• Akarsular 

Havzadaki yüzeysel su kaynakları aşağıda incelenmiştir. 

Yeşilırmak Nehri Ana Kolu 

Sivas İli Suşehri İlçesi’nin güneybatısındaki Köse Dağları’ndan doğan Yeşilırmak 519 km 

uzunluğundadır. Amasya İli’ne güneyden girerek Kayabaşı mevkiinde 256 km 

uzunluğundaki Yozgat topraklarından doğan Çekerek Irmağı ile Kayabaşı’nda 

birleşmektedir. Amasya şehir merkezinden geçerek Ladik Gölü'nden çıkan Tersakan Çayı 

ve Taşova Erbaa sınırında Kelkit Çayı ile birleşerek Samsun il sınırları içinde Çarşamba’dan 

Karadeniz’e dökülmektedir.  

 

Tokat’ın 35 km doğusunda Almus İlçesi’nin bulunduğu yerde Yeşilırmak üzerinde 80 m 

yükseklikte Almus Barajı, hemen sonra da Ataköy Barajı vardır. Ayrıca Çarşamba İlçesi’nin 

40 km güneyinde Ayvacık’ta 175 m yükseklikte Hasan Uğurlu Barajı ve onun mansabında 

Balahor’da Suat Uğurlu Barajı mevcuttur. 

Çekerek Irmağı 

Çekerek Irmağı Sivas İli’nin 50 km kuzeybatısındaki 2500 m yükseklikteki Yıldız 

Dağları’ndan doğmakta olup uzunluğu 200 km’dir. Çorum Çayı ile birleşerek Amasya’nın 15 

km güneyinde Yeşilırmak’a karışmaktadır. Diğer önemli koluda Efennik çayıdır. Çorum Çayı 

ise Derinçay ile Alaca Çayı'nın ile birleşmesiyle oluşmuştur. 

 

  

Baraj gölü Amaç 
 

Aktif 
Hacim 
(hm3) 

Alan 
(km2) 

Yüksek-
lik 
(m) 

Dolusa-
vak 

Kapasite 
(m3/s) 

Sulama 
alanı 
(ha) 

Kurulu 
üretim 

kapasitesi 
(MW) 

Yıllık 
üretim 

 
(MWh) 

İşletme 
Başlangıç 

tarihi 

Almus E,S,T 855,3 108 78 1.550 21.350 27 99 1966 
          

Çakmak S 88,9  58 1245    2010 
          

H.Uğurlu E 636,1 23 175 11000  500 1.217 1981 
          

Kılıçkaya E 1033 64 103 3.000  124 332 000 1989 
          

Süreyyabey E,S,T 1081   77,5 2549  14 40 2004 
          

Çorum S, I 6,1 50 67 125 1.430   2009 
          

Koçhisar S 119 12 37 502,5 124.270   2002 
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Tersakan Çayı 

1925 m yükseklikte Akdağ eteklerinden doğar, Ladik Gölü’nün fazla suyunu alarak Havza 

İlçesi’nden geçer ve Amasya İli içerisinde Yeşilırmak’la birleşir. Uzunluğu 100 km’dir. 

Tersakan Çayı’nın Şeyhsuyu, Gümüşsuyu, Derinöz ve Salhan Çayı önemli kollarıdır. Bu 

kollar üzerinde Gümüşhacıköy Ovası, Merzifon Ovası ve Suluova yer almaktadır. Ayrıca 

Derinöz Çayı üzerinde Derinöz Barajı vardır. 

Kelkit Çayı  

Erzincan’ın kuzeybatısında 2600 m yükseklikteki dağlardan doğar. Kelkit Çayı, Gümu ̈şhane-

Erzincan arasındaki dağlardan inen derelerin birleşmesiyle doğmaktadır. Gümu ̈şhane 

Dağları arasında doğudan batıya doğru akmaktadır. Kelkit‘ten Şebinkarahisar ve Koyulhisar 

yakınlarından Niksar‘dan geçerek, Erbaa Ovasında Yeşilırmak‘a katılmaktadır. Doğu-Batı 

istikametinde Kelkit, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa ilçelerinden geçerek 

Amasya-Tokat sınırında Yeşilırmak ile birleşmektedir. Uzunluğu 400 km’dir.  

Yörede Kılıçkaya Barajı, Çamlıgöze Barajları, Koyulhisar HES, Reşadiye HES, Akıncı HES, 

Köklüce HES bulunmaktadır. 

Abdal Irmağı 

Abdal Irmağı’nın, Dikbıyık Kasabası – Irmaksırtı mevkiindeki yağış alanı 502 km2’dir. Abdal 

Irmağı’nın yağış alanı, Asarcık İlçesi arazilerindeki 1200 m kotlarından başlamakta olup 

Irmaksırtı mevkiinde Samsun – Ordu karayolunu geçtikten sonra Karadeniz’e dökülmektedir.  

Kürtün Irmağı 

Kürtün Irmağı yağış alnının sınırları Kavak İlçesi sınırlarındaki 1100 m kotlarından 

başlamakta olup, Samsun il merkezi içerisinde Karadeniz’e dökülmektedir.  Irmağın boyu 47 

km’dir.  

Engiz Deresi 

Engiz Deresi yağış alanının yukarı sınırları 1300 m kotlarından başlamakta olup, 19 Mayıs 

ilçe merkezine Samsun-Sinop karayolunu geçerek Karadeniz’e dökülmektedir. 

Derinöz Deresi 

Derinöz Deresi’nin Çatak Köyü’ndeki yağış alanı 120 km2 ve kotu 650 m’dir. Yağış alanının 

yukarı kesiminde, yükseltisi 1900 – 2000 m kotlarına kadar ulaşan Akdağ’ın batı yamaçları 

yer almaktadır. Derinöz Deresi, Çatak Köyü’nün mansabında Tersakan Çayı ile 

birleşmektedir. 
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2.6 TOPRAK YAPISI VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

• Toprak Yapısı ve Jeolojik Durum:  

Amasya ve çevresi çok farklı jeolojik dönemlerde birbirinden çok farklı ortamlarda gelişmiş 

kaya toplulukları ile zengin ve oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahiptir. Bölgede 

gözlenen kaya birimleri günümüzden yaklaşık olarak ~430 milyon yıl önce oluşmuş ve 

başkalaşıma uğramış kayalardan günümüzde ovalarda çökelen alüvyona kadar 

uzanmaktadır. Amasya, Sakarya kıtası olarak isimlendirilmiş eski bir kıtanın doğu uzantısını 

oluşturan Tokat masifinin içerisinde yer alır. Tokat masifi, batıda Çankırı Havzası, güneyde 

Neotetis Okyanusu‘nun sınırı, kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fayı ile sınırlanır. Bölge, 

Pontidler olarak adlandırılan ve tu ̈m Karadeniz Şeridi boyunca izlenen dağ kuşağının bir 

parçasıdır. Günümüzden ~29 milyon yıl önce Karadeniz dağ kuşağı (Pontidler) yükselmeye 

başlamış ve devamında Kuzey Anadolu Fayının (~11 milyon yıl) ve onun yan kollarının 

oluşmasıyla birlikte bölgenin güncel coğrafyası (akarsular, ovalar ve dağlar) belirginleşmiştir. 

Bu durumun morfolojik ifadesi havzaların açılması ile havza sınırlarının yükselmesidir. 

Havzaların zaman içerisinde genişlemesi ve derinleşmesi ile birlikte havza içlerinde kalın bir 

çökel örtü oluştururken, havza kenarlarında ise eskiden günümüze akarsu ve vadi 

sistemlerinin ürünü olan alüvyal yelpazeler oluşur. Amasya çevresinde büyu ̈k bir alan 

kaplayan genç havzalar (Suluova, Geldingen, Taşova ve Aydınca ovaları) bu dönemde 

oluşmuştur ve bunların içlerinde alüvyon çökelmesi hala sürmektedir. Bölge jeolojisi 

Paleozoyik yaşlı dayanıklı metamorfik (başkalaşım) kayalardan havza içlerinde ve akarsu 

yataklarında oluşmuş güncel zayıf birimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaya 

topluluklarına sahiptir. Bu kaya toplulukları arasındaki sınırlar çoğunlukla eski tektonizmaya 

bağlı olan yapısal hatlar kontrolündedir. Güncel çökeller ise aktif faylarla kesilir. 

Samsun’da genç delta ovalarında alu ̈vyonlar bulunmakla birlikte, dik yamaçlarla ayrılmış 

taraçalarda eski alüvyonlar görülmektedir. Güneydeki dağlık kesime geçiş alanı neojen 

yaşlı, killi-kireçli tortularla kaplıdır. Kıyı dağları Kretase lavlarından oluşmuştur. Aynı dağların 

iç kesimlerinde killi, çakıllı tortular bulunur. İç kesimlerde neojen tortular ve yer yer 

alüvyonlarla kaplı ovaların güneyinde de birinci ve ikinci zaman yaşlı ve kıvrımlı kayaçlar 

Kretase ve Eosen Filizlerine rastlanır. Geniş alanlarda ise volkanik oluşumlar göru ̈lmektedir. 

Samsun’da Eosen, Kretase ve Neojen dönemli oluşumlara sıkça rastlanmaktadır. 

Çorum şehri, çevresi faylarla çevrilmiş bir tektonik çöküntü olan Çorum Ovası‘nda 

kurulmuştur. Ancak bu faylar küçük boyutludur. Çorum Ovası neojen jeolojik devrine ait altta 

konglomera, kum taşı seviyeleri, üstte içinde kumtaşı, jips ve tuz yatakları olan marn ve 

killerden oluşur. Şehrin batı ve kuzeydoğusundaki ovanın tabanında yeni alüvyonlar bulunur. 
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Kale tarafında 1,5-2 m kalınlığında bir toprak örtüsü altında sertleşmiş kil, marn ve çakıllı 

zeminler vardır. Bu zeminler nispeten daha sağlam ve daha yüksek emniyet gerilmelerine 

sahip kabul edilebilir. Çorum şehrinin alçak bölümleri, yaklaşık batı ve güney taraflardaki 

zeminler kuzeydoğu ve doğu tarafındaki zeminlere göre daha zayıftır. Alçak bölümlerde 

yeraltı su seviyesi 2,5-3 m derindedir. Çorum şehri yakınındaki Çorum Şeker İnşaatı öncesi, 

inşaat sahasında 1987 yılında yapılan sondajlardan elde edilen litolojik verilere göre, sahada 

üst miyosen yaşlı jips ve kil taşı ardalanmasından oluşmuş karasal kökenli bir istif 

görülmektedir. Çorum ve çevresinin genel jeolojisi, formasyonlara ayrılarak şu şekilde 

belirlenmiştir: Çorum ve çevresinde Permo-Triyastan başlayıp Kuvaterner‘e kadar uzanan 

tortul, magmatik ve metamorfik kayaçlardan oluşan bir istif yer almaktadır. Bu istif yaşlıdan 

gence doğru formasyonlara ayrılarak incelenmiştir. 

Sivas ili sınırları içinde u ̈ç önemli tektonik birlik yer almaktadır. Bu tektonik birlikler kuzeyden 

güneye doğru sıra ile Pontid Tektonik Kuşağı, Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı ve Toros 

Tektonik Kuşağı ile temsil edilmektedir. Yöredeki metamorfik masifler ise olasılıkla Toros 

Tektonik Kuşağı‘nda yer alan Platfom türü karbonatların metamorfizmaya uğramış 

eşdeğerleridir. Tektonik birliklerin üzerinde ise Maestrihtiyen-Kuvaterner yaşlı bir kaya türü 

topluluğu ile temsil edilen örtü, açılı uyumsuzlukla yer almaktadır. 

Yozgat yöresinde yüzeyleyen kayaçların yaşlıdan genç birimlere doğru sıralanışı şöyledir. 

En altta Kretase yaslı ofiyolitler ve ofiyolitik kayaçlar gözlenmektedir. Bunların u ̈zerinde Üst 

Kretase yağlı bazalt ve spilit gibi volkanitler bulunmaktadır. Üst Kretase- Paleosen yağlı 

granitoyidler ve granodiyoritler ise bu birimlerin üzerinde yer almaktadır. Bunların u ̈zerinde 

ise sırayla Eosen yağlı asidik volkanik kayaçlar, Orta-Üst Eosen yaslı kırıntılı ve karbonatlı 

sedimentter kayaçlar, Oligosen yaslı karasal kırıntılar ve Üst Miyosen-Pliyosen yaslı 

ayrılmamış karasal kırıntılı kayaçlar gözlenmektedir. En üstte ise Kuvarterner yaşlı alu ̈vyon, 

yamaç molozu, alüvyon yelpazesi ve travertenler yer almaktadır. Yozgat ili jeolojik olarak 

Üçüncü zamanda oluşmuştur. Bulunan fosillerin Üçüncü zamana ait olduğu tespit edilmiştir. 

Çoğu yerde kırılma ve kıvrılmalara uğramış metamorfik taş kütleleri yer tutar. Çevrede 

mermer nitelikli, kalkerlerin bulunması bunu doğrulamaktadır. Değişik tortular arasında 

kireçtaşı, jips kil ve marn bulunur. İlde mezozoik yaşlı kayaçlar oldukça yaygındır.  

• Arazi kullanımı: 

Arazi kullanımına ait sayısal haritalar, Orman ve Su İşleri  Bakanlığı‘ndan elde edilen 

CORINE Arazi Sınıflandırma Sistemi baz alınarak hazırlanmıştır. CORINE Sınıflandırma 

Sistemi, Coordination of Information on the Environment (Çevresel Bilginin Koordinasyonu) 

Projesi kapsamında oluşturulmuştur ve 1990 yılından itibaren tüm AB‘ne üye ülkelerde 
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kullanılan ortak sınıflandırma sistemidir. Ülkemizde ise projenin uygulanmasına 1998 yılında 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlanmış, 2006 yılı Landsat uydu görüntüleri 

kullanılarak yapılan ilk çalışma 2008 yılı ortalarında tamamlanmıştır. 

Bu çalışmalara göre Yeşilırmak Havzası‘nın % 56‘sını orman ve yarı doğal alanlar 

oluşturmaktadır. CORINE sınıflandırmasına göre orman ve yarı doğal alanlar içerisinde; 

geniş ve ince yapraklı ile karışık ormanlar, maki ve otsu bitkilerin kapladığı alanlar ile bitki 

örtüsü az olan ya da hiç olmayan kumsallar, kayalıklar ve yanmış alanlar gibi bölgelerin 

tamamı yer almaktadır. Havzanın %42‘sini tarımsal alanlar oluşturmaktadır. Havzada yapay 

alanlar, ıslak alanlar ve su yüzeylerinin her biri %1‘lik bir alanı oluşturmaktadırlar. 

Özellikle yanlış ve hatta kanunsuz arazi kullanımı, doğal afetlerle özellikle taşkınla 

mücadelede diğer bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en önemli faktörlerden birisidir. 

Son 30 yıldır süregelen özellikle Kuzey Anadolu’nun dağlarının dik yamaçlarında yeni arazi 

bölgeleri kazanmak için ormanların yok edilmesi ve kışın yakacak elde etmek üzere bodur 

meşe ağaçlarının tıraşlanması toprak kayması olasılığını ve enkaz akışını arttırmakla birlikte 

aynı zamanda verimli topraklara zarar vermiş ve nehirlerdeki sediment birikimini arttırmıştır.  

Havzada uygunsuz köprülerin ve menfezlerin yapılması, yeni tarım arazilerinin oluşturulması, 

taşkın yatağının ve hatta bazen nehir yatağının yasak kullanılması, elverişli boşaltma 

sahasının küçülmesine sebebiyet vermekte ve taşkınların yıkıcı etkilerini artırmaktadır. 

Akarsu olmayan vadilerdeki yeni yollar genellikle talvek hattının üzerine inşa edilir (örneğin 

vadi boyunca en alçak yükseklik hattına). Böylece şiddetli yağmur durumunda su, akışa 

herhangi bir direnç göstermeyen ve daha hızlı ve yıkıcı olmasına imkan sağlayan bu yol 

boyunca geçecektir. Bu tarz gelişimler oldukça yaygındır. (Örneğin, Seyhan ve Ceyhan gibi, 

Toros Dağlarının güneye bakan yamaçlarındaki nehirlerin mansabında bulunan verimli taşkın 

sahaları). Bunun sonucu olarak, taşkın nedeniyle ekonomik kayıplar son yıllarda önemli 

ölçüde artmıştır.  

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe göre binaların temelleri 

tekrarlama aralığına uygun olarak maksimum su seviyesinin 30 cm üzerine yükseltilmelidir 

(örneğin, 100-yıllık taşkında meydana gelen su seviyesi yüksekliği). Kullanılacak malzemeler 

250 doz çakıllı çimento, 150 doz üçte bir çakıllı çimento ya da daha güçlü yapı 

malzemelerinden meydana gelmelidir.  Yönetmelik uygulanırsa ve yetkililer bunları yerine 

getirirse, taşkın hasarlarının önlenebildiği görülmektedir. Zayıf ya da var olmayan yürürlükler 

Türkiye’deki büyük taşkın afeti hasarlarının çoğunun çok önemli bir nedenidir. En önemli 

eksiklik ruhsatsız inşa edilen konutların kontrolünün yapılmamasıdır. Genel bir özellik üretim 

ve depolama binalarının alçak bölgelere konumlandırılması ve giriş katının yer seviyesiyle 
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aynı olmasıdır. Sonuç olarak, şiddetli yağışlar ve taşkın sırasında akış burada yoğunlaşır. 

Diğer bir deyişle, meteorolojik olmayan tüm bu faktörler taşkınların neticelerini büyük ölçüde 

ağırlaştırmaktadır.  

• Korunan Alanlar 

Yeşilırmak Havzası sınırları içerisinde yer alan korunan alanlar incelendiğinde, olası bir 

taşkın durumunda etkilenmesi muhtemel belli başlı korunan ve doğal alanlar, diğer bir 

deyişle kültürel peyzaj; Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ve Yeşilırmak Deltası’dır. 

Tablo 2-16: Yeşilırmak Havzasında bulunan koruma ve kültürel peyzaj alanları 

 
 

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı: Hacıosman Ormanı; Orta Karadeniz bölgesinde 

Samsun İli’nin 20 km doğusunda Çarşamba İlçesi Çınarlık Köyü hudutları içerisinde yer 

almaktadır. 86,2 ha ormanlık alan, 35,3 ha orman toprağı olarak adlandırılan açıklık alan 

olmak üzere toplam olarak 121,5 ha alana sahiptir. Kuzeyinde sazlıklar bulunmakta olup 

sazlıklar dışında kalan sınırları geniş sızdırma kanallarıyla söz konusu arazilerden ayrılmıştır. 

Hacıosman Ormanı, ihtiva ettiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme 

sahip, nadir ve tehlikeye maruz bir subasar (alüvyal) orman özelliğine sahip bulunmaktadır. 

Subasar ormanları, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set 

oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel 

ekosistemdir. Yalnızca belirli ağaç, bitki ve kuş türleri bu yaşam ortamını tercih ederler. Bu 

ekosistemin devamlılığı için en temel koşul, bol suyun devamlı var olmasıdır. Su, getirdiği kil 

ve organik materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik materyal yönünden 

zenginleştirmektedir. Bu nedenle düzenli olarak yaşanan taşkınlar, ekosistemin doğal 

dengesine uygun olması durumunda Hacıosman Ormanı Subasar Ormanı’nın korunması 

açısından oldukça önemlidir. 
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Subasar ormanlar ülkemizde oldukça sınırlı alanlarda kalmıştır. Daha önceki yıllarda 

Çarşamba’ya kadar olan sahil bu tip ormanlarla kaplı iken bu gün sadece 86 ha’lık bir alan 

subasar orman özelliğini taşıyan tek örnek olarak kalmıştır. 

Yeşilırmak Deltası: Yeşilırmak Deltası, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki en büyük 

deltasıdır (90.000 km2). Deltanın çok büyük bir bölümü tarım alanına dönüştürülmüştür. 

Deltanın doğu bölümünde yer alan ve kısmen de olsa doğal özelliklerini koruyabilmiş 

Simenlik Gölü/Akgöl sulakalan kompleksi, kumul alanlar, bunların arkasında gelişen 

Cladium topluluklarıyla, geniş bir ağaçlandırma sahası bulunur. Simenlik Gölü/Akgöl’ün 

1.900 km2‘lik yüzölçümünün 200 km2‘si açık su alanı, gerisi sazlık ve bataklıktır. Simenlik ve 

Akgöl Sulak alan ekosistemi kompleksi 1975 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan 

edilmiştir. 

Sulak alanlar, taşkın kontrolü, yer altı suyu beslenimi, kıyı çizgisi sabitlenmesi ve fırtınadan 

korunma sağlaması, sediman ve besin depolanması, doğal su arıtımı sağlaması, biyolojik 

çeşitlilik sağlaması, dinlenme ve turizm amaçlı kullanılması ve sahip oldukları kültürel 

değerler ile oldukça önemli doğal oluşumlardır. Ayrıca sel sularını depolamaları ile taşkın 

sularının yüksekliğinin düşmesinde ve erozyonun azalmasında etkili olurlar. Sulak alanda 

yer alan ağaçlar ve diğer sulak alan bitki örtüsü sel sularının hızını yavaşlatarak daha yavaş 

bir şekilde dağılmasını sağlarlar. Özellikle yerleşim alanlarının akış aşağısında yer alan 

sulak alanlar, kaldırım ve binalar arasından yüksek hızlarla akan yüzey suyu ile mücadele 

açısından önemlidir. 

Yeşilırmak Deltası da günümüzde kirlilik sorunları ve yapılan müdahaleler nedeniyle tehdit 

altındadır. Deltada tarım alanları drenaj sularının lagünlere verilmesi, Yeşilırmak Deltası’nda 

yoğun bir şekilde kirliliğe neden olmaktadır. Deltanın kumluk kesimlerinde yapılan çam 

ağaçlandırması kum ekosistemini tehdit etmektedir. Yoğun saz kesimi yapılan kesimlerde 

kuşların kuluçka alanları olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca deltada tamamen av yasağı 

olmasına rağmen yoğun avcılık baskısı altındadır. Yeşilırmak Nehri üzerinde yapılan baraj 

ve seddeler nedeniyle de nehrin doğal su rejimi bozulmaktadır. 

Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Alanın yaklaşık % 59’u 

ağaç, ağaççık ve çalılarla kaplıdır. Alan, delta, göl, subasar orman ve deniz ekosistemlerinin 

iç içe bulunduğu, özellikle su kuşları bakımından önemli bir sulak alandır. Saha aynı 

zamanda Yeşilırmak Deltası ÖKA alanı içerisinde bulunmaktadır.  
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• Flora ve Fauna 

Yeşilırmak Havzası‘nda bulunan illere ait flora bilgileri İl Çevre Durum Raporları‘ndan 

derlenerek her il için ayrı ayrı aşağıda verilmiştir. 

Tokat 

Tokat İli flora ve fauna bakımından oldukça zengindir. Kuşburnu, böğürtlen, yabani armut, 

ıhlamur, kızılcık, alıç, menengiç, kekik, salşep, madımak, ballıbaba, yabani nane, kapari, 

mahlep gibi birçok bitki türleri mevcuttur.  

Tokat ve yöresi florasında tıbbi aromatik bitkilerden adaçayı (Salvia tomentosa), misk 

adaçayı (Salvia sclarea) ve diğer bazı Salvia türleri yaygın olarak bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra Thymbra spicata (karabaş kekiği), Thymus spyleus (kır kekiği) ve diğer bazı kekik 

türleri de doğal olarak bulunmaktadır.  

Samsun 

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nda kumul ve orman vejetasyon tipleri 

bulunmaktadır. Orman ağaçları arasında  Asil Ağaçlar olarak bilinen Dişbudak, Karaağaç, 

Akçaağaç gibi türler genel olarak kanaatkar olarak bilinen orman ağaçları vardır.  

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı yaygın olarak bulunan orman vejetasyonunda 

dominant ve karakteristik türler Fraxinus angustifolia, Acer campestre, Carpinus arientalis, 

Carpinus betulus örnek verilebilir. Ağaç katını oluşturan ağaçların boyları 20 m ile 40 m 

arasında değişmektedir.  

Bitki florası bakımından çok zengin bir yapıya sahip bu ormanda ağaç katına ait 12 takson, 

çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edilmiştir.  

Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Bitki Örtüsü (Flora); 

Alanın yaklaşık % 59’u ağaç, ağaçcık ve çalılarla kaplıdır ve alandaki başlıca ağaç türleri; 

kavak, dişbudak, kızılağaç, fıstıkçamı ve karaağaçtır. Alanın sahil şeridinde yalancı maki 

topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca alanda bozuk baltalıklar da yer almaktadır. Alandaki göl ve 

bataklıklarda sucul bitki türleri ve sazlar bulunmaktadır. Sahanın bazı kesimlerinde otlaklarla 

kaplı yer yer açık alanlar mevcuttur. Sahada ayrıca birçok yosun, mantar ve liken türleri de 

bulunmaktadır.  

Saha barındırdığı saz, hasırotu, nilüfer gibi çeşitli çiçek türleri, çeşitli çalı grupları ile sulak 

alan yaban hayatı için uygun bir habitat oluşturmaktadır. Sahada endemik tür olarak kum 

zambağı görülmektedir.  
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Amasya 

Amasya İli’nde flora çalışması yapılmamıştır. Ancak  Otlak ayrığı, Kır ayrığı, Tarla ayrığı, Ak 

tavus otu, Çayır tilki kuyruğu, Yeşil sakal otu,Sarı sakal otu, Dik Brom, Kılçıksız brom, 

Domuz ayrığı, Kamışsı yumak, Çayır yumağı, Yumrulu arpa, İtalyan çimi, Yem kanyaşı, 

Yumruk kanyaş, Nohut geveni, Gazal boybuzu, Yonca, aktaş yoncası, Korunga, Çayır 

üçgülü, Lırmızı üçgül gibitürlerin yapılan kısıtlı araştırmalarda mevcut olduğu belirlenmiştir. 

Çorum 

Arazi çalışmaları sırasında tespit edilen bitki türleri At kuyruğu, Kurt ayağı, Ardıç, Sarıçam, 

Karaçam, Ova Akçaağacı, Rezene, Cezayir menekşesi, Duvar sarmaşığı, Adi pelin otu, 

Peygamber çiçeği, Su kanarya otu, Kanarya otu, Kadın tuzluğu, Kızılağaç, Mine çiçeği, 

Engerek otu, Çan çiçeği, Adi Mürver, Orkide , Sahlep, Circamu, Kuş otu, Kızılcık, Dam 

koruğu, Sütleğen, Fiğ, Tırfıl, Çıban otu, Çuha çiçeği, Düğün çiçeği, Böğürtlen, Titrek kavak, 

Keçi söğüdü, Gevendir. 

Sivas 

İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal bir orman alanı olması gerekirken; 

yüzyıllar boyunca devam eden ormanların tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde 

orman alanları fazla geniş bir yer tutmamaktadır. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı 

ile kaplıdır. Şerefiye yöresi Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman 

bölgesidir. Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en 

önemli orman bölgesidir. İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tutmayan bu orman 

alanları dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkırlardır.  

İlkbahar ayında yağışlarla canlanan çoğunlukla boyları 20-25 cm’yi geçmeyen yaz aylarında 

yağış yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kuruyup kaybolan bozkır bitkileri içinde kısa ömürlü 

olan çiğdem, navruz (kar çiçeği), gelincik, üvez türünden bitkiler yanında kuraklığa dayanıklı 

kökleri derine kadar inen keven, sığır kuyruğu, çoban döşeği, sütleğen, dağ yoncası, kekik, 

yavuşan gibi bitkiler geniş yer tutmaktadır. Ancak yakacak sıkıntısı çekilen kimi bölgelerde 

bu bitkiler yakacak olarak kullanıldığı için hızla azalmaktadır.  

İlde ormanların azalmasından doğan yakacak odun ve kereste ihtiyacının karşılanması için 

kavakçılığa büyük önem verilmiştir. Özellikle Şarkışla, Zara, Divriği, Gemerek ve 

Yıldızeli’nde akarsu boyları söğüt ve kavak ormanı haline getirilmiştir.   
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Sivas İli, coğrafi konumu itibariyle yabanıl hayvan bakımından çok zengindir. İlin Anadolu, 

Doğu Anadolu ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçit yeri oluşu, il topraklarının engebeli ve 

sarp olması yabanıl yaşamı çeşitlendirmektedir. 

Divriği İlçesi ile bu ilçeye bağlı Danişment ve Sincan bucaklarında; Zara İlçesi ile bu ilçeye 

bağlı Beypınar ve Bolucan bucaklarında, Yıldızeli İlçesi’nde, Suşehri İlçesi ile bu ilçeye bağlı 

Gökçekent Bucağı’nda bol miktarda keklik ve tavşan bulunmaktadır. 

Merkez İlçe, Ulaş, Kangal, Hafik ilçeleri ile Çukurbelen Köyü çevresinde bol miktarda kanatlı 

av hayvanlarından; şahin, bıldırcın bulunmaktadır.  

Hafik, Çukurbelen, Merkez İlçe, Seyfebeli yörelerinde sazlık ve bataklıklarda yaban ördeği, 

ildeki tüm göllerin çevresinde yaban kazları yaşamaktadır. Tödürge Gölü’ndeki iki küçük 

adacıkta turnalar yaşamaktadır.  

Sivas’taki bütün akarsular ile Tödürge, Hafik, Lota ve Gürün Gökpınar gölleri de bolca balık 

avlanan tatlı sulardır.  

İlin iğne yapraklı ormanlarının yayıldığı Koyulhisar, Yıldızeli, Akdağlar, Zara ve Şerefiye 

yörelerinde bol miktarda yaban domuzu, tilki ve ayıya rastlanmaktadır.  

Yozgat 

Tablo 2-17: Türler ve Popülasyonları 
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Tablo 2-18: Dikotillerde En Çok Tür İçeren Familya ve Cinsler 

 

Gümüşhane 

Gümüşhane İli nemli ve ılık Doğu Karadeniz ile yüksek ve kurak Doğu Anadolu iklim 

kuşağında bulunduğundan farklı bitki topluluklarının gelişmesine ortam hazırlamıştır. İl 

sınırları içerisinde bulunan ormanlar ve ağaç türleri yayılış bakımından farklılık arz 

etmektedir. Harşit Havzası’nda birçok bitki türü yaygın olarak bulunmaktadır. En belirgin 

türler sahile yakın nemi bulunan bölgelerde orman gülü, defne, ayı üzümü, şimşir ve 

böğürtlendir. Kürtün İlçesi’nde hâkim ağaç türü ladin ve kayın olmakla birlikte sarıçam, 

göknar, meşe, kestane, kızılağaç, gürgen ve titrek kavağa da rastlanmaktadır. Torul 

İlçesi’nde hâkim ağaç türü sarıçam olmakla birlikte yukarıda sayılan ağaç türlerine de 

rastlanmaktadır. Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerinde bitki çeşitliliği azalmakla birlikte yine de 

geniş sarıçam ve meşe türleri mevcut ormanlık alanlarda hâkim ağaç türlerini 

oluşturmaktadır. 

Ülkemizin endemik bitkilerce zengin illerinden biri olan Gümüşhane’den bilim dünyasına ilk 

kez tanıtılan bitki sayısı 50’nin üzerindedir. Gümüşhane, Türkiye endemik bitkilerinden 

200’den fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin asıl nedeni ilin değişik 

ekosistemlere sahip olmasıdır. Antropojen step alanlarının çokluğu ve dağlık arazi yapısı 

başlıca nedenlerden ikisidir. Sahip olunan endemik bitkilerin yanında Uluslararası Doğa 

Koruma Birliği kriterlerine göre “Çok Tehlikede” (CR) kategorisinde yer alan bitkilerin 

fazlalığı da dikkat çeken bir başka konudur. Bu kategoride yer alan bitkilerin mutlak koruma 

altına alınması bu türlerin ve barındırdıkları genlerin yeryüzünde devamlılıklarının 

sağlanması bakımından ve dolayısıyla hem Gümüşhane hem de ülkemiz biyoçeşitliliğinin 

korunması bakımlarından büyük önem taşımaktadır.  
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2.7 TAŞKINLARIN OLUŞ NEDENLERİ 

Akarsu havzalarındaki akışa birçok unsur etki etmektedir.  Bu etkenlerin her bir sıcak nokta 

için çok doğru bir şekilde tespit edilip bilinmesi, onların tekrarını önlemeye yönelik verimli ve 

etkin önlem alınabilmesi için gerek şarttır. 

Taşkınlarda rol alan etkenlerden bazıları; yağışın şekli, zamana bağlı dağılımı, diğer bir 

deyişle şiddeti, süresi, zamanla değişimi ve bir önceki yağıştan sonra geçen süre, yağışın 

havza içindeki dağılımı, rüzgâr, sıcaklık, kar ergimesi ve erimesi gibi meteorolojik faktörler, 

zeminin cinsine bağlı olarak geçirimlilik oranı ve suya doygunluk derecesi gibi jeolojik 

faktörler, havzanın geometrisi, uzunluğu, alanı, eğimi gibi fizyografik faktörlerdir.  

Diğer taraftan bitki örtüsünün çeşidi ve havzadaki dağılımı, kapladığı alan, yüksekliği, 

büyüme hızı ile birlikte yerleşim alanlarının durumu, yol ve benzeri alt yapıların varlığı, 

toprağın kullanılma şekli gibi etkenler de akışın durumunu belirlemektedir. Bu etkenler 

birbirlerinden bağımsız değildirler ve birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedirler. Ayrıca uzun 

zaman zarfında bu etkenlerin, doğa olayları, insanlar ve hayvanlar tarafından değiştirilmesi 

de söz konusudur. Bu nedenle bu değişik etkenlerin etkisi altında ortaya çıkan akış, 

yağıştan yağışa, havzadan havzaya, aynı havzada noktadan noktaya değişmekte ve hatta 

aynı yağış koşullarında, aynı havzanın aynı noktasında zamanla farklı olabilmektedir. Bu 

bakımdan akışın meydana geliş şekli farklı havzalarda birbirine benzemekle beraber, bir 

akarsu havzasının bir yağıştan sonraki davranışı, en doğru şekilde ancak kendisine özgü 

bilgilerden bulunabilmektedir. Özetle, havza genelinde taşkın oluşumuna neden olan genel 

fiziksel ve zemine ilişkin etmenler şunlardır: 

Zeminle ilişkili nedenler: 

• Artan kentleşmeye paralel olarak büyüyen asfalt ve beton faaliyetleri. 

• Zeminin taşkın esnasında veya daha önce meydana gelen yağışlar sebebiyle suya 

doygun olması ve yağışın kısa sürede yüzeysel akışa geçmesi 

• Zeminin topoğrafik yapısı 

Fiziksel/yapısal nedenler: 

• Akarsu yatağındaki yapılaşma ile dere kesitinin daraltılması 

• Akarsu yatağına tekniğine aykırı ve izinsiz menfez veya köprü yapımı 

• Akarsu yatağına tekniğine aykırı bent veya dolgu yapımı 

• Akarsu yatağına moloz, sanayi ve evsel atıkların atılması 

• Akarsu yatağına kanalizasyon şebekesi döşenmesi 
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• Akarsu yatağının üstünün kapatılarak otopark, konut vb. yapılması 

• Yamaçlardaki plansız yapılaşma, tekniğine aykırı yol açma çalışmaları 

• Akarsu yataklarında kaçak kum ve çakıl alımı faaliyetleri 

• Nehrin menba kısmından çeşitli sebeplerle harekete geçen rüsubatın mansaba intikali 

• Akarsu yataklarında tabii olarak büyüyen ağaç ve çalıların yatak kapasitesini daraltması 

• Kontrolsüz kesim ve ağaçlandırma 

• Plansız ve düzensiz kentleşme, kaçak yapıların yoğunluğu sonucu ortaya çıkan dere 

yataklarının işgali 

• Derelere yapılan müdahaler sonucu hidrolik akış kesitinin yetersiz kalması 

• Kentteki derelerin büyük bir kısmı doğal haliyle taşkın riski taşımamasına karşılık yanlış 

imar uygulamalarının yapılması ile taşkın riski taşıması 

• Yol bina inşaatlarından çıkan malzemelerin, yamaç arazilerde depolanması nedeniyle bu 

malzemelerin mansaba doğru hareket ederek, dere yataklarını ve menfezleri doldurması 

• Kent merkezindeki derelerin yukarı havzalarının, bitki örtüsü bakımından çok zayıf 

durumda olması. Uzun yıllardır tahrip edilen orman alanlarında bodurlaşmış meşe 

türlerinin oluşturduğu makilikler gruplar halindedir. Buna bağlı olarak meralarda ot 

örtüsünün zayıf, birçok yamacınsa kayalık alan şeklinde çıplak arazi durumunda olması 

• Kayalık alanlarda fiziki ayrışma sonucu erozyon meydana geldiği için bozuk mera ve 

makilik orman alanlarında yüzey erozyonu aktiftir. Buna bağlı olarak şiddetli yağışlarda 

yüzey erozyonu sonucu mansaba taşınan rusubatın mansapta, dere yatakları ve 

menfezlerde birikerek kapasite kaybına neden olması 

• Dere yatakları içine atılan çöp ve katı atık maddeler ile yukarı havzadan gelen rusubatın 

zaten yetersiz olan yatak kapasitelerini daha da azaltarak taşkınlara neden olması 

• Dere yataklarının üzerinde yer alan yetersiz enkesitli köprü ve menfezler ile yatak içine 

inşa edilen muhtelif idarelere ait (TEDAŞ, TEİAŞ, PTT, TELEKOM, Devlet Su İşleri,  İller 

Bankası vs.) isale hatları ve muhtelif akışı engelleyici imalatların varlığı 

Yukarıda sıralanan zemin koşulları, fiziksel ve yapısal etmenler ve problemlerin birçoğu 

Yeşilırmak Havzası’ndaki taşkınlarda önemli roller oynamaktadır. Bu etmenlerin önce taşkın 

senaryo ve risk analizleri ve sonra da özellikle arazi çalışmaları ile her sıcak nokta için 

yerinde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu plan kapsamında belirlenen zemin koşulları, 

fiziksel ve yapısal etmenler ile birlikte yapısal ve yapısal olmayan çözüm önerileri ilerideki 

bölümlerde ele alınmıştır. 

Meteorolojik nedenler: Meteorolojik faktörlere bağlı olarak oluşan taşkınların oluşum hızı ve 

yerlerine göre sınıflandırabiliriz.  

Oluşum hızı açısından bakıldığında, ani taşkınlar özellikle kurak bölgelerde çok zarara neden 
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olan ve sıklığı en çok artan hidro-meteorolojik olaylar arasında yer almaktadırlar. Ani 

taşkınlar, şiddetli yağış sonrasında ortaya çıkarak süratle gelişir ve çok kuru olan su 

yollarında kısa zamanda büyük zarar verirler. İnsan yapısı olan yollar, menfezler, köprüler, 

inşaat yapıları, ani taşkınlara karşı korunmalıdır, aksi takdirde ulaşım ve sosyal güvenlik 

tehlikeye girecektir. 

Oluşum yerlerine göre seller literatürde; 

1. Dere ve Nehir Taşkınları,  

2. Dağlık Alan (Kuru Vadi) Taşkınları,  

3. Şehir Taşkınları,  

4. Kıyı Taşkınları ve  

5. Baraj Taşkınları  

olarak beşe ayrılırlar.  

Bunları kısaca tanıtmak gerekirse: 

1.) Taşkınlar (Akarsu/Dere ve Nehir Selleri): Nehirler boyunca taşkınların oluşması 

doğaldır ve bu hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bazı taşkınlar mevsimsel olarak kış ve 

ilkbahar yağışlarının erittiği kar sularının nehirleri doldurması ile oluşmaktadır. Dere ve 

nehirlerin su seviyeleri, yağmur fırtınalarında hızla yükselebilir ve ani taşkınlar yağmur 

kesilmesinden önce başlayıp yağmur kesilmesinden sonra da devam edebilirler. Bir 

yerdeki taşkın şartlarını tespit etmek ile oraya taşkın dalgasının ulaşması arasında çok az 

bir zaman vardır. Mal ve can güvenliğinin sağlanabilmesi için çok hızlı önlemler alınması 

lazımdır. 

2.) Dağlık Alan Taşkınları: Şiddetli yağışlı fırtınalar kuru su kanallarını veya küçük çayları, 

gürül gürül akan tehlikeli taşkın sularına dönüştürdüğü zamanlarda dağlık alanlarda ve 

dağlık alanlara yakın yerlerde de ani taşkınlar oluşmaktadır Örneğin Arizona’daki kuru 

vadilerde ani taşkınların 58 saniyede gelişebildiği tespit edilmiştir. 

3.) Şehir Taşkınları: Şehir selleri, şehir içindeki her türlü arazide oluşabilir. Özellikle binalar, 

yollar ve otomobiller için parklar inşa edilmesiyle doğal bitki örtüsü yok edilmiş şehirsel 

alanlarda yağışın toprağa sızması mümkün değildir ve bu nedenle ani seller sık sık 

oluşmaktadır. Şehirleşme yüzeysel akışı doğal yüzeylere göre 2 ile 6 kat daha arttırır. 

Mazgallar bu suları hemen tahliye edemez ve kısa bir süre içinde caddeler ve sokaklar 
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derelere dönüşebilmektedir. Böylece caddeler nehirlere, binaların bodrum katları da birer 

ölüm tuzağı kapalı yüzme havuzlarına dönüşebilirler. 

4.) Kıyı Taşkınları: Tsunamiler, tropikal fırtınalar ve tayfunlar veya kıyıdan uzakta 

deniz/okyanusta bulunan kuvvetli alçak basınç merkezlerinin, neden olduğu fırtına 

kabarması ile deniz sularını kara içlerine sürükleyerek önemli taşkınlara neden 

olabilmektedirler. Benzer şekilde göllerin su seviyesinde herhangi bir nedenle görülen 

yükselme, göl kıyılarında suyun taşması sonucunda taşkınlara neden olmaktadır. 

Baraj Selleri: Büyük barajlar deprem, vb. olaylar sonucu patlarlarsa çok büyük ve tehlikeli 

taşkınlara neden olabilirler. Barajlar insan yapısı olduğundan, baraj taşkınları insan kaynaklı 

bir afet olarak da görülmektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizde büzlerle yapılan köprü ve 

menfezler ile birlikte dere yataklarındaki kalıntılar veya yamaçlarda oluşan heyelanlarla 

daralan kesitleri nedeniyle derelerde oluşan göletler birer baraj gibi görev görüp, aşırı 

yağışlarda patlayarak büyük taşkınlara neden olabilmektedirler. Benzer şekilde dere 

yataklarındaki lokal heyelanlar da küçük göletlere ve sonuçta baraj taşkınlarına benzer 

taşkınlara neden olabilirler. En tehlikeli taşkınlar bu tür baraj çökmesi sonucu oluşanlardır. 

Baraj yıkılması taşkınları, her barajın akıntı yönünde gerçekleşebilirler. Bu nedenle, taşkın 

yönetim planlarında baraj güvenliği de önemli bir yer tutar. 

Yukarıda bahsi gecen örneğin tsunami ve fırtına kabarması nedeniyle su baskınları yalnızca 

denizlerin ve çok büyük göllerin kıyıları boyunca meydana gelirler. Bunlar, kuvvetli 

rüzgarların kıyıya doğru denizi kabartmaya neden olacak diğer bir deyişle su seviyesini 

yükseltecek şekilde yeteri kadar uzun süre esmesiyle oluşmaktadırlar.  

Yeşilırmak Havzası’nda Samsun ilinin kıyı şeridinden taşkınlar meydana gelmesine rağmen, 

Samsun’daki taşkınlarda fırtına kabarması riski kritik öneme sahip değildir. Denize kıyısı olan 

yerleşimlerdeki iç karaya doğru esen rüzgar şiddetleri çok yüksek ve yeterli derecede sürekli 

değildirler, ayrıca fırtına kabarması ile su seviyesinin artmasına sebep olacak haliçler ve 

geniş körfezler gibi kıyısal geometriler yoktur.  Bununla birlikte, kıyı boyunca fırtınadan 

kaynaklanan yüksek su seviyesi, Samsun’un kıyısındaki taşkınlarında nehirlerin denize 

boşalmasını etkileyebilmektedir.  

Havzanın drenaj problemleri, alansal ve noktasal olarak iki kategoride sınıflanabilirler. 

Alansal problemler, kuru ve sulu dereler boyunca aşırı yağışlar neticesinde akışa geçen 

suların dere yatağı dışına taşması sonucunda oluşmaktadır. Noktasal problemler ise, köprü 

veya menfezlerdeki kesit yetersizlikleri gibi derelerdeki altyapılarda olan yetersizlikler veya 

çöp atılması ve sedimantasyon, kaçak yapılaşma gibi dere yataklarına yapılan müdahaleler 

sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Bu tür problemler şehir merkezlerinde derelerin üzeri 
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kapatılarak sokak ve caddeye dönüştürülmesi, kırsal alanda da akarsu yataklarına çöp 

dökülmesi şeklinde Yeşilırmak Havzası’nda yaygın bir şekilde görülebilmektedir. 

Geniş alana yayılmış ve uzun süreli yağışların sonucu olarak zamanla oluşan ve geniş 

havzaları etkileyen taşkınlar (nehir selleri) genellikle Yeşilırmak Havzası’nda oluşur. 

Türkiye’deki nehirlerin çoğu kısadır ve aşağı yukarı birkaç küçük kolu olan tek gövdeden 

oluşmasına rağmen Yeşilırmak Irmak direkt olarak yakındaki denize akan kısa bir akarsu 

değildir. Dağlık bölgelerde kar ergime ve erimesi de Yeşilırmak Havzası’nda nehir sellerine 

neden olabilir. Özellikle dağlarda var olan kar örtüsünün üzerine düşen yağış, Mart ve Nisan 

aylarında, hatta bazen Mayıs ayında büyük taşkınlar meydana getirebilir. Bu tarz taşkınların 

oluşumu özellikle sonbaharda toprağın kalıcı kar örtüsünden önceki doygunluğuna bağlıdır. 

Eğer bu dönemde havalar kuru ve sıcak geçmişse, kışın yağacak kar ilk baharda eriyince 

yeryüzü tarafından büyük ölçüde yutulacaktır ve yüzeysel akışın başlangıcı gecikecektir. 

Soğuk ve yağışlı bir sonbahar sonrası yoğun kar yağışı sonrası erime büyük ölçüde yüzeysel 

akış şeklinde derelere akarak taşkınlara neden olabilmektedir.  

Yeşilırmak Havzası’nda, özellikle Samsun ve diğer şehir merkezlerinde ani şehir taşkınları 

önemli bir taşkın çeşididir. Bu tarz olaylar daima çok yoğun yağışlarla ilişkilidirler. Bu tarz 

yağışlar genellikle oldukça küçük alanlarla sınırlıdır (1 km²’den fazla olması nadirdir). Ani 

şehir taşkınları şiddetli yağış ve alt yapının yetersizliği sonucunda meydana gelebilirler.  

Yeşilırmak Havzası’nda meydana gelen yağış çeşitleri cephesel, orografik ve konvektif 

yağışlar ile kar yağışıdır. Soğuk cephelerin ve oklüzyon cephelerin aksine sıcak cepheler 

taşkınlara neden olmazlar çünkü meydana getirdikleri toplam yağış miktarı oldukça azdır. 

Bununla birlikte ilkbahardaki yağışlar başlamadan önce toprağın yüksek doygunluk 

seviyesine ulaşmasını sağlayabilirler. Oklüzyon cepheler esnasında uzun süreli ve yoğun 

yağışlar mevsime bağlı olarak taşkınlara neden olabilmektedir. Dağların kıyıya paralel olduğu 

Karadeniz Bölgesi kıyılarındaki yağışların çoğu orografik yağışlardır. Konvektif yağışlar 

çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimleri boyunca meydana gelmektedir. 

Taşkınlar, birlikte ya da ayrı ayrı bu faktörler tarafından tetiklenir. En tehlikeli taşkın tipi kıyı 

bölgelerde, orografik ve cephesel nedenlerle yükselen doymuş hava kütlelerinin neden 

olduğu yüzey konverjansının çok yoğun yağışlara yol açmasıyla meydana gelir.   
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3 KOORDİNASYON, SORUMLU VE İLGİLİ KURUMLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) ve ona bağlı olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 

(SYGM) kuruluş mevzuatına göre taşkınlarla mücadelede stratejik ve taktiksel seviyede 

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

çalışmalar işin tabiatı gereği büyük ölçüde yerelde ve çok farklı kurum ve kuruluşlar 

tarafından yapılmaktadır. Böylece Türkiye’de taşkınla mücadelenin seviyeleri ve birinci 

seviyede sorumlu kuruluşları Şekil 3.1’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 3.1:  Taşkınlarla mücadelede Türkiye’de politika ve uygulama seviyeleri 

Havzalar, bütünüyle ya da kısmen içlerinde kalan bir çok il ve ilçeden oluşur (Şekil 3.2). 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 

eşgüdümü şart koşmaktadır. Bunun için de havzalarda taşkına maruz kalacak iller arasında 

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

Şekil 3.2: Havzalardaki olası taşkınlardan etkilenebilecek idari yapıların şematik gösterimi 
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• Taşkın yönetimi ile ilgili strateji, politika, mevzuat, planlama, taşkın koruma tedbirleri 

ve ıslah çalışmalarından ilgili birimleriyle birlikte sorumlu olan Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı (OSİB) taşkın yönetimi ile ilgili sorumlu kurumdur.  

• Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı ise taşkından hemen sonra 

taşkına müdahale ve ardından afetzedelerin ihtiyaçları ile ilgili sorumlulukları 

sebebiyle taşkın afeti sırasında ve sonrasında koordinasyonda önde gelen bir 

kurumdur.  

• Havza koordinatör valisi (HKV) ise hem havza içerisindeki iller arasında hem de bu 

iller ile ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlamak ile 

yükümlüdür.   

• Yerel yönetimler imar planlarının hazırlanması, afetlerle ilgili planlamaları yapmak ve 

acil yardım hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri kendi 

sınırları dahilindeki derelerin ıslahını yapmakla yükümlüdür. 

3.1 SORUMLU KURUMLAR 

Benzer yaklaşımla plan kapsamında öncelikle Taşkın Yönetiminin her aşamasında yer alan 

sorumlu ve ilgili kurumlar belirlenmiştir (Şekil 3.3).  

 

Şekil 3.3: Taşkın öncesi, anı ve sonrasında havza bazında taşkın yönetim planının 
koordinasyon seviyeleri ve sorumlu kurumların şematik gösterimi 
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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: 

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 ve Doğa Koruma ve Milli 

Parklar 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, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ile birlikte 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.   

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 
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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.  

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 

Orman Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, havza ıslahı, mera ıslahı ve erozyon kontrolüne 

ilişkin çalışmaları ile yağışın üst havzada tutulmasını veya alt havzaya intikalinin ötelenmesi 

sağlamaktadır. 

Ayrıca ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yukarı havza sel eylem planları 

çerçevesinde yapılacak yapısal önlemler alınmaktadır. 

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulak alanların korunması, 

geliştirilmesi çalışmaları ile taşkın sularının alt havzaya intikali geciktirilmekte ve taşkın 

zararlarının azaltılmasını sağlamaktadır. 

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: 

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.  
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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.   

Valiler  

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

düzeyinde taşkınla ilgili yürütülmekte olan faaliyetlerin çoğunluğu Vali’ye 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. 

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. 

Belediyeler 

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

zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil 

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

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

meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.) 

İl Özel İdareleri 

Bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde taşkın yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 
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olan sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların kapsamı İlin Büyükşehir olup 

olmamasına göre değişmektedir.   

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

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

deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin 

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

donanımın hazırlanması (Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer 

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

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

3.2 KOORDİNASYON VE İLGİLİ KURUMLAR 

Türkiye’de taşkın yönetimi konusunda ulusal, havza ve il ölçeğinde Şekil 3.4’deki gibi bir 

yapılanma mevcuttur. 

 
Şekil 3.4: Ulusal, havza ve il seviyesindeki taşkın yönetimi koordinasyonu yapılanması. 

3.2.1 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 
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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 3.5). 

 

Şekil 3.5: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) Başkanı ve Üyeleri. 

Kurulun bu amaçları 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 amaçlarına 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. 

3.2.2 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. 
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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 3.6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6: Havza Yönetimi Merkez Kurulu 
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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. 

3.2.3 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,  

• Üniversite,  

• Organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşu  

temsilcilerinden oluşur (Şekil 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7: Havza Yönetim Heyeti. 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

 
3-10 

Havza Yönetim Heyetlerinin Taşkın Yönetimi ile ilgili görevleri şunlardır: 

a) Görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak olan taşkın yönetim planları ile 

ilgili çalışmalara katkıda bulunmak. 

b) taşkın yönetim planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve 

kuruluşlara Kurulun aldığı kararları bildirmek. 

ç) 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. 

d) 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. 

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. 

3.2.4 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,  
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• 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 3.8). 

 
Şekil 3.8: İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
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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.  
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Stratejik Düzey 

Su Yönetimi 
Koordinasyon 
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• SYKK Üyesi Kurumlar 
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Taktiksel Düzey Havza Yönetim 
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• HYH Üyesi Kurumlar 
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Operasyonel Düzey 
İl Su Yönetimi 
Koordinasyon 
Kurulu (İSYKK) 

• İSYKK Üyesi Kurumlar 
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4 TAŞKIN TEHLİKE VE RİSK ANALİZLERİ 

Yeşilırmak Havzasında hızla büyüyen ve gelişen kentlerimizde yaşayan halk için taşkınlar 

yüksek risk doğurmaktadır. Kentlerin taşkın riski yüksek bir bölgede yerleşmiş olması, taşkın 

ve olası büyük kazalar sonucu ortaya çıkması muhtemel zarar riskini her alanda 

yükseltmektedir.  Bu nedenle, Türkiye'de SYGM Taşkın Direktifinin gerekliliklerine uygun 

olarak, 2013 yılında Yeşilırmak Havzası için Taşkın Yönetimi Planını hazırlamaya 

başlamıştır. 

AB Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Direktifinin (2007/60/AT) (kısaca 

Taşkın Direktifi, TD) amacı, taşkın riski değerlendirmesi ve yönetimi için genel bir çerçeve 

oluşturarak taşkın olaylarının insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler 

üzerindeki olumsuz sonuçlarının azaltılmasını sağlamaktır. 

Bu plan kapsamında, Yeşilırmak Havzası için yapılan taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve 

yönetimine yönelik uygulamalar Avrupa Birliği’ne üye ülkelerinin 2007/60/EC’ye göre en iyi 

örnekleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Böylece, Yeşilırmak Havzası için taşkın tehllike ve 

taşkın risk haritalarının oluşturulmasında üç farklı senaryoya göre haritalar elde edilmiştir. 50, 

100 ve 500 yıllık yineleme aralıklarına göre bulunan debiler modele sınır değer olarak girilmiş 

ve simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda taşkın su seviye sonuçlarına göre 

alanların tehlike ve risk durumları belirlenmiştir. Bu şekilde üretilen Taşkın Tehlike 

Haritalarında ve Taşkın Risk Haritalarında, hangi bölgelerin tehdit altında olduğuna ait 

sonuçlar elde edilmiş, ardından bu sonuçlar değerlendirilerek müdahale kapasite analizi ve 

taşkın risk analizi yapılmıştır. 

4.1 TARİHİ TAŞKINLAR VE ÖN DEĞERLENDİRME 

Geçmişte yaşanmış taşkınlar mevcut tehlikelerin iyi bir göstergesidir. Ayrıca daha önce 

yerleşimlerde meydana gelen taşkın gibi tehlikelerin neler olduğu, ne zaman(larda) meydana 

geldiği, ne gibi sonuçlar doğurduğu gibi bilgileri listelemek son derece önemli bir ön 

değerlendirme çalışmasıdır. Bu sayede hem yerleşimlerin başından geçen tehlikeler 

kaydedilmiş olacak, taşkınların mevsimi, oluşum süresi gibi özellikler belirlenmiş olacak, hem 

de geleceğe yönelik risk analizlerine temel sağlanmış olacaktır. 

Bununla birlikte mevcut tehlikelerin oluşum sıklığı, algılanması ve olayın sıklığı ile ilgili bilgiler 

tarihsel kayıtların tutulduğu zamankinden farklı olabilir. Bazı tehlikeler çok nadir oluştuğu için 

tarihsel kayıtlardan oluşum olasılığını belirlemek zordur. Bu nedenle, geçmişe ait bilgiler 

toplanırken günümüzdeki mevcut trendler ve olasılıklar da ayrıca dikkate alınmıştır.  
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Geçmişe ait bilgiler toplanırken aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır. 

• Veri tabanları 

• Arşivler 

• Gazete haberleri 

• Taşkın Yıllıkları 

• Bültenler 

• Bilimsel Kaynaklar 

• Makaleler 

• Bildiriler 

• Kitaplar 

• Teknik Raporlar/Kataloglar 

• İnternet sayfaları 

• Videolar 

• Haberler 

• Halk 

Bunlara ilave olarak, tehlikelere yönelik bilgi kaynağı için arazi çalışmaları yapılmıştır. 

Böylece, Yeşilırmak havzası içerisinde meydana gelen taşkınların oluş nedenleri, can ve mal 

kayıplarına ait elde edilen genel envanter Tablo 4.1'de verilmiştir. 
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Tablo 4-1: Yeşilırmak Havzası İçerisinde Meydana Gelen Taşkınların Özellikleri  

 
 

 
 
 
 
 
 

TARİH YER AKARSU VE KOLU
YAĞIŞ 

ALANI (Km²)
PİK DEBİ 
(m³/sn)

MADDİ HASAR
CAN KAYBI 

(KİŞİ)
12.06.1908 TOKAT (MERKEZ) YEŞİLIRMAK NEHRİ - - 459 BİNA HASAR GÖRDÜ. 223

01.04.1940 TOKAT (MERKEZ) YEŞİLIRMAK NEHRİ - - - -

29.08.1960 SAMSUN (ÇARŞAMBA) TEKKEKÖY DERESİ - 80.00 m³/sn - -

05.01.1966 SAMSUN (ÇARŞAMBA) ABDAL IRMAĞI - 219.00 m³/sn - -

GEZBEL DERESİ 28.20 Km² 79.00 m³/sn

DOMUZ DERESİ 2.70 Km² 56.30 m³/sn

26.06.1967 SAMSUN (ÇARŞAMBA) ABDAL IRMAĞI - 350.00 m³/sn - -

MERT IRMAĞI - 730.00 m³/sn - -
KÜRTÜN IRMAĞI - 160.00 m³/sn - -

29.05.1968 YOZGAT 
(AKDAĞMADENİ

MADENÖZÜ 62.70 Km² 31.12 m³/sn 35 064 $ YOK

TERSAKAN ÇAYI - -
DESTEK DERESİ - -

BORABAY DERESİ - -

KARAABDAL DERESİ - -

20.04.1972 SİVAS (SUŞEHRİ) ŞEHNİGAR ÇAYI - 98.40 m³/sn 1 523 $ YOK

KURUZEYTİN DERESİ - - - -

AFANLI DERESİ - - - -
KÜRTÜN IRMAĞI - 270.00 m³/sn - -

ÇELİKPINAR DERESİ

EKİCİ DERESİ
11.06.1973 YOZGAT (ÇEKEREK) KIYI MEVKİİ DERESİ 0.16 Km² 1.91 m³/sn 3 026 $ YOK

01.09.1974 YOZGAT (ÇEKEREK) ÖLÜSÜN DERESİ - 139.64 m³/sn 21 285 $ YOK

30.08.1979 AMASYA (SULUOVA) KAVACIK DERESİ - 88 .00 m³/sn - 27

16.06.1992 SAMSUN (TEKKEKÖY) TEKKEKÖY DERESİ - 60.00 m³/sn - YOK

12.11.1997 SİVAS (KOYULHİSAR) BULANIK-ACI DERE - - 13,6 $ YOK
KİRAZLIK DERESİ 44.50 Km² 245.00 m³/sn YOK

ŞABANOĞLU DERESİ 1.75 Km² 14.00 m³/sn YOK

HIDRELLEZ DERESİ 4.70 Km² 32.00 m³/sn YOK

ÇIRAKMAN DERESİ 3.40 Km² 35.00 m³/sn YOK

TEKKEKÖY DERESİ 47.00 Km² 234.00 m³/sn YOK

22.05.1998 SAMSUN (HAVZA) HAVZA DERESİ - - 6 527 $ YOK

05.06.1998 SAMSUN (TEKKEKÖY) BAKACAK VE KİRAZLIK - - 5 387 $ YOK

27.05.2000 TOKAT (TURHAL) YEŞİLIRMAK NEHRİ - - 469 $ YOK

27.05.2000 AMASYA (TAŞOVA) YEŞİLIRMAK NEHRİ - - 145 $ YOK

27.05.2000 TOKAT (TURHAL) HOTAN ÇAYI - - 541 $ YOK
27.05.2000 TOKAT (TURHAL) ÇİVRİL DERESİ - - - YOK

27.05.2000 TOKAT (ZİLE) DEREBOĞAZI DERESİ - - 310 $ YOK

27.05.2000 AMASYA (AYDINCA) DELİÇAY VE KOLLARI - - 917 $ YOK

27.05.2000 AMASYA (TAŞOVA) DESTEK ÇAYI - - 657 $ YOK

04.06.2000 SAMSUN (MERKEZ) ARAKUM Y. DERELERİ - - 566 $ YOK

14.03.2001 SİVAS (SUŞEHRİ) SARICA ÇAYI - - 11 200 $ YOK

27.05.2005 SAMSUN (ÇARŞAMBA) YEŞİLIRMAK VE KOLLARI - - 1 093 431 $ YOK

8-9.11.1967 SAMSUN (MERKEZ)

SAMSUN     (LADİK-
HAVZA-SULUOVA

31.07.1972 SAMSUN (MERKEZ)

YOZGAT 
(AKDAĞMADENİ)

21.08.1971 
23.06.1975

SAMSUN (TEKKEKÖY)

08.04.1971

06.05.1998

13.01.1966 YOK

831 025 $

75 EV HASAR GÖRDÜ.- 85.82 m³/sn 8

31 961 $YOZGAT (ÇEKEREK)

6553 DEKAR TARIM ALANI ZARAR 
GÖRMÜŞ. 2 432 781 206 $. 100 EV,  30 

İŞYERİ ZARAR GÖRMÜŞ. 2 953 848 484 $

YOK
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Yeşilırmak Havzasında “Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi” çalışmaları kapsamında geçmişte 

yaşanan önemli taşkınlar ve ileride meydana gelebilecek taşkınlar değerlendirilmiş olup 

Potansiyel Ciddi Taşkın Riski Taşıyan Alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar belirlenirken;  

• Geçmişte yaşanmış ve DSİ tarafından raporlanmış taşkınlar, 

• Hidrometrik ve hidrolojik çalışmalar sonucu taşkın riski olabilecek alanların belirlenmesi, 

• Nehir etrafında bir tampon bölge (buffer zonu) oluşturularak taşkın riski altında olabilecek 

alanların belirlenmesi, 

• Taşkın ihtimali olan alanların arazi etütleri ile belirlenmesi, 

• Havzada taşkınlarla ilgili çalışmalar yapan ilgili kişi ve kurumların görüşlerinin alınması, 

• MTA dan alınan Aluvyon haritasının yerleşim yerleri ile kesiştirilerek aluvyon sahası 

içerisinde kalan ve taşkın riski taşıyan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi, yöntemleri 

kullanılmıştır. 

TARİH YER AKARSU VE KOLU
YAĞIŞ 

ALANI (Km²)
PİK DEBİ 
(m³/sn)

MADDİ HASAR
CAN KAYBI 

(KİŞİ)

27.05.2005 SAMSUN (ÇARŞAMBA) APTAL IRMAĞI - - 1 033 577 $ YOK

CECİL DERESİ 2.90 Km² 390.00 m³/sn

KARABOĞAZ DERESİ 102.00 Km² 75.00 m³/sn

TERME ÇAYI 436.00 Km² 888.00 m³/sn
MİLİÇ DERESİ 180.00 Km² 700.00 m³/sn

KOCAMAN DERESİ 49.30 Km² 407.00 m³/sn

EVCİ DERESİ 22.80 Km² 275.00 m³/sn
AKÇAY DERESİ 234.00 Km² 464.00 m³/sn
KELİN DERESİ 2.80 Km² -

ORTADAĞ DERESİ 0.56 Km² -

GÜLİSTAN DERESİ 1.10 Km² -

SITMA PINAR DERESİ 0.41 Km² -

FİDEKLİK DERESİ 1.80 Km² -
KARA SAMSUN DERESİ - -

AĞABALİ DERESİ - -

25.08.2007
YOZGAT 

(AKDAĞMADENİ
PEKMEZ DERESİ 3.34 Km² -

5 İŞYERİ, 3 EV, 2 APARTMAN HASAR 
GÖRMÜŞ

YOK

YILANLI DERESİ 31.00 Km² 710.00 m³/sn
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİ HASAR 

GÖRMÜŞ.
7

İNCİRLİ DERESİ 5.48 Km² 172.70 m³/sn
LOVELET AVM BÜYÜK ÇAPLI HASAR 

GÖRMÜŞ
YOK

KARAAĞAÇ DERESİ 3.50 Km² 131.40 m³/sn
PO DOLUM TESİSLERİ BÜYÜK ÇAPTA 

HASAR GÖRMÜŞ
5

KURUZEYTİN DERESİ 11.50 Km² 55.00 m³/sn
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİ HASAR 

GÖRMÜŞ.
YOK

AFANLI DERESİ 25.40 Km² 75.00 m³/sn
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİ HASAR 

GÖRMÜŞ.
YOK

DEĞİRMEN DERESİ 23.60 Km² 35.00 m³/sn
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİ HASAR 

GÖRMÜŞ.
YOK

24.11.2012
SAMSUN             (19 

MAYIS)
ENGİZ DERESİ 154.00 Km² 516.00 m³/sn

TARIM ALANLARI VE YAZLIKLAR ZARAR 
GÖRMÜŞ

YOK

24.11.2012 SAMSUN (TERME) TERME ÇAYI 233.00 Km² 990 .00 m³/sn
TARIM ALANLARI ZARAR GÖRMÜŞ. 3 

KÖPRÜ YIKILMIŞ
YOK

17.03.2013 SAMSUN TERSAKAN ÇAYI - - - YOK

18.06.2013
TOKAT (REŞADİYE -
BEREKETLİ BELDESİ)

KARAHAMZALI DERESİ - 44.80 m³/sn
2 BÜYÜK BAŞ HAVYAN TELEF OLMUŞ. 1 

KÖPRÜ HASAR GÖRMÜŞ.
YOK

07.08.2012

SAMSUN (DEREKÖY 
BELDESİ)

SAMSUN (CANİK)

SAMSUN (ATAKUM)

30.06.2006

24.08.2007

03.07.2012

2 ADET SAHİL KÖPRÜSÜ YIKILMIŞ. 669 
İŞYERİ 194 EV ZARAR GÖRMÜŞ. 3994 

DEKAR TARIM ALANI ZARAR GÖRMÜŞ. 
510 320 $

YOK

124 İŞYERİ ZARAR GÖRMÜŞ. 5 KÖPRÜ 
YIKILMIŞ. 1 MENFEZ YIKILMIŞ. TARIM 

ALANLARI ZARAR GÖRMÜŞ.
YOK

SAMSUN (ÇARŞAMBA-
TERME-AYVACIK)
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Bunların yanısıra taşkınlar açısından riskli alanlar belirlenirken göz önünde bulundurulan 

diğer hususlar aşağıda yer almaktadır. 

• Havzada yapılmış olan taşkın koruma tesislerine ait bilgiler Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünden temin edilmiş olup etkinlik durumları tespit edilmiştir. 

• Sağlık Tesisleri, Kamu Binaları, Okullar, Kentsel ve Endüstriyel Deşarj Noktaları, Katı Atık 

Tesisleri, Koruma Alanları ve Yaban Hayat Alanları, Tabiat ve Milli Parkların mevcudiyeti 

dikkate alınmıştır. 

• EMDAT2 tarafından kabul edilen 10 veya daha fazla can kaybının rapor edilmesi ya da 

100 veya daha fazla kişinin taşkından etkilenmesi durumunda o olayın afet sayılması 

kriterleri dikkate alınarak öncelikli olarak taşkın riski altında kalan yerleşim yerleri 

içerisinden taşkından etkilenebilecek nüfusu 100 ve üzeri olan yerleşim alanları tespit 

edilmiştir. 

• Kentsel nüfus yoğunluğu ve etkilenen ekonomik alanların varlığı dikkate alınmıştır. 

Çalışmalar sırasında taşkın riski altında kalması muhtemel yerleşim yerlerinin nüfusunun 

belirlenmesinde TUIK’in resmi internet sayfasından yararlanılmıştır. Bölgenin toplam 

yüzölçümü (corine arazi örtüsü) ve nüfusu baz alınarak matematiksel olarak yerleşim yerinin 

taşkın riski altında kalan kısmı için takribi nüfus hesaplanmıştır. 

Yukarıdaki bahsedilen yöntemlerin kullanılması ile Yeşilırmak Havzasında öncelikli olarak 

riskli (sıcak) alanlar belirlenmiştir. 

1. Amasya-Merkez 

2. Tokat-Merkez 

3. Tokat-Erbaa 

4. Tokat-Turhal 

5. Çorum-Merkez 

6. Samsun-Havza-Tersakan Deresi 

7. Samsun-Havza-Hacıosman Deresi   

8. Samsun-Miliç-Liman Deresi 

9. Samsun-Miliç-Kocaman Deresi 

10. Samsun-Çarşamba 

11. Samsun-Terme   

12. Samsun-Kürtün   

13. Samsun-Mert      (İLKADIM_CANİK ) 

14. Samsun Merkez Doğu-A (Karaağaç Deresi (PO Yanı), (CANİK_TEKKEKÖY Sınırında) 
                                                        

2 EMDAT (Emergency Database)-Acil Durum Veritabanı. www.emdat.be 
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15. Samsun Merkez Doğu-B1 (Selyeri -TEKKEKÖY  Sınırı) 

16. Samsun Merkez Doğu-B2; Gelemen Deresi ( diğer adı"Çınarlık Deresi") TEKKEKÖY 

17. Samsun Merkez Doğu-C ;Abdal Deresi (diğer adı" Irmaksırtı", ÇARŞAMBA İlçe Sınırında) 

18. Samsun Merkez Batı- Kurdun (incesu), kuruzeytin, Kurupelit (Kamaz) Değirmendere, 

Sarıtaş (ATAKUM) 

19. Yozgat -Kazankaya   

20. Gümüşhane-Kelkit   

21. Samsun-Salıpazarı   

Bu noktalarda yapılacak olan risk analizi çalışmalarına temel teşkil etmesi için EK-CD3’de 

her bir sıcak nokta için daha ayrıntılı tarihsel taşkın envanteri ayrı ayrı incelenerek verilmiştir. 

4.2 TEHLİKE HARİTALARI 

4.2.1 Giriş 

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi aşamasında belirlenen alanlarda 50 yıl, 100 yıl ve 500  yıl 

yinelemeli taşkın hidrografına ait senaryo kullanılmış ve bu senaryolar açısından taşkın 

tehlike haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalarda değişik yinelemeli debilere (Q50, 

Q100 ve Q500) karşılık gelen aşağıdaki unsurlar gösterilmiştir. 

• Taşkının yayılım alanı 

• Pik debinin neden olduğu su derinliği/ su seviyesi 

• Su akış hızı. 

a) Harita çalışmalarında: Taşkın tehlike haritalarının ve taşkın risk haritalarının 

üretilmesinde kırsal alanda 1:25.000 den küçük ölçekli, yerleşim yerlerinde de 1:5000 den 

küçük ölçekli olmamak kaydıyla sayısal haritalar kullanılmıştır. 

Taşkın riski ön değerlendirmesi neticesinde belirlenen riskli bölgelerde yer alan yerleşim 

merkezleri, sanayi, kültürel varlıklar ve riskli bölgeler 1:5000’den küçük ölçekli olmamak 

kaydıyla öncelikle mevcut sayısal harita olup olmadığı tespit edilmiş, mevcut değilse sayısal 

harita alımı, döküm ve çizimleri yapılmıştır. Harita alımının sınırı en az taşkın olması 

muhtemel saha sınırına kadar genişletilmiştir. Dere içi ve dışındaki harita alımı noktaları 

kullanılarak sayısal üçgen model oluşturulmuştur. 

Taşkın riski ön değerlendirme raporunda veya daha sonra riskli olarak belirlenen nehir ve 

dere güzergâhlarında en az 250 m’de bir dere yatağını temsil edecek şekilde enkesitler 

alınmıştır. Ayrıca kesit daralması, kesit genişlemesi, geçiş yapıları, su biriktirme yapıları, su 

çevirme yapıları, eğim değişikliği vb. mücbir noktalarda da enkesitler alınmıştır. Yeşilırmak’ın 
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denize döküldüğü yerin doğu ve batısında yer alan derelerde oluşan taşkınlar can ve mal 

kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle bu derelerin taşkınları akışaşağı şartları göz önüne 

alınarak irdelenmiştir.  

Çalışma alanında yer alan ve akış üzerinde etki yaratan her türlü unsur, mühendislik ve 

sanat yapısı, yerinde röleve alınmak sureti ile 1:1000 ölçekli olarak haritalanmış, bu tür 

veriler ile ilgili her türlü detay Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2012/2 sayılı CBS 

Genelgesinde belirtilen projeksiyon/datum dikkate alınarak CBS ortamına aktarılmıştır.  Proje 

safhasındaki her türlü sabit tesisleri ve imar planlarını (yerleşim yerlerinin artması, mevcut 

yollar, mutasavver yollar, ormanlar, mücavir sınırlar vb.) genel vaziyet planları üzerine 

işlenmiştir 

b) Taşkın tehlike haritalarının oluşturulması aşamasında: Taşkın riski ön değerlendirmesi 

sonucunda belirlenen alanlarda gerçekleşme ihtimali yüksek, orta ve düşük taşkınların 

yayılma alanları, suyun akış hızı, su derinlikleri ve kıyı erozyonu yaşanacak alanlar ve taşkın 

rüsubatının birikeceği yerlerin gösterildiği taşkın tehlike haritaları hazırlanmıştır. 

Taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda riskli bulunan yerlerde iki boyutlu hidrolik 

modelleme yapılarak değişik yineleme debilerine karşılık gelen yayılma alanı, su derinliği ve 

su hızı hesap edilmiş, CBS ortamında yayılım alanı, su hızı ve su derinliği verilmiştir.  

Her şehir ya da şehir bölgesi için 1B/2B modeller kullanılarak üç adet taşkın senaryosu 

simüle edilmiştir. Hidrolojik model incelemesine dayalı olarak akışyukarı yönünde 

yakınlardaki nehir lokasyonundan Q50, Q100 ve Q500 yinelemeli hidrograflar elde edilmiş ve 

akışyukarı akış sınır koşulları olarak 1B/2B modeller üzerinde istatistiksel analiz 

uygulanmıştır. 1B taşkın değerlendirmesi için kullanılan tasarım hidrograflarının konumları 

Şekil 4.1'de verilmiştir. 

 

 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

 
4-8 

 
Şekil 4.1: 1B taşkın değerlendirmesi için kullanılan tasarım hidrograflarının konumları 

4.2.2 Sonuçlar 

SOBEK 1B/2B hidrodinamik model simülasyonu 10x10 m yatay çözünürlük üzerinde su 

seviyesi çıktısı üretmektedir. Taşkın haritaları her simülasyonun maksimum su seviyesi 

çıktısı (zaman içerisinde) kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra 1x1 m Sayısal Yükseklik 

Modelinin maksimum su seviyesi çıktısından çıkartılması suretiyle su derinlikleri elde 

edilmiştir. Bu işlem sonucunda taşkının kapsamını ve taşkın derinliklerini 1x1 m yatay 

çözünürlük ile gösteren taşkın haritaları elde edilmiştir.   

Elde edilen taşkın haritaları aşağıda sunulmaktadır. 

4.2.2.1 Amasya  

Şekil 4.2; 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Amasya bölgesine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

Q50 Q100 Q500 

   
Şekil 4.2: 50, 100 ve 500 yıllık yineleme periyotları için Amasya bölgesine ilişkin taşkın 

haritaları 
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Amasya bölgesine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

50 yıl yinelemeli taşkın için Amasya bölgesinde herhangi bir taşkın olayı meydana 

gelmemektedir. Yeşilırmak nehrinde herhangi bir taşkın durumu gerçekleşmeden akarsu 

akışyukarı yönünde 701 m3/s akışaşağı yönünde ise 901 m3/s değerindeki debiyi 

geçirebilmektedir. 

100 yıl yinelemeli taşkın için Amasya ilinin akışyukarı yönündeki kısmında bir miktar taşkın 

olayı meydana gelmektedir. Akarsu 785 m3/s değerindeki Q100 debisini taşıyamamakta olup 

su üzerinden aşmaktadır. Taşkın alanı taşkın derinliklerinin 1 ila 1.5 metreye ulaştığı yaklaşık 

5.3 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

500 yıl yinelemeli taşkın için Amasya ilinin akışyukarı yönündeki kısmının yanı sıra akışaşağı 

yönünde şehir alanının hemen dışında da ciddi bir taşkın olayı meydana gelmektedir. Toplam 

taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 194 hektarlık bir alanı 

kaplamaktadır. Akışaşağı yönündeki taşkın olayına ise ıslah edilmiş (genişletilmiş) şehir nehir 

kesitinin sona erdiği ve daha dar doğal nehir kesiti ile devam ettiği noktadaki Ziyaret 

Beldesi’ne ulaşımı sağlayan karayolu köprüsünün yetersiz kesiti neden olmaktadır. Bu durum 

bir geriye kabarma etkisi oluşturmakta ve su seviyelerinin duvar üzerinden aşmasına neden 

olmaktadır.  

4.2.2.2 Çorum  

Şekil 4.3;  50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Çorum bölgesine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

Q50 Q100 Q500 

   
Şekil 4.3:  50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Çorum bölgesine ilişkin taşkın haritaları 

Çorum bölgesine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

50 yıllık yinelemeli taşkın için Çorum bölgesinde halihazırda nispeten ciddi taşkın olayları 

meydana gelmektedir. Akışyukarı yönünde en kuzeyde bulunan nehir kolunda (Çorum 4) pek 
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çoğu sadece 1 m2’lik bir ıslak enkesit alanına sahip olan bir dizi engelleyici köprüler ve 

menfezler nedeniyle taşkın olayları meydana gelmektedir. Söz konusu köprüler ve menfezler 

dizisi 19.8 m3/s değerindeki pik deşarj (akışyukarı) ve kuzeydeki nehir kollarının birleşmesi 

sonrası ortaya çıkan 32.4 m3/s değerindeki birleşik pik deşarj debisini taşıyamamaktadır.. 

Daha sonra taşan su nehir kesitlerine paralel olarak akışaşağı yönünde kendi taşkın yolunu 

bulmakta ve nispeten büyük bir taşkın alanına neden olmaktadır. En güneyde yer alan nehir 

kolunda ise taşkın olayına 19.2 m3/s değerindeki pik akış seviyesini kaldıramayan menfezin 

engelleyici etkisi neden olmaktadır. Burada da taşan su nehir kesitlerine paralel olarak 

akışaşağı yönünde kendi taşkın yolunu bulmaktadır. Nehir kollarının akışaşağı kısmında, ana 

şehir alanının dışında, su seviyelerinin seddelerin yüksekliğini aşması nedeniyle bazı nehir 

kesitlerinde su baskını meydana gelmektedir.  

Toplam Q50 taşkın alanı,  taşkın derinliklerinin 1 metre ile 1.5 metre arasında değiştiği 

yaklaşık 263 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

Q100 taşkın alanı, taşkın derinliklerinin 1 metre ile 1.5 metre arasında değiştiği yaklaşık 385 

hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

Toplam Q500 taşkın alanı ise taşkın derinliklerinin 1 metre ile 1.5 metre arasında değiştiği 

yaklaşık 463 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 

4.2.2.3 Samsun 

 Samsun Merkez Doğu  

Samsun Doğu bölgesi 6 nehir kolu içermektedir. Samsun’un Doğu bölgesinin büyük 

kapsama alanı nedeniyle bölge 4 zona ayrılmıştır (Şekil 4.5). 

1. A Zonu;  21 (Hasköy), 33 Karaağaç ve 3 (Akkiraz) numaralı hidrograf lokasyonlarının 

nehir kollarını kapsamaktadır.  

2. B1 Zonu 40 (Tekkeköy) numaralı hidrograf lokasyonunun nehir kollarını kapsamaktadır.  

3. B2 Zonu 10 (Çınarlık) numaralı hidrograf lokasyonunun nehir kollarını kapsamaktadır.  

4. C Zonu ise 2 (Abdal) numaralı hidrograf lokasyonunun nehir kollarını kapsamaktadır.  
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Şekil 4.4: Dört model zonu ile Samsun Doğu bölgesi 

Şekil 4.5;  50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için İncirli, Karaağaç ve Akkiraz derelerine 

ilişkin taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir.  

İncirli, Karaağaç ve Akkiraz derelerine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde 

yer almaktadır. 

Q50 Q100 Q500 

   
Şekil 4.5: 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için İncirli Karaağaç ve Akkiraz (Samsun 

Merkez Doğu) derelerine ilişkin taşkın haritaları 

İncirli deresi için 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlarda herhangi bir taşkın olayı meydana 

gelmemektedir. Bu durum nehrin bu kesitinin 52 m3/s değerindeki maksimum akış deşarjını 

karşılayabildiğini ifade etmektedir.  

Karaağaç  deresi için Atatürk Bulvarında (E70) bulunan köprünün akışyukarısında 50 yıllık 

yinelemeli taşkında bazı küçük taşkın olayları meydana gelmektedir. Köprünün altındaki en 

kesit 38.9 m3/s değerindeki maksimum akış deşarjını taşıyamamaktadır. Toplam Q50 taşkın 

İNCİRLİ D. KARAAĞAÇ D. 
 

AKKİRAZ D. 

SELYERİ ( TEKKEKÖY) D. 

GELEMEN (ÇINARLIK) D. ABDAL D. 
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alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 1.5 metreye ulaştığı yaklaşık 0.07 hektarlık (700  m2) bir 

alanı kaplamaktadır.  

Q100 periyodu için köprünün akışyukarısında yer alan bu taşkın alanı biraz daha büyüyerek 

taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı yaklaşık 0.15 hektarlık (1500 m2) bir alana 

ulaşmaktadır. 500 yıl yinelemeli taşkın için taşkın olayı köprünün akışaşağı kısmına da 

uzanmakta ve Karaağaç Deresinde Petrol İstasyonu yerleşkesinin bazı kısımlarını da 

kapsamaktadır. 

Toplam Q500 taşkın alanı taşkın derinlikleri köprünün akışyukarısında yaklaşık 4 metreye ve 

köprünün mansabında 2 metreye ulaştığı yaklaşık 7.8 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 

Akkiraz deresi için 50 ve 100 yıl yinelemeli taşkınlarda herhangi bir taşkın olayı meydana 

gelmemektedir. Bu durum nehrin bu kesitinin 225.4 m3/s değerindeki maksimum Q100 pik 

akış değerini de karşılayabildiğini ifade etmektedir. Q500 yinelemeli taşkın için Atatürk 

Bulvarının (E70) güneyindeki köprülü kavşağın akışyukarısında bazı taşkın olayları meydana 

gelmektedir. Köprü enkesidi (kesitleri) 316.7 m3/s değerindeki maksimum pik akış değerini 

taşıyamamaktadır. Toplam Q500 taşkın alanı taşkın derinliklerinin köprünün akışyukarısında 

yaklaşık 1.5 metreye ulaştığı yaklaşık 0.7 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 

 Selyeri (Tekkeköy) Deresi 

Şekil 4.6;  50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Tekkeköy deresine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir.  

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.6: 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Selyeri (Tekkeköy-Samsun Merkez 

Doğu) deresine ilişkin taşkın haritaları 

Tekkeköy deresine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları  EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

50 yıllık yinelemeli taşkın için Tekkeköy bölgesinde halihazırda nispeten ciddi taşkın olayları 

meydana gelmektedir. Nehir kesiti 217.3 m3/s değerindeki maksimum Q50 pik akış değerini 

taşıyamamakta olup hem akışyukarı hem de akışaşağı yönünde seddelerin her iki yakasında 
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da taşkın olayları meydana gelmektedir. Toplam Q50 taşkın alanı taşkın derinliklerinin 

yaklaşık 3 metreye ulaştığı yaklaşık 725 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

100 yıllık yinelemeli taşkına ilişkin taşkın alanında ise biraz daha artış gözlemlenerek Q100 

yinelemeli taşkında toplam taşkın alanı, taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 884 

hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

Gelemen (Çınarlık) Deresi  

Şekil 4.7;  50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Gelemen (Çınarlık) deresine ilişkin 

taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir.  

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.7: 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Gelemen (Çınarlık-Samsun Merkez 

Doğu) deresine ilişkin taşkın haritaları 

Gelemen (Çınarlık) deresine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer 

almaktadır. 

50 yıl yinelemeli taşkın için Çınarlık bölgesinde halihazırda ciddi taşkın olayları meydana 

gelmektedir. Nehir kesiti 572.4 m3/s değerindeki maksimum Q50 pik akış değerini 

taşıyamamakta olup hem akışyukarı hem de akışaşağı yönünde seddelerin her iki yakasında 

da taşkın olayları meydana gelmektedir.  

Toplam Q50 taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 1700 hektarın 

üzerinde bir alanı kaplamaktadır.  

100 yıllık yinelemeli taşkına ilişkin taşkın alanında ise biraz daha artış gözlemlenerek Q100 

yinelemeli taşkında toplam taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 1840 

hektarlık bir alanı kapsamaktadır.  
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Abdal (Irmaksırtı) Deresi  

Şekil 4.8; 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkın için Abdal deresine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir.  

Q50 Q100 Q500 

   
Şekil 4.8: 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Abdal deresine ilişkin taşkın haritaları 

Abdal deresine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1  içerisinde yer almaktadır. 

Abdal bölgesi için 50 yıllık yinelemeli taşkında herhangi bir taşkın olayı meydana 

gelmemektedir. Bu durum ana nehir kesitinin su seviyesi seddelerin üzerinden aşmadan 

531.1 m3/s değerindeki maksimum akış deşarjını karşılayabildiğini ifade etmektedir.  

100 yıllık yinelemeli taşkın için nehir seddesinin kuzey kısmında ciddi taşkın olayı meydana 

gelmektedir. Nehir kesitinin akışyukarı kısmı 657.3 m3/s değerindeki maksimum akış 

deşarjını taşıyamamakta olup su seviyesi seddelerin üzerinden aşmaktadır. Taşkın alanı 

taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 454 hektarlık bir alanı 

kaplamaktadır.  

500 yıl yinelemeli taşkın için nehir seddesinin güney kısmında da taşkın olayı meydana 

gelmektedir. Kuzey kesitinde meydana gelen taşkın olayı da çok daha ciddi boyutlardadır. 

500 yıl yinelemeli taşkına ilişkin taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı 

yaklaşık 1427 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  
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 Samsun Merkez Batı 

Şekil 4.9 ; sırasıyla 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkın için İncesu (Kurdun), Kurupelit 

(Kamaz), Değirmendere, Afanlı (Sarıtaş) ve Kuruzeytin derelerine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

T50 T100 T500 

   
 
Şekil 4.9: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için İncesu (Kurdun), Kurupelit (Kamaz), 

Değirmendere, Afanlı (Sarıtaş) ve Kuruzeytin derelerini kapsayan (Samsun Merkez 
Batı) taşkın haritaları. 

İncesu (Kurdun), Kurupelit (Kamaz), Değirmendere, Afanlı (Sarıtaş) ve Kuruzeytin derelerini 

kapsayan Samsun Merkez Batı  bölgesine ait daha detaylı taşkın haritaları EK-CD1 içinde 

yer almaktadır. 

İncesu (Kurdun) Deresi : 

50, 100 ve 500 yıl yinelemeli periyodlar için İncesu deresinde taşkın tehlikesi 

yaşanmamaktadır. Bu da seddelerin Q500 periyodlu taşkınlarda 47,7 m3/s’lik akış miktarını 

geçirebildiği tespit edilmiştir. 

Kurupelit (Kamaz) Deresi : 

500, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlarda Kurupelit deresinde tıkanmaya bağlı olarak nehir 

yatağının yanındaki köprüde küçük çapta taşkınlar yaşanmaktadır. Köprü kesiti 53,2 m3/s’lik 

pik akımı geçirememektedir. 

Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1m’lik derinliğiyle 0,2 hektar alanı 

kaplamaktadır.  

Q100 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1m’lik derinliğiyle 1,1 hektar alanı 

kaplamaktadır.  

Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum akış hızıyla ve 1m’nin üzerinde derinliğiyle 1,4 hektar 

alanı kaplamaktadır. 
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Değirmendere : 

Aynı zamanda Değirmendere bölgesinde de 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli periyodlarda 

akımın engellenmesine bağlı olarak nehir yatağının yanındaki köprünün akışyukarısında bazı 

taşkın olayları yaşanır. Köprü 49,6 m3/s pik akımı geçirememektedir.  

Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m’lik derinliğiyle yaklaşık toplam 0,3 

hektar alanı kaplamaktadır.  

Q100 taşkın alanı 1 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m’lik derinliğiyle yaklaşık toplam 0,4 

hektar alanı kaplamaktadır.  

Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m’nin üzerinde derinliğiyle yaklaşık 

toplam 1,4 hektar alanı kaplamaktadır. 

Afanlı (Sarıtaş) Deresi : 

Afanlı deresi için 50 yıl yinelemeli periyod döneminde taşkın olayı yaşanmamıştır. Bu durum 

nehir ve köprülerin 71,5 m3/s’lik maksimum Q50 akımını geçirebildiğini göstermektedir.  

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodlarda akışın engellenmesine bağlı olarak nehir ağzının 

yanındaki köprünün akış aşağısında küçük çapta taşkın olayları yaşanmaktadır. 

Q100 taşkın alanı 0,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m’lik derinliğiyle yaklaşık toplam 0,2 

hektar alanı kaplamaktadır.  

Q500 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1m’nin üzerinde derinliğiyle yaklaşık 

toplam 0,3 hektar alanı kaplamaktadır. 

Kuruzeytin Deresi : 

Kuruzeytin deresinde 50 yıl yinelemeli periyod içinde akışaşağıdaki köprünün akımı 

engellemesiyle önemli ölçüde taşkınlar yaşanmıştır. Bu köprünün 63,1 m3/s pik akımı 

geçiremediği görülmüştür.  

Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 2 m’lik derinliğiyle yaklaşık toplam 49 

hektar alanı kaplamaktadır.  

Q100 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 2 m’lik derinliğiyle 62 hektar alanı 

kaplamaktadır.   

500 yıl yinelemeli taşkın döneminde akışaşağı kısımda bulunan iki köprü akışı engelleyerek 

taşkına sebep olmaktadır. Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum akış hızıyla ve 2 m’nin üzerinde 

derinliğiyle yaklaşık toplam 80 hektar alanı kaplamaktadır. 
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 Samsun Terme (Miliç(Liman)-Kocaman Dereleri) 

Miliç deresi, Karadeniz’e dökülmeden önce Kocaman deresi ile birleşir.(Şekil 4.10) 

Kocaman ve Miliç Deresi nehir kolu için ayrıntılı profil enkesit tanımları hazırlanmıştır. Bu iki 

nehir kesiti için hidrograflar SOBEK 2B Modeli kullanılarak taşkın alanları incelenmiştir. 

Birleştirilmiş hidrograflar gerçeği yansıtmayan yüksek taşkın alanlarını göstereceği için, 

Kocaman ve Liman (Miliç) hidrografları için ayrı ayrı simulasyonlar hazırlanmıştır. 

 
Şekil 4.10:  Miliç –Liman ve  Kocaman Dereleri 

Kocaman Deresi 

Şekil 4.11;  Kocaman Deresinde 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar için taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

Liman bölgesi 50 yıllık yinelemeli periyod içinde ciddi taşkınlara maruz kalmıştır. Kocaman 

Deresi nehir kesiti 215.8 m3/s’lik Q50 pik akımını taşıyamamış olup Yahyalı Nehri’nin 

devamında Kocaman Nehir kesitinin akış yukarısında su seddeler üzerinden aşmıştır. Aynı 

zamanda Kocaman Nehri’nde biriken sular nedeniyle Miliç Deresi yatağında da taşkınlar 

meydana gelmektedir. Toplam Q50 taşkın alanı 1 m’nin üzerindeki derinliğiyle 277 ha alanı 

kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük kısmında maksimum akış hızı 0.25 m/s iken bazı 

yerlerde 0.4 m/s’ye ulaşabilmektedir. 

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodlarda taşkın daha şiddetli yaşanmakta olup su  daha fazla 

miktarda sedde üzerinden aşmaktadır.  
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Toplam Q100 taşkın alanı 1 m’ye ulaşan derinliklerle 522 ha alanı kaplamaktadır.  

Toplam Q500 taşkın alanı 1 m’nin üzerine çıkan derinliklerle 712 ha alanı kaplamaktadır. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.11: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Kocaman Deresine ilişkin taşkın 

haritaları 

Kocaman Deresine ait daha detaylı taşkın haritaları EK-CD1 içinde yer almaktadır. 

Miliç(Liman) Deresi 

Şekil 4.12; Miliç (Liman) deresi için 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar için taşkın 

tehlike haritalarıgösterilmektedir.  

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.12: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Miliç (Liman) deresine  ilişkin taşkın 

haritaları 

Miliç deresine ait daha detaylı taşkın haritaları EK-CD1 içinde yer almaktadır. 

Miliç deresi 50 yıllık yinelemeli periyod içinde ciddi taşkınlara maruz kalmıştır. Liman nehir 

kesiti 194.6 m3/s’lik maksimum Q50 pik akımını geçirememiş olup sadece Liman nehir 
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kesitinde seddeler üzerinden su aşmıştır. Toplam Q50 taşkın alanı 1 m’nin üzerindeki 

derinliğiyle 327 ha alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük kısmında maksimum akış hızı 

0.25 m/s iken bazı yerlerde 0.5 m/s’ye ulaşabilmektedir. 

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodlarda taşkın daha şiddetli yaşanmaktadır. Toplam Q100 

taşkın alanı 0.5 m/s’lik maksimum akış hızı ve 1 m’lik derinliğiyle 404 ha alanı kaplamaktadır. 

Toplam Q500 taşkın alanı 0.5 m/s’lik maksimum akış hızı ve 1 m’nin üstündeki derinliğiyle 476 

ha alanı kaplamaktadır. 

 Samsun Çarşamba 

Şekil 4.13;  50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Çarşamba bölgesine ilişkin taşkın 

tehlike haritaları gösterilmektedir. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.13: Çarşamba bölgesi için 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodlarda taşkın haritası 

Çarşamba bölgesine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

Çarşamba’da Yeşilırmak ana kanalı 50 yıllık ve 100 yıllık yinelemeli taşkın debilerini herhangi 

bir taşkına sebep olmadan geçirebilmektedir. Nehir yatağının 100 yıl yinelemeli taşkın debisi 

olan 2396 m3/s debiyi geçirdiği detaylı kesit ve yükselti modeli kullanılan model vasıtası ile 

görülmüştür. Ancak 500 yıl yinelemeli taşkınlarda nehir yatağın her iki yanından taşarak 

Çarşamba yerleşim yerinde önemli taşkına sebep olmaktadır. Modelleme sonucu görülen 

taşkın alanları net bir şekilde nehrin tarihi boyunca kullandığı doğal taşkın alanlarını 

göstermektedir. Zamanla yerleşimlerin nehir yatağını belli bir alana sıkıştırması yüzünden 

500 yıl yinelemeli taşkınlarda yer yer derinliği 4 m’ye ulaşan taşkın alanları görülebilmektedir. 

Toplam Q500 taşkın alanı 173 hektarlık alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük bir 
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kısmında maksimum akış hızı 0,5 m/s’nin altındadır ve suyun sedde üzerinden aştığı 

bölümlerde ve bina bloklarının  arasında 1,5 m/s’lik hızlara ulaşabildiği tespit edilmiştir. 

 Samsun Salıpazarı 

Şekil 4.14; Terme Irmağı Salıpazarı ilçe içerisinde 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar 

için hazırlanan taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir. 

Salıpazarında 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar için taşkın gerçekleşmemektedir. Bu 

bize nehir kesitinin 500 yıllık yinelemeli debi olan 1063.2 m3/sn'lik debiyi taşıdığını 

göstermektedir.  

T50 T100 T500 

   

Şekil 4.14: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Salıpazarı bölgesine ilişkin taşkın 
haritaları 

Salıpazarı ilçesi için daha detaylı taşkın haritaları ve akış hızı haritaları EK-CD1 içinde yer 

almaktadır. 

 Samsun Havza 

Şekil 4.15;  50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Havza bölgesine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.15: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Havza bölgesine ilişkin taşkın 

haritaları 
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Havza bölgesine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

50 yıllık yinelemeli taşkın periyodu için, taşkın koruma duvarını da içeren nehir seddeleri her 

iki tarafından aşılmakta ve nehir yatağında taşkın oluşmaktadır. Nehir kesiti 273.1 m3/s 

maksimum akış debisini taşıyamamaktadır.. Toplam Q50 taşkın alanı 3 m’lik taşkın derinliği 

ile 66 ha alanı kaplamaktadır. Maksimum akış hızı 0.25 m/s ile 2 m/s arasında değişiklik 

göstermektedir. 

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyod yaklaşık olarak aynı özellikleri gösterir ancak daha 

şiddetlidir. Toplam Q100 taşkın alanı 3 m/s’lik maksimum akış hızı ve 3 m’nin üzerindeki 

derinliği ile 73 ha alanı kaplamaktadır.  

Q500 taşkın alanı 3 m/s’lik maksimum akış hızı ve 4 m’nin üzerindeki derinliği ile 88 ha alanı 

kaplamaktadır. 

4.2.2.4 Tokat 

 Tokat Merkez  

Şekil 4.16; 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Tokat bölgesine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir.  

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.16: 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Tokat bölgesine ilişkin taşkın haritaları. 
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Tokat  bölgesine ait daha ayrıntılı taşkın haritaları ek EK-CD1 içerisinde yer almaktadır. 

50 yıl yinelemeli taşkın için Tokat bölgesinde halihazırda bazı taşkın olayları meydana 

gelmektedir. Behzat çayının akışyukarı yönünde uygun olmayan şekilde yapılmış birkaç 

köprünün engelleyici etkisi nedeniyle taşkın olayı meydana gelmektedir. Bu köprüler 57.7 

m3/s değerindeki pik deşarjı geçirememektedir.  Daha sonra taşan su nehir kesitlerine paralel 

olarak akışaşağı yönünde kendi taşkın yolunu bulmaktadır. Toplam Q50 taşkın alanı taşkın 

derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 6.7 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

100 yıl yinelemeli taşkın 50 yıl  yinelemeli taşkın ile aynı özellikleri sergilemektedir ancak çok 

daha ciddi bir etkisi söz konusudur. Toplam Q100 taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 

metreye ulaştığı yaklaşık 7.3 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.  

500 yıl yinelemeli taşkın için de Behzat Çayı kolunun akışaşağısında daha aşağılarda kalan 

bölümde de taşkın olayı meydana gelmektedir. Burada da taşkın olayına, maksimum akış 

deşarj değerini geçiremeyen köprülerin engelleyici etkisi neden olmaktadır. 500 yıl yinelemeli 

taşkına ilişkin toplam taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 16 hektar 

civarında bir alanı kaplamaktadır. 

 Tokat Erbaa 

Şekil 4.17; 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Erbaa bölgesine ilişkin taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir.  

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.17: Erbaa bölgesinde 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli dönemler için taşkın haritaları 

Erbaa bölgesine ait daha ayrıntılı daha ayrıntılı taşkın haritaları EK-CD1 içerisinde yer 

almaktadır. 

50 yıllık yinelemeli periyod için taşkın Erbaa’nın içinden geçen kolunun akışaşağı  (Kuzey) 

bölümünde olmuştur. Akışaşağıdaki nehir yatağı 83,9 m3/s’lik maksimum taşkın taşkın 
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debisini geçirememiş ve birçok yerdeki seddelerden su  aşmıştır (Kelkit ana yatağındaki 

kabaran su yüksekliklerinin etkisi bu yan kolda bir rol oynamamıştır). 

Toplam Q50 taşkın alanı 130 ha alanı kaplamaktadır. En büyük taşkın alanında maksimum 

akış hızı 0,25 m/s’ye, aşılan seddelerin bulunduğu lokasyonda ve iç kısımlardaki seddelerde 

ise 1 m/s’ye ulaşmıştır. 

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodlarda taşkınlar aynı özellikleri göstermiştir ancak daha 

şiddetli olmuştur. Toplam Q100 taşkın alanı, 1 m/s’ye yaklaşan maksimum akış hızı ve 2 

m’nin üstündeki derinliğiyle 187 ha alanı kaplamaktadır. 

Toplam Q500 taşkın alanı ise 1 m/s’nin üzerinde maksimum akış hızı ve 2 m’nin üstündeki 

derinliğiyle 264 ha alanı kaplamaktadır. 

 Tokat Turhal 

Şekil 4.18; sırasıyla 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Turhal bölgesine ilişkin taşkın 

tehlike haritaları gösterilmektedir.  

50 yıl yinelemeli periyotta Turhal bölgesinin kuzey tarafında bulunan nehrin akışaşağı 

bölümünde ciddi taşkınlar oluşmuştur. Diğer bölümlerdeki seddelerle karşılaştırıldığında bu 

bölümde seddeler oldukça alçaktır. Nehrin akışaşağısındaki bu bölüm 229 m3/s maksimum 

akış miktarını geçirememektedir ve maksimum su seviyesi seddeleri aşmaktadır.  

Q50 taşkın alanı 2 ya da 3 m’ye ulaşan taşkın derinliğiyle yaklaşık toplam 128 hektar alanı 

kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük bir bölümünde maksimum akış hızı 0,25 m/s iken 

seddelerin aşıldığı lokasyonlarda 0,75 m/s olduğu tespit edilmiştir. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.18: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Turhal bölgesine ilişkin taşkın 

haritaları  
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Turhal bölgesine ait daha detaylı taşkın haritaları EK-CD1 verilmiştir. 

100 yıllık yinelemeli periyotta taşkınlarda 50 yıllık taşkınlar ile aynı özellikler görülmüştür 

ancak daha şiddetli taşkınlar yaşanmıştır. Q100 taşkın alanı 2 ya da 3 m derinlik ile 160 hektar 

alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük bir kısmında maksimum akış hızı 0,25 m/s, bina 

aralarında ve seddelerin aşıldığı lokasyonlarda ise 1 m/s’ye ulaşmaktadır.  

500 yıllık yinelemeli taşkın süresinde Turhal bölgesinin nehir kesitinin akışyukarı bölümünde 

ve ortasında şiddetli taşkınlar yaşanmaktadır. Nehir yatak ve seddeleri 314 m3/s taşkın 

debisini geçirememektedir ve birçok lokasyonda seddelerin aşıldığı tespit edilmiştir. 

Maksimum akış hızı haritası hangi lokasyonlarda seddelerin aşıldığını açıkça göstermektedir. 

Q500 taşkın alanı 2 ya da 3 metre derinliği ile yaklaşık toplam 557 hektar alanı kaplamaktadır. 

Taşkın alanının büyük bir kısmında maksimum akış hızı 0,25 m/s, seddelerin aşıldığı 

lokasyonlarda ve bina bloklarının arasında 1,5 m/s’dir. 

4.2.2.5 Yozgat 

 Çekerek Kazankaya  

Şekil 4.19; Kazankaya bölgesinde 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar için taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.19: 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Çekerek Irmağı Kazankaya 

bölgesine ilişkin taşkın haritaları 

Çekerek Irmağı bölgesi için daha detaylı taşkın haritaları ve akış hızı haritaları EK-CD1 

içinde yer almaktadır. 
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50 yıllık yinelemeli taşkın periyodu için, nehir seddesi bazı bölgelerde aşılmakta ve taşkın 

oluşmaktadır. Nehir kesiti 373.38  m3/s maksimum debinin üstesinden gelememektedir. 

Toplam Q50 taşkın alanı 2 m’lik taşkın derinliği (taşkın yatağında) ile 6 ha alanı 

kaplamaktadır. Maksimum akış hızı 0.25 m/s ile 2.5 m/s arasında değişiklik göstermektedir. 

100 ve 500 yıllık yinelemeli periyodların özellikleri de benzerlik gösterir ancak maksimum 

taşkın derinliği ve hızında yükselmeler görünür. Toplam Q100 taşkın alanı 3 m/s’lik maksimum 

akış hızı ve 2 m’nin üzerindeki derinliği ile 7 ha alanı kaplamaktadır. Q500 taşkın alanı ise 3.5 

m/s’lik maksimum akış hızı ve 2.5 m’nin üzer indeki derinliği ile 8 ha alanı kaplamaktadır. 

4.2.2.6 Gümüşhane 

 Kelkit 

Şekil 4.20; Kelkit bölgesinde 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyodlar için taşkın tehlike 

haritaları gösterilmektedir.  

Kelkit Nehri’nin yanında bulunan Kelkit bölgesi için 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli periyodlarda 

önemli bir taşkın olayı yaşanmamıştır. 500 yıl yinelemeli taşkın periyodu için küçük çapta 

taşkınlar yaşanmıştır ancak nehir yatağı üzerinde olmuştur. Bu durumda nehir yatağının 

259,8 m3/s maksimum debiyi geçirebileceği anlaşılmaktadır. 

T50 T100 T500 

   
Şekil 4.20: Kelkit bölgesinde 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli dönemler için taşkın haritaları 

Kelkit bölgesi için daha detaylı taşkın haritaları ve akış hızı haritaları EK-CD1 içinde yer 

almaktadır. 

4.3 TAŞKIN RİSK HARİTALARI 

4.3.1 Giriş 

Taşkın risk haritaları, taşkın ve taşkınla ilgili risklere maruz kalan bölgeler hakkında bilgi 

sahibi olmak için kullanılmaktadır. Böylece ulusal ve yerel yönetimler (devlet kuruluşları, 

belediyeler, vb.) bu haritaları alarak taşkın yönetim planlarını uygular, halkı taşkınlara karşı 
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uyarabilir, alacağı önlemlerle koruyabilir. Risk haritaları risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve 

risk iletişimi gibi konularda da kullanılmaktadır. 

Bu proje kapsamında 3 farklı yinelemeli debiye göre hazırlanan taşkın tehlike haritaları 

doğrultusunda insan sayısı, ekonomik aktivite düzeyi, kritik tesisler, olası ekonomik zararlar 

ve taşkında yaşanabilecek çevresel zararın boyutunun belirlendiği taşkın risk haritaları 

hazırlanmıştır. 

Taşkın risk değerlendirmesi, taşkının olası en olumsuz etkilerinin analizidir.  Taşkın riski ve 

hasarının değerlendirilmesinin ana amacı insan güvenliği, alandaki çevresel özelliklerin 

bakımı için taşkın önleme kararlarının desteklenmesi ve kamu ve özel sektör altyapısında 

ticari ve diğer ekonomik faaliyetlerde hasarın önlenmesidir.  Taşkın tehlikesinden olası riske 

(tehlike ve sonuçları) geçiş, en riskli alanların hangilerinin olduğuna ve alınacak tedbirlerin 

neler olduğuna karar verilmesine olanak sağlamaktadır.  

Bu araştırma için, üç farklı unsur seçilmiştir:  

 Taşkından etkilenen nüfus, 

 Taşkının binalara ve içeriğe verdiği zarar,  

 Etkilenen stratejik yapılar ve altyapı. 

Bu unsurlar aşağıdaki nedenlerle seçilmiştir:  

Tasarımsal olarak, farklı yineleme periyotları için elde edilen taşkın yayılım alanı ve derinlik 

bilgileri taşkın risk haritalarının üretilmesinde temel rol oynamaktadır. Olası hasarların analiz 

edilmesi için havzada seçilen yerleşim yerlerindeki binalarla ve etkilenme olasılığı olan 

stratejik yapılar ve altyapıyla 50, 100 ve 500 yıllık yineleme periyotları için taşkın tehlike 

haritaları çakıştırılmıştır. Seçilen yerleşim yerleri için etkilenen nüfus, taşkın alanlarının 

sınırları dahilinde, mahalle bazında, mevcut olan insanların hakkındaki bilgiler kullanılarak 

tahmin edilmiştir. Tehlike altındaki nüfus, hasar ve stratejik yapıların değerlendirilmesi için 

yapılan analizlerin hangi yerleşim yerlerini kapsadığı Tablo 4.2'de liste halinde 

gösterilmektedir. 
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 Tablo 4-2: Taşkın risk değerlendirmesine dahil edilen taşkın yineleme periyotları ve yerleşim 
yerlerinin seçimi (“ √” ile gösterilmiştir). 

Yerleşim yeri Q50 Q100 Q500 Q1000 
Amasya − −    
Carsamba − −    
Çorum        
Erbaa        
Havza (Tersakan Ana Kol) − −    
Havza (Hacıosman Yan Kolu)* − −    
Kazankaya Önemli taşkın alanı yoktur  
Salipazarı Önemli taşkın alanı yoktur  
Kelkit Önemli taşkın alanı yoktur  
Miliç Liman        
Miliç Kocaman        
Samsun Terme Çayı* −      
Samsun Kürtün Deresi* −       
Samsun Mert Irmağı* −       
Samsun Doğu-A (PO Yanı) − −    
Samsun Doğu-B1 (Selyeri D.)        
Samsun Doğu-B2 (Gelemen D.)        
Samsun Doğu-C (Abdal D.) −      
Samsun Batı        
Tokat  Merkez − −    
Turhal        

 
* Mert Irmağı, Terme Çayı, Havza Hacıosman ve Kürtün dereleri için yapılan risk analizinde 
kullanılan tehlike haritaları, 2013 yılında DSİ tarafından hazırlanan “Taşkın Tehlike 
Alanlarının Belirlenmesi” planlama raporlarından alınmıştır. 

Gelecek iki alt bölümde, bu projede kullanılan taşkın tehlike verileri hakkında bilgiler 

verilmekte ve maruz kalma değerlendirmesi için mevcut veriler sunulmaktadır.  Bölüm 4.4’te 

tehlikeye açık olma (ve risk) değerlendirmesi için yaklaşımlar sunulmaktadır.  

4.3.2 Tehlike Verileri 

Mevcut araştırmada, taşkın tehlikesi verileri, farklı yineleme periyotları için taşkın yayılım 

alanı ve derinlikleri hakkında bilgi sağlayan taşkın tehlike haritalarından elde edilmiştir.  

Maruz kalma düzeyinin belirlenebilmesi için, imar planları ve hali hazır haritalardan elde 

edilen nesne tabanlı bilgiler kullanılmıştır. Tehlikeye açık olma düzeyinin belirlenebilmesi için 

ise, Avrupa ülkelerindestandart hasar fonksiyonlarından türetilen, taşkın derinlik-hasar 

fonksiyonları kullanılmıştır.  

 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

 
4-28 

4.3.3 Maruz Kalma Verileri 

Tehlikeye açık olmalarına bağlı olarak, bir taşkın tarafından etkilenme olasılığı olabilen belirli 

bir değere sahip unsurlar veya varlıklar mevcuttur (Messner ve arkadaşları, 2007). Maruz 

kalma değerlendirmesinde, maruz kalan varlıklar tanımlanmaktadır.   

Maruz kalmanın açıklanması için, üç unsur tanımlanmıştır:  

 Nüfus, 

 Binalar ve içerik,  

 Stratejik yapılar ve altyapı. 

Bu üç unsur için, Tablo 4.2’de listelenen her bir yerleşim yerine ait veriler, ilgili kuruluşlardan  

sağlanmıştır.  

4.4 RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ 

Taşkın riski genel olarak taşkın tehlikesi, maruz kalma ve tehlikeye açık olmanın sonucu 

olarak tanımlanmakta olup (bkz. Şekil 4.21) genellikle parasal anlamda ifade edilmektedir.  

Taşkın tehlikesi olumsuz etkilere neden olan bir taşkın olayının olasılığı ve büyüklüğü olarak 

tanımlanmaktadır (IPCC, 2012; Kron, 2002). Maruz kalma, taşkına eğilimli alanın sınırları 

içerisindeki konumları nedeniyle bir taşkından olumsuz yönden etkilenme olasılığı olabilen 

unsurlar veya varlıklara gönderimde bulunmaktadır.  Maruz kalma örneğin; insanlar, 

nesneler, altyapı ve genel ekonomiye ek olarak çevresel kaynaklar veya ekosistemler ve 

kültürel veya toplumsal varlıklar gibi maddi olmayan varlıkları içerebilmektedir (IPCC, 2012; 

UNISDR, 2011; Kron, 2002). Tehlikeye açık olmanın izah edilmesi için, hasar fonksiyonları 

(genellikle taşkın derinliğini içeren) kullanılmaktadır.  

 
Şekil 4.21: Risk kavramı (IPCC, 2012'den uyarlanmıştır) 

Tehlike değerlendirmelerinde en yaygın olarak kullanılan parametreler, taşkın yayılım alanı 

ve derinliğidir (Messner ve arkadaşları, 2007).  Aynı zamanda, risk tabanlı bir 

Tehlikeye açık olma

Maruziyet

AFET
RİSKİ

Meteorolojik
ve İklimsel 
Olaylar
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değerlendirmede, taşkın tehlikesi farklı yineleme periyotları için tahmin edilir. Böylece değişik 

olasılık ve büyüklüklerle sahip bir dizi taşkın olayı için derinlik ve boyutlar saptanmış olur.  

(Messner ve arkadaşları, 2007).  

Her bir yineleme periyodu için potansiyel taşkın etkileri değerlendirilmektedir.  Hasar-olasılık 

eğrisi yineleme periyotları ve zararların haritası çıkartılarak elde edilebilmektedir.  Eğrinin 

altındaki alan, taşkın riskini temsil etmektedir (Verkade ve Werner, 2011; Lugeri ve 

arkadaşları, 2010; Messner ve arkadaşları, 2007; USACE, 1994) (Şekil 4.22). Doğrudan 

maddi hasarlar parasal anlamda değerlendirilirkenbeklenen yıllık zarar (BYZ) olarak ifade 

edilmektedir (Verkade ve Werner, 2011).   

Beklenen yıllık zarar olarak taşkın riski aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilmektedir:  

BYZ = � D(P)dP
1

0
 

burada P bir taşkın olayının yıllık aşılma olasılığıdır ve D(P) o taşkın olayı için hesaplanan 

taşkın zararıdır  (Verkade ve Werner, 2011). 

 

Şekil 4.22: Zarar-olasılık eğrisi (a) kuramsal değerler ve (b) çeşitli yineleme periyotları ile 
ilgili ayrı bir değerler dizisi için tahmin edildiği şekliyle zarar-olasılık eğrisi (Lugeri 
ve arkadaşları 2010).  

Yukarıdaki Şekil 4.22 a'da belirtildiği gibi, gerçek taşkın riski düzgün bir eğridir.  Farklı 

yineleme döngüleri için farklı etkiler (hasarlar, etkilenen insanlar) tahmin edilerek, eğri 

yaklaşık olarak değerlendirilebilmektedir (Şekil 4.22 b).   

Zarar 

yineleme 
 

Zarar 

yineleme 
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4.4.1 Etkilenen Nüfus Değerlendirmesi 

Taşkınların insanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi genellikle su altında kalan bir 

alanın sınırları içerisinde etkilenme olasılığı olan insanların sayısı tahmin edilerek 

gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, farklı yineleme periyotlarında su basan alanlarda mevcut 

olan nüfusun büyüklüğü hakkındaki veriler, maruz kalmanın temsil edilmesi için 

kullanılmaktadır.  Belirli bir taşkın olayının boyutuyla nüfus verilerinin mekânsal kesişmesi 

taşkına maruz kalan nüfusun bir tahminini vermektedir.  

Etkilenen nüfusun değerlendirmesi için risk hesabı, farklı yineleme periyotlarına ait taşkın 

tehlike haritaları ile seçilen yerleşim yerlerindeki mevcut nüfus haritalarının üst üste 

bindirilmesiyle yapılmaktadır. Farklı bölgeler için mevcut nüfusun büyüklüğü hakkındaki 

veriler, taşkın tehlikesinin analiz edildiği yerleşim yerleri için mevcuttur (bakınız Bölüm 4.3.2). 

Mahalleler için bilgiler kullanılarak, su basan alanlarda mevcut olan gerçek insan sayısının 

makul bir tahmini yapılabilmektedir.  Bir yerleşim yerlerinde etkilenen toplam insan sayısı N  

basit bir çarpma işlemiyle hesaplanmaktadır:  

 

burada m mahallelerin sayısıdır, a f,i su basan alandır, A i şehrin bir mahallesinin toplam 

alanıdır ve Po mahallede mevcut olan toplam nüfusu temsil etmektedir. 

4.4.2 Taşkının Binalara, İçeriklerine ve Diğer Arazi Kullanım Sınıflarına Verdiği Hasar 

Bir hasar modelleme yaklaşımı kullanılarak, taşkın nedeniyle meydana gelen parasal 

hesabın yapılması mümkün olmaktadır. Derinlik-hasar 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, bina hasarları ve ev içerikleri nedeniyle olası parasal 

kayıplar büyük ölçekli hasar tahmini için geliştirilen derinlik-hasar fonksiyonları temel alınarak 

hesaplanmaktadır.  

Bilindiği üzere, an itibariyle Türkiye'de taşkınlar için herhangi bir derinlik-hasar fonksiyonu 

geliştirilmemiştir. Bu nedenle, farklı Avrupa ülkelerinden kapsamlı bir fonksiyonlar 

araştırmasından elde edilen fonksiyonlar uygulanmıştır (Huizinga, 2007) Şekil 4.23. Bu 

araştırmada, Türkiye dahil olmak üzere tahsis edilen herhangi bir fonksiyonun olmadığı 

ülkeler için ortalama fonksiyonlar oluşturulmuştur. Bu yöntem ile farklı hasar kategorileri için, 
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derinlik-hasar bağıntılarının tahmin edilmesi amacıyla ortalama fonksiyonlar elde 

edilmektedir. Bu kategoriler konut, ticaret, sanayi, altyapı ve tarımdır. 

Bu farklı fonksiyonlar farklı hasar türleri için uygulanabilmesine rağmen, sadece iki 

fonksiyonun uygulanması seçilmiştir. 

• 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. 

Aşağıdaki kayıp fonksiyonu her bir yineleme periyodundaki zararların hesaplanması için 

uygulanmaktadır: 

 

burada m hasar kategorilerinin sayısıdır,  n taşkın alanında mevcut olan nesnelerin sayısıdır,   

αi (hr) taşkın seviyesine (h) bağlı olan hasar fonksiyonudur ve Dmax her bir hasar kategorisi 

için azami zarar miktarıdır.  A, ilgili binanın temelinin ya da arazinin denk geldiği gridin 

hücresel alanıdır.  

 
Şekil 4.23: Bina ve tarım kategorileri için hasar fonksiyonu ( Huizinga, 2007). 

Huizinga (2007) konut binaları için azami   586 TL/m2'lik (bu hasar miktarı hem binayı hem de 

nesnelerin envanterini içermektedir) ve tarım alanları için 0.59 TL/m2'lik bir hasar miktarı 

vermektedir (1 euro=3.10 TL alınmıştır).  Bu değerler iki adımda düzeltilmiştir: 
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1. İlk olarak, konutlar için bir yoğunluk düzeltme çarpanı uygulanmaktadır. Huizinga (2007) 

tarafından yapılan araştırmadan elde edilen azami hasar değeri toplam bir kentsel alan 

matrisini temel almaktadır. Ancak bu araştırmada binaların temel alanları 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşım daha hassastır çünkü diğer veri tabanlarında (örneğin 

CORINE arazi kullanımı) bulunduğu şekliyle ortalama matristen ziyade binaların gerçek 

konumu kullanılmaktadır ve bu suretle daha doğru taşkın derinlikleri bulunmaktadır. Bu 

araştırmadaki şehirlerde, kentsel yapılaşmada bina oturum alanlarının ortalama bina 

temel alanlarının 4 katı olduğu tahmin edilmektedir ve bu nedenle azami hasara 4'lük bir 

düzeltme katsayısı uygulanmaktadır. Bu düzeltmeye tarım alanları için gerek 

duyulmamaktadır çünkü bu analiz zaten kesintisiz 100 x 100 metre grid hücrelerini temel 

almaktadır. 

2. Huizinga'nın (2007) araştırmasından elde edilen değerlerin GSYH (Gayrisafi Yurt İçi 

Hasıla) verilerinin mevcut olduğu en son yılla yani 2013 yılıyla karşılaştırılabilir hale 

gelmesi için Türkiye'deki refah artışları için bir düzeltme uygulanmaktadır.  

Aşağıdaki Tablo 4.3'te sırasıyla listelendiği gibi konut binaları ve diğer tüm alanlar için  

3134 TL/m2 ve 0.787 TL/m2 'lik azami hasarlar kullanılmaktadır. 

Tablo 4-3: Güncel (2013) değerler için azami hasar değerlerinin düzeltmesi (Huizinga, 
2007'den asıl değerler, Dünya Bankasından kişi başına düşen GSYH verileri 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD) *SAP: Satın alma 
paritesi 

 

  

Hasar 
çeşidi 

Azami 
hasar 

(Huizinga 
2007) 

[tl/m2] 

Yoğunluk 
faktörü [-

] 

Maksimum 
oturum 

alanı fiyatı 
[€/m2] 

GSYH 
2007 

[$SAP]* 

GSYH 
2013 

[$SAP]* 

GSYH 
faktör 

[-] 

Maksimum 
Hasar 
 2013 

[tl/m2] 

Konut 586 4 2343 14040 18782 1.338 3134 

Tarım 0.59 1 0.59 14040 18782 1.338 0.787 
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4.4.3 Beklenen Yıllık Ortalama Etkiler 

Farklı yineleme periyotlarına sahip taşkınlardan kaynaklanan  toplam etkiler (etkilenen 

toplam insan sayısı ya da toplam bina zararları), beklenen yıllık ortalama insan sayısı veya 

beklenen yıllık ortalama zararlar olarak da ifade edilebilmektedir. Hesaplama için, üç 

yineleme periyodunun bu alanlar için olası tüm etkileri (düşük ve yüksek uç değerler) 

kapsamaya yeterli olduğu varsayımında bulunulmuştur.  Beklenen rakam ne kadar yüksek 

olursa ilgili yerleşim yerleri için tahmini taşkın riski o kadar yüksek olmaktadır.  Etkilenmesi 

beklenen yıllık ortalama insan sayısının tespit edilmesi için uygulanmış olan hesaplama 

yöntemi aşağıda sunulmaktadır. Bu yöntem yıllık ortalama zararın elde edilmesi için de 

aynen kullanılmıştır. 

Etkilenmesi beklenen yıllık nüfus (EBYN) aşağıdaki formülle özetlenebilmektedir:  

EBYN = �
1

50
−

1
100

�  ∙ N50 + �
1

100
−

1
500

�  ∙ N100 + �
1

500
−

1
1000

�  ∙ N500 + 

1/2 ∙ ��
1

50
−

1
100

� ∙ (N100 − N50) + �
1

100
−

1
500

� ∙ (N500 − N100)� 

burada N50, N100, N500  sırasıyla 50, 100 ve 500 yıllık yineleme periyotları için etkilenen 

nüfusun tahmini rakamlarıdır. Benzer şekilde yukarıdaki formülde Nx yerine Dx koyularak 

beklenen yıllık ortalama zarar da hesaplanmaktadır. 

4.4.4 Stratejik Yapıların ve Altyapının Taşkın Hasar Değerlendirmesi  

Farklı hassas nesne ve altyapı türleri için, farklı yineleme periyotlarında etkilenenlerin sayısı 

için de değerlendirme yapılmıştır. Mevcut veriler kullanılarak, aşağıdaki stratejik yapılar ve 

altyapı türlerinin yerinin değerlendirilmesi mümkün olmuştur.  

 Okullar 

 Hastaneler 

 Yollar 

 Enerji hatları 

 Elektrik trafo santralleri  

 Demiryolları 

 Atıksu tesisleri 

 Su depolama tankları 
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Bu nesneler için kullanılan veriler Bölüm 4.3.2'da tartışılmıştır.  

4.4.5 Farklı Taşkın Etkileri ile Risk Haritalarının Üretimi 

Taşkının toplam etkisine işaret edilmesi amacıyla, etkilenen kişiler ve parasal hasarlar 

(zararlar) için sonuçlar bir haritada birleştirilmektedir. Bu birleştirme genellikle, çoklu ölçütleri 

olan bir yaklaşım kullanılarak taşkın tehlikesi değerlendirmesinde uygulanmaktadır (bakınız 

Meyer ve arkadaşları, 2009; Meyer ve arkadaşları 2013). Çoklu ölçütler, ölçütlerin 

toplanamayan birimlerle (örneğin hem parasal değerler hem de parasal olmayan değerler) 

birlikte tanımlanması amacıyla birleştirilmektedir. Burada bu yöntem etkilenen insanların 

sayısı ile bina ve diğer arazi kullanımlarındaki parasal hasarlara uygulanmaktadır. 

Tekrarlama dönemi başına, aşağıdaki haritalar yardımıyla risk haritaları üretilmiştir. 

• Taşkından etkilenebilecek insanların sayısının haritası (bakınız Bölüm 2.5.1); 

• Parasal hasarların haritası (bakınız Bölüm 2.5.2), aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 Taşkının binalara ve içeriğe verdiği hasarlar; 

 Su basan diğer arazi kullanımlarında (binalar değil) hasarlar. 

Zarar haritasının ve etkilenen nüfusun haritasının birleştirilmesi şu şekilde yapılmaktadır: 

Zarar haritasından ve etkilenmiş insan sayısı haritasından bilgiler sınıflandırılmakta olup 

sınıfların her bir birleşimine bir etki seviyesi atanmaktadır. Etki seviyelerinin bulunması için 

kullanılan matris aşağıdaki   Tablo 4.4'de belirtildiği şekilde tanımlanmaktadır. Etkilenmiş  

insanların sayısı ile binalar ve arazilerdeki parasal hasarlardan oluşan iki etki kategorisine 

beş sınıf atanmaktadır. Her iki kategori arasında herhangi bir ağırlıklandırma 

kullanılmamaktadır. 

Tablo 4-4: Taşkın risk haritası için matris         

 

 

 

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)
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Son olarak, aşağıdaki beş etki seviyesi tanımlanmaktadır: 

1. Çok yüksek 

2. Yüksek 

3. Orta; 

4. Düşük 

5. Çok düşük 

Risk haritalarının temel olarak görsel sunum ve yüksek tehlike arz eden alanların 

algılanmasına hizmet ettiğine dikkat edilmelidir. Bu haritalar nitelik belirten haritalardır. 

Bununla birlikte, etkilenen insanların sayıları ve binalar ve içerikte ve diğer arazi 

kullanımlarında parasal hasarlar hakkındaki ayrı ayrı nicel sonuçlar Taşkın Risk Yönetim 

Planı içinde uygulanacak farklı kararlar için önemlidir. Örneğin, etkilenen insanlar için 

hazırlanan haritalar ve analizler, insanların tahliyesine ve ne şekilde yardımların organize 

edileceğine işaret etmektedir. Parasal hasarlar hakkındaki haritalar ve analizler gerekli 

taşkından korunma ve yatırım seviyeleri hakkındaki kararlar hakkında bilgi verebilmektedir . 

4.5 SONUÇLAR 

4.5.1 Etkilenen Nüfus  

Her bir şehir için, etkilenen insanların sayısı; farklı yineleme periyotları için taşkın yayılım 

alanlarının nüfus dağılım verileri ile üst üste bindirilmesiyle bulunmuştur. Şekil 4.24'de 

Amasya şehri için bu yaklaşım ile hazırlanan harita örnek olarak verilmektedir. Farklı 

yerleşim yerleri ve taşkın yineleme periyotları için tahmini etkilenen nüfus (2014 nüfus 

durumunu temel alan nüfus) ise Tablo 4.5'de verilmiştir. 
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Şekil 4.24: 500 yıllık tekrarlama dönemi boyunca Amasya şehri için etkilenen insanların 
sayısının haritası. 
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Tablo 4-5: Farklı yerleşim yerleri ve taşkın yineleme periyotları için tahmini etkilenen nüfus 
(2014 nüfus durumunu temel alan nüfus) 

 

4.5.2 Binalar ve Diğer Arazi Kullanımlarında Taşkın Zararı 

Her bir yerleşim yeri için, taşkınlardan dolayı binalarda ve içeriklerinde oluşan hasarlar ile 

diğer arazi sınıflarında oluşan hasarları gösteren zarar haritaları yapılmıştır. Amasya şehri 

için 500 yıllık yineleme periyodu olan taşkında oluşan örnek zarar haritası Şekil 4.24’de 

gösterilmektedir.  Bir hektarlık alandaki nesneler (konutlar) 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 edilmiştir. 

Bu, doğrudan hasar için toplam parasal değerleri içeren bir taşkın zarar haritasına yol 

açmaktadır.  Yerleşim yerlerinin tamamı ve yineleme periyotları için taşkın zarar haritaları Ek-

CD2'ye dahil edilmiştir.  

Tablo 4.6'da farklı yerleşim yerleri ve farklı yineleme periyotları için tahmini zararlar 

verilmektedir.  Bu tahminlerde yüksek doğruluk izleniminin engellenmesi amacıyla rakamlar 

milyon TL'lere yuvarlanmıştır.  

Yerleşim Q50 Q100 Q500 Q1000 
Amasya Merkez - - 19285 - 
Çarsamba - - 14093 - 
Çorum Merkez 9933 10889 12350 - 
Erbaa 314 418 587 - 
Havza (Tersakan Ana Kol) - - 761 - 
Havza (Hacıosman Yan 
Kolu) 

- - 565 - 

Miliç Liman  401 1232 1626 - 
Miliç Kocaman 1231 1325 1407 - 
Samsun Terme Çayı - 16680 17501 - 
Samsun Kürtün Deresi - 743 1433 1645 
Samsun Mert Irmağı - 6119 10254 14733 
Samsun Doğu-A (PO 
Yanı) 

- - 24 - 

Samsun Doğu-B1 (Selyeri 
D.) 

957 1585 3367 - 

Samsun Doğu-B2 
(Gelemen D) 

2679 3548 4219 - 

Samsun Doğu-C (Abdal 
D.) 

- 2182 3999 - 

Samsun Batı 8082 9664 12349 - 
Tokat Merkez - - 6631 - 
Turhal 1213 1718 10355 - 
Toplam 24810 56103 120706 16378 
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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

Şekil 4.25:  500 yıllık yinelemeli taşkında Amasya için taşkın zarar haritası. 

Tablo 4-6: Farklı şehirler ve taşkın yineleme periyotları için mevcut binalar, içerikleri ve arazi 
sınıflarındaki tahmini hasarlar [Milyon TL] 

 

Şehir Q50 Q100 Q500 Q1000 
Amasya Merkez - - 118.4 - 
Çarsamba - - 249.9 - 
Çorum Merkez 137.6 164 199.3 - 
Erbaa 0.99 2.23 4.7 - 
Havza (Tersakan Ana Kol) - - 37.8 - 
Havza (Hacıosman Yan Kolu) - - 27.4 - 
Miliç Liman  0.53 1.085 2.6 - 
Miliç Kocaman 0.93 1.147 1.7 - 
Samsun Terme Çayı - 271.4 343.9 - 
Samsun Kürtün Deresi - 9.4 30.2 45.3 
Samsun Mert Irmağı - 297 420 600 
Samsun Doğu-A (PO Yanı) - - 4.62 - 
Samsun Doğu-B1 (Selyeri D.) 16.4 53.2 190 - 
Samsun Doğu-B2 (Gelemen D) 40.1 96.2 207.9 - 
Samsun Doğu-C (Abdal D.) - 20.8 105.7 - 
Samsun Batı 106 122.8 153.1 - 
Tokat Merkez - - 75.6 - 
Turhal 3.1 8.06 87 - 
Şehirler toplamı 306 1047 2260 645.3 
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4.5.3 Beklenen Yıllık Ortalama Etkiler 

Yıllık ortalama etkilenen insan sayısı  

Taşkından etkilenen yıllık ortalama insan sayısı Tablo 4.7'de verilmektedir. Etkilenmesi 

beklenen insan sayısının en yüksek olduğu yerler Samsun ve Çorum illeridir.  Yeşilırmak 

nehri havzasında incelenen yerleşim yerlerinde yıl başına etkilenmesi beklenen ortalama 

toplam insan sayısı yaklaşık 1240'dır.  Proje kapsamında toplanan verilere göre, Yeşilırmak 

havzasında yaklaşık olarak 2.36 milyon insan yer almaktadır.  Öyleyse, belirli bir yılda 

etkilenen toplam insan sayısı oranı havzanın tamamı için yaklaşık olarak %0.05'dir. Fakat 

ayrı ayrı yerleşim yerlerinde çok daha yüksektir. 

Tablo 4-7: Etkilenmesi beklenen yıllık ortalama nüfus. 

 

Beklenen yıllık ortalama zarar miktarı 

Etkilenmesi beklenen nüfus sayısına benzer olarak beklenen yıllık ortalama zarar miktarı her 

bir yerleşim yeri için hesaplanmaktadır. 

Tablo 4.8'de ayrı ayrı yerleşim yerleri için beklenilen yıllık ortalama hasarlar ve Yeşilırmak 

nehir havzasında incelenen yerler için toplam gösterilmektedir. Rakamlar bin TL'ye 

yuvarlanmıştır.  

Yerleşim yeri Etkilenen İnsan sayısı/yıl 
Amasya Merkez 96 
Çarsamba 70 
Çorum Merkez 209 
Erbaa 8 
Havza (Tersakan Ana Kol) 4 
Havza (Hacıosman Yan Kolu) 3 
Miliç Liman  21 
Miliç Kocaman 25 
Samsun Terme Çayı 238 
Samsun Kürtün Deresi 14 
Samsun Mert Irmağı 111 
Samsun Doğu-A (PO Yanı) 0.12 
Samsun Doğu-B1 (Selyeri D.) 36 
Samsun Doğu-B2 (Gelemen D) 66 
Samsun Doğu-C (Abdal D.) 40 
Samsun Batı 189 
Tokat Merkez 33 
Turhal 73 
Şehirler toplam: 1237 
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Tablo 4-8: Binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki beklenen tahmini yıllık ortalama zararlar. 

Yerleşim yeri Beklenen zarar 
 [1000TL/yıl] 

Amasya Merkez 592 
Çarsamba 1249 
Çorum Merkez 3161 
Erbaa 48 
Havza (Tersakan Ana Kol) 189 
Havza (Hacıosman Yan Kolu) 137 
Miliç Liman  25.4 
Miliç Kocaman 23.3 
Samsun Terme Çayı 4162 
Samsun Kürtün Deresi 251 
Samsun Mert Irmağı 4953 
Samsun Doğu-A (PO Yanı) 23.1 
Samsun Doğu-B1 (Selyeri D.) 1511 
Samsun Doğu-B2 (Gelemen D) 2105 
Samsun Doğu-C (Abdal D.) 715 
Samsun Batı 2402 
Tokat Merkez 378 
Turhal 522 
Yerleşim yerleri toplamı 22448 

 

Ortalama olarak, Yeşilırmak havzasında göz önünde bulundurulan bu yerleşim yerlerindeki 

taşkın nedeniyle beklenilen yıllık ortalama zarar yılda yaklaşık olarak 22.45 milyon TL'dir.  

Bazı yerleşim yerleri, tablodan açıkça görüldüğü gibi, bu parasal riske, diğerlerinden çok 

daha fazla katkıda bulunmaktadır.  Özellikle Çorum ve Samsun Merkez (Doğu, Batı, Mert, 

Kürtün ) illeri hasarlar bağlamında yüksek tehlike alanlarıdır.  Beklenilen yıllık zararlar bu iller 

için sırasıyla 3 milyon TL ve 6.7 milyon TL'dir. 

Amasya için yıllık ortalama beklenen zarar haritası Şekil 4.26’da gösterilmiştir.  

Diğer şehirler için hazırlanan yıllık beklenen zarar haritaları EK-CD2'de  verilmiştir. 
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Şekil 4.26: Amasya için yıllık beklenen zarar haritası 

 

4.5.4 Stratejik Yapılar ve Altyapı 

Aşağıdaki tablo 4.9'da, Yeşilırmak Nehir havzası için farklı taşkın yineleme periyotlarında 

etkilenen toplam stratejik yapı ve altyapı sayısı özetlenmektedir. Analizden, özelikle 500 yıllık 

yineleme periyotlarında birçok okulun taşkın tehlikesi altında olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir.  Ulaşım altyapısı anlamında, 500 yıllık yineleme periyotlarında bu incelemede 

birçok yol ve sadece aşırı taşkın seviyelerinde demiryolu hatları tehlike altındadır. Atıksu 

arıtma tesislerine ilaveten su depolama tankları, trafo istasyonları ve hastaneler nispeten 

güvenli olarak iskân edilmektedir. 
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Tablo 4-9: Yeşilırmak nehri havzasının tamamı için tahmini etkilenmiş stratejik yapılar ve 
altyapı. 

 Q50 Q100 Q500 
Okullar 9 34 81 
Hastaneler 0 3 13 
Yollar [km] 47 232 347 
Enerji hatları [km]  10 11 15 
Trafo istasyonları 4 25 67 
Demiryolları [km]  0 0 19 
Su depolama tankları 1 1 14 
Atıksu tesisleri 0 4 9 

4.5.5 Taşkın Risk Haritaları  

Aşağıdaki Şekil 4.27 'de taşkın hasarları ile etkilenen insan sayısının birlikte ifade edildiği  

taşkın risk haritası örneği verilmektedir. Diğer şehirler için hazırlanan taşkın risk haritaları EK-

CD2'de  verilmiştir  

 
Şekil 4.27: 500 yıllık yineleme periyodunda Amasya için taşkın risk haritası 
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4.6 TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ HAKKINDA VARILAN SONUÇLAR 

4.6.1 Tahmin Edilen Etkilerin Özeti  

Taşkın riski Yeşilırmak nehir yatağı boyunca eşit olmayan bir şekilde dağılmaktadır.  Taşkın 

etkileri, etkilenen insanların sayısı, zararlar, etkilenen stratejik yapılar ve altyapı bağlamında 

tahmin edilmiştir. Ayrıca Kazankaya, Kelkit ve Salıpazarı gibi yerlerde taşkınların sınırlı 

olacağı tahmin edildiğinden taşkın etkilerinin bu yerleşimler için herhangi bir analizi 

yapılmamıştır.  

Havzadaki taşkından etkilenen insanların beklenilen yıllık sayısı bağlamında, Samsun Batı, 

Çorum ve Terme tehlikenin en fazla olduğu yerleşim yerleridir.   

Genel olarak, taşkın gerçekleşen yerleşim yerlerinde, 500 yıllık taşkın senaryosuna göre 

etkilenen nüfusun, Yeşilırmak havzasında incelenen yerleşim yerlerinin toplam nüfusuna 

oranı yaklaşık olarak %8.2'dir. Yıllık ortalama etkilenmesi beklenen nüfusun, toplam nüfusa 

oranı yaklaşık olarak %0,08'dir.  Yine benzer şekilde yıllık ortalama etkilenmesi beklenen 

nüfusun, tüm Yeşilırmak havzası sınırları içerisindeki toplam nüfusa (2.36 milyon) oranı 

yaklaşık olarak %0,05'tür (bakınız Tablo 4.10) 

Tablo 4-10: Yeşilırmak nehir havzasında etkilenen tahmini nüfus. 

Yerleşim yeri Toplam 
nüfus 
(TÜİK 
2014) 

Etkilenebilecek 
azami 

sayı (Q500) 

Yıllık 
etkilenmesi 
beklenen 

kişi 

Etkilenen 
azami 
yüzde 

Yıllık 
etkilenmesi 
beklenen 

yüzde 
Amasya 
Merkez 98,935 19,285 96 19% 0.10% 

Carsamba 136,964 14,093 70 10% 0.05% 
Çorum Merkez 243,698 12,350 209 5% 0.09% 
Erbaa 61,867 587 8 1% 0.01% 
Havza 
(Tersakan ve 
Hacıosman) 

41,959 1,326 7 3.2% 0.02% 

Samsun Terme 
(Miliç Dahil) 72,599 3,033+17,501 

= 20,534 
46+238 
= 284 1.8% 0.03% 

Samsun Doğu-
Batı-Mert-
Kürtün 

620,255 35,916 456 5.8% 0.07% 

Tokat Merkez 137,831 6,631 33 4.8% 0.02% 
Turhal 62,476 10,355 73 16.6% 0.12% 
Toplam 1,476,584 120,977 1,237 8.2% 0.08% 

Hasarlar bağlamında, Yeşilırmak havzasında analiz edilmiş olan yerleşim yerleri için 

ortalama yıllık zararın beklenilen toplam değeri yaklaşık olarak 22.45 milyon TL'dir.  Bu 

zararlar binalar ve içeriklerindeki hasarlar ile çoğunlukla tarımsal arazi kullanım 
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hasarlarından kaynaklanmaktadır. Samsun (Doğu, Batı, Mert Irmağı ve Kürtün Deresi), 

Çorum, Amasya, Terme ve Turhal gibi yerlerde boyutlarına göre şiddetli taşkın ve çok yüksek 

hasarlar yaşanmaktadır. Çorum, Terme ve Samsun Merkez (Doğu, Batı, Mert Irmağı, Kürtün 

Deresi) yerleşim yerleri, sırasıyla yıllık beklenilen 3.2 milyon, 4.2 milyon ve 12 milyon TL’lik 

zararlarla toplam taşkın zararları bağlamında dikkat çekmektedir (bakınız Bölüm 4.5.3).  

Hasarların bu durumu ise, bu yerleşim yerlerinde etkilenen insan sayısı hakkındaki bulgular 

ile aynı doğrultudadır. 

Erbaa ilçesi ve Miliç mahallesi gibi yerlerde taşkın derinlik ve yayılım alanı sınırlı olduğundan, 

oluşan hasarlar da sınırlı kalmaktadır. Miliç’te etkilenmesi beklenen insanların sayısı ile 

binalarda ve içerikte oluşan hasarlar karşılaştırıldığında, hasarların görece az olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeni, geniş alanları su basmasına rağmen, su derinliklerinin 

sahildeki konumu nedeniyle nispeten düşük olmasıdır.  Bu nedenle, hasarlar da düşük 

kalmaktadır. Binalar ve arazi kullanımı için maksimum hasar varsayımının, mutlak hasar 

rakamlarında  önemli düzeyde belirsizliklere neden olduğu da unutulmamalıdır. 

Etkilenen stratejik yapılar ve altyapı bağlamında, hastaneler, demiryolu hatları ve atıksu 

arıtma tesisleri çok aşırı durumlar (Q500 civarında) hariç olmak üzere nispeten güvenli o 

olmaktadırlar. Öte yandan, yerleşim yerlerindeki okullar ve yollar enerji hatlarında olduğu gibi 

50 yıl civarında yineleme periyotları için hâlihazırda önemli derecede etkilenmektedir (bakınız 

Bölüm 2.5.4). 

Beklenilen taşkın hasar değerleri, etkilenen insanlar ve altyapı sadece sınırlı bir yineleme 

dönemi grubu temel alınarak elde edildiğinden bu rakamların çok dikkatle ele alınması 

gerekmektedir. Ayrıca, düşük yineleme periyotlarında (Q50) bazı yerlerde hâlihazırda kayda 

değer etkilerin meydana geldiği açıktır.  

Bu haritalar üzerinde Q50, Q100, Q500 taşkınlarından etkilenebilecek yollar ve demiryolları, 

endüstriyel alanlar, korunan alanlar, köprüler, binalar, sulak araziler ve diğer arazi kullanımı 

çeşitleri gibi çeşitli sosyo-ekonomik unsurlar Tablo 4.11'de gösterildiği şekilde dikkate 

alınmıştır. 
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Tablo 4-11: Taşkın risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirmesinde kullanılan 
sınıflandırma ve kriterler (DHI-WASY, 2012’den modifiye edilmiştir). 

 
SINIFLANDIRMA 

Alt 
Sınıflandırma 

Haritalama Parametreleri 
 

Değerlendirme Parametreleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RİSK 
(Olası Kayıplar) 

 
 
 
 
 
1. İnsan Sağlığı  

 
 
 
 

Nüfus, Konut ve bazı Kritik 
Tesisler 

• Kirlilik yüzünden veya su tedariki 
ve arıtma hizmetlerindeki 
aksaklıklar sebebiyle ortaya 
çıkabilecek  

• Toplum Yerel yönetim ve kamu 
kuruluşları, acil durum müdahalesi, 
eğitim ve sağlık (hastaneler gibi) 
tesisleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Çevre 

 
 
 
 
 
 
 

Mili Park, Tabiat Parkı, Tabiat 
Anıtı, Tabiat Koruma Alanı, 
Yaban Hayatı Koruma Sahası, 
Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası, Sulak Alanlar. 

• Bu tür sonuçlar çeşitli kaynakların 
(nokta ya da yayılma) kirliliği veya 
taşkının hidro morfolojik etkileri 
yüzünden ortaya çıkabilmektedir. 

• Kuş ve Habitat direkti�i 
kapsamındaki korunan alanlar ve 
su kütleleri, yüzme suları veya içme 
sularının çıkarıldığı noktalar 
üzerindeki olumsuz sonuçlar. 

• Taşkın halinde potansiyel kirlilik 
kaynakları, tesisler ya da nokta ya 
da yayılım kaynakları 

• Toprak, biyolojik çeşitlilik, 
hayvanlar ve bitkiler vb. üzerindeki 
diğer potansiyel olumsuz çevresel 
etkiler 

 
 
 
 
 
3. Kültürel Miras 

 
 
 
 

Anıtlar, Mimari Yapılar, 
Müzeler, Sit Alanları. 

• Arkeolojik sit alanları/anıtlar, 
mimari yapılar, müzeler, manevi 
alanlar ve binalar gibi unsurları 
içeren kültürel miras üzerindeki 
olumsuz sonuçlar 

• Geleneksel peyzaj kalıntıları, ankraj 
yerleri veya alanları gibi doğanın ve 
insanların ortak çalışmalarının 
sonucunu yansıtan kültürel 
varlıklar 

 
 
 
 
 
 
4. Ekonomik 

Etkinlikler 

 
 
 
 
 
 

Tarım, Hayvancılık, 
Ormancılık, Balıkcılık, Sanayi, 
Çalışma ve Ticaret Alanları ile 
birlikte tüm Ulaşım Tesisleri. 

 

• Mesken de dâhil olmak üzere 
mülkler üzerindeki olumsuz 
sonuçlar 

• Kamu hizmetleri sağlayan 
kuruluşlar, elektrik üretimi, ulaşım, 
depolama ve iletişim gibi altyapı 
varlıkları üzerindeki olumsuz 
sonuçlar 

• Tarımsal faaliyetler (hayvancılık, 
tarıma elverişli alanlar, bahçecilik), 
ormancılık, maden çıkarma ve 
balıkçılık gibi arazi kullanımları 
üzerindeki olumsuz sonuçlar 

• U� retim, inşaat, perakende, hizmet 
ve diğer istihdam kaynakları gibi 
sektörler üzerindeki olumsuz 
sonuçlar 

 

Tablo 4.11’de verilen sınıf ve kriterlere göre Tablo 4.12 hazırlanmış ve bu bilgiler önemli 

taşkın alanlarında Q50, Q100 ve Q500 taşkınları için Tablo 4.12  ayrı ayrı hazırlanarak EK-

CD4’de (Taşkından Etkilenen Göstergelerin Envanteri) verilmiştir. 
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Tablo 4-12: Taşkın risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirmesi için önemli taşkın 
alanlarından belirlenen bilgiler. EK-CD4’de önemli taşkın alanları için Q50, Q100 
ve Q500 taşkınları alanları içi ve dışı için bu göstergelerin tüm envanteri verilmiştir. 

 
 

 

GENEL BİLGİLER TAŞKIN ALANLARI 

TAŞKININ MEYDANA GELDİĞİ NEHİR 

RİSK                                         
(OLASI 

KAYIPLAR) 

1.İNSAN SAĞLIĞI 

TAŞKINDAN ETKİLENEN KİŞİ 
SAYISI 

ETKİLENEN TOPLAM NÜFÜS (kişi) 
TOPLAM ALAN (ha) 
NÜFUS YOĞUNLUĞU (kişi/ha) 

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLER 

SU TEDARİK OLANAKLARI 
ETKİLENEN SU TEDARİK AĞI 
ETKİLENEN KANALİZASYON AĞI 
ETKİLENEN KUYULAR 
ETKİLENEN YER ALTI SUYU SONDAJ KUYUSU 
ETKİLENEN SAĞLIK TESİSLERİ 

TOPLUM 

ETKİLENEN RESMİ BİNALAR 
ETKİLENEN OKULLAR/EĞİTİM TESİSLERİ 
ETKİLENEN İBADET TESİSLERİ (CAMİLER) 
ETKİLENEN SPOR TESİSLERİ 
ETKİLENEN YURTLAR 
ETKİLENEN LOJMANLAR 
ETKİLENEN ASKERİ TESİSLER 
ETKİLENEN EMNİYET TESİSLERİ 
ETKİLENEN KÜLTÜR/SANAT MERKEZLERİ 

2.EKONOMİK SONUÇLAR 

B41- MÜLKLER 
ETKİLENEN EVLER 
İNŞAAT HALİNDEKİ  BİNALAR 
ETKİLENEN TİCARİ+KONUT 

B42-ALTYAPI 

ETKİLENEN DEMİRYOLU (km) 
ETKİLENEN ŞOSE YOLLAR (km) 
ETKİLENEN TOPRAK YOLLAR (km) 
ETKİLENEN KÖPRÜ VE VİYADÜKLER (km/adet) 
ETKİLENEN ÜSTGEÇİTLER (adet) 
ETKİLENEN HAVALİMANI 
ETKİLENEN LİMAN 
ETKİLENEN TREN GARI (ha/ad) 
ETKİLENEN OTOBÜS TERMİNALİ 
ETKİLENEN TAŞKIN TESİSLERİ (km/adet) 
ETKİLENEN TERSİP BENDLERİ 
ETKİLENEN SEL KAPANLARI 
ETKİLENEN AGİ 
ETKİLENEN MGİ 
ETKİLENEN ELEKTRİK AĞI 
ETKİLENEN BARAJLAR 
ETKİLENEN REZERVUARLAR 
ETKİLENEN SEDDELER 
ETKİLENEN KIYI KORUMA SİSTEMLERİ 
ETKİLENEN HİDROLOJİ YADA METEOROLOJİ İSTASYONLARI 
ETKİLENEN SULAMA YADA TAHLİYE KANALLARI 
ETKİLENEN TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ 
ETKİLENEN TEKNİK ALTYAPI ALANLARI (ha) 
ETKİLENEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 
ETKİLENEN ATIKSU ARITMA TESİS ALANI (ha) 
ETKİLENEN DİĞER HİDROLİK YAPILAR 

B43-KIRSAL ARAZİ KULLANIMI 
ETKİLENEN EKİLEBİLİR ARAZİLER (km2) 
ETKİLENEN SERALAR (ha/adet) 
ETKİLENEN MERALAR (km2) 

B44-EKONOMİK FALİYET 

ETKİLENEN FABRİKALAR 
ETKİLENEN HAYVAN ÇİFTLİKLERİ/AHIRLAR 
ETKİLENEN TAŞ OCAKLARI 
ETKİLENEN GÖLETLER 
ETKİLENEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ/PAZAR YERLERİ (ad/ha) 
ETKİLENEN TİCARİ TESİSLERİ 
ETKİLENEN OTOPARKLAR 
ETKİLENEN OTEL VE TURİZM TESİSLERİ 
ETKİLENEN FUAR ALANLARI (ha/adet) 
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ 
ETKİLENEN KAPLICALAR 
ETKİLENEN TRAFOLAR 
ETKİLENEN ENERJİ NAKİL HATLARI(KM) 

3.KÜLTÜREL MİRAS B31-KÜLTÜREL VARLIKLAR 

ETKİLENEN KLİSELER 
ETKİLENEN MÜZELER 
ETKİLENEN SİVİL MİMARİ YAPILAR 
ETKİLENEN ANITLAR 

4.ÇEVRE 

B22-KORUNAN ALANLAR 

ETKİLENEN ANITSAL TESCİLLİ SİT YAPILARI 
ETKİLENEN ARKEOLOJİK SİT KORUMA ALANLARI 
ETKİLENEN KENTSEL SİT ALANI 
ETKİLENEN ANITSAL SİT ALANI 

B23- KİRLİLİK KAYNAKLARI 

ETKİLENEN SANAYİ TESİSLERİ 
ETKİLENEN PETROL-OTOGAZ TESİSLERİ 
ETKİLENEN POMPA İSTASYONLARI 
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4.6.1.1 Sağlık 

Taşkın, deprem heyelan, kuraklık gibi afetler insanlar üzerinde hem maddi hem de manevi 

yaralar açar. Bu yaraların sarılması için iyileşme süreci zaman alır ve çok yönlü bir yardım 

gerektirir. Maddi ve manevi yaralar karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenirler. Yıkıcı afetler 

sonrası evler, eşyalar ve araçların zarar görmesi ile maddi yaralar oluşabilir ve bu durum 

hayatı devam ettirme konusunda bizi olumsuz etkiler. Ayrıca bu durum stres, güvensizlik 

duygusu ve başka bir takım psikolojik rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. 

Taşkınların neden olduğu zararlar, toplum yaşamını çok çeşitli şekillerde etkilemektedir. Tüm 

dünyada “doğa nedenli olağandışı durumlara” bağlı ölümlerin yarısından fazlası taşkınlara 

bağlıdır. Temelde taşkınların etkileri, kompleks bir yapıya sahiptir. Taşkınların tüm dünyada 

yaygın olarak görülen en belirgin etkileri, insan hayatı ve ekonomi üzerinde kendini 

göstermektedir. 

Yeşilırmak Havzasında olası taşkınların neden olabileceği sağlıkla ilgili kayıpların (riskin) 

belirlenebilmesi için taşkına maruz kalabilecek konut ve hapishaneler dahil, hastane, 

ambulans noktası, sağlık ocağı, yaşlı bakım evi, huzur evi, poliklinikler, dispanserler, 

eczaneler, vb. haritalanarak EK-CD5’de verilmiştir. Bununla birlikte sağlık faktörünün risk 

haritalarında tümüyle değerlendirilebilmesi için diğer alt yapı ile birlikte ilgili kamu tesisleri 

Tablo 4.11’de gösterildiği gibi ele alınmıştır.   

Ayrıca sağlık faktörünün sayısal olarak değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait 

Q50, Q100 ve Q500 haritasında taşkın alanında kalan sağlık öğeleri belirlenerek miktarları 

Tablo 4.13’de verilmiştir. 
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Tablo 4-13: Belli başlı taşkın noktalarındaki sağlık faktörlerinin Q50, Q100 ve (bunların da 
bütünleşik gösterimi olan) Q500 haritalarına göre miktarları. 
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4.6.1.2 Çevre 

Taşkınlar doğanın döngüsü içerisinde gerekli elementlerden bir tanesidir. İnsanlar için yıkıcı 

olan taşkınlar, nehir ekosistemi için bazen destek görevi de görebilmektedir. Taşkınlar temel 

olarak sucul organizma popülasyonlarının konumsal dağılımlarını etkilemekte, nehir ile nehri 

çevreleyen kara arasındaki bağlantıyı sağlamakta, yeraltı suyunu ve sulak alanları 

beslemekte ve yeraltı su seviyesini arttırmakta, pek çok canlı türü için üreme, göç ve yayılım 

olaylarını etkilemektedir. Doğal ortamlarda bozukluklar yaratan taşkınlar sonucunda bazen 

de sucul ortamda yaşayan topluluklar sıfırlanmaktadır. Taşkınların sık yaşandığı havzalarda, 

taşkın olaylarına karşı toleranslı ve mobil olan canlılar baskın olma eğilimindedir.  

Doğal sistemler taşkın sonucu oluşan etkiler karşısında belli bir zaman sonra eski 

dengelerine kavuşmakla birlikte çok büyük taşkınlar sonrasında bu durum geçerli 

olmamaktadır. Özellikle beklenen mevsimlerin dışında yaşanan taşkınlardan sonra, 

ekosistemin fauna dengesi bozulabilmekte ve eski haline gelmesi yıllarca sürebilmektedir.  

Ekolojik denge ve bütünlük açısından önemli türler makroomurgasızlar, balıklar ve nehir 

kenarı bitki örtüsüdür. Bu türler taşkın gibi olayların yarattığı jeomorfolojik sonuçlardan 

etkilenmekte ve bu etkiler nehir kenarı bitki örtüsü üzerinde gözle görülür biçimde olmaktadır.  

Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği çevreyle ilgili kayıpların (riskin) 

belirlenebilmesi için afete maruz kalabilecek su arıtma tesisleri, su şebekesi ve su depoları, 

yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi, katı atık tesisleri, yeniden kazanma tesisi, biyolojik 

işleme, atık yakma ve gömme, tehlikeli atıkların geçici ve/veya yer altına depolanması, vb. 

harita üzerinde EK-CD5’de verilmiştir. Çevre faktörünün risk haritasın da çok karmaşık 

olmaması için alt elektrik ve doğalgaz santralleri, enerji nakil hatları, gibi tehlike içeren 

kullanımlar ilerideki ekonomi bölümünde ele alınmıştır. 

Bununla birlikte çevre faktörünün tümüyle değerlendirilebilmesi için su ve kirletici kaynakları, 

korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile birlikte tehlikeli kullanım tesisleri ve alanlarıyla Tablo 

4.11’de belirtildiği şekilde birlikte ele alınmıştır. Ayrıca çevre faktörünün sayısal olarak 

değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait Q50, Q100 ve Q500 haritasındaki taşkın 

alanlarında kalan çevre öğeleri belirlenerek Tablo 4.14’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4-14: Belli başlı taşkın noktalarındaki çevre faktörlerinin Q50, Q100 ve (bunların 
bütünleşik gösterimi de olan) Q500 haritalarına göre miktarları. 
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4.6.1.3 Kültürel Miras 

Kültürel miras veya kültür varlıkları daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel 

değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasın Korunması Sözleşmesi kültür mirasını/varlıklarını şu üç sınıfta gruplandırmaktadır. 

• Anıtlar: Bu gruba mimari yapılar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, 

mağaralar ve eleman birleşimleri girmektedir. Bu grupta yer alan eserler tarihi veya 

sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olmalıdır. 

• Yapı toplulukları: Bu gruba giren yapı toplulukları bulundukları konum nedeniyle tarihi 

veya sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olmalıdır. 

• Sitler: Bu gruba giren sit alanları ya insan ürünüdür ya da doğal bir şekilde oluşmuştur. 

Ya da bu ikisinin kombinasyonudur. Bu gruba giren sit alanları ya estetik, ya etnolojik ya 

da antropolojik bakımdan evrensel değerlere sahip olmaldır. 

Kültürel miras büyük bir yapboz gibidir. Her eser, her varlık bu resmin yeri doldurulamaz bir 

parçasıdır. Her biri kökenlerimiz, gelişmemiz ve bugünkü yaşamlarımız hakkında bilgi 

vermekte ve diğer kültürleri anlamamıza ve takdir etmemize yardım etmektedir. Bu nedenle 

miras alanlarının korunması hayati önem taşımaktadır. Ancak eşsiz ve yenilenemeyecek 

değerler olan tarihi ve kültürel varlıklar, deprem ve taşkınlar gibi afetlerden, kirlenme ve asit 

yağışları gibi yavaş ilerleyen süreçlerden ve insanlığın diğer faaliyetlerinden kaynaklanan 

risklere maruz kalmaktadırlar.  Bu riskler: 

a) Plansız ve kontrolsüz gelişim, 

b) Çevresel değişimler, 

c) Aşırı sayıda ve yönetilemeyen ziyaretçiler ve 

d) Uygun olmayan ‘koruma’ müdahaleleri olarak genellenebilir. 

Taşkınlar, “çevresel değişimler” riskleri içerisinde de yer almaktadır. Taşkınlar, özellikle 

akarsu çevresindeki tarihi varlıkların uğradığı bir afettir. Edirne, Amasya gibi tarihi 

kentlerimizde anıtlar yüzyıllar boyunca bahar dönemlerinde taşkınlardan etkilenmişler, hızlı, 

güçlü akıntılar, taşkınlar köprü ayaklarında hasarlara neden olmuşlardır. Tarihi ve kültürel 

yapının bulunduğu yer, bulunduğu zeminin özellikleri, strüktür tasarımı, yapılmış olduğu 

malzeme ve doğal etkenlere maruz kalma şiddeti ve süresi; taşkın gibi doğal afetlerden 

etkilenme durumunu belirlemektedir. Varlığın bulunduğu yerin yamaç veya dere yatağı 

olması, taşkınlardan yoğun olarak zarar görmesine neden olmaktadır.  
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Taşkınlar mimari yapılar üzerinde önemli riskler oluşturmaktadır. Pek çok kategori içerisinde 

kültürel miras, taşkınların etkilerine açık olup tekrar inşa edilemeyecek ve eski haline 

getirilemeyecek olması nedeni ile özel bir yaklaşım gerektirmektedirler.   

Yapılan çalışmalarda, taşkınların muhtemel fiziksel etkilerini belirleyen 6 adet zayıflık faktörü 

olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler ve detayları aşağıda Tablo 4.15’de  verilmiştir. 

Tablo 4-15: Afet Zayıflık Faktörleri 

Afet Zayıflık Faktörü Detaylar 
Topoğrafya - Mevcut yükseklik (Rakım) 

- Yüzey suyu akış yolları 

Eğim - Taşkının akışyukarı kaynağı 
- Taşkına duyarlılık 

Bina Yoğunluğu - Taban yüzü (zemin sathı) başına arazi değeri 
- Arazi kullanımı 

Nehir Yatağından Uzaklık - Taşkın riski altındaki alanın nehir yatağına 
uzaklığı 

Drenaj Sistemi&Toprak Tipi - Savunmasız halk ve kritik altyapı tesisleri 
- Toprak drenajı 
- Toprak nemi 
- Kırılgan ekosistem dengesi içerisinde toprak 

görünümü 
- Toprak kompozisyonu 

Yoldan Uzaklık - Kültürel varlığın yola uzaklığı 
 

Bu altı “Afet Zayıflık Faktörü”nün taşkınlar ile ilişkilerinin temelini, taşkının muhtemel fiziksel 

etkilerinin analiz edilmesinde kullanılan en önemli iki faktör olan topoğrafya ve nehir 

yatağından uzaklık oluşturmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği kültürel varlıklar 

ile ilgili kayıpların (riskin) belirlenebilmesi için afete maruz kalabilecek Ulusal ve/veya 

Uluslararası Tescilli Tarihi ve Kültürel Alanlar, Anıtlar, Sitler, Tarihi Binalar, Milli Park, Tabiat 

Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası, Sulak Alan, Özel Avlak Alanlar, Arkelojik Alanlar, Müzeler, Kültür sanat 

tesisleri, vb. kültürel miras öğeleri harita üzerinde işaretlenmiş veya gösterilmiştir EK-CD5’de 

verilmiştir. Bununla birlikte kültürel ve doğal miras faktörünün tümüyle değerlendirilebilmesi 

için Tablo 4.11’de belirtilen değerlendirme parametrelerin tümü birlikte ele alınmıştır. 

Bununla birlikte, kültürel varlıklar ve peyzaj riskinin sayısal değerlendirilebilmesi için her bir 

noktasına ait Q50, Q100 ve Q500 haritasındaki taşkın alanında kalan kültürel miras öğleri 

belirlenerek Tablo 4.16’de verilmiştir. 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

   4-53  

Tablo 4-16: Belli başlı taşkın noktalarındaki kültürel miras faktörlerinin Q50, Q100 ve (bunların 

da bütünleşik gösterimi olan) Q500 haritalarına göre miktarları. 

 

4.6.1.4 Ekonomi 

Taşkınlar; insanların ölümlerine, göçlere ve çevresel zarara sebep olabilecek, ekonomik 

gelişmeye zarar verebilecek ve toplumun ekonomik gelişmesinin zayıflamasına neden 

olabilecek etkilere sahiptir. Taşkınlar ayrıca karayolu, demiryolu, hava alanı, elektrik hatları, 

suyolları ve kanalizasyon sisteminde, bozulma gibi alt yapı zararlarına neden olmakta, bu da 

ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle, Yeşilırmak Havzasında taşkınların 

neden olabileceği ekonomik kayıpların (riskin) belirlenebilmesi için afete maruz kalabilecek;  

• Tarım (çiftlik evleri, ahırlar, çiftlik hayvanlarının, ekinlerin, tarımsal ürünlerin, depolanmış 

ürünlerin kaybı, yeniden ekim masrafları, tarım toprağı erozyonu vb. dahil),  

• Hayvancılık (Post ve Derilerin Tabaklanması, Mezbahalar ve Hayvansal Yan Ürünler, 

Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi, Domuz ve Kümes Hayvanı, vb. dahil),  

• Sanayi (organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve küçük sanayi tesis ve işletmeleri 

dahil)  

• Ticaret Alanları ile birlikte ile birlikte  

• Enerji (Elektrik (trafo), doğal gaz ve petrol depolama tankları, boru hatları, yüksek gerilim 

hatları, elektrik ve doğalgaz santralleri, enerji nakil hatları, LPG istasyonları, LPG 

tankları/depoları, akaryakıt istasyonları, akaryakıt dolum tesisleri, doğalgaz istasyonları, 

benzinlik, yüksek gerilim hattı, doğal gaz çevrim istasyonları dahil) vb,  

harita üzerinde EK-CD5’de verilmiştir. Ayrıca ekonomik riskin sayısal olarak 

değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait Q50, Q100 ve Q500 haritasına göre 

taşkın alanında kalan ekonomik öğeler belirlenerek Tablo 4.17’de verilmiştir. 
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Tablo 4-17: Belli başlı taşkın noktalarındaki ekonomik faktörlerin Q50, Q100 ve (bunların da 
bütünleşik bir gösterimi olan) Q500 haritalarına göre miktarları. 
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4.7 MÜDAHALE KAPASİTE ANALİZİ 

Bu Taşkın Yönetim Planının temel amacı; taşkına maruz bölgelerde ki taşkın tehlikelerini 

önlemek ve gelecekte inşası çok pahalı olacak taşkın kontrol tesislerin inşaat gereksinimini 

çok önceden ortadan kaldırmaktır. Ayrıca bu plan ile taşkına maruz bölgelerde ki olası can ve 

mal kayıplarının azaltılması ve taşkın sırasında kamunun acil durum müdahale ihtiyacının 

önemli ölçüde azaltılması hususunda fayda sağlanacaktır. Bu ihtiyacın taşkın öncesi koruma 

ve önleme çalışmalarıyla her ne kadar azaltılması mümkünse de, tümüyle ortadan 

kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle, bir yandan taşkın riski azaltılıp önlenirken, bir 

yandan da olası taşkınlar için Tablo 4.18’de özetlendiği şekilde müdahale kapasitesinin 

sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 4-18: Taşkın müdahale kapasite haritalarının hazırlanması ve değerlendirmesinde 
kullanılan sınıflandırma ve kriterler. 

 
SINIFLANDIRMA 

Alt 
Sınıflandırma 

Haritaları 

Haritalama ve Değerlendirme Parametreleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
KAPASİTE 
(Müdahale ve 
taşkınla baş 
edebilme 
durumu) 
 

 
1. Taşkından 
Kontrol 
Yapıları ve 
Erken Uyarı  

 
Mevcut ve inşaa halindeki Taşkından Korunma Yapıları, 
Hidro-meteorolojik Gözlem Ağı, Siren, Haberleşme ve Yerel 
Medya Araçları, Kum Torbası Hazırlama Alanları. 
 

 
2. Tahliye 

 

 
Tahliye Bölgeleri, İnsan ve Hayvanlar İçin Açık ve Kapalı 
Toplanma Alanları, Acil Durum Ulaşım Yolları 

 
 

3. Acil 
Durum Tesis 
ve Hizmetleri 

 
Hastaneler, okul binaları, itfaiye istasyonları, karakollar, fırın, 
kuru depo, soğuk hava deposu, kimi kamu yapıları, stadyum 
gibi tesisler ile ana ulaşım yolları, ulaşım türlerinin kesiştiği 
istasyonlar, köprüler, tüneller, enerji transfer istasyonları, su 
depoları 

 
 

4.  Enkaz ve 
Geri 
Dönüşüm 
Alanları 

 

 
Terk edilmiş Maden ve Taş Ocakları, vb. Enkaz ve Atık 
Depolamaya ve Geri Dönüşüm çalışması yapmaya uygun 
yerler. 

 

4.7.1 Taşkından Kontrol Yapıları ve Erken Uyarı  

Taşkın tehlikesini  korunma yapıları ile  önlemek ve erken uyarı ile önceden haber vermek 

imkânı mevcuttur. Zira büyük taşkınlar, büyük sağanak yağışlar ve/veya kar 

ergimeleri/erimeleri gibi olaylardan sonra meydana gelmektedir. Bu olaylar için ise tahmin 

yapılabilir, farklı yineleme aralıkları için afetten etkilenecek alanlar belirlenebilir, bu alanlarda 

arazi kullanımında değişiklik ve sınırlamalara gidilebilir ve olası afet esnasında müdahale 

amaçlı hazırlıklarla geçirilebilir. 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

 
4-56 

Taşkınların insan hayatı üzerindeki en önemli etkisi olan ölümlerin çoğunu, gelişmiş ülkelerde 

(örneğin, ABD’de yılda ortalama 140 kişi) oluşan taşkın sularına kapılan otomobillerinin 

içinde sürüklenen insanlar oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde en önemli problem ise, 

taşkın tehlikesi anında insanların doğru ve zamanında uyarılamamasıdır. Çünkü yapılan 

istatistiklere göre taşkınların çoğu geceleri insanlar uykudayken oluşmaktadır. Dolayısıyla 

gelişmekte olan ülkelerde genellikle dere yataklarına yerleşmiş ve önceden modern 

meteorolojik ihbarlar ile uyarılamayan insanlar hayatlarını kaybetmektedir. 

Taşkın Kontrol Yapıları: Yeşilırmak havzası içerisinde yer alan inşaatı tamamlanmış ve 

işletmede olan taşkın kontrol yapıları yapılan arazi gezileri ve taşkın kontrol yapıları 

envanterleri listelerinden yararlanılarak EK-CD4’de listelenmiştir. Ayrıca inşaatı devam eden 

ve inşaatı 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanan taşkın kontrol yapıları da listelenerek 

EK-CD4’de verilmiştir. 

Türkiye’de alınan yapısal önlemler neticesinde DSİ’nin taşkın yıllıklarında yer alan taşkın 

sayıları önemli oranda azaltılmış olmasına rağmen dere yataklarına yerleşimler ile birlikte 

yanlış arazi kullanımı daha hızla arttığı için taşkınların vermiş olduğu zararlar artmaya devam 

etmiştir. Bunun da bir sonucu olarak DSİ 2003 yılından sonra taşkından korunmak amacıyla 

çok sayıda taşkın kontrol tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Diğer bir deyişle taşkınla 

mücadelede sadece yapısal önlem almak can ve mal kayıplarındaki artışı durduramamış, 

taşkınlarla daha kapsamlı bir mücadele için taşkın yönetim planlamasına geçilmiştir. 

Erken Uyarı: Taşkınların boyutları önceden öngörülebilmekte ve erken uyarı gibi alınan 

önleyici ve zarar azaltıcı önlemler sayesinde can ve mal kayıpları da asgari seviyeye 

indirilebilmektedir. Taşkınlar ile ilgili modelleme ve simülasyon çalışmaları ile risk haritalarının 

çıkarılması sayesinde risk altında kalan alanların tespiti mümkün olabilmektedir. Taşkından 

korunma ve erken uyarı sistemlerinin kurulması koruma çalışmaların başında gelmektedir. 

Özellikle ani taşkınlarda dere ve nehirlerin aşağı kısımlarındaki halkın uyarılması ve bu 

bölgelerin boşatılması için çok az bir süre vardır.  Bu yüzden bu bölgelere yerleşmiş 

insanların, muhtemel bir taşkın tehlikesi karşısında bölgeyi en kısa sürede boşaltabilecek 

şekilde hazır olmaları gerekir. Bu durumda tahliye denetimli tahliye olmak ya da denetimsiz 

bir şekilde dağılmak şeklinde olmaktadır (Şekil 4.28). 
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Şekil 4.28: Tahliye ve barınma yöntemi. 

Şekil 4.28’de gösterildiği gibi yerel yönetimlerin sorumluluklarında olan taşkın bölgelerinde 

toplumu doğru bir şekilde uyarmaları, uyarıyı alanların harekete geçmek için hazırlanmaları, 

tahliyeye hazır bir şekilde oldukları yerde beklemeleri,ve bu kişilerin oldukları yerde yardım 

almaları ya da toplu barınma alanlarında yardım almalarını sağlayacak şekilde taşkından çok 

önce gerekli hazırlıkların yapılmış olması gereklidir. Eve dönüş ve iyileştirme çalışmaları için 

yine yerel yönetimler afetler sonrası için planlı bir hazırlığa sahip olmalıdır. Aksi takdirde 

denetimsiz tahliye ve dönüş, taşkının dolaysız etkilerinden daha fazla  zarara neden olabilir. 

Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği risklerden korunmak için mevcut olan 

taşkın kontrol ve erken uyarı tesislerini belirlemek için Tablo 4.17’de belirtildiği gibi mevcut ve 

inşa halindeki Taşkın Kontrol Yapıları (baraj, sedde, vb.), Hidro-meteorolojik Gözlem Ağı 

(yağış debi, su seviye, vb. ölçerler), Taşkın İzleme (optik, ultasonik sensörler, kamera, vb.) 

ve Erken Uyarı Sistemleri, Siren, Haberleşme Tesisleri, Yerel Medya Kurumları, Kum Torbası 

Hazırlama Alanları, vb. olarak kullanılabilecek yerler haritalar üzerinde gösterilmiştir (EK-

CD6) verilmiştir.   

Bununla birlikte taşkından korunma ve erken uyarı kapasitesini sayısal olarak belirleyebilmek 

için Tablo 4.18’de belirtilen haritalama ve değerlendirme parametrelerinin sayısal değerleri 

EK-CD4’de ve Q500 taşkın alanının dışında kalanlar olarak verilmiştir. 

4.7.2 Tahliye Yolları ve Toplu Barınma 

Ulaşım ve haberleşme altyapısının karşı karşıya bulunduğu riskler şehrin makro formu 

açısından ve tahliyeye yansımaları bakımından ele alınmalıdır. Ulaşım alt yapısı iyi olmayan 

alanlarda, taşkınlarla yolların bir bölümu ̈ sular altında kalabilir, mevcut yollar zarar görebilir 
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ve ulaşım aksayabilirYerleşim bölgelerindeki temel tahliye ve ulaşım riskleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

• Önemli ulaşım ve haberleşme güzergahları ile haberleşme tesislerinin taşkın risklerine 

maruz alanlardan geçmesi. 

• Alternatif güzergah ve haberleşme tesisi olmaması. 

• Ulaşım türü açısından karayolu ağırlıklı altyapının söz konusu olması ve türler arası 

entegrasyondan söz edilememesi. (Bu durumda taşkın gibi afet durumlarında birbirine 

alternatif yolların bulunabilmesi  mümkün olmamaktadır).   

Özetle, kentsel kullanım uyumsuzluklarına bağlı risklerin analizindeki önemli bir veri de bu 

alanların tahliye ve lojistik amaçlı kullanılabilecek olan ulaşım sistemi ve bunların sevk ve 

idaresi için gerekli olan haberleşme ile olan ilişkisidir.  Farklı kullanım alanlarının kendi 

içindeki ulaşım olanaklarının, kent içi ana ulaşım ağı ile de ilişkileri, bağlantıları, acil durum 

ulaşım planı verileri ile birlikte değerlendirilmelidir.   

Tahliye yollarında tehlike ile karşılaşma olasılığının önceden en aza indirilmesi gerekir. 

Bunun için de mahalle ya da çok yoğun nüfus bulunan yerlerde sokak bazında tahliye 

prosedürleri oluşturulmaldır. Tahliye emri genelde yerleşim yerinin en büyük mülki amiri 

tarafından verilir. Taşkın esnasında yangın, patlama veya binada meydana gelen tehlikeli 

madde sızıntısı gibi nedenlerden ötürü binalarının içinin emniyetli olmadığı durumlarda 

dışarıdaki en yüksek su seviyesi dikkate alınarak binaların boşaltılması istenir. Tahliye edilip 

acil durum toplanma alanlarına gidildiğinde afetzedeler sayılmalı ve eksikler tespit edilmelidir.  

Eksik tespit edilen durumlarda halk kesinlikle terk edilen yere dönüp arama ve kurtarma 

yapmamalı, güvenlik görevlisi veya birimleri bu durumdan haberdar edilmelidir.  

Akarsuların kabarmasıyla gelişen taşkınlar, ani oluşmadığı için takip edilebilir ve erken uyarı 

ile tehlikede olan canlılar va bazı mallar tahliye edilebilir. Bunun için taşkın tehlikesindeki 

yerleşim bölgesi ile ilgili acil tahliye yollarının saptanması ve bu bağlamda yerleşmede 

toplanma yeri olarak çalışabilecek acil toplanma alanlarının belirlenmesi gerekir. Bu 

bağlamda yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir:  

1. Ana Tahliye Güzergâhları (itfaiye ve ambulansın geçebileceği ve önceliği olan) belirlenir. 

2. İkincil Güzergâhlar (mahalleli için, gönüllü ve STKlar için, özellikle kamusal açık alanlara 

erişmek için) belirlenir.  

3. Gece yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıkları değerlendirilir.  
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4. Alternatif tahliye alanlarını belirlenir. 

Yerleşme alanı içinde ana ve ikincil tahliye güzergahları ile haberleşme altyapısı “acil durum 

yolları” olarak karşı karşıya bulunduğu riskler bu çerçevede iki düzeyde ele alınabilir 

1. Düzey; İl bütünü ve daha üst kademelerde öneme sahip güzergahlara yönelik 

değerlendirmeyi içermektedir.  

2. Düzey ise, yerleşme sınırları içinde ağırlıklı olarak hizmet veren güzergahları 

kapsamaktadır. 

 Her iki düzeyde de farklı ulaşım türlerine yönelik niteliksel ve niceliksel değerlendirme ve 

risklerin ele alınması söz konusu olmalıdır.  

Tahliye sırasında özellikle dikkate alınması gereken diğer noktalar şunlardır: 

 Tahliye asla “otomatik” bir şekilde yapılmamalı; yerel idarenin talimatlarına uyulmalıdır. 

 İnsanların yönlendirildikleri bölge ya da binaların bulundukları yerden daha güvenli 

olduğundan  emin olunmalıdır. 

 Toplanma noktasına gitmek için kullanılacak olan yolların  güvenli olduğundan  emin 

olunmalıdır. 

 Engelliler ve onların özel ihtiyaçları da mutlaka dikkate alınmalıdır.  

 Evcil hayvanlar da dikkate alınmalıdır. 

 Park, bahçe, duraklar, vb yerlerde halka tahliye yeri ve yolları hakkında bilgi veren 

levhalar olmalıdır. 

 Tahliyede toplanılacak olan alanlarda gerekli olan alt yapı afet öncesi hazırlanmış 

olmalıdır. 

 Geçici toplanma alanları ve tahliye alanları ile birlikte yol ve ulaşım araçları da ayrı ayrı 

planlanmalıdır. 

 Tahliye güvenli, planlı, sakin bir şekilde yapılmalıdır. 

Yeşilırmak Havzasında tahliye ve toplu barınma kapasitesinin tümüyle değerlendirilebilmesi 

için Tablo 4.18’de belirtildiği şekilde aşağıdakiler haritalanmıştır (EK-CD6). 

• Yol Haritaları (Karada daimi araç yolları, iki şeritli yollar, iki ve daha fazla şeritli yollar, 

otoyollar, kavşaklar, tüneller, köprüler, viyadükler, yaz araç yolları ile birlikte demiryolu) 
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• Ulaşım Tesis ve Binaları (Havaalanı, vapur iskeleleri, otoparklar, otogarlar, terminaller, 

garlar, vs.) 

• Deniz Yapıları (Balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, deniz fenerleri, liman ve iskeleler) 

• Haberleşme Tesis ve Binaları (Posta işletmeleri, telekom binaları, GSM tesisleri, vs.) 

• Geçici iskan hizmet binası ve tesisleri (Misafirhaneler-sosyal tesisler, huzurevleri,  

oteller, termal tesisler, stadyum, spor salonları vb.)  

• Sağlık hizmetleri binası ve tesisleri  

• Güvenlik birimlerine ait karakol, vb. bina ve tesisler  

• Okul ve Yurt, vb. halk eğitim merkezlerine ait bina ve tesisler  

• Afet sonrası çalışmalarına ilişkin (ilk toplanma yerleri, çadır kent alanları, alternatif yol 

vb.) tesisler. 

Bununla birlikte taşkın alanında kullanılabilecek taşkında tahliye ve toplu barınma 

kapasitesini sayısal olarak da belirleyebilmek için Tablo 4.18’de belirtilen haritalama ve 

değerlendirme parametrelerinin sayısal değerleri EK-CD4’de ve en kötü durum düşünülerek 

Q500 taşkın alanının dışında kalanlar olarak verilmiştir. 

4.7.3 Acil Durum Müdahale Tesisleri 

Taşkınlar bazen yavaş, bazen hızlı, bazen de ani bir şekilde ortaya çıktığından ve geniş halk 

kitlelerini etkilediğinden, etkin, planlı ve güvenli bir acil müdahale gereklidir. Hızlı ve etkin bir 

müdahalenin olabilmesi de, önceden plan, hizmet, destek tesisleri ve ekipler bazında 

hazırlıklı olunabilmesi ile mümkündür. Bu durumda acil durum tesislerinin doğru seçilmesi ve 

aynı zamanda kritik tesis elemanları arasında işbirliğinin ve eşgüdümün kurulmuş olması 

gerekir. Kritik tesis elemanların her birinin kendine ait bir acil durum planının olması ve bu 

planların birbirleriyle irtibatlandırılması da taşkın gibi acil bir durumda verilen hizmetlerin 

planlı yürütülebilmesi açısından önemlidir. 

Kritik tesis genel itibariyle “Halka gerekli ürün ve hizmetleri sunan kamu veya özel sektör 

tesisi, aynı zamanda halkın güvenliği ve yaşam kalitesini korumak, önemli kamu güvenliği, 

acil durum müdahale ve/veya afet iyileştirme fonksiyonlarını yerine getiren tesistir” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, yerleşimlerdeki altyapı sitemleri, kamuya hizmet tesisleri, 

afet ve acil durum tesislerine bir bütün olarak kritik tesis denir.  Örnek vermek gerekirse Polis 

ve Jandarma Karakolları, İtfaiye İstasyonları, Hastaneler, Eczaneler, Özel/Kamu Eğitim 

Tesisleri, Kültür Merkezleri, Dini tesisler gibi tesisler acil müdahalesi gibi afetlerde 
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kullanılacak olan genellikle üstü kapalı olan kritik tesislerdir.  Bunlar, acil durumda temel olan 

görevleri, önceden belirlenen karar ve ölçütlere göre yerine getiren yer ve birimlerdir.   

Bu plan kapsamında kentsel alanda, bir taşkın veya acil durum söz konusu olduğunda çalışır 

olması gereken ve yaşamsal önemi olan tesisler kritik tesisler olarak tanımlanmıştır. 

Hastaneler, okul binaları, itfaiye istasyonları, karakollar, fırın, kuru depo, soğuk hava deposu, 

kimi kamu yapıları, stadyum gibi tesisler ile ana ulaşım yolları, ulaşım türlerinin kesiştiği 

istasyonlar, köprüler, tüneller, enerji transfer istasyonları, su depoları, park ve bahçeler gibi 

gerekli altyapı birimleri kent bütünü ile birlikte düşünülerek kentsel kullanım risk 

değerlendirmesinde diğer kullanım türleri ile bir arada oluş biçimleri ve mesafeleri açısından 

dikkate alınmıştır. Yerleşim düzeyindeki sağlık tesislerindeki risklerin belirlenebilmesi için 

konumsal, fiziksel ve sosyal verilerin bir arada değerlendirilmesi gerekir. Bu tesislerin konut 

alanlarıyla olan mesafesi, ulaşılabilirliği, hizmet-yatak kapasitesi, vb. yönleriyle 

değerlendirilerek açık ya da üstü kapalı olan toplu bakım alanları ve tesisleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Acil durumlara müdahalede kullanılabilecek olan stratejik ya da kritik tesislerin konumları EK-

CD6’ dan görülebilir. Buradaki haritalar diğer harita ve tabloların sağladığı verilerle birlikte 

değerlendirilmiştir. 

Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği müdahale kapasitesinin tümüyle 

değerlendirilebilmesi için Tablo 4.17’de belirtildiği şekilde arama kurtarma birlikleri, afet 

lojistik merkezleri, itfaiye istasyonları, polis ve jandarma karakolları, fırınlar, kuru depo, soğuk 

hava deposu, ecza deposu, haller, gıda depoları, enerji transfer istasyonları, valilik, 

kaymakamlık, belediye, kamu kurumları, lojmanlar, emniyet binaları, muhtarlık binaları, 

askeri tesis ve binalar, konsolosluklar, kütüphaneler, konser salonu, tiyatro, sinema, dini 

tesisler, mezarlıklar, yeşil alanlar, helikopter pistleri, parklar, rekreasyon alanları, otoparklar, 

meydanlar, vb. hususlarda haritalama yapılmıştır (EK-CD6). 

Bununla birlikte taşkın alanında kullanılabilecek acil durum tesislerinin kapasitesini sayısal 

olarak da belirleyebilmek için Tablo 4.18’de belirtilen haritalama ve değerlendirme 

parametrelerinin sayısal değerleri EK-CD4’de ve sadece Q500 taşkın alanının dışında 

kalanlar olarak verilmiştir. 

4.7.4 Atık Yönetimi 

Taşkın gibi afetler boyut ve şiddetlerine göre büyük miktarlarda döküntü ve atık yaratabilirler. 

Bir tek afet olayından meydana gelen atıklar, bir topluluğun yıllık atık üretme kapasitesinin 

birkaç katı olabilir. Bu miktarlar mevcut çöp ve hafriyat gibi katı atıkların yönetim tesisleri ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCt%C3%BCphane
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Konser_salonu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tiyatro
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinema
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personelinin başa çıkamayacağı büyüklükte olabilir. Afet sonrası ortaya çıkan atıkların iyi 

yönetilememesi afetten etkilenen bölgenin hem müdahale hem de uzun dönem iyileşme 

safhalarını olumsuz yönde etkileyebilir.  

Taşkın genellikle halkın evlerini kaybetmesine de neden olur. Bunun sonucunda da halkın 

sığındığı barınaklar ve kamplar yüksek oranda evsel atık üretir. Başlangıç hasarı binaların 

yapısal bütünlüğüne dayanırken binaların içi de büyük ölçüde zarar görür. Ortam çamurla 

kaplanabilir ve ahşaplar çürümeye başlayabilir. Binalardan çıkarılan çöplerle tehlikeli ev 

temizlik ürünleri ve elektronik eşya atıkları birbirine karışır. Taşkın sebebiyle çamur, kil ve 

çakıllar etkilenen bölgelere taşınabilir ve tehlikeli atıklarla karışabilir. Bu da çöp boşaltım 

işleminden önce atıkların işlemden geçirme gereğini ortaya çıkarır. 

Bu atıkların insan sağlığı ve yerel çevreye risk oluşturması için üç şartı sağlaması gerekir. 

Bunlar: 

1. Atıklar tehlikeli (yani insan sağlığı için zehirli) olmalı veya bir tehlike oluşturmalıdır. 

2. Tehlikeli atığın bir yolu ya da rotayı takip etmesi gerekir.  

3. Tehlikeli atığın yolu veya rotası üzerinde etkileyebileceği bir “alıcı” yani insan veya su 

kaynağı bulunmalıdır.  

Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği enkazın yönetilme kapasitesinin 

tümüyle değerlendirilebilmesi için Tablo 4.17’de belirtildiği şekilde Terk edilmiş Maden ve Taş 

Ocakları, vb. Enkaz ve Atık Depolamaya ve Geri Dönüşüm çalışması yapmaya uygun yerler, 

vb. hususlarda haritalama yapılmıştır (EK-CD6). 

Bununla birlikte taşkın bölgesinde kullanılabilecek enkaz ve geri dönüşüm alanları ve 

tesislerinin kapasitesini sayısal olarak da belirleyebilmek için Tablo 4.18’de belirtilen 

haritalama ve değerlendirme parametrelerinin sayısal değerleri EK-CD4’de ve sadece Q500 

taşkın alanının dışında kalanlar olarak verilmiştir. 

4.8 TAŞKIN RİSK ANALİZİ 

Taşkın risk analizi bu plan kapsamında risk belirleme ve değerlendirme şeklinde yapılmıştır. 

Risk belirleme: 

• Tehlike: Taşkının oluştuğu coğrafik konum, boyut, şiddet, olasılık; 

•  Maruz kalma: Taşkın riski altındaki değerlerin envanteri; 
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•  Zarar görebilirlik: Taşkınlara karşı hassasiyet, direnç, dayanma kapasitesi 

Risk değerlendirme: 

• Kabul edilebilir risk düzeylerinin belirlenmesi 

•  Risk senaryosu ve önlemlerinin detaylandırılması 

•  Sosyo-ekonomik maliyet etkinliği analizi 

•  Önceliklerin belirlenmesi 

şeklinde özetlenebilir. 

Burada yapılan risk değerlendirmesinin maksatı, aşağıdaki sorulara cevap arayarak risklerin 

puanladırılmasını yapmaktır: 

1. Taşkın tehlikeleri nelerdir? 

2. Taşkınların potansiyel etki ve sonuçları nelerdir ve bunlar kabul edilebilir mi? 

3. Bu etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? 

4. Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ve koruma çalışmaları 

yeterli midir? 

4.8.1 Taşkın Tehlike Profilleri 

Taşkın riskinin değerlendirilebilmesi için EK-CD3’de verilen Taşkın Tehlike Profillerinde 

1. Taşkından etkinlenme şiddetleri 

2. Taşkın yineleme aralıkları 

3. Taşkınların potansiyel etki ve sonuçları 

her bir taşkın noktarı ve Q50, Q100 ve Q500 için ayrı ayrı irdelenmiştir. 

4.8.2 Taşkın Riskli Alanları Önceliklendirme 

Tehlike tanımlaması ve analizinin uygulanmasının amacı, ölüm veya yaralanma durumlarına 

yol açabilme potansiyeline sahip bütün tehlikelerin ayrıntılı ve sistematik olarak tanımlanması 

ve kaydedilmesini düzenlemektir.  Ayrıca, tehlike tanımlaması ve analizi işlemi, uygulanacak 

tedbirlerin tanımlanmasının temelini oluşturacaktır. 

Riski ekonomik zararın beklenen yıllık değeri ya da farklı niteliklerin ağırlıklı toplamı olarak 

tanımlamak alternatiflerin sıralamaya sokulmasını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. 
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Bir yerleşim yeri için risk değerlendirmesindeki temel hedefler şunlardır: 

• Koruyucu tedbirlerin, halk/çalışanlar ve çevre açısından, güvenlik ve sağlıklarının hangi 

derecede sağlandığının kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi, 

• Güvenlik gereksinimlerine uygunluğun doğrulanması, teyid edilmesi, 

• Taşkın olması durumunda, bunun mal, can ve çevreye olası etkilerinin belirlenmesi, 

• Taşkınların nasıl izlenip değerlendireceğinin belirlenmesi, 

• Mümkünse taşkınların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespit edilmesidir. 

Literatür ve uygulamada iki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, kantitatif ve kalitatif 

yöntemlerdir. Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Kalitatif risk 

analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu 

değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile işlenip risk değeri bulunur. 

Risk = Tehditin Olma İhtimali (likelihood) * Tehditin Etkisi (impact) 

formülü kantatif risk analizinin temel formülüdür. 

Diğer temel risk analizi yöntemi ise kalitatif risk analizidir. Kalitatif risk analizi riski hesaplarken 

ve ifade ederken numerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır. 

Taşkın Direktifine göre daha basit metodolojiler kullanmak mümkündür. Bu durumda risk 

haritaları sadece meydana gelmesi muhtemel zorunlu olumsuz sonuçları gösterecektir 

(etkilenmesi muhtemel kişiler, ekonomik faaliyet tu ̈rü, IPPC tesisleri ve Su Çerçeve 

Direktifinde bahsedilen korunan alanlarla ilgili gösterge rakam. Bkz. Ek S2.6) 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanmasında kullanılacak yöntem en sık 

kullanılan yaklaşımlardan biri olan kalitatif analiz ve L risk değerlendirme karar matrisi (Risk 

Assessment Decision Matrix)’dir.  Bu matris, ABD Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak 

da bilinir. Bu sistem güvenlik program gereksimini karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. 

Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan 

bir değerlendirme aracıdır. 

5x5 Matris diyagramı (L-Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde 

kullanılır. Bu metot basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan 

analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım 

şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir. Bu metot ile öncelikle bir olayın 

gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü 

yapılır. Risk skoru ihtimal (Tablo 4.19) ve etki derecesinin (Tablo 4.20) çarpımından 

hesaplanabilir: 

"Risk Skoru = Taşkın Oluşum İhtimali x Taşkından Etkilenme Şiddeti" 
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Tablo 4-19: Tehlike frekans/tekerrür kategorileri 

Tanım Frekans (olaylar/yıl) 

Çok Yüksek    > % 1.0 
Yüksek        % 0.5 > ile ≤  % 1.0 (100 yılda 1 
Orta      % 0.2 > ile ≤  % 0.5 (200 yılda 1) 
Düşük      % 0.1 > ile ≤  % 0.2 (500 yılda 1) 
Çok Düşük      ≤ % 0.1 (1000 yılda 1) 
 
 
Tablo 4-20: Farklı risk kategorilerinde taşkından etkilenme şiddetleri ve risk göstergeleri. 

   
 

SINIF 

 
TAŞKINDAN ETKİLENME ŞİDDETİ 

 
ÇOK 

DÜŞÜK  
(1-2) 

DÜŞÜK   
(3-6) 

ORTA 
(7-9) 

YÜKSEK 
(10-19 

ÇOK 
YÜKSEK 
(20-25) 

 
SAĞLIK 
(Etkilenebilecek 
kişi sayısı, 
sağlık, 
sosyal/toplumsa
l, vb. kritik tesis 
adeti) 

 
Kişi Sayısı ≤ 
5,000   
ve/veya 
Sosyal Tesis 
(adet) ≤ 40 
ve/veya 
Kritik Tesis 
(adet) ≤ 20 
Etkilenen 
Nüfus 
Yoğunluğu ≤ 40 

 
5,001  ≥ Kişi 
Sayısı ≤  10,000   
ve/veya 
41 ≥ Sosyal 
Tesis (adet) ≤ 
100 
ve/veya 
21 ≥  Kritik 
Tesis (adet)  ≤ 
50 
41 ≥ Etkilenen 
Nüfus 
Yoğunluğu ≤ 
100 

 
10,001 ≥ Kişi 
Sayısı ≤ 15,000 
ve/veya 
101 ≥ Sosyal 
Tesis (adet) ≤ 
150 
ve/veya 
51 ≥  Kritik 
Tesis (adet)  ≤ 
75 
101 ≥ Etkilenen 
Nüfus 
Yoğunluğu ≤ 
150 

 
15,001 ≥ Kişi 
Sayısı ≤  30,000 
ve/veya 
151 ≥ Sosyal 
Tesis (adet) ≤ 
300 
ve/veya 
76 ≥  Kritik 
Tesis (adet)  ≤ 
150 
151 ≥ Etkilenen 
Nüfus 
Yoğunluğu ≤ 
300 

 
Kişi Sayısı ≥ 
30,001 
ve/veya 
Sosyal Tesis 
(adet)  ≥ 301 
ve/veya 
Kritik Tesis 
(adet)  ≥ 151 
Etkilenen 
Nüfus 
Yoğunluğu ≥ 
301 

 

 
ÇEVRE 
(Etkilenebilecek 
korunan ve yeşil 
alanlar ile 
birlikte kirlilik  
kaynakları 
sayısı) 
 

 
Korunan Alan 
(Ha) ≤ 80 
ve/veya 

Yeşil Alan (Ha) 
≤ 40 

ve/veya 
Kirlilik Kaynağı 
(adet) ≤ 40 

 

 
81 ≥ Korunan 
Alan (Ha) ≤ 200 
ve/veya 

41 ≥   Yeşil 
Alan (Ha) ≤ 100 

ve/veya 
41  ≥   Kirlilik 
Kaynağı (adet) 
≤  100 
 

 
201  ≥   
Korunan Alan 
(Ha) ≤ 300 
ve/veya 

101  ≥   Yeşil 
Alan (Ha) ≤ 150 

ve/veya 
101  ≥   Kirlilik 
Kaynağı (adet) 
   

 

 

301  ≥   
Korunan Alan 
(Ha) ≤ 600 
ve/veya 

151  ≥   Yeşil 
Alan (Ha) ≤ 300 
ve/veya 
151   ≥   Kirlilik 
Kaynağı (adet) 
   

 

 

Korunan Alan 
(Ha) ≥  601 
ve/veya 

Yeşil Alan (Ha) 
≥ 301 

ve/veya 
Kirlilik Kaynağı 
(adet) ≥ 301 

 
 
KÜLTÜREL 
MÜRAS 
(Etkilenebilecek 
kültürel 
varlıkların 
sayısı) 
 

 
 

Kültürel Varlık  
(adet) ≤ 1 

 
 

2  ≥    Kültürel 
Varlık (adet) ≤ 3  

 
 

4 ≤ Kültürel 
Varlık (adet) ≤ 5 

 
 

6 ≤ Kültürel 
Varlık (adet) ≤ 9 

 
 

Kültürel Varlık 
(adet) ≥  10 

 
 
EKONOMİ 
(Etkilenebilecek 
ekilebilir alan, 
yol uzunluğu , 
şahsi mülk vd. 
ekonomik 
öğelerin sayısı) 
 

 
Mülk (adet) ) ≤ 
750 
ve/veya  
Ekilebilir Alan 
(Ha) ≤ 90 
ve/veya 
Ekonomik Öğe 
(adet) ≤ 90 
ve/veya 
Yol Uzunluğu 
(km) ≤ 20 
 

 
751  ≥    Mülk 
(adet) ) ≤  1,750 
ve/veya  
91 ≥ Ekilebilir 
Alan (Ha) ≤ 180 
ve/veya 
91  ≥ Ekonomik 
Öğe (adet) ≤ 
180 
ve/veya 
21 ≥    Yol 
Uzunluğu (km) 
≤  50 
 

 
1, 751 ≥ Mülk 
(adet) ) ≤ 2,500 
ve/veya  
181 ≥ Ekilebilir 
Alan (Ha) ≤ 270 
ve/veya 
181 ≥  
Ekonomik Öğe 
(adet) ≤ 270 
ve/veya 
51 ≥ Yol 
Uzunluğu (km) 
≤ 75 
 

 
2,501 ≥ Mülk 
(adet) ) ≤ 5,000 
ve/veya  
271 ≥ Ekilebilir 
Alan (Ha) ≤ 600 
ve/veya 
271 ≥  
Ekonomik Öğe 
(adet) ≤ 600 
ve/veya 
76 ≥ Yol 
Uzunluğu (km) 
≤ 150 
 

 
Mülk (adet) ) ≥  
5,001 
ve/veya  
Ekilebilir Alan 
(Ha) ≥ 601 
ve/veya 
Ekonomik Öğe 
(adet) ≥ 601 
ve/veya 
Yol Uzunluğu 
(km) ≥  151 
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Risk puanlaması, taşkın etki şiddeti ile taşkın tehlikenin oluşma ihtimalinin (Q50, Q100 ve Q500) 

birleşiminin bir değerlendirmesiyle ilgilidir.  Risk değerlendirme metotlarından karar matrisi bu 

aşamada yapılabilir. Basit bir risk matrisine göre, olay, acil durum veya afet yönetimi 

(yönetilemez) kabul edilemez olan yüksek risklerin mutlaka azaltılıp kabul edilebilir bir 

seviyeye indirilerek yönetilebilir bir hale getirilmesi gerekir. Şekil 4.29’da risk düzeyi matrisini 

ve kabul edilebilirlik bölgelerini göstermektedir. 

 

 
 

Şekil 4.29: Risk Derecelendirmesinde kullanılan L tipi Matris. 

Risklerinin önceliklendirilebilmesi için, her tehlike yukarıdaki matris bazında 

değerlendirilmelidir. Yukarıda belirtilen esaslara göre bu plandaki mevcut olan taşkın 

risklerinin değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi Tablo 4.21 ve 4.22’de özetlenmiştir.  
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Tablo 4-21: Q50, Q100 ve (bunların bütünleşik gösterimi de olan) Q500 haritalarına göre 
sağlık, çevre, kültürel miras ve ekonomik göstergeler ile önemli taşkın 
noktaların ayrı ayrı puanlanması.  
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Tablo 4-22: Önemli taşkın noktaların Q50, Q100 ve (bunların bütünleşik gösterimi de olan) 
Q500 haritalarına göre sağlık, çevre, kültürel miras ve ekonomik göstergelerin 
toplam puanları.  
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Havzada taşkınlara maruz kalma ihtimali olan kültürel miras öğeleri çok az olduğu için 

kültürel mirasa ait risk matrisi burada sunulmamıştır.  Bununla beraber, sağlık, çevre ve 

ekonomik göstergelere göre taşkın noktalarının risk matrisindeki yerleri Şekil 4.30, 4.31 ve 

4.32’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.30: Taşkınların insan sağlığına etkileri açısından risk dereceleri. 

 

 
Şekil 4.31: Taşkınların çevre üzerindeki etkileri açısından risk dereceleri. 

Çok 
Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok 
Düşük 

Çok 
Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok 
Düşük 
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Şekil 4.32: Taşkınların ekonomik etkileri açısından risk dereceleri. 

 

Şekil 4.33: Taşkınların kültürel miras etkileri açısından risk dereceleri. 

 

 

Çok 
Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok 
Düşük 

Çok 
Yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok 
Düşük 
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Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre yukarıda verilen (Şekil 4.30-4.32) sağlık, çevre ve 

ekonomik risk metrislerinde gösterilen taşkın noktalarının sağlık, çevre ve ekonomik riskler 

için yönetim prosedürür Tablo 4.23’de verilmiştir. 

Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel miras ve 

ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından sıraları tablo 4.24’de verilmiştir. (Bu puanlar 

Şekil 4.29’da verilen Risk derecelendirmesinde kullanılan L tipi matrise 

göredeğerlendirilemez. Matrisler farklı parametrelerin farklı göstergelerine göre taşkın 

noktalarının bağlı bir karşılaştırmasını verir) 

Tablo 4-23: Risk kabul edilebilirlik seviyeleri, tanım ve zarar azaltma stratejileri. 

Risk Seviyesi Tanımı Yönetim Prosedürü 

 Çok yüksek (R4) Tolerans gösterilemez Hemen gerekli önlemler alınmalı 

Yüksek (R3) Önemli Kısa dönemde iyileştirilmeli. 

 Orta (R2) Olası Orta vadede iyileştirilmeli. 

Düşük (R1) Önemsiz Öncelikli değildir. Uzun dönemde iyileştirilmeli. 

 Çok düşük (R0)  İhmal edilir Herhangi bir işlem yapılması gerekli değil. 
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Tablo 4-24: Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel 
miras ve ekonomik risk puanlarının toplamı bakımdan risk puanları ve önem 
sıraları. 

No 
Q50 Toplam  

(Sağlık + Çevre + 
Kültür + Ekonomi) 

Q100 Toplam  
(Sağlık + Çevre + 

Kültür + Ekonomi) 

Q500 Toplam  
(Sağlık + Çevre + 

Kültür + Ekonomi) 

Q50+100+500 
Toplamların 

Toplamı 
Risk Seviyesi 

1 
SAMSUN TEKKEKÖY - 
GELEMEN DERESİ(52) 

SAMSUN TEKKEKÖY - 
GELEMEN DERESİ (39) 

SAMSUN TEKKEKÖY - 
GELEMEN DERESİ (26) 

SAMSUN TEKKEKÖY - 
GELEMEN DERESİ (117) 

Çok Yüksek 

2 ÇORUM MERKEZ (36) ÇORUM MERKEZ(30) 
TOKAT  MERKEZ - 

BEHZAT DERESİ (26) 
ÇORUM MERKEZ (88) Çok Yüksek 

3 
SAMSUN MERKEZ – 

BARIŞ B. (KURUZEYTİN) 
DERESİ(32) 

SAMSUN MERKEZ - 
MERT IRMAĞI (30) 

ÇORUM MERKEZ (22) 
SAMSUN MERKEZ – 

BARIŞ B. (KURUZEYTİN) 
DERESİ (77) 

Çok Yüksek 

4 
SAMSUN TEKKEKÖY - 
SELYERİ DERESİ (32) 

SAMSUN MERKEZ – 
BARIŞ B. (KURUZEYTİN) 

DERESİ (27) 

SAMSUN  TEKKEKÖY – 
IRMAKSIRTI (ABDAL) 

DERESİ (22) 

SAMSUN TEKKEKÖY - 
SELYERİ DERESi(76) 

Yüksek 

5 
SAMSUN MERKEZ  - 

DEĞİRMENDERE (28) 
SAMSUN TERME - 
TERME ÇAYI (27) 

SAMSUN MERKEZ - 
MERT IRMAĞI (20) 

SAMSUN MERKEZ – 
DEĞİRMENDERE (68) 

Yüksek 

6 TOKAT  ERBAA - İMBAD 
DERESİ (24) 

SAMSUN MERKEZ - 
DEĞİRMENDERE (24) 

SAMSUN TEKKEKÖY - 
SELYERİ DERESİ (20) 

TOKAT  ERBAA - İMBAD 
DERESİ (60) Yüksek 

7 TOKAT  TURHAL - 
YEŞİLIRMAK (20) 

SAMSUN  TEKKEKÖY– 
SELYERİ DERESİ(24) 

TOKAT  TURHAL - 
YEŞİLIRMAK (20) 

TOKAT  TURHAL - 
YEŞİLIRMAK (55) Yüksek 

8 SAMSUN TERME - 
KOCAMAN DERESİ (16) 

SAMSUN MERKEZ - 
KÜRTÜN IRMAĞI (21) 

TOKAT  ERBAA - İMBAD 
DERESİ (18) 

SAMSUN MERKEZ -
MERT IRMAĞI (50) Yüksek 

9 SAMSUN TERME -MİLİÇ 
- DERESİ (16) 

SAMSUN  TEKKEKÖY – 
IRMAKSIRTI (ABDAL) 

DERESİ (21) 

SAMSUN MERKEZ – 
BARIŞ B. (KURUZEYTİN) 

DERESİ (18) 

SAMSUN TERME - 
TERME ÇAYI (45) Yüksek 

10 SAMSUN MERKEZ  - 
KURUPELİT DERESİ (16) 

TOKAT  ERBAA - İMBAD 
DERESİ (18) 

SAMSUN TERME - 
TERME ÇAYI (18) 

SAMSUN  TEKKEKÖY – 
IRMAKSIRTI (ABDAL) 

DERESİ (43) 
Yüksek 

11 AMASYA MERKEZ - 
YEŞİLIRMAK (0) 

TOKAT  TURHAL - 
YEŞİLIRMAK (15) 

SAMSUN MERKEZ - 
DEĞİRMENDERE  (16) 

SAMSUN TERME - 
KOCAMAN DERESİ (38) Orta 

12 SAMSUN ÇARŞAMBA - 
YEŞİLIRMAK (0) 

SAMSUN TERME - 
KOCAMAN DERESİ (12) 

SAMSUN ÇARŞAMBA - 
YEŞİLIRMAK (14) 

SAMSUN TERME -MİLİÇ 
- DERESİ (36) Orta 

13 SAMSUN HAVZA - 
HACIOSMAN DERESİ(0) 

SAMSUN TERME -MİLİÇ - 
DERESİ (12) 

SAMSUN MERKEZ - 
KÜRTÜN IRMAĞI(14) 

SAMSUN MERKEZ  - 
KURUPELİT  DERESİ (36) Orta 

14 SAMSUN HAVZA - 
TERSAKAN ÇAYI(0) 

SAMSUN MERKEZ  - 
KURUPELİT  DERESİ (12) 

AMASYA MERKEZ - 
YEŞİLIRMAK (12) 

SAMSUN MERKEZ - 
KÜRTÜN IRMAĞI (35) Orta 

15 SAMSUN MERKEZ - 
KÜRTÜN IRMAĞI (0) 

SAMSUN MERKEZ -  
KARAAĞAÇ (PO YANI) 

DERESİ (0) 

SAMSUN MERKEZ -  
KARAAĞAÇ (PO YANI) 

DERESİ (12) 

TOKAT MERKEZ - 
BEHZAT DERESİ (26) Orta 

16 SAMSUN MERKEZ - 
MERT IRMAĞI (0) 

AMASYA MERKEZ - 
YEŞİLIRMAK (0) 

SAMSUN HAVZA - 
TERSAKAN ÇAYI (10) 

SAMSUN ÇARŞAMBA - 
YEŞİLIRMAK (14) Düşük 

17 
SAMSUN  TEKKEKÖY – 
IRMAKSIRTI (ABDAL) 

DERESİ (0) 

SAMSUN ÇARŞAMBA - 
YEŞİLIRMAK (0) 

SAMSUN TERME - 
KOCAMAN DERESİ (10) 

AMASYA MERKEZ - 
YEŞİLIRMAK (12) Düşük 

18 
SAMSUN MERKEZ -  

KARAAĞAÇ (PO YANI) 
DERESİ (0) 

SAMSUN HAVZA - 
HACIOSMAN DERESİ (0) 

SAMSUN TERME -MİLİÇ - 
DERESİ (8) 

SAMSUN MERKEZ -  
KARAAĞAÇ (PO YANI) 

DERESİ (12) 
Düşük 

19 SAMSUN TERME - 
TERME ÇAYI(0) 

SAMSUN HAVZA - 
TERSAKAN ÇAYI (0) 

SAMSUN MERKEZ  - 
KURUPELİT  DERESİ (8) 

SAMSUN HAVZA - 
TERSAKAN ÇAYI (10) Düşük 

20 TOKAT MERKEZ - 
BEHZAT DERESİ (0) 

TOKAT MERKEZ - 
BEHZAT DERESİ (0) 

SAMSUN HAVZA - 
HACIOSMAN DERESİ (8) 

SAMSUN HAVZA - 
HACIOSMAN DERESİ (8) Düşük 

Tablo 4.24’e göre Yeşilırmak Havzasında Samsun Tekkeköy Gelemen Deresi, Çorum 
Merkez, Samsun Merkez Kuruzeytin Deresi, Samsun Tekkeköy Selyeri Deresi ve 
Samsun Merkez Değirmendere en yüksek taşkın riskine sahip noktalar olarak kısa 

dönemde riskin azaltılması için çalışmaların öncelikle yapılması gereken yerlerdir. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 

TAŞKIN ÖNCESİ – RİSK/ZARAR AZALTMA  





YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

   5-1  

5 TAŞKIN ÖNCESİ – RİSK/ZARAR AZALTMA 

Taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki potansiyel 

olumsuz sonuçlarının azaltılmasına odaklanan uygun hedefler belirlenmesi gerekmektedir. 

Mutlak bir taşkın kontrolü olmamakla birlikte olası taşkın zararlarının en aza indirilebilmesi 

amacıyla taşkın öncesinde, sırasında ve sonrasında bir takım yapısal ve yapısal olmayan 

önlemler alınabilir.  

Taşkından korunma ve zararlarını azaltma hususunda alınabilecek tedbirlerde temel ilke, 

taşkının mühendislik yapıları ile insandan uzaklaştırılması veya insanların taşkından veya 

taşkınların neden olabileceği zararlardan uzak tutulması şeklindedir (Şekil 5.1). 

 
Şekil 5.1: Taşkın risk yönetiminde risk azaltmanın adımları. 

 

Yapısal önlemler kapsamına giren faaliyetler; toprak koruma ve havza düzenleme çalışmaları 

ile taşkının debisini azaltmak, akarsu düzenlemesi ile yatak tabanını alçaltmak veya kesitteki 

hızları artırmak suretiyle taşkın seviyelerini düşu ̈rmek, taşkın sularını taşkın kanalları veya 

yargınlar ile bölmek, biriktirme tesisleri ile taşkın sularının bir kısmını geri tutarak pik 

akımlarını azaltmak veya seddeler, taşkın duvarları yardımıyla taşkın suyunu belirli bir taşkın 

yatağında tutmak olarak değerlendirilmektedir. 
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Taşkın risk yönetimin en önemli ve ilk evresi taşkın zararlarını mümkün olduğunca 

azaltmaktır. Zarar azaltmanın tanımı ve amacı;  

• Uzun dönemde, tehlikeli durum ve bunların etkileri nedeni ile oluşabilecek can ve mal 

kayıplarını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan sürekliliği olan, aktivite ve 

önlemlerdir. (Bunu aynı zamanda yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan oluşan kayıp 

ve zarar azaltma çalışmaları olarak iki açıdan inceleyebiliriz. 

• Zarar azaltmanın amacı, işyerlerini ve halkı basit önlemler konusunda eğitmek ve bu 

sayede kayıp ve yaralanma olayları azaltmaktır. 

Taşkın afetleri, taşkın tehlikesi ile toplumların hassasiyetinin kesişmesi ile oluşur. Bu nedenle 

afeti küçültmek için her zaman taşkın tehlikesini ortadan kaldıramayacağımıza göre toplumun 

hassasiyetini azaltmak da üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Bu nedenle, risk ve zarar azaltma safhası, taşkından sonra iyileştirme ve yeniden inşa 

safhasındaki faaliyetlerle birlikte başlar. Bu safhada yürütülen faaliyetler ülke, bölge ve 

yerleşme birimi bazında olmak üzere çok geniş uygulama alanı göstermektedir. Bu evrede 

yapılacak olan diğer çalışmalar; 

• Taşkın anında uygulanacak faaliyetler açısından yasal mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

ihtiyaç halinde yeniden düzenlenmesi, 

• Taşkın tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, 

değerlendirilmesi, tehlike ve risk haritalarının hazırlanması, 

• İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve 

uygulanması,  

•  Hidrometeorolojik gözlem ağları, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve 

geliştirilmesi, 

• Taşkın zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı 

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Taşkın zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasında dâhil edilmesi 

ve uygulanmasının sağlanması, 

• Taşkınlara karşı önleyici ve zarar azaltıcı tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi,  

pek çok faaliyet zarar azaltma safhasında gereken ana faaliyetler arasında sayılmaktadır. 
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Bu faaliyetler, birçok kurum ve kuruluşla çok çeşitli meslek gruplarının, belirli bir hedef 

doğrultusunda, etkin bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmasını gerektiren, uzun 

vadeli çalışmalardır. Bu nedenle, toplumun her kesimini ilgilendirmekte ve bu kesimlerin katkı 

ve gayretlerini gerektirmektedir.  

5.1 HAVZA KORUMA, DENETİM VE GELİŞTİRME 

Taşkın yatakları dünya üzerindeki en önemli ekosistemler arasında yer almaktadır. Genellikle 

nehirlerin ve kıyıların yanında yer alan taşkın yatakları, yıkıcı taşkınlara karşı doğanın en iyi 

koruma mekanizmasıdır. Taşkın yatakları doğal yaşam için habitat oluşturmakta, su kalitesini 

iyileştirmekte ve insan topluluklarını korumaktadır. 

Diğer bir deyişle, su havzalarını ve taşkın yataklarını korumak, o bölgede yaşamı ve yaşayan 

insanları korumaktır. Ayrıca taşkın sonrası yıkıcı bir afetin yaralarını sarmak yerine koruma, 

denetleme ve geliştirme ile taşkına neden olan faaliyetleri daha en başta engelleyip 

tehlikelerin riske dönüşmesini engellemek, taşkın yönetiminde öncelikle yapılması gereken 

çalışmalardır. 

Bu nedenlerden dolayı, taşkın yönetim planında riskli alanlarda taşkınlara karşı uygun 

korumanın sağlanması, yu ̈zey akışının havza bazında yönetilmesi (uygun tarım uygulamaları 

ve orman yönetimi, vb.) ile birlikte doğal işlevler ve yeşil altyapılardan faydalanılması (sulak 

alanlar, taşkın ovası, vb.) gibi tedbirler taşkın risklerini azaltmada dikkate alınmaktadır. 

Doğal Su Tutma: Doğal su tutma önlemleri; sızmayı arttırarak, yüzey akışının miktarını ve 

oranını azaltarak taşkınları düzenlemektir. Bu önlemler taşkın hasarının yatkınlığını 

düzenleme olarak  görülmektedir. Bitki örtüsünü, akış durdurucuları ve derivasyonları, küçük 

tutmaları ve erozyon kontrol yapılarını, setleri ve ekin yönetim uygulamalarını (aynı zamanda 

taşkın hasarı yatkınlığını düzenlemeye de hizmet eder) içermektedir. Küçük su kaynağı 

bölgelerinde etkilidirler ve geniş havzalardaki taşkın koşullarını iyileştirmek için diğer 

önlemlerle birlikte görev yapmaktadırlar.  

Bunların yanında taşkın yatakları, doğal yaşamı ve toprağı beslemektedir. Ayrıca nesli 

tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ender türleri korumaktadır. Taşkın yatakları ayrıca 

akıştan besinleri ve saf olmayan maddeleri filtreleyerek su yönetiminde de önemli rol 

oynamaktadır. Organik atıkların işlenmesi, sıcaklık dalgalanmalarının düzenlenmesi, akiferin 

yeraltı suyu beslemesi ile infiltrasyonunun artırılması ve düşük yüzey akışlarının sıklığı ve 

süresini azaltması için suyun yavaşça açığa çıkarılması faydaları bulunmaktadır.   

Özetle taşkın sularının doğal depolanmasına yönelik çalışmalar yapmak; 
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• Pik taşkın akışını, zaman içinde taşkın suyunu yavaşça serbest bırakarak azaltmak 

• Su akışını süzülme yoluyla absorbe etmek 

• Akiferleri süzülme yoluyla yeniden doldurmak 

• Yetişen türler için tabi bir ortam sağlamak 

bakımından fayda sağlamaktadır. 

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon: Taşkın yataklarının korunmasında, taşkın yatağının doğal 

fonksiyonunu sürdürebilmesi için doğal bitki örtüsünü ve topografyayı korumak, taşkın 

yataklarını ağaçlandırmak, yapılaşmadan kaçınmak gibi önlemler almak gerekmektedir. 

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon, erozyonu önleyici etkisinin yanı sıra, diğer olumlu etkilerinin 

de göz ardı edilmemesi gereken bir bileşendir.  

Sediment kontrolü çalışmaları:  

Taşkın yatakları, taşkın sularının depolandığı alanlar yaratarak; taşkın hızını, debisini ve 

sedimentasyonunu azaltarak, doğal taşkın ve erozyon kontrolünde önemli bir rol 

oynamaktadır. Havzanın coğrafi konumu nedeni ile erozyona açık alanlar bulunmakta; ayrıca 

bu alanlarda yağışlı mevsimlerde taşkın meydana gelebilmektedir. Heyelanlar veya 

geliştirmelerle erozyona uğratılmış yamaçlardan gelen akış, yüksek miktarda kaya, kum, silt, 

çamur ve enkazla yüklüdür. Banket ve enkaz havzaları, kanalları tıkayıp hasar verecek bu tip 

şeylerden korumaktadır. Ayrıca kanallar,  havzaların sedimentleri yakalama yeteneklerini 

korumak ve sonucunda taşkınları önleyebilmeleri için periyodik olarak temizlenmelidir.  

Kanal bakım faaliyetleri, bir kanalın yeterli akış taşıyabilme kapasitesini sağlamak için 

periyodik olarak gerekmektedir. Bu işlemler yalnızca uzman personel tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kanal bakımı aşağıdaki faaliyetlerden oluşmaktadır. 

• Enkaz, atık ve çöp kaldırma 

• Sediment, bitki örtüsü ve / veya odunsu enkaz kaldırma 

• Dere dip taraması 

• Hendek bakımı. 

Taş ocakları ve maden sahalarının rehabilitasyonu: Arazi kullanımları arasında orman, 

çayır-mera ve otlak alanları ile birlikte taş ocakları ve maden sahaları da sayılmaktadır. 

Ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon önleme konularında özellikle son yıllarda önemli 

çalışmalar gerçekleştirilmekte ve bu konulardaki çalışmaların hızlandırılması ile birlikte 
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madenlerden kirleticilerin özellikle bir taşkın anında alıcı ortama büyük miktarlarda ulaşması 

önemli ölçüde engellenmektedir. 

Kum ve çakıl ocakları: Barajların yanı sıra, kum-çakıl ocakları da nehirlerin membaından 

mansabına doğru sürekli olarak sediment taşımasını engellemektedir. Bununla birlikte nehir 

yataklarından kum ve çakılın bilinçsizce çekilmesi sonucu, nehir yatağı ve kıyılar aşınmaya 

açık hale gelmektedir. Ayrıca balıkların yumurtlama alanı olan çakılların azalması ve zarar 

görmesi, nehirlerdeki ekolojik yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Dolaylı olarak nehirlerin 

denize taşıdığı kum miktarlarında azalma olmakta ve bundan dolayı nehir ağzı ve etrafındaki 

kıyı şeridinde erozyon görülebilmektedir.  Ayrıca kum-çakıl ocaklarının faaliyetleri sonucu 

yeraltı suyunu taşıyan alüvyon rezervlerinin bu ̈yu ̈k bir bölümü çekilmekte, bu yüzden yeraltı 

suyu seviyelerinde azalmalar görülmektedir. 

İmara yasaklı alanlar: Nehir koridorlarında yapılaşma, taşkın yatağı fonksiyonlarını büyük 

ölçüde bozmaktadır.  Bunun sonucunda daha sık ve şiddetli taşkınlar oluşmaktadır. Suda 

yaşayan canlılar ve vahşi yaşamın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta ve su 

kaynakları risk altında kalmaktadır. Taşkın yataklarında yapılaşma, enkaz, atık ve çöp 

depolama,  taşkın yatağının depolama kapasitesini düşürdüğü için eş yoğunluğa sahip 

sonraki  taşkın debisinin, bir öncekinden daha yukarı seviyelere çıkmasına neden olmaktadır. 

5.2 HALKLA RİSK İLETİŞİMİ 

Taşkın yönetim planlarının bir parçası olarak, kamu bilgilendirme stratejileri geliştirilmelidir. 

Bunun amacı, toplumları kendi kamu bilgilendirme programlarını oluşturmak ve özellikle 

kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal projeler tasarlama konusunda teşvik etmektir. Bu 

yaklaşımın varsayımı; düzgün hazırlanmış bir stratejinin problemi gözden geçirdiği, hedef 

kitleyi belirlediği, hedef kitlelere en iyi nasıl ulaşıldığının belirlendiği ve o toplum için en iyi 

sosyal projeleri üreten diğer bilgilendirme programlarıyla nasıl koordineli çalıştığının tespit 

edilebildiğidir.  

Risk iletişimi; riskin varlığı, doğası, şekli, ciddiyeti ve kabul edilebilirliğine ilişkin paydaşlar 

arasındaki iki yönlü iletişimdir. Ancak bu şekilde paydaşlar arasında fikir ve eylem birliği 

geliştirilebilir. Bu nedenle risk iletişimi, risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bütün bu 

çalışmalar tüm ilgili kurum ve kuruluşların temsilcisi olarak belirlenen paydaşlar arasında iki 

yönlü bir iletişim ile gerçekleştirilmektedir. Bu strateji aynı zamanda bilgilerin kamuoyu ile 

paylaşılması ve riski azaltma yönünde halkta davranış değişikliğinin başarılması gibi 

hedefleri de kapsamaktadır. 
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5.3 HALKIN EĞİTİMİ 

Her ne kadar afet yönetim merkezlerine bağlı kurum ve kuruluşlar olay anından bir süre 

sonra olaya müdahale etse de, afetin ilk anlarında bireyler, aileler, kurumlar, komşular, sokak 

ve mahalle ekipleri müdahaleyi kendisi yapmaktadır. (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2: Afetlere müdahale noktasal olarak başlar ve uluslararası düzeye yayılır. İlk 
müdahale bireyler, aileler veya çalışma arkadaşları tarafından yapılır. 
Profesyonel ekiplerin olaya müdahalesi zaman alır. 

5.3.1 Bilinçlendirme Kampanyaları 

Afetlere hazırlıkta sadece kurumların (Valilik, Belediye, vb.) ilgili birimlerinin tek başına hazır 

olması yeterli değildir. Halkın güvenliğinin sağlaması ve “afetlere hazırlık evden başlar” 

ilkesiyle de evlerden başlayarak kurumsal hazırlıkların yapılmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

Bilinçlendirme kampanyaları ile halk eğitiminde hedef kitlenin (alan, kültür düzeyleri, 

eğitimleri, bilginin teknik içeriğin) tespit edilmesi ve hangi araçlarla onlara ulaşılacağının 

doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu kampanyaların genel ilkeleri aşağıdaki 

gibidir.  

Bilinçlendirme kampanyası: 

• Toplumdaki tehlikelerin farkında olunması için sürdürülen bir halk eğitimidir. 

• Toplumdaki tehlikelerin neden olabileceği olası risklere karşı, bireylerin nasıl hazır 

olmaları gerektiğini öğreten bir süreçtir. 
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Bilinçlendirme kampanyalarının kapsamı: 

• Toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve farkındalığını artırmak, 

• Bireysel hazırlığı arttırmak ve yaygınlaştırmak, 

• Ortak amaç ve dil birliği oluşturarak problemi gündemde tutmak,  

• Toplumu cesaretlendirmek, motivasyonu, iyi niyeti arttırmak ve bireysel 

sorumluluklarını yerine getirmek üzere harekete geçirmek, 

olmalıdır. Diğer bir deyişle afetlere toplum tabanlı hazırlıkta bilinçlendirme kampanyaları 

birinci ve en önemli adımı oluşturmaktadır (Şekil 5.4). 

 
Şekil 5.3: İSMEP Güvenli Yaşam Eğitimleri örneği 

5.3.2 Kamu Spotları 

Toplumsal bilinçlendirme kampanyaları, düzenlenecek olan çeşitli seminerler, konferanslar, 

şenlikler, spor yarışmaları ve yazılı/işitsel/görsel medya yolu ile yürütülmektedir. 

Kampanyada görselliğe yer vermek, ilgi uyandırmak ve tekrarlar yapmak çok önemlidir. 

Ancak tekrarlarda aynı konuyu işleyen farklı malzemelerin kullanılması, yeknesaklığı 

önlemek için gerekmektedir.  

Bunun için afetlere hazırlıkta yapılan çalışmaların ve gerekli olan bilgilerin halka (medya 

araçlarıyla, posta, sergi ve fuarlar, toplantılar, vb. şekillerde) ulaştırılması, halktan görüş ve 

öneriler (anketler, araştırmalar, halk toplantıları, vb. şekillerde) alınarak karar verme sürecine 

katılımcılığın sağlanması gerekmektedir (Kadıoğlu ve İskender, 2001).  
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5.4 RİSK TRANSFERİ – SİGORTA 

Afet hasarlarını karşılayan sigortalar, birçok gelis ̧miş ülkede hassasiyeti azaltma konusunun 

önemli bir öğesidir. Fakat gelişmekte olan ülkelerde daha seyrek görülen bir önlemdir. 

Amerika’da afetlerin zararının yarısı sigortayla karşılanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu 

oran %2’den daha azdır. 

5.5 RİSK VE ZARAR AZALTMA TEDBİRLERİ 

Afetler, tehlike ile toplumların hassasiyetinin kesişmesi ile oluşmaktadır. Bu nedenle riski 

azaltmak için hem tehlikelerin azaltılması, hem de toplumun hassasiyetinin azaltılması 

üzerinde durulması gerekmektedir. Bu tür çalışmalar taşkın riskinin tolere edilebilir, kabul 

edilebilir ve yönetilebilir seviyeye indirilmesi çalışmalarına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır 

(Şekil 5.5). 

 

 
 

Şekil 5.4: Taşkın riski kabul edilir seviyeye indirilmesi. 

 

Afet risk yönetiminin belli başlı 7 yöntemi vardır: 

1. Kabul 

2. Ret 

3. Transfer 

4. Azaltma 

5. Önleme 

6. Sakınma 
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7. Hazırlık 

Afet risklerini azaltmada Şekil 5.6’da gösterildiği gibi faklı yaklaşım ve önlemler vardır. Bu 

önlemlerden seçilecek olan yaklaşım risk azaltmanın önemli bir konusudur. Bu konu önlem 

önceliklendirme adı altında ilerki bir bölümde ele alınacaktır. 

 

 
 

Şekil 5.5: Afet risk yönetimi yaklaşımlarının şematik gösterimi (IPCC, 2012). 

 

Şekil 5.7’de gösterilen risk bileşenlerini ve sonuçta riski azaltabilmek için uygulanabilecek 

yaklaşımlar kısaca şöyledir: 

 

Şekil 5.6: Afet riskinin bileşenleri ve afet risklerini azaltabilmek için her bir bileşene yönelik 
uygulanabilecek risk azaltma yöntemleri. 

5.5.1 Önleme 

Riski ortadan kaldırmayı amaçlar. Aşağıdaki risk tanımından da görülebileceği üzere riski 

büyük ölçüde veya kısmen azaltmak, hatta tümüyle ortadan kaldırmak için tehlikenin 

önlenmesi ya da kontrol altına alınması gerekmektedir. 
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Taşkın tehlikesi tümüyle ortadan kaldırılamamakla  birlikte kısmen de olsa kontrol altına 

alınabilmektedir. 

Örneğin belirlenen mertebeye kadar (seçilen tekerrür debisi) taşkınları önlemek ve onlardan 

korunabilmek için; 

 Sel Kapanı ve baraj inşası 

 Akarsu ıslahı 

 Drenaj sisteminin geliştirilmesi 

 Yamaçların desteklenip güçlendirilmesi 

vb. gibi çalışmalar yapılabilmektedir. 

5.5.2 Sakınım 

İnsan, teknoloji veya doğa ile ilgili nedenlerden dolayı afete neden olabilecek olaylardan uzak 

durma veya ortaya çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltmaya sakınma denir. Afetlerden 

sakınma çalışmalarını sadece risk azaltma da değil, doğru uygulamalar ile hazırlık, planlama, 

kontrol ve önleme çalışmalarında da yapmak mümkündür. Tehlikeler herhangi bir insanı, 

malı, tabii ve kültürel kaynağı etkilemediği sürece riske ve afete dönüşmezler. Bu nedenle 

tehlikeden sakınabilirsek maruziyet ve dolayısıyla risk de sıfırlanmış olur. 

 
 

Örneğin, taşkın yataklarının yeşil alan olarak kullanımı gibi uygulamalar ile taşkın sularına 

maruz kalınmasının önüne geçilebilir. Şekil 5.8’de dere yatağı ile birlikte 100 yıllık taşkın 

debisi ile su altında kalabilecek taşkın yatağının da sakınılması gereken alanlar olarak 

belirlenmesi örneği verilmektedir. 

 



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

   5-11  

 
Şekil 5.7: Afet risklerinden sakınım için taşkın tehlikesine yönelik belirlenen üç bölge.  

Ayrıca etkin bir kentsel planlama ile; 

 Potansiyel afetin riskleri azaltılabilir. 

 Afetin etkisi hafifletilebilir/kontrol edilebilir. 

 Müdahale/İyileştirme çalışmaları kolaylaştırılabilir. 

 Afet sonrası günlük yaşama düzenine daha çabuk geçilebilir. 

 Uygun olmayan arazilerden (Dere Yatakları, taşkın yatakları vb.) uzak durularak, olası 

afetlere maruz kalınmayabilir ve onlardan sakınılabilir. 

5.5.3 Zarar azaltma 

Zarar azaltma tipik olarak savunmasızlığın azaltılmasına odaklanır. Hedefi sosyal, ekonomik, 

yasal, idari, teknik ve fiziksel kontrol yöntemleri uygulayarak riski önemli bir şekilde azaltarak 

zararı önlemektir. “Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet 

sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla afet öncesi, sırası ve 

sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü” 

olarak tanımlamaktadır. 
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Buradan anlaşılması gereken en önemli nokta, risk azaltmadaki amaç çoğu kez riski 

sıfırlamak değildir. Riski sıfırlamanın maliyeti genellikle çok büyüktür ve çoğu kez de bu 

mümkün değildir. Bu nedenle, risk azaltmadaki gerçek hedefimiz afet yönetimi ile riski kabul 

edilebilir bir seviyeye indirgemek ve o seviyede tutmaktır. 

Daha fazla örnek vermek ve özetlemek gerekirse; 

 Taşkın yatağındaki binaların başka yere taşınması ve kentsel dönüşüm, 

 Sağlık ve beslenme kapasitesini geliştirmek, 

 Afetlere karşı farkındalık ve kültürün oluşturulması, 

 Risk transferi, sigortalama, 

 Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi sağlamak ve sürdürmek, 

 Sağlık kapasitesini geliştirmek, vb. 

birer zarar azaltma çalışmasıdır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 
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6 TAŞKININ HEMEN ÖNCESİ VE TAŞKIN ANI – MÜDAHALE 

Türkiye’de taşkın afetine müdahale çalışmaları, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/5/1959 tarihli ve 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Yasanın 4. maddesi ve bu maddeye dayanarak hazırlanan, 18/12/2013 

tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 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 esaslarını 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 kullanılmasını amaçladığından çok iyi bir koordinasyon 

gerekmekte ve olağanüstü koşullarda uygulanması zorunluluğu, olağanüstü hazırlık, yetki ve 

sorumluluklara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı bir taşkın afetine müdahalede aşağıda kısaca açıklanan sırasıyla 

yapılması gerekmektedir.  
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6.1 ERKEN UYARI VE TAHLİYE 

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 4.7.1 Bölümünde açıklanan 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. 

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. 
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Tahliyenin üç aşaması: 

1. Tahliye Uyarısı : İş bu planın 4.7.1 Bölümünde açıklanan 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 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: 

1. Halka yapılacak uyarı ve bilgilendirmelerde afet çantalarına temel malzemelerden başka 

ve aşırı miktarlarda bir şey koymamaları, 

2. Su geçirmez giyisi ve ayakkabı giymeleri, 

3. Terk edilen ev, iş yeri ve binalar için mutlaka güvenlik güçleri mal ve mülk güvenliğini 

sağlayacağının bilinmesi, 

4. Ulaşım için yardıma ihtiyacı olanların nerede toplanacağı ya da nereye başvuracağına 

dair verilen bilgilere önemle dikkat etmeleri, 

5. Yaşlılar, engelliler ve diğer özel ihtiyaç sahibi kişilerin hemen tahliyeye hazırlanması ve 

hayvanların da güvenli alanlara (başka bir uyarı beklemeden) hemen taşınması, 

6. 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, 

7. İşbu planın 5.3. Halk Eğitimi başlıklı kısmında bahsedilen 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. 
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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) EK-CD 7’deki 

tahliye planlarına uygun bir şekilde verilir. Yerel basın ve diğer tüm iletişim kanalları ile 

birlikte polis, jandarma, itfaiye, zabıta, arama ve kurtarma ekipleri gerekirse kapı kapı 

dolaşarak tahliye emrini riskte olanlara tebliğ etmelidir. 

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 katılmı ve işbu planın 5.3. Halk Eğitimi başlıklı kısmında 

bahsedilen eğitimlerin tekrar tekrar verilmesi çok büyük önem taşımaktadır. 

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 işbu planın 5.3. Halk Eğitimi başlıklı kısmında taşkından hemen sonraya 

yönelik koruma önlemlerine dikkat edilmesi konusunda halkın özellikle uyarılması gerekir.  

6.2 ETKİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ 

Afetlerden hemen sonra, afet bilgisini çabuk ve doğru bir şekilde toplamak, işlemek, analiz 

etmek ve bu bilgiyi iletmek müdahalede başarı için bir önkoşuldur (Şekil 6.1). Bu nedenle, 

ilgililerin afet müdahalesinde esas önceliği olan aşağıdaki beş ana fonksiyonun 

gerçekleştirilmesi temel hedeftir: 

• 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, 
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• 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 6.1: Afet sonrası etki ve ihtiyaç analizinin ilk otuz dakikada yapılması hedeflenmiştir. 

6.3 MÜDAHALE SEVİYELERİ 

Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmıştır. Etki derecesine göre 

müdahale seviyelerindeki destek durumu Tablo 6.1’de ifade edilmiştir. 
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Tablo 6-1: Tahliye Bölgeleri Detay Tablosu. 

 
 

 

YERLEŞİM ADI
TAŞKININ 

GERÇEKLEŞTİĞİ 
DERE ADI

TAHLİYE 
BÖLGE 

NUMARASI
TAHLİYENİN YAPILACAĞI TESİSİN ADI

TAHLİYE 
BÖLGESİ İLE 
TAHLİYENİN 
YAPILACAĞI 
TESİS ARASI 
MESAFE (km)

ARABAYLA 
ULAŞIM 
SÜRESİ           

(dk)

YÜRÜYEREK 
ULAŞIM 
SÜRESİ           

(dk)

1 Hacı Fatma İlköğretim Okulu 0,80 2 12
Sağlık Meslek Yüksek Okulu 2,20 4 33
İmam Hatip Lisesi 4,10 13 49

1 Mehmet Öngel İlköğretim Okulu 1,80 4,5 27

2 İstiklal İlköğretim Okulu 1,10 3,5 16,5
3 Karşıyaka İlköğretim Okulu 0,40 2 6
4 Kız Meslek Lisesi 0,70 2,5 10,5
5 Düşey Tahliye - - -
6 Öğrenci Yurdu 0,50 2 7,5
7 25 Mayıs İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3
8 Kız Meslek Lisesi 0,70 2,5 10,5
9 Merkez İlköğretim Okulu 0,30 2 4,5
10 100. Yıl İlköğretim Okulu 1,10 3,5 16,5
11 Yatılı Bölge İlköğretim Okulu 0,50 2 7,5
12 Havza Anadolu Lisesi 0,40 2 6
1 Yukarı Eğercili İlköğretim Okulu 3,80 8,5 50
2 Çınarlık İlköğretim Okulu 1,50 4 22,5
3 Dr. Kenan Yılmaz İlköğretim Okulu 4,50 10 68
4 Düşey Tahliye - - -
5 Düşey Tahliye - - -
6 Düşey Tahliye - - -
7 Lise 0,50 2 7,5

1 Yeşilpelit Öğrenci Yurdu 1,10 3,5 16,5

2 19 Mayıs Üniversitesi Omtel Oteli 1,00 3 15

1 Yukarı Eğercili İlköğretim Okulu 0,90 3 13,5
2 Yeni Karacali İlköğretim Okulu 2,80 6,5 42
3 Çınarlık İlköğretim Okulu 1,30 4 20
4 Çınarlık İlköğretim Okulu 3,40 8 51
5 Yeni Karacali İlköğretim Okulu 1,80 4,5 27
1 Cumhuriyet Lisesi 1,30 4 20
2 19 Mayıs İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 3,10 7 46,5
3 Köksal Ersayın Anadolu Lisesi 1,80 4,5 27
4 Adnan Kahveci İlköğretim Okulıu 1,00 3 15
5 Büyük Kolpınar İlköğretim Okulıu 1,50 4 22,5
6 Sahra Sıhhiye Okulu 1,80 4,5 27
7 Yeşilkent Anadolu Lisesi 1,80 4,5 27
8 Çatalarmut İlköğretim Okulıu 1,10 3,5 16,5
9 Yeşilkent Anadolu Lisesi 1,00 3 15
10 Aziz Atik AOL 1,80 4,5 27
11 Üzgür İlköğretim Okulıu 2,50 6 37,5
12 Derecik İlköğretim Okulıu 1,60 4,5 24
13 Çivril İlkokulu 2,40 6 36
14 Toybelen İlkokulu 2,40 6 36
15 Toybelen İlkokulu 3,30 7,5 49,5
16 Çivril İlkokulu 0,50 2 7,5
17 Ahulu İlköğretim Okulıu 2,40 6 36
18 Kapaklı İlköğretim Okulıu 1,80 4,5 27
19 Sarıışık İlköğretim Okulıu 1,60 4,5 24
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HAVZA (SAMSUN)
Terakan ve Hacıosman 

Dereleri

TEKKEKÖY VE 
SAMSUN DOĞU 
MAHALLELERİ 

(SAMSUN)

Gelemen (Çınarlık)

ATAKUM MAHALLESİ
İncesu (Kurdun) ve 
Kurupelit (Kamaz) 

Dereleri

TEKKEKÖY VE 
SAMSUN DOĞU 
MAHALLELERİ 

(SAMSUN)

Irmaksırtı (Abdal) 
Deresi

ATAKUM VE İLKADIM 
MAHALLELERİ

Kürtün Deresi

2
ERBAA (TOKAT)

İmbat Deresi ve Kelkit 
Irmağı 
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Tablo 6.1 devamı 

 
 

 

1 Karşıyaka Anadolu Lisesi 0,70 2,5 10,5
Türk Telekom Lisesi 0,80 3 12
100. Yıl İlköğretim Okulu 1,00 3 15

3 Osmangazi İmamhatip Ortaokulu 0,60 2,5 9
4 19 Mayıs Lisesi 1,20 3,5 18
5 Gazi İlköğretim Okulıu 0,90 3 13,5
6 Derebahçe İlköğretim Okulu 0,90 3 13,5
7 Yavuz Selim İlkokulu 1,00 3 15
8 Yavuz Selim İlkokulu 2,60 6,5 40

Kışla Yaşardoğu İlkokulu 2,60 6,5 40
Feza Berk Koleji 2,80 6,5 42

1 Devgeriş İlköğretim Okulu 4,30 10 65
2 Kutlukent İlköğretim Okulu 1,80 4,5 27

CANİK VE TEKKEKÖY 
MAHALLELERİ

Kirazlık (Akkiraz) 
Deresi

1 Kutlukent İlköğretim Okulu 0,80 3 12

1 Recep Tanrıverdi Lisesi 0,10 1,5 2
Seyfi Demirsoy Lisesi 1,30 4 20

2 Mimar Sinan İlköğretim Okulu 1,30 4 20
3 Düşey Tahliye - - -
4 Bayındır İlköğretim Okulu 0,60 2,5 9
5 Düşey Tahliye - - -
6 Kurupelit Çok Programlı Lisesi 0,70 2,5 10,5
7 Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 2,10 5 31,5

19 Mayıs Anaokulu 1,60 4,5 24
19 Mayıs İlköğretim Okulu 4,50 10 68

2 Düşey Tahliye - - -
3 Dr. Kenan Yılmaz İlköğretim Okulu 4,50 10 68
4 Kerimbeyli İlköğretim Okulu 1,10 3,5 16,5
1 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1,00 3 15

Atatürk Anadolu Lisesi 0,40 2 6
Spor Salonu 0,80 3 12

3 Amasya Sağlık Meslek Yüksekokulu 0,20 1,5 3
75. Yıl Beyazıt İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3
12 Haziran Anadolu Lisesi 0,40 2 6

5 Alptekin Anadolu Lisesi 0,40 2 6
6 Amasya Üniversitesi 1,00 3 15
7 Spor Salonu 1,60 4,5 24
8 Mehmet Varinli İlköğretim Okulu 2,20 5,5 33
9 Amasya Kız Teknik ve Meslek Lisesi 0,40 2 6
1 Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 1,80 4,5 27
2 Değirmenbaşı İlköğretim Okulu 0,50 2 7,5
3 Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 0,40 2 6
4 Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 0,30 2 4,5
5 Sağlık Meslek Lisesi 0,80 3 12

Şehir Nuri Pamir İlköğretim Okulu 0,70 2,5 10,5
Atatürk İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3

7 Merkez İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3
8 Fatih İlköğretim Okulu 1,00 3 15
9 Yenimahalle İlköğretim Okulu 0,50 2 7,5
10 Yenimahalle İlköğretim Okulu 0,30 2 4,5
11 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 0,50 2 7,5
12 Helvacı İlköğretim Okulu 1,10 3,5 16,5
1 0,50 1 8
2 1,00 2 15
3 İlköğretim Okulu 0,40 1 7
4 İlköğretim Okulu 1,80 3 27

1,00 2 15
1,40 3 21

6 0,20 1 4
7 1,90 3 29

1
Selyeri (Tekkeköy) 

Deresi
TEKKEKÖY 

MAHALLELERİ

5
ÇORUM

Merkez Dereleri 
(Çomarınözü, 

Derinçay, Fitne 
Dereleri)

4

6

2

9

CANİK VE İLKADIM 
MAHALLELERİ

Mert Deresi

2

CANİK VE TEKKEKÖY 
MAHALLELERİ

Derbent (İncirli) ve PO 
Yanı (Karaağaç) 

AMASYA Yeşilırmak

ÇARŞAMBA (SAMSUN) Yeşilırmak

Barış Bulvarı 
(Kuruzeytin)

Deresi

Değirmendere Deresi

ATAKUM 
MAHALLELERİ
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Tablo 6.1 devamı 

 
 

 

Tablo 6-2: 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 

1 Hüseyinmescit Ortaokulu 2,60 6,5 40
2 Barbaros İlköğretim Okulu 0,30 2 4,5
3 İmam Hatip Lisesi 1,80 4,5 27
4 Sağlık Meslek Lisesi 3,60 9,5 54

Gündoğdu İlköğretim Okulu 0,70 2,5 10,5
Söğütlü İlköğretim Okulu 6,20 13,5 93
Gündoğdu İlköğretim Okulu 5,50 12 83
Söğütlü İlköğretim Okulu 10,40 22 156

7 İmam Hatip Lisesi 1,50 4 22,5
8 Evci Ortaokulu 2,50 6 37,5
9 Ulusoy Tesisleri 1,30 4 20
10 Evci Lisesi 1,80 4,5 27
1 Vali Mehmet Özgün İlköğretim Okulu 1,00 3 15
2 Yeşilbağ İlköğretim Okulu 2,60 6,5 40
3 Öğrenci Yurdu 0,40 2 6
4 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 0,60 2,5 9
5 İbni Kemal İlköğretim Okulu 0,50 2 7,5
6 Yeşilırmak İlköğretim Okulu 0,60 2,5 9
7 Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu 0,40 2 6
8 Yeşilırmak İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3
9 26 Haziran İlköğretim Okulu 0,40 2 6
1 Ortopedik Özürlüler İlköğretim Okulu ve Lisesi 1,40 4 21
2 Ahmet Yesevi Öğrenci Yurdu 0,20 1,5 3
3 Fatih İlköğretim Okulu 1,40 4 21
4 Atatürk İlköğretim Okulu 0,70 2,5 10,5
5 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 0,10 1,5 2
6 GOP Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0,70 2,5 10,5
7 Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 1,50 4 22,5
8 Fatih İlköğretim Okulu 0,20 1,5 3
9 Çubuklu İlköğretim Okulu 2,50 6 37,5

TURHAL (TOKAT) Yeşilırmak

5

6
TERME (SAMSUN)

Terme, Miliç ve 
Kocaman Dereleri

TOKAT (MERKEZ) Behzat Deresi
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6.4 ACİL 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 

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 6.2).  

 

 
Şekil 6.2: Taşkına müdahalede öncelik taşıyan kritik tesisler. 
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Müdahale aşamasında yapılan faaliyetler arasında; 

1. Haber alma ve ulaşım, 

2. Etkinin ve ihtiyaçların belirlenmesi 

3. Arama ve kurtarma, 

4. İlk Yardım, 

5. Tedavi, 

6. Tahliye, 

7. Geçici İskân, 

8. Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,  

9. Yaşam hatları (alt yapı ihtiyaçları), 

10. Basın ve Halkla İlişkiler, 

11. Güvenlik, 

12. Çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik, 

13. Hasar Tespiti,  

14. Tehlikeli yıkıntıların kaldırılmasını  

sayılabilir. 

Bunlar ve benzeri müdahale çalışmaları, 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre Başbakanlık ve İl 

AFAD bünyesinde acil müdahale çalışmaları Acil Durum Hizmet Grupları tarafından yerine 

getirilmektedir. 

Taşkın bölgesindeki müdahale çalışmalarını İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı yürütürken, 

taşkın olay seviyesi Tablo 6.1’de 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.  

6.5 ÖN İYİLEŞTİRME 

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.  
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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. 

Ön iyileştirme 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 6.3.). 

 

 
 

Şekil 6.3: Afet sonrası acil müdahale çalışmaları ile başlayan ön iyileştirme çalışmaları. 

Ön iyileştirme grupları tarafından yerine getirilen bu ön erken iyileştirme çalışmaları; 

 

1. Dikkati, yaşam kurtarmanın yanı sıra gündelik hayatın düzene sokulmasına 

yönlendirir. 

2. Sürdürülebilir bir uzun vadeli yeniden yapılanma için temel oluşturur. 

3. 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 barıma için, 
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1. Kamu tesisleri 

2. Kiralık konutlar 

3. Tanıdık veya akraba evleri 

4. Çadır kentler 

5. 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. 

Taşkının hemen sonrası arama kurtarma vb. acil durum müdahale çalışmalarıyla beraber ön 

iyileştirme çalışmaları en az 15 gün boyunca devam eder. Bu çalışmalar; 

1. Hasar tespiti 

2. Alt yapı 

3. Beslenme 

4. Enkaz kaldırma 

5. Gıda, tarım ve hayvancılık 

6. Barındırma - geçici barınma ve iskan ünitelerinin kurulması 

7. Defin işleri 

8. Psikososyal destek hizmetleri   

çalışmalarıdır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BÖLÜM 7 

TAŞKIN SONRASI – İYİLEŞTİRME 
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7 TAŞKIN SONRASI –İYİLEŞTİRME 

Taşkın yataklarında güvenli bir düzene ulaşmak için iki temel yol vardır. Birincisi; 5. Bölümde 

ele alındığı gibi 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 koşullarına 

kavuşturulmasına gerekmektedir. Bir önceki durumlarından daha güvenli bir ‘düzene dönüş’ 

süresinin mümkün olduğunca kısaltılması iyileştirme çalışmalarının başlıca çabasıdır.  

3. Bölümde anlatıldığı gibi bu tür iyileştirme 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. 

İşbu Taşkın Yönetim Planının İyileştirme bölümü muhtemel bir taşkın sonrası geniş çaptaki 

iyileştirme faaliyetlerini desteklemek için çeşitli kaynakların önceliklendirilmesini ve ilgili 

kurumların koordine edilmesini kapsar. Özetle, iyileştirme faaliyetleri 3 aşamada gerçekleşir. 

Aşama 1 - Ön iyileştirme safhası: Taşkından hemen sonraki iyileştirmenin erken safhası, 

acil müdahale faaliyetleri ve ön iyileştirme operasyonlarından oluşur. Bu, Taşkın Yönetim 

Planının İyileştirme bölümünün uygulanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarının kendi iyileştirme 

stratejilerinin geliştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından iyileştirme 

çabaları kapsamında orta ve uzun vadeli iyileştirme ve yeniden yapılandırma hedeflerine 

odaklanılmalıdır. 
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Aşama 2-  İyileştirme ve 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.  

Aşama 3- Düzene geçiş safhası: Taşkın Yönetim Planı dahilindeki iyileştirme çalışmalarının 

son aşaması önemli ve öncelikli iyileştirme görevlerinin tamamlanması, doğru düzene geçiş 

ve bundan sonraki iyileştirme sorumluluklarının yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara 

devredilmesidir. 

Böylece 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. 
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• 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. 

• Yerel ekonomik canlanma sağlanmalıdır. 

• Sosyal adalet ve eşitlik korunmalıdır. 

• Çevresel kalite korunmalı ve mümkün olduğunca daha iyi hale getirilmelidir. 

7.1 İYİLEŞTİRME VE YENİDEN YAPILANDIRMA 

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 amaç 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. 
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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. 

7.2 HASAR TESPİTİ 

Afetler büyük sosyal şoklardır. Herhangi bir müdahale ic ̧in gerekli kaynaklar harekete 

geçirilmeden önce afetin boyutunu ve meydana getirdiği hasarı tespit etmek gerekir. Bu 

nedenle taşkın sonrası durum, hasar ve korunma ve yapılanma ihtiyac ̧ların 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. Bu tespitin sonuçları gecikmeksizin 

Başkanlığa bildirilir. 

7.3 YENİDEN YAPILANDIRMANIN ADIMLARI 

Taşkın yönetiminde yeniden yapım aşaması olarak adlandırılan bu safhada afetten etkilenen 

veya zarar gören tüm insanların aktivitelerinin afetten önceki düzeyden daha ileri ve doğru bir 

düzeyde karşılanabilmesi amaçlanmaktadır. Taşkında yıkılan ve zarar gören tüm yapı ve 

tesislerin yeniden inşası, kalıcı konutların yapılması, gerektiğinde yeni yerleşme planlarının 

hazırlanması, toplumun taşkın nedeniyle etkilenen ekonomik-sosyal ve psikolojik 

bütünlüğünün yeniden sağlanması, afetlerin muhasebesinin yapılması gibi çeşitli faaliyetler 

bu aşamada yapılmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin süresi afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç 

yıl sürebilir. Amaç, afetten etkilenen toplulukların gelecekte de benzer olaylarla 

karşılaşmamaları için, olası taşkın risklerini azaltmaktır. 
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Böylece iyileştirme aşaması taşkın yönetimi döngüsü içerisinde "risk azaltma" aşaması ile iç 

içe geçen bir aşamadır. Her iki aşamada gerçekleştirilen çalışmaların ortak amacı; olası bir 

taşkın tehlikesine karşı sosyal yaşamın tüm kurumlarının hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Risk 

azaltma aşamasında gelecekte meydana gelebilecek bir taşkına dikkatler yoğunlaşırken; 

iyileştirme aşamasında geleceğe dönük çalışmaların yanında geçmişteki afetin etkilerinin 

giderilmesine de çalışılmaktadır. Risk azaltma aşamasındaki çalışmalar incelenirken söz 

konusu çalışmaların iyileştirme aşaması kapsamında da gerçekleştirilmesi gerektiği 

unutulmamalıdır. Yeniden inşa ya da yapılanma için sürdürülebilir kentsel dönüşüm de 

önemli bir araçtır. 

7.4 İYİLEŞTİRME PLANI 

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 planlanması 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. 

 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. 
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 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. 

İyileştirme planının amacı, devletin 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.  

İyileştirme 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.  

7.5 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İyileştirme 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 kullanılabilir. 

Bu yaklaşım projelere yönelik kararlar alınırken ölçme ve değerlendirme açısından da 

gereklidir.  Bu aşamada önerilen yöntemin sosyal ve siyasi, ekonomik, çevresel, teknik, idari 

ve kanuni bakımdan etkilerinin SEÇTİK adı altında tanımlanan yaklaşımla 

değerlendirilmelidir.
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8 UYGULAMA, İZLEME VE GÜNCELLENME 

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. Planın hazırlanması bunun 

için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, plan hazırlandıktan sonra planda öngörülen tüm 

çalışmaların yapılması, uygulamaların izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması 

gerekmektedir (Şekil 8.1.). 

 

Şekil 8.1: Planın yazılıp onaylanınca bilgi ve gereği için dağıtımı, dağıtıldığı yerde 
 hakkında eğitim verilmesi, tatbikatlar ile denenip geliştirilmesi gerekir. 

Taşkın yönetimi, “yaşayan” dinamik bir yönetimdir. Veriler ve ilgili tüm planlar sürekli 

yenilenmeli ve gözden geçirilerek geliştirilmelidir.  

Bu doğrultuda Taşkın Yönetim Planı hazırlandıktan sonra da planda yer alan faaliyetler 

gözlemlenir ve belirli periyotlarla yenilenen Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike 

Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları çalışmaları ile elde edilen yeni veriler dahilinde planın 

güncellemesi yapılır. Bu kapsamda yapılan her türlü faaliyet tüm paydaşlar ile paylaşılır.  

8.1 UYGULAMA 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, havzada taşkın risklerinin bütüncül bir yaklaşımla 

yönetilebilmesi maksadıyla belirlenmiş tedbirleri ve faaliyetleri içermektedir. Söz konusu 

tedbirlerin uygulanmasından ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden her bir tedbirle ilgili 

belirtilmiş olan kurumlar sorumludur.  
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Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Tebliğ çerçevesinde;   

• Havza düzeyinde Havza Yönetim Heyetleri, il düzeyinde İl Su Koordinasyon Kurulları ilgili 

kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirlerin uygulanmasının 

koordinasyonunu yürütecektir. 

• Planın uygulanmasıyla ilgili genel takip ve değerlendirme, Havza Yönetimi Merkez Kurulu 

tarafından yapılacaktır.  

8.2 İZLEME  

Yeşilırmak Havzası 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 tedbirlerin ne derecede başarıyla uyguladığını 

ölçmek amacıyla yapılmalıdır. İzleme ve değerlendirme aynı zamanda havzada yerel koşullar 

değiştikçe gerekli revizyonları yapma fırsatı verir. Planda öngörülen faaliyetlerin 

uygulamadaki gelişimi, teknoloji ve kapasitedeki değişimler de planın kendisini değiştirmeyi 

gerektirebilir. 

İzlenmesi gereken temel konular şunlardır: 

• Belirlenmiş olan tedbirlerin plana göre uygulanıp uygulanmadığı, 

• Tedbirlerin uygulanmasında aksaklık tesbit edildiyse, aksaklıkların sebeplerinin ne olduğu 

(Kaynak yetersizliği, teknik/ yasal altyapı eksikliği, detay çalışmalar sonucunda tedbirin 

fayda/maliyet oranının yeterli bulunmaması, kamulaştırma sorunları, vb.), 

• İçinde bulunulan uygulama döneminde aksaklıkların giderilmesinin ve tedbirlerin 

uygulamasının gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün görülmüyorsa 

sonraki uygulama dönemlerinde gerçekleştirilmesinin mümkün görülüp görülmediği, 

• Uygulaması gerçekleştirilen tedbirlerin yeterlilik/beklentiyi karşılama düzeyi 

Planların tamamlanmasını müteakip uygulanmasını takip etmek ve izlemek birinci derecede 

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevidir. 

Havza bazında Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını, aşağıdaki raporlama başlıklarını içeren 
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raporlar halinde Havza Yönetim Heyeti toplantısından itibaren en geç 15 gün içerisinde 

Havza Yönetimi Merkez Kuruluna sunar. 

Havza Yönetim Heyetinin Raporlama Başlıkları: 

1. Havza Yönetim Heyeti Toplantı Programı 

2. Havza Yönetim Heyeti Başkanı ve Sekreteryası tarafından imzalanmış Havza Yönetim 

Heyeti Toplantı Tutanağı 

3. Havza Yönetim Heyeti Toplantı Katılımcı Listesi 

4. Havza Yönetim Heyeti toplantısından resimler 

5. Havza Koruma Eylem Planı Takip Tablosu 

6. Taşkın Yönetim Planları Uygulama Takip Tablosu 

7. Kuraklık Yönetim Planları Uygulama Takip Tablosu 

8. Havza Yönetim Planları Uygulama Takip Tablosu 

İllerde ise Valiliklerce oluşturulan İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu aşağıdaki raporlama 

başlıklarını içeren raporlar halinde çalışmalarını toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içerisinde Havza Yönetim Heyetine sunar. 

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun Raporlama Başlıkları: 

1. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantı Programı 

2. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Sekreteryası tarafından imzalanmış İl Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanağı 

3. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantı Katılımcı Listesi 

4. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısından fotoğraflar. 

5. Havza Koruma Eylem Planı Takip Tablosu 

6. Taşkın Yönetim Planları Uygulama Takip Tablosu 

7. Havza Yönetim Planları Uygulama Takip Tablosu 
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Ayrıca illerden gelen teklifler Havza Yönetim Heyeti tarafından incelenerek Havza Yönetimi 

Merkez Kuruluna sunulur. Kurulun vereceği kararlar doğrultusunda gerekli faaliyetler 

başlatılır.  

Bunlara ek olarak her yaşanan taşkın sonrasında, plan güncellemesinde dikkate alınmak 

üzere, olayların ayrıntılı bir şekilde incelenip değerlendirilmesinin yapılması gerekir.  Olaya 

müdahale eden ya da müdahale sorumluluğu olan herkes değerlendirmeye katılıp objektif bir 

şekilde görüşünü açıklamalıdır.  

8.3 GÜNCELLEME 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı izleme sonuçları ve raporları değerlendirilerek 6 

yıllık periyotlarla veya gerek görülmesi halinde daha kısa aralıklarla Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) tarafından güncellenecektir.  

Raporun güncellenmesi sırasında izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınacaktır. 

Mevcut duruma göre Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın 

Risk Haritaları yenilenerek havzadaki riskler yeniden değerlendirilecektir. Tüm bu 

değerlendirmeler sonucunda bir önceki uygulama dönemi sırasında riskte yaşanan 

değişimler tespit edilerek güncel duruma uygun hedefler ve tedbirler belirlenecektir.  

Planların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin 

alınması ve aktif katılımı Yeşilırmak Havza Yönetim Heyetince sağlanacaktır. 
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9 TEDBİRLER  
Tablo 9-1: Tedbirler Tablosu 

 

Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

1
SAMSUN 
Tekkeköy

Gelemen 
(Çınarlık) Deresi

Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Samsun-Ordu karayolu 
köprüsünün  500 yıllık taşkın 
debisine göre revize edilmesi 

gerekmektedir.

Valilik
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
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) KGM kuruluş kanunu no:6001

Çok yüksek 2016-2021 1

2
SAMSUN 
Tekkeköy

Gelemen 
(Çınarlık) Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Sedde 
iyileştirilmesi

Samsun-Ordu karayolunun 1 km 
akışyukarısından başlayarak 

Karadenize kadar sağ ve sol sahil 
seddelerinin 500 yıllık taşkın 

debisini geçirecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Çok yüksek 2016-2021 1

3
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 1

4
ÇORUM 
MERKEZ

Derinçay Yapısal Taşkın öncesi
Köprü ve 
Menfez 

iyileştirilmesi

İskilip caddesinin 200 m 
mansabında bulunan köprünün 

500 yıllık taşkın debisine göre 
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 1

TEDBİRLER

DSİ şu anda sadece 
temizlik yapıyor. 

Çarşamba Ovası Sol 
Sahil Drenaj Prj. 

Kapsamında 
pompajlı drenaja 

dönüşüyor. İhalesi 
2015 içinde yapıldı.

6 000 m kanal, 600 
m galeri, 3 adet 

köprü, 100 ha arazi 
ıslahı ve 

ağaçlandırma, 12 
adet ıslah sekisi 1 
adet tersip bendi 
yapılmıştır Ayrıca 

Gülalibey Mahallesi 
ve Arazileri T.K. 

tesisleri yapılmıştır.
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

5
ÇORUM 
MERKEZ

Derinçay Yapısal Taşkın öncesi Sedde 
iyileştirilmesi

Akkent caddesinin 2 km 
akışyukarısında Fitne deresi 
bağlantısına kadar mevcut 

seddelerin 500 yıllık taşkın debisini 
geçirecek şekilde revize edilmesi 

gerekmektedir.

DSİ Çorum 
Belediyesi

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) Belediye Kanunu no: 5393

Çok yüksek 2016-2021 1

6
ÇORUM 
MERKEZ

Fitne Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Köprü ve 
Menfez 

iyileştirilmesi

Fitne deresi akışyukarısındaki Ekin 
Caddesi altından geçen menfez ve 
bu menfezin 400 makışyukarısında 
bulunan menfezin 500 yıllık taşkın 

debisini geçirecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir.

Valilik
KGM

Çorum 
Belediyesi

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) DSİ kuruluş kanunu no:6200
5) Belediye Kanunu no: 5393
6) KGM kuruluş kanunu no:6001

Çok yüksek 2016-2021 1

7
ÇORUM 
MERKEZ Fitne Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Sedde 
iyileştirilmesi

İnönün bulvarı ile Çevre yolu 
arasında kalan 1200 m lik 

kısımdaki sedde yüksekliklerinin 
500 yıllık taşkın debisine göre 
düzenlenmesi gerekmektedir.

DSİ
Çorum 

Belediyesi 1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) Belediye Kanunu no: 5393

Çok yüksek 2016-2021 1

8
SAMSUN 
Atakum Kuruzeytin Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Atatürk bulvarı  ile kesiştiği 
noktada yer alan köprünün 500 

yıllık taşkın debisini geçirek 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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) KGM kuruluş kanunu no:6001
6) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Yüksek 2016-2021 1

9
SAMSUN 
Atakum

Kuruzeytin Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

İsmet İnönü bulvarı  ile kesiştiği 
noktada yer alan köprünün 500 

yıllık taşkın debisini geçirek 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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) KGM kuruluş kanunu no:6001
6) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Yüksek 2016-2021 1

TEDBİRLER

Akışyukarısında 
Atakum tarafında 

tersip bendi 
yapıldı.Tersip bendi 

ile deniz arasında 
belediye tarafından 

nehir temizliği 
yapılıyor.Bölüm 

bölüm kanal duvarı 
ıslah çalışması 

yapılıyor.

6 000 m kanal, 600 
m galeri, 3 adet 

köprü, 100 ha arazi 
ıslahı ve 

ağaçlandırma, 12 
adet ıslah sekisi 1 
adet tersip bendi 
yapılmıştır Ayrıca 

Gülalibey Mahallesi 
ve Arazileri T.K. 

tesisleri yapılmıştır.
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

10 Havza Havza Yapısal 
olmayan 

Taşkın öncesi 
ve sonrası

Barajların 
Yıkılma Analizleri 

Barajların yıkılma analizlerinin 
yapılarak alarm sistemlerinin 

kurulması
DSİ AFAD

Valilik

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
2) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
3) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302

Çok yüksek 2016-2021 - 3

11
Havzadaki tüm 

İller
Havzadaki tüm 

İller
Yapısal 

olmayan 
Taşkın öncesi 

ve sonrası

Acil müdahale 
planının  

oluşturulması / 
geliştirilmesi

  Tüm ilgililerin (kurumlar, idareler, 
paydaşlar, vb.) ve kişilerin taşkın 
sırasındaki sorumluluklarını ve 

eylemlerini içeren taşkın acil 
müdahale planının hazırlanması / 

geliştirilmesi

AFAD
DSİ

SYGM

Valilik
Belediye

1) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
2) DSİ kuruluş kanunu no: 6200
3) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
4) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) Belediye Kanunu no: 5393

Çok yüksek 2016-2021 - 3

12
SAMSUN 
Tekkeköy

Selyeri(Tekkeköy) 
Deresi Yapısal Taşkın öncesi Sedde 

iyileştirilmesi

Samsun-Ordu karayolunun 5 km 
akışyukarısından başlayarak 

Karadenize kadar sağ ve sol sahil 
seddelerinin 500 yıllık taşkın 

debisini geçirecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Yüksek 2016-2021 1

13
SAMSUN 
Tekkeköy

Selyeri(Tekkeköy) 
Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak  (yılda en az 2 defa) 
temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Yüksek 2016-2021 1

14
SAMSUN 
Tekkeköy

Selyeri(Tekkeköy) 
Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Yukarı havza 
çalışması

Tersip Bendi, Sel Kapanı, Brit, Seki, 
Ağaçlandırma vs. gibi önlemler 

alınmalıdır.
DSİ

OGM
ÇEM

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) OGM kuruluş kanunu no:3234
3) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645

Yüksek 2016-2021 1

15
TOKAT           
Erbaa İmbad Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Sedde 
iyileştirilmesi

100.Yıl bulvarının 1 km 
akışaşağısından  Kelkit çayı 
birleşimine kadar mevcut 

seddelerin 500 yıllık taşkın debisini 
geçirecek şekilde revize edilmesi 

gerekmektedir.

DSİ
Erbaa 

Belediyesi
1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) Belediye Kanunu no: 5393 Yüksek 2016-2021 İmbat Deresi T.K. 1

TEDBİRLER

1966-2001 
yıllarında 4015 m 
ıslahlı yatak, sağ 

sahilde 1183 m, sol 
sahilde 755 m kıyı 

koruma duvarı. 
Çarşamba Ovası Sol 

Sahil Drenaj Prj. 
Kapsamında 

pompajlı drenaja 
dönüşüyor. İhalesi 
2015 içinde yapıldı. 
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

16
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

1953-1981 
yıllarında 1 500 m. 

İksalı kanal, 185 ha. 
Ağaçlandırma 

yapılmıştır.
Korunan Alan: 1 

İlçe, 20 ha

1

17
SAMSUN 

İlkadım/Canik
Mert Irmağı Yapısal Taşkın 

Öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Samsun-Ordu Karayolu köprüleri 
ile TCDD hattı akışaşağısında 

bulunan sahil yolu köprüsünün 
500 yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmelidir.

Valilik
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
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) KGM kuruluş kanunu no:6001

Yüksek 2016-2021 1

18
SAMSUN 

İlkadım/Canik
Mert Irmağı Yapısal Taşkın 

Öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

SASKİ Kanalizasyon geçiş köprüsü 
500 yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmelidir.

Valilik
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

SASKİ
DSİ

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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) DSİ kuruluş kanunu no:6200
6) KGM kuruluş kanunu no:6001
7) İSKİ Kanunu no:5403

Yüksek 2016-2021 1

19
SAMSUN 

İlkadım/Canik
Mert Irmağı Yapısal Taşkın öncesi Dere yatağının 

temizlenmesi

Bütün köprü ayaklarında biriken 
rüsubat temizliği muntazam 

aralıklarla (yılda en az 2 defa)  
yapılmalıdır.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Yüksek 2016-2021 1

20
SAMSUN 

İlkadım/Canik
Mert Irmağı Yapısal Taşkın 

Öncesi
Regülatör 

iyileştirilmesi

Karadenizin 5 km akışyukarısındaki 
regülatör yapısı suyu 

kabarttığından ve işlevselliğini 
yitirdiğinden kaldırılmalı yada 

revize edilmelidir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Yüksek 2016-2021 1

21
SAMSUN 

İlkadım/Canik
Mert Irmağı Yapısal Taşkın 

Öncesi
Yukarı havza 

çalışması

Tersip Bendi, Sel Kapanı, Brit, Seki, 
Ağaçlandırma vs. gibi önlemler 

alınmalıdır.
DSİ OGM

ÇEM

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) OGM kuruluş kanunu no:3234
3) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645

Yüksek 2016-2021 1

TEDBİRLER

1960-1993 yılları 
arasında çift Taraflı 

4 km kısmen 
tahkimli sedde 2 

adet B.A. Köprü,sol 
sahilde 1 640 m, sağ 

sahilde 964 m kıyı 
koruma duvarı 

yapılmıştır.Mevcut 
duvarlardan 

membaya doğru 
duvar ihalesi 

yapılmak üzeredir. 
Membada makinalı 
temizlik yapılıyor.
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

22
SAMSUN 

Terme
Terme Çayı Yapısal Taşkın öncesi Yukarı havza 

çalışması

Tersip Bendi, Sel Kapanı, Brit, Seki, 
Ağaçlandırma vs. gibi önlemler 

alınmalıdır.
DSİ OGM

ÇEM

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) OGM kuruluş kanunu no:3234
3) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645 

Yüksek 2016-2021 1

23
SAMSUN 

Terme
Terme Çayı Yapısal Taşkın öncesi Dere yatağının 

temizlenmesi

Çağlayan köprüsü ile Samsun-
Ordu yolu köprüsü arasındaki 2 

adet köprünün ayaklarında 
temizlik yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca yatak temizliği (yılda en az 2 
defa) yapılmalıdır.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Yüksek 2016-2021 1

24
SAMSUN 

Terme
Terme Çayı Yapısal Taşkın öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Çağlayan Caddesi ile kesiştiği 
noktada yer alan köprünün  500 

yıllık taşkın debisini geçirecek 
şekilde revize edilmesi 

gerekmektedir. 

Valilik
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
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) KGM kuruluş kanunu no:6001

Yüksek 2016-2021 1

25
SAMSUN 

Terme
Terme Çayı Yapısal 

olmayan
Taşkın öncesi 

ve anı

 Taşkın tahmin 
ve erken uyarı 

sistemi 
kurulması

  32 km'lik menderesli bölüm için 
erken uyarı sistemi kurulmalı.

DSİ

MGM
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

SYGM
AFAD

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) MGM Kuruluş Kanunu no:3254
3)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
4) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
5) AFAD kuruluş kanunu no: 5902

Yüksek 2016-2021 2,3

26
SAMSUN 
Tekkeköy

Abdal (Irmaksırtı) 
Deresi

Yapısal Taşkın öncesi Sedde 
iyileştirilmesi

Karadenizden 5 km akışyukarıya 
kadar seddelerin 500 yıllık taşkın 
debisini geçirecek şekilde revize 

edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Yüksek 2016-2021 1

27
SAMSUN 
Tekkeköy

Abdal (Irmaksırtı) 
Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak (yılda en az 2 defa) 

temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Yüksek 2016-2021 1

28 Havza Havza Yapısal 
olmayan 

Taşkın öncesi 
ve sonrası

Yapılar ile ilgili 
zorunlu 

tedbirlerin 
(subasman vb.) 

belirlenmesi

Taşkın riski olan alanlarda inşaat ile 
ilgili uygulanması zorunlu 

tedbirlerin  belirlenmesi için 
çalışmaların yapılması

ÇŞB Belediye
Valilik

1) ÇŞB Kuruluş Kanunu no: 644
2) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
3) Belediye Kanunu no: 5392
4) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302

Yüksek 2016-2021 - 2

TEDBİRLER

2010 yılında sol sh  
1270 m beton duvar 

, 4200 m toprak 
sedde Sağ sahil  

1296 m beton duvar 
, 4200 m toprak 

sedde yapılmıştır. 
Salıpazarı Barajı 

2016'da ihale 
olacaktır. 

Korunan Alan : 1 ilçe

akışyukarısında 
Çakmak Barajı 

var.Samsun-Ordu 
karayolu ile Çakmak 

barajı arasında 
temizlik çalışması 
yapılıyor.Karayolu 

ile deniz arasında taş 
tahkimatsız sedde 

imalatı yapıldı.



YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI  

9-6 

 

Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

29
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 - 2

30 Havza Havza Yapısal 
olmayan 

Taşkın öncesi

Barajlarda 
yıkılması halinde 
uygulanacak acil 
müdahale planı

Kişi ve idareleri, baraj yıkılmasında 
meydana gelebilecek ciddi bir 

taşkın olayı ile mücadeleye 
hazırlamak için baraj yıkılması acil 

yönetim planının hazırlanması

DSİ
Valilik
AFAD
EÜAŞ

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
2) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
4) EÜAŞ Ana Statüsü no: 26241

Yüksek 2016-2021 - 3

31
Havzadaki tüm 

İller
Havzadaki tüm 

İller
Yapısal 

olmayan Taşkın öncesi

Taşkınla 
mücadele için 

kişi ve 
kurumların 
eğitilmesi

Taşkın anında yapılması gereken 
faaliyetler hususunda tatbikat  

yapılması
AFAD

Valilik
DSİ

Belediye
SYGM

1) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
2) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
4) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) Belediye Kanunu no: 5393

Yüksek Sürekli - 3.4

32
Havzadaki tüm 

İller
Havzadaki tüm 

İller
Yapısal 

olmayan
Taşkın öncesi 

ve sonrası

  Taşkın halinde 
müdahele 
edecek acil 
müdahale 

merkezlerinin 
oluşturulması/iyi

leştirilmesi

Yerel düzeyde, 
malzeme,araç,ekipman ve 

makineler ile donatılmış,  taşkın 
halinde müdahele edecek acil 

müdahale merkezlerinin 
oluşturulması/iyileştirilmesi

AFAD
Valilik

DSİ
Belediye

1) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
2) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
4) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) Belediye Kanunu no: 5393
6) Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun no:7269

Yüksek 2016-2021 - 3

33
Havzadaki tüm 

İller
Havzadaki tüm 

İller
Yapısal 

olmayan 
Taşkın öncesi 

ve sonras

Halkın 
farkındalığının 

arttırılması

Medya ( internet, 
televizyon,radyo, gazete,…), 

broşür , bildiri vb. yoluyla 
kamunun taşkın konusunda 

bilgilendirilmesi

Valilik
SYGM

DSİ
 Belediyeler

AFAD

TRT
KGM
GTHB

1) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
2) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
3) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
4) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) Belediye Kanunu no: 5393
6) AFAD kuruluş kanunu no: 5902

Yüksek
Sürekli - 3.4

34 Havza Havza
Yapısal 

olmayan
Taşkın 
sonrası

Taşkın izlerinin 
işaretlenmesi  

Taşkın riski kültürünün 
oluşturulması ve hidrodinamik 

modellerde kalibrasyonun sağlıklı 
yapılabilmesi için geçmiş taşkınlara 
ait taşkın izlerinin işaretlenmesi ve 

korunması

DSİ
Valilik

Belediyeler

1) DSİ kuruluş kanunu no: 6200 
2) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
4) Belediye Kanunu no: 5393

Yüksek Sürekli - 3.4

TEDBİRLER
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

35
Havzadaki tüm 

İller
Havzadaki tüm 

İller
Yapısal 

olmayan 
Taşkın öncesi

Halkın taşkın 
riski konusunda 

eğitilmesi

Taşkın anında nasıl davranılması 
gerektiğine ilişkin halkın eğitilmesi 

ve bu sayede halkın direncinin 
arttırılması

AFAD
SYGM

DSİ

Valilikler
Belediyeler 

MEB

1) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
2)  OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
3) DSİ kuruluş kanunu no: 6200 
4) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
4) Belediye Kanunu no: 5393
5) MEB Kuruluş Kanunu no: 3797

Yüksek Sürekli - 3.4

36 Ulusal Ulusal Kurumsal 
çerçeve 

Taşkın öncesi Mevzuatın 
Geliştirilmesi

Taşkın ile ilgili mevzuatın 
incelenmesi ve bir çerçeve kanun 
altında toplanmasını sağlayacak 

taşkın kanununun çıkarılması

SYGM
İlgili Kurum 

ve 
Kuruluşlar

1) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645 Yüksek 2016-2021 - 4

37  Havza  Havza Kurumsal 
çerçeve 

Taşkın öncesi
Hasar/derinlik 

eğrilerinin 
oluşturulması  

 Taşkınlara ilişkin ekonomik 
kayıpların değerlendirilmesi 

amacıyla raporlar, anketler vb. 
geçmişe yönelik bilgilerden ve 
taşkın kayıtlarından elde edilen 

bilgiler ile hasar/derinlik eğrilerinin 
oluşturulması 

SYGM

DSİ
Valilik
AFAD

Belediyeler 

1) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
2) DSİ kuruluş kanunu no: 6200 
3) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
4) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
5) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
6) Belediye Kanunu no: 5393

Yüksek 2016-2021 - 4

38
SAMSUN 
Atakum Değirmendere Yapısal Taşkın öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Atatürk bulvarı  ile kesiştiği 
noktada yer alan köprünün 500 

yıllık taşkın debisini geçirek 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 1

39
SAMSUN 
Atakum

Değirmendere Yapısal Taşkın öncesi Duvar 
iyileştirilmesi

Adnan Menderes Bulvarı ile 
Atatürk bulvarı arasındaki kanal 

duvarının 500 yıllık taşkın debisini 
geçirek şekilde yükseltilmesi 

gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Orta 2016-2021 1

40
SAMSUN 
Atakum

Değirmendere Yapısal Taşkın öncesi
Dere yatağının 
temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak  (yılda en az 2 defa) 
temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Orta 2016-2021 1

TEDBİRLER

2003-2009-2012 
yılları arasında sağ 
sahilde 908 m,sol 
sahilde 818 m kıyı 
koruma duvarı ve 

363 m istifli taş 
tahkimat, 40 ad B.A 

,15 adet Harçlı 
Kargir birit,148 m 
köprü ayağı duvarı 
yapılmıştır. Yukarı 

havza çalışması 
yoktur. Samsun-
Sinop (TCK yolu 
üzerinde ıslah 

çalışmaları 
başlamıştır).
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

41
SAMSUN 

Terme Kocaman Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Sedde 

iyileştirilmesi

Miliç Deresi ile birleşiminden 3 km 
akışaşağısına kadar mevcut 

seddelerin 500 yıllık taşkın debisini 
geçirecek şekilkde revize edilmesi 

gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Orta 2016-2021

1970 yılında 10 km 
toprak sedde, sağ 
Sahilde 370 m 30 
cm kuru pere,sol 

sahilde 380 m kuru 
pere , iki taraflı 

toplam 1 722m istifli 
taş tahkimat 
yapılmıştır. 

Evci+Kocaman 
0+000'dan 1+650'ye 
kadar tahkimat yeni 

yapıldı. Toplam 
tahkimat 9+650 m 

olacaktır.

1

42
SAMSUN 

Terme Miliç Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Sedde 

iyileştirilmesi

Kocaman Deresi ile birleşiminden 
2.5 km akışyukarısına kadar 

mevcut seddelerin 500 yıllık taşkın 
debisini geçirecek şekilde revize 

edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Orta 2016-2021

Miliç/Liman kısmı 
Deresi  T.K. Yapıları, 

seddeler
1

43
SAMSUN 
Atakum

Kurupelit 
(Kamaz) Deresi  

Yapısal Taşkın öncesi Dere yatağının 
temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak  (yılda en az 2 defa) 
temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Orta 2016-2021

2014 yılında kanal 
duvarı olarak ıslah 
yapılmıştır. 
Membada 19 Mayıs 
Üniversitesi Göleti 
bulunmaktadır.

1

44
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

2014 yılında kanal 
duvarı olarak ıslah 
yapılmıştır. 
Membada 19 Mayıs 
Üniversitesi Göleti 
bulunmaktadır. 

1

TEDBİRLER
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

45
SAMSUN 
İlkadım Kürtün Irmağı Yapısal Taşkın öncesi

Köprü ve menfez 
iyileştirilmesi

Denizden akışyukarıya  0+600'e 
kadar Büyükşehir Sahil yolu 

köprüsü(2 adet ), SASKİ Köprüsü, 
KGM Yol Ayrımı Köprüsü, KGM 
Samsun-Sinop Yolu köprüsü ve 
Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Raylı Sistem Köprülerinin 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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) KGM kuruluş kanunu no:6001
6) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Orta 2016-2021 1

46
SAMSUN 
İlkadım Kürtün Irmağı Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Kürtün Irmağının denize 
mansaplandığı yerde silt birikimi 

temizliği muntazam aralıklarla 
(yılda en az 2 defa)  yapılmalıdır.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Orta 2016-2021 1

47
SAMSUN 
İlkadım Kürtün Irmağı Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Bütün köprü ayaklarında biriken 
sediment temizliği muntazam 
aralıklarla (yılda en az 2 defa)  

yapılmalıdır.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Orta 2016-2021 1

48
TOKAT           
Merkez

Behzat Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Sivas Caddesi ile Tokat Çevre yolu 
ayrımının 1 km akışaşağısında 

bulunan Sivas Caddesinden 
müstakil konuta giriş ve yine aynı 

şekilde Sivas Caddesinden 
restaurant otoparkına giriş için 
kullanılan köprülerin 500 yıllık 

taşkın debisini geçirecek şekilde 
revize edilmesi gerekmektedir.

Valilik
DSİ

Tokat 
Belediyesi

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
6) Belediye Kanunu no: 5393

Orta 2016-2021 1

49
TOKAT           
Merkez

Behzat Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Behzat bulvarı ile Fevzi Çakmak 
Caddesi kesişiminde bulunan 

karayolu köprüsünün 500 yıllık 
taşkın debisini geçirecek şekilde 
revize edilmesi gerekmektedir.

Valilik
DSİ

Tokat 
Belediyesi

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
6) Belediye Kanunu no: 5393

Orta 2016-2021 1

TEDBİRLER

Tersip Bendi mevcut 
( 0,795 hm³ 

depolama hacmi 
)(1988-90).Denize 
kadar olan bölüm 
kısmi olarak kanal 

duvarı ve taş 
tahkimatlı. Eksik 

kısımlar için 
yenilenmeler devam 

etmekte.1967-
2003,2012 yılları 

arasında 766 m iki 
tarafı harçlı kargir 
duvar, sağ sahilde 

435 m tahkimli 
sedde ve 588 m kıyı 
koruma duvarı, sol 
sahilde 108 m kıyı 
koruma duvarı, 1 

adet servis köprüsü 
yapılmıştır. 

Membaya doğru 
denizden itibaren 

1500 m.de temizlik 
yapılmakta ve duvar 

inşaatı devam 
etmektedir

1951-2005 
yıllarında 2 adet 

tersip bendi, 3 200 
m. Duvarlı mecra, 2 
800 m. Harçlı Kargir 

Duvar, 8 adet 
köprü, 4 adet yaya 
geçidi yapılmıştır.
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

50
TOKAT           
Merkez Behzat Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Behzat bulvarı ile Şht. İsmail Deniz 
sokağının kesişiminde bulunan 
karayolu köprüsünün 500 yıllık 
taşkın debisini geçirecek şekilde 
revize edilmesi gerekmektedir.

Valilik
DSİ

Tokat 
Belediyesi

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
6) Belediye Kanunu no: 5393

Orta 2016-2021 1

51
TOKAT           
Merkez Behzat Deresi Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Dere yatağında biriken 
malzemenin dere ve köprü 

kesitlerini daratlmaması için yatak 
temizliği yapılması (yılda en az 2 

defa) gerekmektedir.

Tokat 
Belediyesi DSİ

1)Belediyesi Kanunu no: 5393
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Orta 2016-2021

52 Havza Havza Yapısal 
olmayan 

Taşkın öncesi

Tarımsal drenaj 
uygulamalarının 

gözden 
geçirilmesi 

Tarımsal drenaj uygulamalarının 
taşkın riskini artırmayacak şekilde 

yeniden değerlendirilmesi
GTHB DSİ 1) GTHB Kuruluş Kanunu no:639

2) DSİ Kuruluş Kanunu No: 6200
Orta 2016-2021 - 1

53 Havza Havza
Yapısal 

olmayan Taşkın öncesi
 Bitki desenine 

yönelik 
çalışmalar 

Bitki deseninin taşkın riskini  
artırmayacak şekilde geliştirilmesi 

veya iyileştirilmesi için 
yapılabilecek 

çalışmaların/değişikliklerin 
değerlendirilmesi

GTHB DSİ
1) GTHB Kuruluş Kanunu no:639
2) DSİ Kuruluş Kanunu No: 6200 Orta 2016-2021 - 1

54  Havza  Havza
Kurumsal 
çerçeve Taşkın öncesi

Havzada 
etkilenebilecek   

unsurlar için 
coğrafi 

veritabanlarının 
oluşturulması

Havzadaki yerleşim yerlerinde 
bulunan nüfus, sanayi tesisi vb.  

unsurlar için coğrafi 
veritabanlarının oluşturulması

ÇŞB OSİB
Valilik

Belediyeler

1) ÇŞB'nin Kuruluş Kanunu no: 648
2) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
2) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
3) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
4) Belediye Kanunu no: 5393

Orta 2016-2021 - 4

55 Havza Havza
Kurumsal 
çerçeve Taşkın öncesi

Sigorta 
sisteminin 

Geliştirilmesi

Halkın farkındalığının artırılması, 
taşkın riskinin azaltılması  ve 
taşkından kaynaklı zararların 

tazmini için Taşkın sigorta 
Sisteminin geliştirilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

AFAD
SYGM

DSİ
GTHB
ÇŞB

Belediye

1) Hazine Müsteşarlığının Kuruluş Kanunu 
no: 4059
2) AFAD kuruluş kanunu no: 5902
3) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645
4) DSİ kuruluş kanunu no:6200 
5) İl Özel İdaresi Kanunu no: 5302
6) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
7) Belediye Kanunu no: 5393
8) ÇŞB'nin Kuruluş Kanunu no: 648
9) GTHB Kuruluş Kanunu no:639

Orta 2016-2021 - 4

TEDBİRLER

1951-2005 
yıllarında 2 adet 

tersip bendi, 3 200 
m. Duvarlı mecra, 2 
800 m. Harçlı Kargir 

Duvar, 8 adet 
köprü, 4 adet yaya 
geçidi yapılmıştır.
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Sıra 
No

Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere

Tedbirin 
Türü

Tedbirin 
Uygulama 

Zamanı
 Tedbir Tedbirin Açıklaması Sorumlu 

Kurum
İlgili Kurum Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı Tedbirin 

Önceliği
Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

56
SAMSUN 
Çarşamba

Yeşilırmak Yapısal Taşkın öncesi Sedde 
iyileştirilmesi

Ali Fuat Başgil köprüsünün 3.5 km 
akışyukarısından ilçe merkezine 
kadar olan seddelerin  500 yıllık 
taşkın debisini geçirecek şekilde 
revize edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Düşük 2016-2021 1

57
SAMSUN 
Çarşamba

Yeşilırmak Yapısal Taşkın öncesi Duvar 
iyileştirilmesi

İlçe Merkezinde bulunan kanal 
duvarlarının 500 yıllık taşkın 

debisini geçirecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Düşük 2016-2021 1

58
SAMSUN 
Çarşamba

Yeşilırmak Yapısal Taşkın öncesi
Dere yatağının 
temizlenmesi

Dere yatağında biriken 
malzemenin dere ve köprü 

kesitlerini daratlmaması için yatak 
temizliği yapılması (yılda en az 2 

defa) gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Düşük 2016-2021 1

59
Amasya 
Merkez

Yeşilırmak Yapısal Taşkın öncesi Duvar 
iyileştirilmesi

Şehir içindeki kanal duvarlarının 
500 yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmesi 
gerekmektedir.

DSİ Amasya 
Belediyesi

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) Belediye Kanunu no: 5393

Düşük 2016-2021 1

60
Amasya 
Merkez Yeşilırmak Yapısal Taşkın öncesi

Köprünün 
iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Ziyaret Belediyesine ulaşım 
karayolu  köprüsünün  köprü kesiti 
500 yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde düzenlenmelidir.

Valilik
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

Düşük 2016-2021 1

61
SAMSUN 

Canik
Karaağaç Deresi 
(Petrol ofisi Yanı) Yapısal Taşkın öncesi

Menfez 
iyileştirilmesi

Atatürk bulvarının üzerinden 
geçtiği tek gözlü menfezin 500 
yıllık taşkın debisini geçirecek 

şekilde revize edilmesi 
gerekmektedir

Valilik
Samsun 

Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) DSİ kuruluş kanunu no:6200
6) KGM kuruluş kanunu no:6001

Düşük 2016-2021 Sel Kapanı 1

TEDBİRLER

1986-2011 yılları 
arasında sağ sahilde 

16722 m taş 
tahkimat,1184 m 

harçlı kargir 
duvar,5700 m 

toprak sedde sol 
sahilde 5750 m 

top.sedde, 19500 m 
taş tahkimat,1252 m 

harçlı kargir duvar 
yapılmıştır. TCK ( 
Ordu-Samsun) 

Denize doğru 1500 
m'lik kısmın ihalesi 

yeni yapılmıştır.

1995-2003 
yıllarında 3750 m 

yatak düzenlemesi, 
sağ sahilde 1250 m 
ve sol sahilde 3750 

m sedde 
düzenlemesi ve 

istifsiz taş tahkimatı 
yapılmıştır.
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Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
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Önceliği
Uygulama 
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Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

62
SAMSUN 

Canik
Karaağaç Deresi 
(Petrol ofisi Yanı) Yapısal Taşkın öncesi

Yukarı havza 
çalışması

Brit, Seki, Ağaçlandırma vs. gibi 
önlemler alınmalıdır. DSİ

OGM
ÇEM

1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) OGM kuruluş kanunu no:3234
3) OSİB Kuruluş Kanunu no: 645

Düşük 2016-2021 Sel Kapanı 1

63
SAMSUN 

Havza
Tersakan Irmağı Yapısal Taşkın öncesi Sedde 

iyileştirilmesi

İnönü bulvarının akışaşağısında 
kalan seddelerin 500 yıllık taşkın 
debisini geçirecek şekilde revize 

edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Düşük 2016-2021 1

64
SAMSUN 

Havza
Tersakan Irmağı Yapısal Taşkın öncesi Duvar 

iyileştirilmesi

İnönü bulvarının akışyukarısında 
kalan kanal duvarlarının 500 yıllık 
taşkın debisini geçirecek şekilde 
revize edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Düşük 2016-2021 1

65
SAMSUN 

Havza Hacosman Deresi Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Atak sokak ile Hakan Taşan 
sokağın kesişiminin 50 m 

akışaşağısında bulunan 1071 m'lik 
kapalı kesit girişindeki yaya 

köprüsü kaldırılmalı ya da revize 
edilmelidir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

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) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
5) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Düşük 2016-2021 1

66
SAMSUN 

Havza
Hacıosman 

Deresi
Yapısal Taşkın öncesi

Dere yatağının 
temizlenmesi

Kapalı kesitte tıkanmalara bağlı 
olarak suyun geriye şişmesine 

engel olmak için  yatak temizliği 
yapılması (yılda en az 2 defa) 

gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ
1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200 Çok Düşük 2016-2021 1

67
SAMSUN 
Atakum

Afanlı (Sarıtaş)  
Deresi Yapısal Taşkın öncesi Dere ıslahı

Abdullah Gül Bulvarı ve Sel Kapanı 
arasında dere ıslahı yapılması 

gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Düşük 2016-2021 1

68
SAMSUN 
Atakum

Afanlı (Sarıtaş)  
Deresi Yapısal Taşkın öncesi Dere yatağının 

temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak  (yılda en az 2 defa) 
temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1) Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Düşük 2016-2021 1

TEDBİRLER

Hacıosman Deresi  
T.K. Yapıları, kanal 

duvarı.

Afanlı Deresi Sel 
Kapanı + kanal 

duvarı (2014). 1990-
1999 yılları arasında 
Sağ sahilde 794 m, 
sol sahilde 781 m 

kıyı koruma duvarı, 
1300 m ıslahlı yatak 

çalışması  
yapılmıştır. Afanlı 

Deresi Sel 
Kapanı+kanal duvarı 

(2014)

1972-1989-2013 
yıllarında 2970 m 

harçlı kargir duvar, 
14 ad birit, sol 

sahilde toplam 650 
m. Korkuluk imalatı 

yapıldı.
Korunan Alan : 1 İlçe
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Sıra 
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Tedbirin 
Uygulanacağı 

Yer (İl / 
İlçe/Havza)

Tedbirin 
Uygulanacağı 
Nehir/Dere
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Tedbirin 
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Kurum
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Uygulama 
Periyodu

Daha önce alınmış 
mevcut tedbirler

İlgili 
Hedef

69
SAMSUN 
Tekkeköy

Akkiraz (Kirazlık) 
Deresi

Yapısal Taşkın öncesi
Köprünün 

iyileştirilmesi/ 
yenilenmesi

Atatürk Bulvarının 500 m 
akışyukarısından başlayarak bulvar 

köprüsüne kadar kanal 
duvarlarının 500 yıllık taşkın 

debisini geçirecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Düşük 2016-2021 1

70
SAMSUN 
Tekkeköy

Akkiraz (Kirazlık) 
Deresi

Yapısal Taşkın öncesi
Dere yatağının 
temizlenmesi

Üst havzalardan mütemadiyen 
gelen rüsubat sebebiyle yatak 
kesiti daralmakta ve taşkına 
sebebiyet vermektedir.  Bu 

sebeple dere yatağının düzenli 
olarak  (yılda en az 2 defa) 
temizlenmesi çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir.

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi

DSİ 1)Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216
2) DSİ kuruluş kanunu no:6200

Çok Düşük 2016-2021 1

71
Yozgat 

Çekerek Çekerek Irmağı Yapısal Taşkın öncesi
Sedde 

iyileştirilmesi

 Nehir yatağında mevcut ve yeni 
yapılacak sedde yüksekliklerinin 

500 yıllık taşkın debisini geçirecek 
şekilde yapılmalıdır.

DSİ Belediye
1) DSİ kuruluş kanunu no:6200
2) Belediye Kanunu no: 5393 Çok Düşük 2016-2021

1974 yılında 700 m 
toprak kanal, 60 m 
çevirme seddesi, 5 
ad brit, 1 ad. Kasis 

yapılmıştır.

1

HEDEFLER
1 Taşkın Tehlikesinin Azaltılması
2 Taşkından Etkilenebilirliğin Azaltılması
3 Taşkına Karşı Direncin Artırılması
4 Taşkın tehlikesi ve riskine ilişkin bilginin geliştirilmesi

TEDBİRLER

1987-88-89 
yıllarında yapılmış 

kanal duvarı 
mevcut. 1993-1995 
yıllarında iki taraflı 1 

300 m sedde, sağ 
sahilde 1 150 m,  sol 

sahilde 
1 090 m kıyı koruma 

duvarı yapılmıştır. 
Samsun Büyükşehir 

Belediyesinin Sel 
Kapanı Çalışması 
devam ediyor. 
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	Taşkın Kontrol Yapıları: 17TYeşilırmak havzası içerisinde yer alan inşaatı tamamlanmış ve işletmede olan taşkın kontrol yapıları yapılan arazi gezileri ve taşkın kontrol yapıları envanterleri listelerinden yararlanılarak EK-CD4’de listelenmiştir. Ayrı...
	Erken Uyarı: Taşkınların boyutları önceden öngörülebilmekte ve erken uyarı gibi alınan önleyici ve zarar azaltıcı önlemler sayesinde can ve mal kayıpları da asgari seviyeye indirilebilmektedir. Taşkınlar ile ilgili modelleme ve simülasyon çalışmaları ...
	Yeşilırmak Havzasında taşkınların neden olabileceği risklerden korunmak için mevcut olan taşkın kontrol ve erken uyarı tesislerini belirlemek için Tablo 4.17’de belirtildiği gibi mevcut ve inşa halindeki Taşkın Kontrol Yapıları (baraj, sedde, vb.), Hi...
	Bununla birlikte taşkından korunma ve erken uyarı kapasitesini sayısal olarak belirleyebilmek için Tablo 4.18’de belirtilen haritalama ve değerlendirme parametrelerinin sayısal değerleri EK-CD4’de ve QR500R taşkın alanının dışında kalanlar olarak veri...
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	Taşkınlar bazen yavaş, bazen hızlı, bazen de ani bir şekilde ortaya çıktığından ve geniş halk kitlelerini etkilediğinden, etkin, planlı ve güvenli bir acil müdahale gereklidir. Hızlı ve etkin bir müdahalenin olabilmesi de, önceden plan, hizmet, destek...
	Bu plan kapsamında kentsel alanda, bir taşkın veya acil durum söz konusu olduğunda çalışır olması gereken ve yaşamsal önemi olan tesisler kritik tesisler olarak tanımlanmıştır. Hastaneler, okul binaları, itfaiye istasyonları, karakollar, fırın, kuru d...
	Acil durumlara müdahalede kullanılabilecek olan stratejik ya da kritik tesislerin konumları EK-CD6’ dan görülebilir. Buradaki haritalar diğer harita ve tabloların sağladığı verilerle birlikte değerlendirilmiştir.
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	5 TAŞKIN ÖNCESİ – RİSK/ZARAR AZALTMA
	Mutlak bir taşkın kontrolü olmamakla birlikte olası taşkın zararlarının en aza indirilebilmesi amacıyla taşkın öncesinde, sırasında ve sonrasında bir takım yapısal ve yapısal olmayan önlemler alınabilir.
	Taşkından korunma ve zararlarını azaltma hususunda alınabilecek tedbirlerde temel ilke, taşkının mühendislik yapıları ile insandan uzaklaştırılması veya insanların taşkından veya taşkınların neden olabileceği zararlardan uzak tutulması şeklindedir (Ş...
	/
	Yapısal önlemler kapsamına giren faaliyetler; toprak koruma ve havza düzenleme çalışmaları ile taşkının debisini azaltmak, akarsu düzenlemesi ile yatak tabanını alçaltmak veya kesitteki hızları artırmak suretiyle taşkın seviyelerini düşürmek, taşk...
	5.1 HAVZA KORUMA, DENETİM VE GELİŞTİRME

	Bu nedenlerden dolayı, taşkın yönetim planında riskli alanlarda taşkınlara karşı uygun korumanın sağlanması, yüzey akışının havza bazında yönetilmesi (uygun tarım uygulamaları ve orman yönetimi, vb.) ile birlikte doğal işlevler ve yeşil altyapılardan...
	Taş ocakları ve maden sahalarının rehabilitasyonu: Arazi kullanımları arasında orman, çayır-mera ve otlak alanları ile birlikte taş ocakları ve maden sahaları da sayılmaktadır. Ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon önleme konularında özellikle son yıllard...
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	6 TAŞKININ HEMEN ÖNCESİ VE TAŞKIN ANI – MÜDAHALE
	6.1 ERKEN UYARI VE TAHLİYE

	Tahliyenin üç aşaması:
	1. Tahliye Uyarısı : İş bu planın 4.7.1 Bölümünde açıklanan 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 kayb...
	İlk uyarıda dikkat edilmesi gereken hususlar:
	1. Halka yapılacak uyarı ve bilgilendirmelerde afet çantalarına temel malzemelerden başka ve aşırı miktarlarda bir şey koymamaları,
	2. Su geçirmez giyisi ve ayakkabı giymeleri,
	3. Terk edilen ev, iş yeri ve binalar için mutlaka güvenlik güçleri mal ve mülk güvenliğini sağlayacağının bilinmesi,
	4. Ulaşım için yardıma ihtiyacı olanların nerede toplanacağı ya da nereye başvuracağına dair verilen bilgilere önemle dikkat etmeleri,
	5. Yaşlılar, engelliler ve diğer özel ihtiyaç sahibi kişilerin hemen tahliyeye hazırlanması ve hayvanların da güvenli alanlara (başka bir uyarı beklemeden) hemen taşınması,
	6. 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 konu...
	7. İşbu planın 5.3. Halk Eğitimi başlıklı kısmında bahsedilen 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 trafi...
	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) EK-CD 7’deki tahliye planlarına uygun bir şekilde verilir. Yerel basın ve diğer tüm i...
	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 ...
	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, insanla...
	3. Tahliyenin Sona Ermesi: Taşkın bölgesindeki şartlar güvenli bir hale döndüğünde halka, evine dönebileceği konusunda bilgi verilir. Tahliye sonrası taşkın sularına maruz kalmış vatandaşlara işbu planın 5.3. Halk Eğitimi başlıklı kısmında taşkından h...
	6.2 ETKİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

	Afetlerden hemen sonra, afet bilgisini çabuk ve doğru bir şekilde toplamak, işlemek, analiz etmek ve bu bilgiyi iletmek müdahalede başarı için bir önkoşuldur (Şekil 6.1). Bu nedenle, ilgililerin afet müdahalesinde esas önceliği olan aşağıdaki beş ana ...
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	6.3 MÜDAHALE SEVİYELERİ
	6.4 ACİL 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...
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	8 UYGULAMA, İZLEME VE GÜNCELLENME
	Bu doğrultuda Taşkın Yönetim Planı hazırlandıktan sonra da planda yer alan faaliyetler gözlemlenir ve belirli periyotlarla yenilenen Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi, Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları çalışmaları ile elde edilen yeni ...
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