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Dolgu 

DKB Kıyı Yerleşmelerinde Gelişme 

 Yerleşim Baskısı 



GELENEKSEL SIRT YERLEŞMESİ 



• Sürdürülebilir, güvenli, yaşanabilir, afete hazırlıklı ve dirençli 
yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için, afet tehlike ve 
risklerini dikkate alan yöntem ve yaklaşımların planlama 
sistemi ve yapılaşma süreci ile bütünleştirilmesi ve bu 
konuların yeni yasal düzenlemelere ve kurumsal yapılanmalara 
entegre edilmesi gerekmektedir. 



• Türkiye’de imar planlama ve yapılaşma sisteminin 
yetersizliklerinin ve kentsel gelişmeyi etkin biçimde ve 
kamu yararına yönlendiremeyişi  nin olumsuz 
sonuçlarından birisi de ???? 

       

              planlama       uygulama         yapılaşma  
     
     Afet tehlike ve risklerini dikkate alan yaklaşım, yöntem 

ve araçların geliştirilmemiş olması ve bunun sonucunda 
özellikle kentlerde büyük ölçüde afete karşı dirençsiz 
yerleşim çevreleri ve yapı stogunun oluşmasıdır. 

  

  

Mevcut Planlama Sistemi 



• Gerçekte, doğal afetlerin etkili olduğu gelişmiş 
ülke uygulamalarında, afet tehlike ve risklerine 
maruz yerleşim alanlarında, afete dirençli 
yaşam çevrelerinin yaratılması artık 
planlamanın öncelikli hedeflerinden biri olarak 
kabul edilmekte ve bu bağlamda kentsel afet 
risk yönetimi kapsamında yapılan çalışmalar 
öne çıkmaktadır. 

 



• Türkiye’de afet mevzuatı ve kurumları, mekânsal 
planlama mevzuatı ve kurumlarından kopuktur. Afet 
mevzuat ve kurumlaşmasının, riskleri ön plana 
çıkarmak ve risklerin önlenmesi ve olası zararlarının 
azaltılması faaliyetlerine öncelik vermek üzere 
yeniden ele alınması gerekmektedir. 

• Ülkemizde kent planlamasına afet tehlike ve riskleri 
açısından veri oluşturan çalışmalar, yerbilimsel etütler 
ile yapıların deprem dayanımını belirlemeye odaklanan 
çalışmalarla sınırlıdır. 

 



Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. 
maddesinde 

• planların hazırlanması sürecinde, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan elde edilecek veriler kapsamında, fiziki 
yapı ile ilgili olarak, jeolojik durum, akarsular ve sel 
alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzalar ve 
özellikleri sayılmıştır. Bu kapsamda, verilerin “eşik 
analizi” yöntemi ile fiziksel çalışmalarla birlikte 
değerlendirilmesi hükmü yer almaktadır. 

• TAU Genel Müd. 2000 yılında yayınlanan Genelgede; 
“Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez 
aşamalarında yönetmelikte belirlenen konularda 
yapılan çalışmaların ve toplanan değişik sınıf ve türdeki 
verilerin planlama kararlarının oluşumunda etkin 
kullanımı zorunludur.” 



Kentlerde Afet Risklerinin Belirlenmesine Yönelik 
Mevcut Uygulamalar ve Yetkiler 
 

• Karadeniz Bölgesi 
Yerleşmelerinde,  başta sel ve 
taşkın olmak üzere çeşitli doğal 
tehlikelerin yanı sıra, kaçak 
yapılaşmalar, tehlikeli kullanımlar, 
yanlış arazi kullanım kararları, 
açık alan yetersizlikleri, altyapı 
yanlışları, denetimsiz kullanımlar, 
vb. nedenlerle derin risk 
havuzlarına dönüşmüştür.  
 

Bu nedenle kentsel risk yönetimi kapsamında risk faktörlerinin 
belirlenmesi, risk azaltma çalışmalarında ve planlamada çok önem 
kazanmaktadır.  



DKB kentlerinin yüksek riskler göstermesinin başlıca 
nedenleri: 
  

•    Yerleşim alanları, tarihsel süreç içinde seçilmiş konumları ile 
sorunlu bir miras olması, 

•    Son 50-60 yıllık hızlı şehirleşme süreci, denetimden uzak 
biçimlerde ve güvensiz alanlarda gerçekleşmiş, 

•    Kayıt dışı işlemlerle oluşan kaçak yapı stokunun yaygınlığı 
•    Kentsel yönetimler ve toplum, farklı tehlikelere karşı önlem alma 

konusunda bilgi, kültür ve uygulama alışkanlıklarından yoksun, 
•    Hızlı kentleşme ve kentsel büyümeye odaklanmış imar 

düzenlemeleri, risk azaltma yöntemlerini içeren planlama yaklaşımı 
ve pratiğinden uzak kalmış, 

•    Afetlerle ilgili mevzuat güvenli ve afete duyarlı yerleşmelerin 
sağlanabilmesi için gerekli olan, afet tehlike ve risklerinin 
belirlenmesi ile afetlerin önlenmesi ve olası zararlarının 
azaltılmasına yönelik etkin önlem ve eylemleri düzenlememiş 
olması, 
 



TRABZON MERKEZ DERE YATAKLARI-Vadiler 
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TRABZON İLİNİN DERE YATAKLARI 



Mevcut kapalı dere 
(800-1200m) 



AB Taşkın Direktifi 
 

    Temel Yaklaşım 

    Direktif’e göre, taşkınlar “engellenemeyen doğa olaylarıdır” ve 
taşkınların yaratacağı kırılganlık, aşağıdaki başlıca nedenlerle 
gelecekte artma eğilimindedir: 

•  İklim değişikliği; 

•  Nehir yönetimlerindeki yanlış ve eksik uygulamalar; 

•  Taşkın riski olan yerlerde inşaat ve yerleşim olması ve yanlış 
toprak kullanımı.(Recital 2, Directive 2007/60/EC ) 

    Temel Amacı: Taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme 
odaklı bir yapı oluşturması ve Taşkınların; İnsan sağlığı, çevre, 
kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı 
olumsuz etkileri azaltmaktır. 



Taşkın sebeplerine baktığımızda; 
 • Aşırı ve şiddetli yağışlar,  

• Özellikle yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarında; 
yapılaşma ile dere kesitinin daraltılması, 

• Dere yatağına fen ve san’at kaidelerine aykırı ve izinsiz menfez 
veya köprü yapımı, 

• Dere yatağına tekniğine aykırı bent veya dolgu yapımı, 
• Dere yatağına moloz, sanayi ve evsel atıkların atılması, 
• Dere yatağına kanalizasyon şebekesi veya içmesuyu borusu 

döşenmesi, 
• Arazi kazanmak maksadıyla dere yataklarının üstünün 

kapatılarak otopark, konut, ticaret hane vb. yapılması, 
• Yamaçlardaki plansız yapılaşma, tekniğine aykırı yol açma 

çalışmaları, 
• Dere yataklarından kaçak kum çakıl alımı faaliyetleri, 
• Dere yataklarında tabii olarak büyüyen saz, çalı ve ağaçların 

yatak kesitini daraltması. 
 



 ULAŞIM YER ŞEÇİMLERİ ??? 
 

ERİŞEBİLİRLİĞE BAĞLI ARAZİ KULLANIM   
TALEPLERİ  (Sanayi, K.D. Kentsel Çalışma 
Al., Konut)??? 

 
YANLIŞ ARAZİ KULLANIM KARARLARI ??? 

 
KAÇAK YAPILAŞMA ???  
 
ALTYAPI YANLIŞLIKLARI ??? 

 
 EĞİM ??? 
 
VADİ TABANININ DARALTILMASI ??? 

 
 ASFALT KAPLAMA VE YAPILAŞMA İLE 
YÜZEY GEÇİRGENLİĞİNİN AZALMASI 

 
 

Kentsel Vadilerin yüksek riskler göstermesinin 
başlıca nedenleri: 

ULAŞIM YER ŞEÇİMLERİ ??? 



Zagnos Vadisi Tabakhane Vadisi 

•Yapılaşma süreçlerinde başvurulan betonarme teknolojisinin aldatıcı 
kolaylığı ve denetimsizlik ehliyetsiz üretimi körüklemiştir. 

KAÇAK YAPILAŞMA ???? 



Öneri plan kararı 

Mevcut kapalı dere 
(800-1200m) 

ALTYAPI YANLIŞLIKLARI ???  



ALTYAPI 
YANLIŞLIKLARI ???  



Sahil Devlet Kara Yolundan  Genel bir Kesit  

DOUBLE LANE ROADSEA

WEATHER CURRENTS

 FROM SEA

HOUSES

OLD ROADRAIN FLOW 

ACCUMULATION AREA

EXHAUST FUMES 

PUSHED BY WIND

 FROM SEA

RAIN FLOW

DRENAJ ??? 



SAMSUN  KENTİ KIYI DOLGU ALANI 



VADİ TABANININ DARALTILMASI ???  



VADİ TABANININ DARALTILMASI –YANLIŞ ARAZİ KULLANIM KARARI ???  



FIRTINA VADİSİ 



EĞİM- YOL İLİŞKİSİ ???? 

       Plansız ve münferit olarak ele alınan yol güzergahlarının 
topografyanın eğimine bakılmaksızın belirlenmesinin neden olduğu 
yarma-dolmalar; 

• yüzey durağanlığının kaybına, 

•  toprak kaymalarına, 

•  ve habitat alanlarının bölünmesine neden olmaktadır.  



VADİLERDE KIRSAL-KENTSEL YOL 
GÜZERGAHI SEÇİMİ ???? 



Yomra  
(COŞANDERE VADİSİ)  

EĞİM- YOL – YAPI İLİŞKİSİ ???? 



Kentsel-Kırsal Alanda 
 Yapı - Yol İlişkisi 



• YÜZEY KAPLAMALARININ 
GEÇİRİMSİZLİĞİ ??? 

 

 

 

• ŞEBEKE SİSTEMİNİN 
BİRLİKTELİĞİ ??? 

    (Yağmur suyu-Kanal.) 



YÜZEY KAPLAMALARININ GEÇİRİMSİZLİĞİ ??? 

 

SAMSUN 

 



SAMSUN 

 



LÜKSEMBURG 



Edinburgh 







•  Güncel uygulamalarda yerleşik alanlarda mevcut yapı 
stoku dışındaki risk sektörleri göz ardı edilmemeli, 

• planlama sürecinde afet riskli alanlarda mevcut kentsel 
dokunun korunması, iyileştirilmesi, tasfiyesi, 
yenilenmesi ya da yoğunluk azaltılması konularına 
yönelik strateji ve karar geliştirilmesi, 

• diğer risk sektörleri ile birlikte değerlendirildiği 
çalışmalara (sakınım planı) ihtiyaç olduğu, 

• İlgili kurum kuruluşların eşgüdüm içerisinde çalışması 
gerektiği, 

• Mutlak risk tehlike haritaları ve yönetim planlarının 
hazırlanması gerektiği, 

 

 

NE YAPILMALI !!!! 



İlginiz için teşekkür ederim. 
 

Orvietto (bugünü) 

Ortahisar (dünü) 


