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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 

11 AĞUSTOS 2021 BOZKURT TAŞKIN FELAKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük şehirlerinde yaşanan sel ve 

heyelan olayları sonucunda 80 üzerinde can kaybı yaşanmış, birçok yurttaşımız kaybolmuş ve maddi 

hasar meydana gelmiştir. Özellikle Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel, can ve mal 

kaybına sebep olmuş, altyapı ve elektrik şebekeleri çalışamaz hale gelmiştir. Bu olaylardan dolayı 

hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyor ve bu felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. 

İMO Ankara Şubesi yöneticileri ve uzmanlardan oluşan bir heyet, 18.08.2021 tarihinde Kastamonu ili 

Küre, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerini ve civar köyleri ziyaret etmiş ve konut, sanayi, tarım, turizm, 

ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanımı açısından belirtilen bölgelerde ve havzalarda incelemelerde 

bulunmuştur. Yapılan incelemeler kapsamında;  

 Küre ilçe merkezi ve Küre – İnebolu yolunda irili ufaklı birçok sayıda heyelan olduğu, 

 Küre – İnebolu yolunda tünel, baraj ve yol çalışmalarından çıkan hafriyatların akarsu 

yataklarında depolandığı, 

 Gözlem güzergâhı boyunca akarsu yataklarının bakımlarının yapılmadığı,  

 Akarsu yatakları içerisinde doğal olarak yetişen ağaç ve çeşitli bitkilerin temizlenmediği,  

 Temizlenmeyen bitkilerin taşkın esnasında yatak kesitini daralttığı ve mevcut sanat yapılarının 

tıkanmalarına sebep olduğu, 

 Heyelanlar sebebiyle ağaç, bitki ve diğer kaba materyalin taşınarak köprü ve menfez 

açıklıklarını tıkadığı,  

 Rusubat birikimiyle köprü kesitlerinde kapasite kayıpları olduğu, 

 Birçok köprünün tamamen kullanılamaz hale geldiği, 

 İlçe merkezlerinde akarsu yataklarının imara açıldığı, 

 Bozkurt ve Abana ilçelerinde çok büyük boyutta maddi hasar bulunduğu, sel sularının yer yer 

binaların ikinci kat seviyesine (dere tabanından 8-9 m.) kadar yükseldiği gözlemlenmiştir. 

İHMALLER VE YANLIŞ TERCİHLER ZİNCİRİNİN SONUNDA GELEN FELAKET 

İnşaat mühendisliği mesleği doğa ile insan arasında köprü olarak dünyayı insanlar için yaşanabilir bir 

yer yapmayı hedefler. Neredeyse tüm afetler; sellere maruz kalan yerleşim yerleri de, depremde zarar 

gören yapılar da inşaat mühendisliği mesleğinin çalışma alanıyla ilgilidir.  

Mühendisler olarak genelde büyük bir felaketle karşılaştığımızda tek bir sebep ya da tek bir sorumlu 

bulmaya çalışmak yerine bir ihmaller zinciri bulmaya çalışırız. Bir mühendisin yanlış bir hesabı ya da 

yanlış verilen tek bir karar, “genel olarak” büyük bir felakete sebep olacak kadar zarar doğuramaz. Bu 

perspektifle Bozkurt sel felaketindeki ihmaller zincirini son andan geriye doğru giderek adım adım 

anlatmak istedik.  

İHMAL 1: AKARSUYUN TAŞKIN YATAĞINI BULAMAMASI 

Tüm akarsuların aktığı bir mevcut dere yatağı ve aşırı yağışlarda yayıldığı bir taşkın yatağı bulunur. 

Akarsuyun yatağının aşırı yağışlar sonrası taşkın yatağı içinde yer değiştirmesi sıkça karşılaşılan bir 

durumdur. Akarsuyun taşkın yatağı genişliği, akarsuyun taşkın sırasında bıraktığı çökelti malzemenin 

ulaştığı noktalardan anlaşılabilir. Şekil-1’de bir akarsuyun yatağı ve taşkın durumunda yayılarak 
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genişlediği yatak şematik olarak gösterilmiştir. Fotoğraf 1, şematik gösterimin Bozkurt İlçesi özelinde 

gerçekleşmiş halidir. 

 

ŞEKİL – 1: AKARSU YATAĞI VE TAŞKIN YATAĞI [1] 

 

 

FOTOĞRAF 1: TAŞKIN ANINDA ŞEHRİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Dereler yüzyıllar boyunca taşkın yataklarına ihtiyaç duymadan ve kendi yataklarından 

çıkmadan akabilir. Taşkın yataklarıysa derelerin taşkın anında taşıdıkları farklı büyüklerdeki silt, kum, 

taş, kayaların taşkın bittikten sonra çökelmesiyle oluşur. Taşkın yataklarının genişliğine, zemini 

oluşturan yapı incelenerek kolayca ulaşılabilir. Taşkın yataklarının genişliğine, bir insan ömrünün veya 

birkaç neslin hatırladığı sürede hiç akış olmaması bilgisiyle değil, zemin yapısı incelenerek karar verilir. 

Bu yataklara yapılacak her türlü yapı, tarihsel perspektiften bakıldığında taşkın sularının ulaştığı 

noktalardır ve risk altındadır.  
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ŞEKİL 2: EZİNE ÇAYI DERE YATAĞI VE TAŞKIN YATAĞI 

 

 

FOTOĞRAF 2: BOZKURT İLÇESİ İMAR HAREKETİ (2002-2020) 

Fotoğraf 1’den de görülebileceği üzere taşkın gerçekleştiğinde ana nehir, yatağına sığamayan akış 

milyonlarca yıldır olduğu gibi taşkın yatağına doğru yayılmış. Yoğun ve plansız yapılaşma derenin 
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kendine akacak bir alan bulamamasına; denize ulaşmaya çalışan suyun, alan bulamadığı için 

yükselmesine, genişlemesine ve sonuç olarak tüm şehri kaplamasına yol açmış.  

Şekil 2’de, arazinin kotu incelenerek yaklaşık taşkın yatağı belirlenmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi 

dere yatağı 30 metreyken, taşkın yatağı ağırlıklı olarak sağ sahilde olmak üzere toplam 240 metre 

civarındadır. 

Tüm şehrin su altında kalmasının ilk nedeni, yatağına sığamayan suyun akacak yer bulamaması. 

Buradan ihmaller zincirinin ilk halkasına ulaşıyoruz; taşkın yatağında yapıların olması. Yapılaşmanın 

izini sürmek için bilgisayarlarımıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğimiz Google Earth 

programından yararlanabiliriz. Google Earth, tüm dünyanın uydu fotoğraflarını her geçen gün daha sık 

olmak üzere düzenli olarak yüklüyor. Bozkurt’un 2002, 2010 ve 2020 uydu fotoğraflarını (Fotoğraf 2) 

incelediğimizde şehrin yapılaşmasını görebiliyoruz. 

2002’de Bozkurt yerleşim yoğunluğunun 2020’e göre çok daha az olduğu gözlemlenebiliyor. Kente ait 

göreceli olarak eski yerleşim birimleri olan tekil evler, yüksek kotlara yerleşmiş. 1953’de ilçe olmasıyla 

gelişen ilçe merkezi ve modern konutlar ise Ezine Çayı’nın taşkın yatağında kurulmaya başlamış. Şehrin 

sağ ve sol kısımlarını birleştiren köprünün denize yakın bölümünde şehirleşme daha yoğunken, bugün 

sel felaketinin yaşandığı, videolardan ve fotoğraflardan taşkın felaketine nasıl maruz kaldığını 

gördüğümüz bölgedeyse ciddi bir yapılaşma görülmemektedir. 

2010’daki ve 2020’deki fotoğraflardan gördüğümüzse her geçen yıl dere yatağına daha yakın 

yapılaşmanın arttığıdır. 2010’da taşkın yatağından söz edebileceğimiz bir bölge varsa da, 2020’de böyle 

bir bölgeden söz etmemiz mümkün değil. Bugün fotoğraflardan yıkıldığını gördüğümüz apartmanlar, 

nehrin hemen yanına 2010 – 2020 arasında yapılmıştır.  

İhmaller Zincirinin 1. Halkası: Doğa kurallarını hiçe sayan, bilime ve bilgiyi göz ardı eden, ranta dayalı 

plansız yapılaşma. 

 

İHMAL 2: ARAÇ KÖPRÜLERİNİN TAŞKIN HESAPLARINA GÖRE BOYUTLANDIRILMAMASI 

Taşkın hesapları yapılırken genel olarak bir köprünün açıklıkları tam olarak alınır ve güvenlik için 

tanımlanmış suyun akmadığı boş bir alan (Hava Payı) ile tasarım debisini geçirmesi sağlanır. DSİ’nin 

2018 tarihli iç genelgesi1  ile yerleşim yerlerindeki köprülerin 100 yılda bir gelecek debinin akması için 

gerekli olan su derinliği (Q100) ve 1.5 metre hava payı yüksekliğinde veya 500 yılda bir gelecek debinin 

akması için gereken su derinliği (Q500) yüksekliğinde olması gerekmektedir. 

Bozkurt ilçe merkezindeki iki ayaklı köprünün açıklığı 3.25 X 30.0 metredir ve köprünün toplam açıklık 

alanı 97,5 m2’dir. Mevcut dere eğimi ve dere taban malzemesinin yaratacağı sürtünmeyle yapılan basit 

hesapla deredeki su akım hızının 2 m/s civarı olacağı hesaplanmaktadır. Köprü ayakları ve taşkın anında 

odunsu cisimler tarafından açıklığın kapatılması vb. gibi kayıplar göz önüne alınmasa bile bu şartlarda 

köprünün en fazla 200 m3/s civarında debi geçireceği sonucuna varılabilir.  

Bu debi, hava payı olmadan köprünün geçirebileceği maksimum debidir ve Tablo 1’den görülebileceği 

gibi köprünün geçirmesi gereken ve bir taşkın anında karşılaşılabilecek debilerden daha düşüktür.  

                                                           
1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Sayı: 
13048630-010.06.01-184947 TARİH: 14.03.2018 tarihli iç genelge. 
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TEKERRÜR DEBİSİ DEBİ (m3/s) 

Q500 383.46 

Q100 289.17 

Q50 244.97 
TABLO 1: SYGM BATI KARADENİZ TAŞKIN YÖNETİM PLANINA GÖRE BOZKURT VE ABANA YERLEŞİMİ 

İÇİN HESAPLANAN TAŞKIN PİK DEBİLERİ 

 

 

FOTOĞRAF 3: KÖPRÜ KESİTİNİ DARALTAN YAPILAR 

Ayrıca Fotoğraf 3’te gösterildiği gibi hem uydu fotoğraflarından hem de taşkın videolarından 

gözlemleyebildiğimiz, köprü kesitini köprünün membasında ve mansabında daraltan yapılar 

mevcuttur. Bu yapılar köprünün zaten küçük olan kesitini daha da daraltmaktadır. 

İhmaller Zincirinin 2. Halkası: Taşkın hesaplarına göre boyutlandırılmayan köprüler ve dere yatağı 

içerisine yapılan yapılar.  

 

İHMAL 3: KARAYOLU KÖPRÜLERİNİ TIKAYAN RUSUBAT 

Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda neredeyse her taşkında ağaçların, dalların, tomrukların 

köprüleri tıkamasından dolayı, suyun akacak yer bulamayıp geriye doğru yükselmesiyle 

karşılaşıyoruz.  
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FOTOĞRAF 4: TAŞKIN ANINDA DERENİN TAŞIDIĞI ODUNSU NESNELER VE KÖPRÜYÜ TIKAYAN 

AĞAÇ, DAL VE TOMRUKLAR 

Fotoğraf 4’te bu durumun Bozkurt sel felaketinde ne düzeye geldiğini daha iyi görebiliyoruz. 

Felaketin oluşumunu aslında bu fotoğraf tek başına açıklıyor. Suyu geçirmesi gereken köprü 

dal parçaları ve tomruklarla yoğun bir şekilde tıkanıyor ve köprünün bir tarafı ile diğer tarafı 

arasında su seviyesi arasında 3-4 metrelik bir yükseklik oluşuyor. Yani dallar bir baraj gibi görev 

yapıyor ve her geçen saniye boşluğu tıkayarak köprünün geçirebileceği su miktarını düşürüyor. 

Akamayan su, göllenmek için yükseliyor ve şehre yayılıyor.  

 

FOTOĞRAF 5: NORMAL ŞARTLARDA DERE YATAĞI (Panaromio, UĞUR USLU) 

Fotoğraf 5 taşkın öncesi zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf. Buradan görüldüğü gibi, derenin her 

iki yanında bitkiler bulunmakta. Bu bitkilerin 30 km’yi bulan dere yatağı ve havza boyunca 

yayıldığı düşünülürse ne kadar çok yüzen odunsu nesneyle karşılaşılacağı öngörülebilir. Bu 

miktara, taşkın sırasında tüm havzada meydana gelen heyelanlar ve bu heyelanların akıma 

eklediği ağaçlar düşünülürse, ne kadar büyük miktarda odunsu nesneyle karşılaşılacağı 

anlaşılacaktır. Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde çok karşılaşılmamakla birlikte dere 

yataklarına özellikle yaz aylarında tomruk depolanmasının bu gibi felaketlerin etkisini kat be 

kat arttıracağı mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
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FOTOĞRAF 6: AĞIR HASAR GÖREN KIZ ÖĞRENCİ YURDU 

Nitekim saha gözlemlerinden varılan kanaat sonucunda yıkılan 8 katlı Ölçer apartmanı ile 

kullanılamaz hale gelen kız öğrenci yurdunun hasar görmesinin ardındaki temel faktörün, 

köprünün tıkanması sonucu su hızının sol sahil mansapta yükselmesi ve binaların temellerini 

oyması olduğu düşünülmektedir. 

Diğer yandan özellikle memba tarafında sağ sahilde belirgin olarak su derinliğinin arttığı gerek 

videolardan gerek saha gözlemlerinden gözlenmiştir. Bu durum köprünün odun parçaları ve 

rusubat sonucu tıkanarak adeta bir baraja dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 
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FOTOĞRAF 7: SU DERİNLİĞİNİN BİNALAR ÜSTÜNDE YARATTIĞI ETKİ 

Taşkın anında taşınan tüm odunsu cisimleri yerleşim yerlerine ulaşmadan önce akarsuyu daha 

yukarı kollarında tutmak için üst havza koruma yapılarının yapılması, havzada meydana 

gelebilecek heyelanların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve dere yataklarının düzenli 

olarak temizlenmesiyle, şehrin Fotoğraf 4’deki gibi bir durumla karşılaşmaması sağlanabilir. 

Ülkemizde çok yaygın olmayan, yüzen ve çökelen malzemeyi tutmak için yapılabilecek yapılar 

bir taşkın anında rusubatın köprüleri tıkamasını engelleyebilir. 

İhmaller Zincirinin 3. Halkası: Akarsu havzalarının üst kotlarında rusubat tutucu, doğa dostu yarı 

geçirgen (balık geçişine uygun) tersip bentlerinin yapılmaması ve diğer havza koruyu önlemlerin 

alınmaması  

 

İHMAL 4: YIKILAN VE ŞEHRİ SU BASMASINI HIZLANDIRAN YAYA KÖPRÜSÜ 

Sadece karayolu köprülerinin değil, tüm köprülerin kural ve kaidelerle yapılmasını gerektiğini 

gösteren bambaşka bir durum da, faciayı hızlandıran yaya köprüsü. Muhtemeldir ki taşkın 

hesapları göz önünde bulundurulmadan yapılan bu köprü taşkınla birlikte mesnetlerinden 

kopmaktadır. Ancak yapı malzemesi olarak kullanılan metal aksam birbirinden ayrılmıyor ve 

Fotoğraf 8’de görülebileceği gibi suyla sürükleniyor. Normalde suyun dibine çökmesi beklenen 
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köprü, dal parçalarının ve diğer yüzen cisimlerin etkisiyle batmıyor ve yüzen cisimlerin etkisiyle 

sürükleniyor.  

 

FOTOĞRAF 8: YAYA KÖPRÜSÜNÜN TAŞKIN SIRASINDA YIKILMA ANI ve TAŞKIN SIRASINDA 

SÜRÜKLENMESİ 

Yaya köprüsü sürüklenmesini araç köprüsüne kadar sürdürüyor ve köprüye ulaştığında 

köprüye takılıyor. Bu andan itibaren bir önceki ihmalde bahsettiğimiz yüzen odunsu cisimleri 

tutabilen bir yapıya dönüşüyor ve yüzen odunsu nesnelerin köprünün altından geçmesini 

engelliyor. Yaya köprüsünün yıkılması ve araç köprüsüne takılması ile arkasında adeta bir baraj 

gölü oluşmasına sebep oluyor ve taşkının Bozkurt ilçe merkezine yayılmasını hızlandırıyor. 

Saniyelerin bile hayati önem taşıdığı afet anlarında insanların kaçmak için kullanabileceği 

süreyi azaltıyor 

İhmaller Zincirinin 4. Halkası: Taşkın koşullarını gözetmeden, mühendislik hesaplarına dayanmadan 

yapılan ve taşkın debilerinin altındaki bir akışta yıkılan yaya köprüsü.  

 

İHMAL 5: HAVZA PLANLAMASI, YÖNETİMİ VE İŞLETMESİNİN GÖZ ARDI EDİLMESİ 

Yaz aylarında Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış ve seller nadir olaylar değildir. Ancak son yıllarda 

Türkiye’de ve Dünya’da küresel ısınmanın sonucu olarak beklenmedik hava olaylarının daha çok 

görüldüğü bir gerçek. Deniz yüzeyleri geçmiş yıllara göre çok daha sıcak, buharlaşma daha yüksek ve 

şiddetli yağışlarla karşılaşabilme potansiyeli her geçen yıl daha da artıyor.  

Taşkın olaylarının olduğu Batı Karadeniz Havzası, MTA haritalarında aktif heyelan riskinin yüksek olduğu 

bölgeler içerisinde tasnif edilmiş olup, havzada bulanan birçok yerleşim birimi Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yayınlanan raporda taşkın riski yüksek olarak belirlenmiştir. Hem 

taşkın hem de heyelan riskinin yüksek olduğu bu gibi havzalarda doğa olaylarının afete dönüşmemesi 

için havza planlaması, yönetimi ve işletmesi önem kazanır. 

Maalesef havza yönetimi ve işletmesinin “görünür çalışmalar” olmamaları, dere yataklarının 

temizlenmesi, bakımı, gerekli yapıların inşası, orman alanlarının bakımı ve temizliği gibi çalışmaların 

yapılmamasına sebep olmaktadır. Ayrıca üst havzalarda yürütülen madencilik faaliyetleri, tünel ve yol 
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yapımı gibi çalışmalarından çıkan hafriyatların dere yataklarına atılması bu gibi doğal afetleri hızlandırıcı 

bir faktör oluşturmaktadır. 

İhmaller Zincirinin 5. Halkası: Havzaları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeyen, tüm risklerin 

toplu etkisini göz ardı eden su ve afet yönetimi anlayışı. 

 

İHMAL 6: SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZIRLADIĞI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ 

GÖZ ARDI EDİLMESİ 

Çevre ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Dairesi, 2016’dan beri 

Türkiye’deki tüm havzalardaki tüm yerleşimleri taşkın riskine göre analiz ediyor. Bu analizler özel 

sektöre yaptırılıyor. Bu konuda düzinelerce ihale yapıldı, milyonlarca TL harcandı. Riskli görünen tüm 

yerleşim yerleri 2 boyutlu modellenip sokak sokak, yapı yapı analiz ediliyor ve hangi yapılar risk altında 

belirleniyor. 

2019 Batı Karadeniz Taşkın Yönetim Planı Çalışması kapsamında Bozkurt ilçesi riskli bir yerleşim birimi 

olarak belirlenmiş. Daha sonra şehrin 3 boyutlu haritası çıkarılıp sokak sokak, bina bina modellenmiş 

ve eğer taşkın olursa nereleri su basacak incelenmiş. 

Tüm debiler için Bozkurt’tan akan dere taşmış. Şehri su basmış. Yani devletin bir kurumu, burayı su 

basacak diye bir rapor yayımlamış.  

 

FOTOĞRAF 9: Q50, Q100 , Q500 RİSKLİ YAPILAR HARİTALARI 

(http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/) 

 

50 yılda bir gelecek debide, neredeyse sağ sahilde bulunan tüm yapılar orta riskli belirlenmiş. Fotoğraf 

9’da 50, 100 ve 500 yılda bir gelecek debilerin yarattığı risk haritaları gösterilmiştir. (Sarı = Düşük, 

Turuncu = Orta, Bordo= Yüksek Risk2)  

                                                           
2 Risk=Taşkın tehlikesi * yerleşim yerinin kullanım önemi. (Okullar, hastaneler vb. konutlardan daha önemli 
yapılardır) 

http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr/
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FOTOĞRAF 10: 2019’DAN BU GÜNE BUGÜNE EKLENEN YAPILAR (BEYAZ OKLA GÖSTERİLENLER) 

 

Peki, bu çalışmalar neyi değiştirmiş? Hiçbir şeyi. Risk haritaları sonrası yapılaşmalar, Fotoğraf 10’da 

beyaz okla gösterilmiştir. Çevrelerindeki tüm yapılar riskli olmasına rağmen, Ezine Çayı’na en yakın 

noktaya apartmanlar yapılmış.  

İhmaller Zincirinin 6. Halkası: Devletin kendi kurumlarının yaptığı çalışmaların sadece öngörü ve 

tespit aşamasında kalması, risklerin tanımlanmasına rağmen riskleri azaltıcı önlemelerin 

alınmaması, imar planlarının ortaya konan bilimsel gerçeklere göre değil, ranta göre yapılması. 
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FOTOĞRAF 11: SUYUN BOZKURT SEL FELAKETİ SIRASINDA YÜKSELMESİ 

 

İHMAL 7: TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ VE TAHLİYE PLANLARININ UYGULANMAMASI 

11.08.2021 Bozkurt taşkını olayı, erken uyarı sisteminin ne denli hayati olduğunu ortaya koymaktadır. 

Şiddetli yağışın saat 07.00 sularında başladığı ve yaklaşık 4 saat sürdüğü bilinmektedir. Meydana gelen 

taşkının pik debisinin öğlen saatlerinde Bozkurt ilçe merkezinden geçtiği düşünülmektedir. Yani, taşkına 

sebep olan sağanak ile taşkın pik debisi arasında en az 2-3 saatlik bir zaman bulunmaktadır.  

Dahası, meteorolojik modeller vasıtasıyla günler öncesinden yağış tahminleri yaklaşık olarak 

yapılabilmektedir. Uygun yağış-akış modelleri ve uygun noktalarda, yeterli süre aralıklarında ölçüm 

yapabilecek gözlem istasyonları ve hidrolik faktörlerin entegrasyonuyla erken uyarı sisteminin hayata 

geçirilebilmesi pratik olarak mümkündür. Dolayısıyla, tehlike anında güvenli tahliye mekanizması erken 

uyarı sisteminin sonucu olarak yerel idareler tarafından işletilebilir. Erken uyarı sistemi ve tahliye planı 

ile ilgili yapılması gerekenler Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planında açıklanmıştır. Yani, 

tasarım kriterleri dışında bir taşkının gelebileceği eldeki imkânlarla yaklaşık olarak öngörülebilmekte ve 

gerekli tahliye planları uygulanarak zararın en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Erken uyarı 

sistemi devreye sokulduğu takdirde; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adresi belli olmayan 

uyarılarının gereği yerine getirilerek can ve mal kaybı en aza indirilebilecektir.  
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SYGM. “BATI KARADENİZ HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI” İLGİLİ BÖLÜMÜ 

İhmaller Zincirinin 7. Halkası: Taşkın riskinin yönetilemeyerek, taşkın erken uyarı sistemi ve tahliye 

planlarının hayata geçirilmemesi sonucu oluşan zararın felaket düzeyine gelmesi. 
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BENZER TAŞKINLARIN AFETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yaşanan taşkın olaylarıyla ilgili olarak sürekli benzer 

açıklamaları yapmaktan üzüntü duyuyoruz. Her sağanak yağışın sonrasında ortaya çıkan görüntüler 

yönetenler tarafından "afet" olarak nitelendiriliyor. Plansız, denetimsiz, keyfi yönetim anlayışının 

sonucu olan su baskınlarından doğan zararların faturasını halk canı ve malı ile ödüyor. 

Yıllardır sürdürülen çarpık, plansız "kentleşme" çalışmalarının sonucunda karşılaştığımız bu sonuçlar 

sürpriz değildir. Dere ve taşkın yataklarının rant odaklı imar çalışmaları sonucu işgal edilmesi, betona 

ve asfalta dönüştürülmesi, kentleri yap-boz tahtasına çeviren plansızlık ve kentsel altyapı sisteminin 

geliştirilmemesi yaşadığımız su baskınlarının temel nedenidir. Kentlerimizin altyapısına, ulaşımına ve 

imarına ilişkin sorunların çözümünde bütünlüklü planlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Halkın vergileriyle yapılan yatırımların, öncelikli olarak kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal 

güvenliklerini sağlamayı gözetmesi gerekmektedir. Altyapı, ulaşım, barınma sorunları ivedilikle bilim ve 

tekniğin rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışıyla değerlendirilmeli ve 

kentlerin yapısal dönüşümleri bu çerçevede gerçekleştirilmelidir. 

Su havzalarının bütüncül bakış açısıyla planlanarak planların hayata geçirilmesi ve gerekli işletme bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, taşkınların oluşturacağı zararı azaltacaktır. Bu bağlamda; su havzalarının 

sahipsiz bırakılmaması, planlamadan işletmeye her aşamada kamu zararının en aza indirilme hedefiyle 

katılımcı biçimde denetimin sağlanması devletin görevleri arasındadır. 

Taşkın erken uyarı sisteminin hayata geçirilerek taşkın esnasında tahliye planlarının uygulanması 

oluşacak taşkın tehlikesini en aza indirecektir. Söz konusu sistem ve planlar teknik olarak hayata 

geçirilebilir durumda olup gerekli bütçenin ve kurumsal koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 

Yaşanan bunca felakete rağmen devletin planlarında yer alan çalışmaların hayata geçirilmiyor olmaları 

düşündürücüdür. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Taşkın Yönetim Planı’nda öngörülen taşkın 

debilerinin mevcut dere ıslahından geçmeyeceğinin aşikâr olmasına rağmen bu rapordan sonra dahi 

taşkın yatağında yapılaşmanın devam ettiği görülmektedir.  

Bu aşamada aklımıza şu sorular gelmektedir: 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşkın Yönetim Planı’nın gereği 

yapılsaydı bu yıkım ve ölümler yaşanır mıydı? 

 Dere yatakları düzenli olarak temizlense ise bu kadar rusubat birikir miydi? 

 Taşkın olacağını öngörebildiğimiz ve özellikle bu taşkında hayati öneme sahip olduğunu 

gördüğümüz rusubat önleyici yapılar yapılmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybı yaşanır 

mıydı? 

 Islah edilmiş dere yatağının içerisinde dahi görülebilen yapılara nasıl izin verilebiliyor? 

 Taşkın yatağında olduğu bilindiği halde bu bölgeleri nasıl imara açtınız ve nasıl 

ruhsatlandırdınız? 

Bizler bu konuda kendi üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya, tüm katkımızı koymaya hazır 

olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak yineliyoruz. 

Kentlerimizdeki altyapı sistemlerinin ne kadarlık bir yağış karşısında sorunsuz bir şekilde işlevlerini 

yerine getirebildiğini, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyeler 

tarafından yapılan çalışmalar sonucunda taşkın bakımından risk taşıdığı saptanan bölgelerin nereler 
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olduğunu ve bu bölgelere yönelik neler yapıldığının/yapılacağının kamuoyuna düzenli olarak 

açıklamasını talep ediyoruz. 

Bu ve buna benzer birçok taşkın olaylarından "alınacak önlemlerle" korunulabileceğini yetkililere 

tekrar hatırlatıyoruz. 

İlgililerine ve kamuoyuna saygı ile duyururuz. 
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