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KIRSAL VE KENTSEL YERLEŞİM ALANLARINDAKİ DERE 

YATAKLARININ ISLAHINDA ÖNE ÇIKAN İDARİ, TEKNİK VE 

ÇEVRESEL SORUNLAR 

ÖZET 

Bu çalışmada; kırsal ve kentsel yerleşim alanlarındaki dere yataklarının ıslahında 

karşılaşılan birçok sorun irdelenmiştir. Bu sorunlar ayrı ayrı sınıflandırılmış, 

uygulama ve işletme sorunlarından bahsedilmiştir. Mevcut durum titizlikle 

incelenmiş, gerek teknik açıdan gerekse de yasal mevzuat açısından değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Konuyu daha iyi açıklamak için, ülkemizde meydana gelmiş olaylar ve sorunlar, 

üniversitelerce, ilgili kişilerce ve konunun profesyonellerince yapılmış çalışmalara da 

yer verilmiştir. Ayrıca yazarın bu konudaki mesleki tecrübeleri de tabii ki 

yansıtılmıştır. 

Sorunlar; gerek yazılı olarak, gerekse de görsel temalarla zenginleştirilmiştir. Bu 

sâyede konu daha anlaşılabilir hale getirilmiş ve okuyucuya konuyu daha iyi anlama 

ve analiz etme imkânı sunulmuştur. 

Çalışmaya öncelikli olarak bu çalışmaya konu olan akarsuların (derelerin) 

morfolojisini tanımlayarak başlanmıştır. Bir nevi derelerin kimlikleri anlatılmış, 

şahsiyetleri, kapasiteleri hakkında okuyucuya fikir edindirmek amaçlanmıştır. 

Derelerin beslendiği büyük coğrafya olan dere havzası, havzanın dinamikleri, dere 

yataklarının oluşumu ve bu yatakların dinamikleri anlatışmıştır. 

Dere yatakları yasal olarak devletin malıdır. Bu husus yasalarla belirtilmiştir. Dere 

yatakları hakkında hüküm ve tasarrufta bulunma devletin hakkıdır. Çalışmada 

yürürlükte olan birçok kanun, yönetmelik vb. incelenmiş ve bu dere yataklarının 

mülkiyeti konusunu sorun haline getiren kanunlar tespit edilmiştir. Örneğin birkaç 

yasada dere yataklarının mülkiyetinin devlete ait olduğu ve tasarrufun onun elinin 

altında olduğundan bahsedilirken, diğer birkaç yasada bu tasarrufun özel mülkiyete 

geçebileceğinden bahsedilmektedir. Bu çarpıklık dere yataklarının kullanımındaki 

sorunları beraberinde getiren başlangıç noktasıdır.  

Akarsuların kıyı kenar çizgileri yasa gereği sadece belli dereler için belirlenmekte 

olduğu için, kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde bulunan birçok kıyı hem vatandaş 

hem de devlet tarafından adeta yağmalanmaktadır. 

Yağış sularının akışa geçen kısmı, yeryüzünün en düşük kotu olan derelere 

toplanması beklenmektedir. Derelerin bu yağış suyu debisini taşıyabilecek ve 

çevresini herhangi bir taşkından koruyacak yeterli kapasitede olması gerekmektedir. 

Mevcut durumda bu, büyük ölçüde mümkün değildir, mülkiyet sorunları ve nüfus 

artışının beraberinde getirdiği yerleşim yeri arayışından ötürü dere yatakları adeta 

işgal altındadır.  
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Yerleşim yerlerini ve dere yataklarını belirleyen imar planlarında da sorunlar 

mevcuttur. İmar planları, her ne kadar ilgili kurumların görüşleri alınarak yapılıyor 

olsa da ıslah çalışması için bir çözüm değil sorun olabilmektedir. İmar planları bir 

rant aracı olarak kullanılmakta, şehirleşmeye ışık tutamamakta, adeta varolan 

gayrimeşru durumu meşru hale getirmektedir. 

Şehirlerde ve kırsal kesimlerde arazi kullanımları bir plana veya mantığa göre 

yapılmadığı için araziler doğru kullanılmamakta, bunun sonucu olarak da ıslahlı ve 

ıslahsız derelerin büyük dönüş aralıklı yağışlarda taşkınlar meydana gelmekte ve 

kenar yerleşim alanlarında can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. 

Yukarıda özet olarak anlatılan hususlar, bu tez kapsamında ayrıntılı olarak 

incelenmiş, tespitlerde ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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FEATURED ADMINISTRATIVE, TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL 

ISSUES ON CREEK RECLAMATIONS IN RURAL AND URBAN 

RESIDENTIAL AREAS 

SUMMARY 

In this study, various featured poblems have been examined on creek reclamations in 

rural and urban residential areas. These problems have been classified separately and 

mentioned their application and operation problems. Current situation has been 

investigated meticulously. Appreciations have been made either from techinal aspect 

or legal regulations aspect. 

To clarify the subject on more understanding way, ensued cases and problems and 

meade studies by professionals and universities in our country have been given wide 

coverage. In addition, author’s professional experiences have been reflected, fersh. 

Problems have been enrichmented either written way or visual themes. Thus, the 

subject has been introduced understandable and given better understanding and 

analyzation opportunity to the reader. 

Working primarily with the subject of this study was started by defining the 

morphology of rivers. Described a kind of stream IDs, aimed to gain insight to the 

reader about their capacity. The creeks great geographical watershed, watershed 

dynamics, formation of creek beds and dynamics of these beds have been described. 

Creekbeds are legally the property of the state. This point is stated by law. On the 

creek bed is the right of states have provisions and savings. In the study, which valid 

many laws, regulations etc. have examined the issue of ownership of the creek bed, 

making problems with laws have been identified.  

For example, in the few laws that belongs to the state ownership of creekbeds and 

savings is stated that under his hand. In several other laws have been mentioned, the 

savings can be transferred to the private property. This distortion which brings 

problems in the use of the creek bed is the starting point. 

Creek bed of the stream which flows the concept that it is not just flood the area 

should also be noted that the cover that is absolutely known. 

The biggest mistakes made in reclamation of creek, debris and garbage disposal to 

the creek bed, the narrowing of the stream cross-section, made building on creekbed, 

uncontrolled transition of wastewater and drinking water lines, sealing over the 

creekbed. Other problem is the uncontrolled infrastructure discharged. While 

collecting data for the thesis some observation made about that issue. 

In cities, the wastewater collectors discharge to the creeks, it makes creeks more 

polluted and increase the creeks flow rate. This means, in the flood time there is an 

extra flow to deal with. While working on creek reclamations, two wastewater main 

collector lines has to be planned both side of the creek axis line. Also strormwater 
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lines connected to the wastewater lines and it is truely wrong. Stormwater lines has 

to be connected to the creeks directly.  

In tributary creek and dry creek side, for the prevent clogging of the engineering 

structure from bed load , the interior should be cleaned from time to time or should 

be made concrete bump. 

Coasts, due to the favorable settlement terms of living conditions and the most 

interesting areas are preferred. However, coastal regions are extremely sensitive to 

environmental science. Therefore, the balance between the protection of the good, 

determining the carrying capacity of a raid on the need to take place. In other words, 

coasts, conservation-use balance, taking into account sustainable that can renew itself 

and is in need of an integrated coastal management. 

Shorelines of streams perscribed by law to only certain streams are identified. As a 

result of this, many located in rural and urban areas, coastal almost being plundered 

by both citizens and the state. 

The potential value of the coastal areas of the extreme degree of development, these 

values may lead to the total extinction. Sensitive coastal ecosystems and regions 

which are affected very quickly. Therefore, improper land use practices occurring in 

coastal areas of various sectors, intense and often conflicting demands are not 

established due balance in coastal protection and use of natural and cultural areas 

therefore remain under threat. 

It is expected that the part of the rainfall flows has to be gathered on creeks which are 

the lowest level of the earth. Creeks should have sufficient capacity to carry and 

collect rainfall flows and prevent its environment from any flood event. In the 

present case, this is substantially impossible. Property issues and population growth 

brought about due to the quest for settlement, the creekbed is literally under siege. 

Design and economic analysis of water structures to be made in the prevention of 

flood damage and determine the policies of settlement, river basin is necessary to 

know the properties of the flood. Engineering structures that might be planned in 

order to meet rainfall. Wing walls which are collect water on the upstream and 

downstream must be done. 

With upstream and downstream basin as a whole. For this reason, reclamation 

projects, should be prepared watershed-based and taking into consideration 

upstream-downstream relationships. 

Some principles should be considered in watershed planning. Each basin's physical, 

environmental, scientific and socio-economic structure and problems are different, it 

should provide a basis to do. 

Various activities of the people living in the basin should be integrated in the most 

appropriate manner. This planning needs in the future, not only to meet current and 

should take into account the interaction between natural resources. And a variety of 

multi-purpose use planning should be based. 

A study of the basin, which will be held in a part affects other parts of the basin. That 

means, if used improperly one of the watershed resources, others are used 

incorrectly. Finally; objectives, constraints and methods to be used should be brought 

together in the most appropriate manner. 
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Available water and land resources in the basin, with the least damage to the 

ecosystem signed the "Integrated Watershed Management" implementation should 

be ensured. Integrated watershed planning, management and legal infrastructure must 

be created to ensure implementation. 

There are problems with master plan to determining residential areas and creekbeds. 

Master plans, although the opinions of relevant institutions reclamation work is being 

done, though may be not a solution to the problem. An annuity is being used as a tool 

of master plans, urbanization can not be kept light, almost makes existing legitimate 

illegitimate status. 

Various decrees issued by local governments with master plans are determined and 

announced by considering the flood preparation area, creek beds and flood facilities 

application to intervene must be avoided. 

Built-up areas shown on master plan, although riverbeds, can go to construction in 

these areas. This, of course, with the connivance of the administration or political 

reasons it is possible. Those encountered great flood catastrophes and creeks in the 

area to be treated according to the master plan when prompted lawsuits are stopped 

with the reclamation work.  

Master plans; studies should look at this as an arbitrary, base and frame must be 

adhered to in all circumstances. 

Stream rehabilitation work in the planning stage, land use planning is one of the key 

influencers subunits. In the planning phase, the basin is examined and land planning 

status quo is uncovered. In the basin; settlements, forests and green spaces, farmland, 

roads, creek beds, industrial sites, cemeteries, public buildings etc. examined a plan 

elements are made. The importance of this plan, which finished above the basin and 

watershed planning is to match the profile. 

As is known, then the basis of air and water resources, natural resources, the soil; oil, 

metals and minerals, except where groundwater is stored and purification system. 

This system also is a part of water; matter and energy cycle. At the same time 

experiencing a variety of chemical and biochemical processes is a reactor. This 

situation nonrenewable resource lands which gives a special status and significance. 

Unfortunately, our country suffered great damage in other resources such as land, 

lots of variety and was left facing severe problems. 

In cities and rural areas land use is not undertaken according to a plan or rationale for 

the land is not used properly. As a result of this, reclamated and unreclamated creeks 

in big return intermittent rainfall floods and life and property losses occur on creeks 

environment residential areas. 

Especially outside of urban centers in towns and villages, in creek beds and the 

countryside will be built during the selection for all the structures, the absolute 

requirement of the geological ground surveys should be carried out. These areas 

should be opened to development after the completion of infrastructure services. 

Another necessity of making geological ground surveys is to determine the 

groundwater level. The absolute level of groundwater in stream rehabilitation work 

must be known. The absolute knowledge, in the planning section, the creek and flood 

protection area bands form should be used in the determination. 

As a summary of the matters described above, the scope of this thesis has been 

examined in detail, some observations and suggestions were made. 
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1.  GİRİŞ 

Şehirler ve daha küçük yerleşim yerlerinin nüfusları arttıkça, bu nüfusların 

barınacağı yer ihtiyaçları da artmaktadır. Bu sebepten ötürü insanlar; kendilerince 

uygun gördükleri hemen her yerde kendilerine bir yaşam alanı oluşturmaktadırlar. Bu 

yerler, bu teze de konu olan; dere yatakları kenarları hatta dere yataklarının içi veya 

üstü şeklinde olabilmektedir. Hâlihazırda bulunan yasal mevzuat birbiriyle çelişen 

kanunlar ve yönetmeliklerden ibaret olduğundan, bu yanlış yerleşimlere engel 

olunamamaktadır. 

İnsanoğlu; tabiatın sahip olduğu dinamiği bozarak, işlerin kendi istekleri 

doğrultusunda gitmesini beklemektedir. Lâkin tabiata yapılan her müdahale misli 

karşılık bulduğu gibi bazen de geri dönülemez sonuçlar doğurabilmektedir. Bunların 

sonucu olarak doğal afetlerin bir bölümü, esasen etkileri insanlar tarafından 

büyütülmüş doğal olaylardır. Teknik olarak şöyle de denilebilir; tabiatın momentumu 

insanoğlunun yaptığı her fiilin toplamından daha büyüktür. Demek oluyor ki; yapılan 

her etki mutlaka ve mutlaka daha büyük tepki doğuracaktır. 

Su; esasında enerjisi çok yüksek bir meta olup, hayati tepkiler verebilen bir varlıktır. 

Tabiatta insanoğlunun en fazla müdahalede bulunduğu ortam veya sistem; sucul 

sistemlerdir. Dereler; suları enginlerden, yeryüzünün en düşük noktaları olan göllere 

ve denizlere kavuşturan mecralardır, sucul sistemlerdir. Teknik olarak bakıldığında 

dere; su için tabiatta ayrılmış olan transit bir yoldur. Bu yolu su; yıllarca üzerinde 

hareket ederek (aşındırarak, yontarak) oluşturduğundan, bu sistem artık kararlı bir 

hâle gelmiştir denilebilir. Bu kararlı yapının, kararsızlığa maruz bırakılması bu yönde 

zorlanması beraberinde bu teze konu olan sorunları da birlikte getirmektedir. 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de derelerin ve buna bağlı olarak deniz ve 

göllerin giderek artan orandan kirlenmesi çevre sorunların başında gelmektedir. 

Bunun en önemli sebebi, derelerin bir atıksu kanalı haline getirilmesi ve amacı 

dışında kullanılması olarak gözlenmektedir. Ayrıca, dere yataklarının imar ve 



2 

şehirleşme açısından yanlış kullanımı sonucu zaman zaman meydana gelen taşkınlar 

çevrede mal ve can kaybına da yol açmaktadır. 

Bu sorunların çözümü disiplinler arası bir konudur. Ancak, öncelikle dere 

yataklarının mülkiyet durumunun berlirlenmesi, ıslah edilmesi ve imar faaliyetlerinin 

şartlara göre düzenlenmesi gerekmektedir [1]. 

1.1 Tezin Amacı 

Yazar; derelerin şehirler ve beldeler için hayati önemini belirtmek, derelerle ilgili 

sorunları dile getirmek, sorunların çıkış noktalarını ve çözüm yöntemlerini, konuyla 

ilgili mevzuattan bahsedip, uyuşmazlıkları ve tenakuzları âcizane saptamayı 

hedeflemektedir. 

Bu bağlamda; dereler önce teknik olarak ele alınmış olup, morfolojisinden 

bahsedilmiştir. Daha sonra dere yataklarının ıslahında rol oynayan alt birimler 

tartışılmıştır. Bu tartışmalar yasal mevzuatla desteklenmiş ve sorunlar bu sayede 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada; edebiyat bilgilerinin yanı sıra, büyük ölçüde meydana gelen olaylar, 

çevresel sorunlar, ülke genelinde ve uluslararası ölçekte yapılmış çalışmalar, yasal 

mevzuat ve yazarın bu konudaki âcizane tecrübeleri harmanlanarak bir teze 

varılmaya çalışılmıştır. 
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2.  DERE MORFOLOJİSİ 

2.1 Giriş 

Karalar üzerindeki yüzeysel sular yerçekimi tesiri ile en büyük eğim yönünde belirli 

bir mecrada toplanarak çizgisel bir akım oluşturur. Dere, bu şekilde oluşan doğal 

suyolları içinde hareket eden sular için kullanılan genel sözcüktür. 

Dereler; aşındırma, taşıma ve yığılma ile yeryüzünün şekillenmesini etkileyen dış 

etkenlerden biridir. Ayrıca yer kabuğunun belirli bir bölgesinin sularını toplayarak 

hidrolojik çevrimin önemli bir halkasını da oluştururlar. Dereler, hiç yağmur veya 

kar düşmeyen veya sıcaklığın her zaman donma noktasının altında bulunduğu ya da 

tam deniz seviyesinde olan kara parçalarında görülmez. 

Bir derenin sularını toplayan alana dere havzası (drenaj havzası, su toplama havzası), 

iki komşu dere havzasını ayıran çizgiye ise su ayırım çizgisi ismi verilir. Denize 

ulaşan derelerin havza alanları dış drenaj alanı, denize ulaşmayan derelerin havza 

alanları ise iç drenaj alanı (kapalı havza) olarak isimlendirilir [2]. Örneğin Türkiye 

25 ayrı havzadan oluşmaktadır ve Konya Havzası bu 25 havza içinde tek kapalı 

havzadır. Dünyadaki kara parçaları toplam alanının yaklaşık olarak ¼’ü kapalı havza 

olup, bunların ekserisi Asya, Afrika ve Avustralya’da bulunmaktadır [2]. 

Bir derenin başlangıç noktası genel olarak bir veya birden fazla kaynaktır. Bununla 

beraber başlangıç noktası göl, yeraltı suyu veya buzul olan dereler de mevcuttur. Bir 

derenin çıktığı yerden ilk dere ile birleştiği yere kadar olan kesimine kaynak deresi 

veya başlangıç deresi, iki veya daha fazla derenin birleştikleri yere ise dere kavşağı 

denir. Daha geniş bir dereden, bir gölden ayrılan dere kesimine ayak denir. Bir havza 

bölümünden gelen yüzeysel suların toplanarak havzadan çıktığı dere kesitine çıkış 

noktası denir. Derenin; deniz, göl veya hazne ile birleştikleri yere ağız, derelerin ağız 

kısmında katı maddelerin toplanması sonucu oluşan geniş birikinti depolarına ise 

delta ismi verilir. 

Bir dere; ana dere kolu ve buna karışan yan kollardan oluşur. Dere kollarından debisi 

daha büyük veya boyu daha uzun veya kaynağı daha yüksekte olanı genellikle ana 
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dere kolu olarak isimlendirilir. Bununla beraber kavşaktan sonra daha küçük olan 

dere kolunun ismini alan dereler de mevcuttur. Bir dere kolu ile yan kolların 

tümünün meydana getirdiği şebekeye dere ağı (drenaj ağı, kanal ağı) denir [2]. 

2.2 Dere ve Havzanın Özellikleri 

Bir derenin su kaynakları yönünden önemi; havzasının büyüklüğüne, özelliklerine ve 

bölgedeki hidrolojik şartlara bağlı olarak değişir. Bir derenin ve havzasının 

özelliklerini belirleyen en önemli büyüklükler aşağıda verilmiştir. Bu büyüklükler, 

normal akımlarına,  taşkınların büyüklüğüne, zaman içindeki dağılımlarına etki eder 

ve dereleri birbirleriyle karşılaştırmak için bilinmeleri gerekir. 

2.2.1 Dere havzasının büyüklüğü 

Bir derenin su potansiyeli ve taşkın debileri havza alanı ile ifade edilen havza 

büyüklüğüne bağlıdır. Örnek olarak üzerinde rasat istasyonu bulunmayan bir 

deredeki ön planlama çalışmalarında, havzanın yıllık ortalama su verimi (2.1)’de 

m
3
/yıl cinsinden verilmiştir. 

         (2.1) 

Hesaplama yukarıdaki eşitlik ile yapılır. Burada; C: Akış katsayısı (boyutsuz), I: 

Havzada uzun yıllara ait ortalama yıllık yağış yüksekliği (m), A: Derenin planlama 

yapılan kısmının çıkış noktasındaki havza alanıdır (m
2
). Hidrolojide “C*I” değeri 

akış yüksekliği olarak bilinir [2]. 

2.2.2 Havzanın biçimi 

Taşkın pik debilerini ve diğer hidrografik değerleri özellikle havzadaki akışların 

ayarlanmasını etkileyen önemli bir parametredir. Havza şeklini karakterize eden 

çeşitli parametreler geliştirilmiştir. Örnek olarak havza alanının (A), ana dere 

kolunun uzunluğu (L) ile ilişkisi Eagleson (1970) tarafından incelenmiştir (Şekil 

2.1). 
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Şekil 2.1 : Ana dere kolu uzunluğu ile havza alanı arasındaki ilişki [2]. 

Eagleson havzanın en büyük genişliğibi (B) esas alarak havza şekli için iki ayrı tanım 

vermektedir. 

Havza biçim faktörü (m) 
   

 

   
 

Havza görünüm oranı (a) 
   

 

 
 

  

  
     

                                   (2.2) 

Parametresi elde edilir. A ile L arasındaki bağıntı şekil üzerinde işaretlenmiş ve 

yaklaşık olarak; 

              (2.3) 

olduğu belirlenmiştir. Bu ifadeden anlaşıldığı gibi büyük havza, küçük havzaya göre 

biraz daha uzun olmaktadır. Fakat bir bütün olarak şekilleri arasında oldukça iyi bir 

benzerlik vardır. Bu benzerlik aynı derenin ana ve tali havzaları arasında daha 

belirgindir [2]. 
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2.2.3 Drenaj yoğunluğu 

Drenaj yoğunluğu, 1 km
2
’ye düşen ortalama akarsu uzunluğu olarak tanımlanır. 

Havza içinde su taşıyan tüm doğal kolların toplam uzunluğunun, havza alanına 

bölünmesi ile elde edilir. Bölgedeki iklim şartlarının dere uzunluğunun etkisini 

gösteren bu değer genellikle 0,5 – 2,5 km/km
2
 arasında değişir. Bir dere havzasının 

dere frekansı ise yıl boyunca kurumayan toplam dere sayısının havza alanına 

bölünmesi ile elde edilir [2]. 

2.2.4 Çatallaşma oranı 

Kantitatif jeomorfolojide dere ağı dereceli bir dere sistemiyle tanımlanır (Şekil 2.2). 

Bir dere ağını karakterize eden en önemli büyüklük çatallaşma oranı olup; 

   
  

    
 

 (2.4) 

eşitliği ile hesaplanır. Burada   , n. dereceli derelerin sayısıdır. Derelerde çatallaşma 

oranı genellikle 2 ilâ 5 arasında değişir [2]. 

 

Şekil 2.2 : Bir derenin havzası ve yan kolları [2]. 

2.2.5 Havza eğimi 

Havzadaki hidrolojik olaylara havzanın eğimi önemli ölçüde etki etmektedir. Havza 

eğiminin saptanmasında en yaygın uygulanan yöntem şeffaf bir kâğıt kullanmaktır. 

Bu kâğıt üzerine karelerden oluşan bir ağ çizilerek dere havzası üzerine yerleştirilir. 
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Havza üzerine düşen her ağ için eğim hesaplanır. Havza eğimi hesaplanan eğimlerin 

ortalaması alınarak bulunur [2].  

2.2.6 Dere eğimi 

Ana dere eğiminin belirlenmesinde Benson’un geliştirdiği yöntem birçok ülkede 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 2.3). Bu yöntemde akım gözlem istasyonundan 

(çıkış noktasından) itibaren kaynak yönündeki toplam ana dere uzunluğu saptanır. 

Ana dere uzunluğunun %10’u ile %85’i harita üzerinde işaretlenerek elde edilen iki 

noktayı birleştiren doğrunun eğimi ana dere eğimi olarak alınır. 

 

Şekil 2.3 : Ana dere eğiminin belirlenmesi [2].  

2.2.7 Havzanın ortalama yüksekliği 

Ortalama yükseklik deredeki taşkınları dolaylı ve dolaysız olarak etkiler. Küçük bir 

havzanın deniz seviyesinden ortalama yüksekliği, 

          
      

            
 

 (2.5) 

ampirik bağıntısı yardımıyla hesaplanabilir. Burada,   : çıkış noktasındaki 

yükseklik,   : su ayrım çizgisi üzerindeki en büyük yüksekliktir. 

2.2.8 Havzada depolama 

Bir dere havzasının doğal veya yapay su depolama özellikleri dere rejimini 

etkilemekle beraber bu değeri ifade edebilecek herhangi bir parametre verilmesi 

oldukça güçtür. Bu amaçla dere havzasındaki göl ve rezervuarların yüzey alanları 

toplamının havza alanına oranı olarak tanımlanan depolama parametresi 

kullanılabilir. Dere havzasında bu parametrenin %1’den büyük olması durumunda 

depolamanın etkisi göz önüne alınmalıdır.  
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2.3 Dere Yatağı Üzerine Mülâhazalar 

Osmanlı’dan günümüze kadarki mevzuatlar içerisinde; deniz, göl ve dere kıyıları 

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler olarak nitelendirilmişler ve buralardan 

faydalanma da kanunlarla bazı esaslara dayandırılmıştır. Günümüzde bu yerlere 

bakıldığında; buraların yerleşim, sanayii tesisleri, kum ve çakıl çıkarma, taş ocakları 

ve taş kırma tesisleri ve tarımsal faaliyetler gibi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı 

görülmektedir. 

Mevzuat gereği bu yerlerde DSİ’nin ıslah ve düzenleme çalışmasından sonra kıyı 

mevzuatında yer alan yapı ve tesislerde dışında kalan tesislerin yapımına müsaade 

edilmez. Islah ve düzenleme çalışmasından sonra arta kalan alanlar da hazine adına 

tescil edilir. Ancak hazine; kadastro sırasında kendi arazilerine sahip çıkmaması 

sonucu bu yerler mevzuata aykırı olmasına rağmen özel mülkiyete geçmiştir. 

Sonuçta bu yerlerde gözlenen sağlıksız ve kamu yararına aykırı yapılaşmalar imar 

affı yasaları ile yasallaştırılarak bu tip yapılaşmalara insanlarımız özendirilmiştir. 

Deniz, göl ve dere kıyılarında müsaade edilen bu tip yapılaşmaların zamanla olması 

muhtemel bir taşkın anında getireceği sonuçlar yaşanmış felaketler sonucu 

malûmdur. Oysa bu yerlerin tarımsal faaliyetler, turizm ve dinlenme tesisleri, piknik 

ve spor alanları gibi amaçlar doğrultusunda kullanılması ülke menfaatleri için olması 

gereken bir durumdur [1]. 

2.3.1 Dere yatağından yararlanma şekilleri 

Deniz, dere ve göl kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Dere yataklarından faydalanma şekli iki durumda olur. 

1- Islah edilmeden önce, 

2- Islah ve düzenlemeden sonra. 

2.3.1.1 Düzenleme yapılmadan önce 

Dere yataklarından mevzuat gereği DSİ teşkilatı tarafından yapılacak ıslah ve 

düzenleme çalışmasından önce aşağıda sıralanan birtakım sakıncalardan dolayı, bu 

yerlerin tesis ve yerleşim amaçlı kullanımına müsaade edilmez. Bunlar; 
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 Meskenlerde binalar ve içlerindeki eşyalar, 

 Ticaret merkezlerinde banka, dükkan, büro, restoran, otel, vb., 

 Endüstri ve üretim yerlerinde fabrika, sanayi siteleri gibi, 

 Kamu hizmetlerinde su, elektrik, doğalgaz, telefon, kanalizasyon tesisleri, 

 Kırsal alanlarda tarım alanları, çiftlikler, tarım araç ve gereçleri, 

 Ulaşım yollarında kara, demiryolu, köprü, taşıtlar ve taşınan mallar, 

 Mal ve can emniyetinin ortadan kalkması gibi sakıncaları şeklinde izah 

edilebilir. 

Bu nedenlerden dolayı dere yataklarının ıslahından önce kullanımına müsaade 

edilmez. Ancak bu yerler ıslahtan önce tarımsal faaliyetler için kullanılabileceği gibi, 

kıyı mevzuatına göre istisnai durum olarak kabul edilen askeri yasak bölgeler ve 

güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğrudan ilgili Türk Silahlı 

Kuvvetleri’ne ait harekât ve savunma amaçlı yerlerde konut ve sosyal tesisler hariç 

özel kanunları hükümlerine göre de kullanılabilirler [1]. 

2.3.1.2 Islah ve düzenlemeden sonra 

Dere yataklarında ıslah ve düzenleme yapılmadan önce dere yatağının bulunduğu 

bölge ile ilgili aşağıdaki araştırmalar yapılır. 

 Yer şekilleri ve genel arazi dağılımı, 

 Genel jeolojisi ve toprak kaynakları, 

 İklim karakteristikleri, 

 Yöre halkının nüfusu, 

 Ulaşım durumu, 

 Yörede yapılan tarımsal faaliyetler, 

 Sanayi ve madencilikteki yeri, 

 Turizm açısından bulunduğu mevkii gibi ön etüt çalışmaları yapılır. 

Bu araştırmaların ıslah ve düzenlemeden sonra kazanacakları yeni boyutlar 

tartışılarak ıslah çalışmasına şekil verilir. Hangi amaçlar doğrultusundan ıslah ve 

düzenleme yapılırsa dere yataklarından o şekilde faydalanılır.  
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Bunlar sulama ve enerji, balıkçılık, imar ve yerleşme, tarımsal amaçlı kullanım, 

turizm ve dinlenme faaliyetleri, taşkından korunma gibi faydalanma şekilleri olabilir. 

2.4 Dere Yataklarının Fiziksel Yapısı 

Derenin membaından, mansabına kadar uzanan yatağına mecra denir. Mecranın 

membaına yakın olan kısmına yukarı mecra, mansabına yakın kısmına aşağı mecra 

adı verilir. Bu iki kısım arasında kalan parçaya ise orta mecra denir. 

Her dere, yatağına gücü ile mütenasip bir şekil ve ebat verir ve onu akışın devamını 

temin maksadı ile daima açık tutmaya çalışır. Bu şartın oluştuğu yerlerde yatak 

sabittir. İlâveten dere; deviniminin az olduğu, yatağa gereken şekli vermeye ve onu 

açık tutmaya kâfi gelmediği yerlerde yatak zaman zaman değişir. Devri ve geçici 

derelerin yatakları, dere deviniminin ve taşıması gereken teressübatın çok değişken 

olması sebebiyle zaman zaman yer değiştirir. 

Umumi bir kaide olarak derelerin yatakları, genişliklerine nazaran az derindir. 

Doğrusu büyük derelerde dahi; yatak derinliği ortalama seviyeye nazaran ancak 

birkaç metre kadardır. Yatağın tabanı, derenin deviniminde meydana gelen 

değişikliklere bağlı olarak bazı yerlerde yerli kayadan müteşekkildir. Bazı yerlerde 

ise dere tarafından taşınmış silt, kum ve çakıl gibi maddelerle kaplıdır [1]. Şekil 

2.4’de bir dere yatağı gösterilmektedir. a – vadi yamacı, bbcc – daima kuru taban, 

cccc – feyezan yatağı, dddd – derenin küçük yatağını ifade etmektedir.

 

Şekil 2.4 : Bir derenin yatağı [1]. 
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Vadinin çok darlaştığı yerlerde dere, aynı yatak içinde zaman zaman kabarır veya 

alçalır. Bu gibi yerlerde suların alçak veya yüksek olduğu safhalarda tekabül eden iki 

ayrı yatak meydana gelmez. Ama geniş bir vadi içindeki derelerin genel olarak Şekil 

2.4’de görüldüğü üzere iki yatağı olduğu görülür. Bunlardan biri, suların alçak 

olduğu sırada kullanılır. Buna küçük yatak denir. Diğeri suların kabardığı zaman 

kullanılan yataktır ki buna büyük yatak veya feyezan yatağı denir. Bu yatak, küçük 

yataktan daha yüksektir ve ondan ekseriya bariz bir diklikle ayrılır.  

Dere yatağının en çukur yerlerini birleştirmek suretiyle elde edilen çizgiye talveg 

denir. Talveg yatağın tam ortasından geçmez, bilâkis ekseriya sağa sola doğru 

kıvrılarak uzanır ve zamanla yerini de değiştirir [1]. 

2.5 Dere Yataklarının Oluşumu 

Yağışlarla yeryüzüne düşen, kaynaklardan çıkıp belirli bir yatakta akan, sonra denize 

ya da göle dökülen sulara dere denir. Ebatları küçük olanlara dere, çay; ebatları 

büyük olanlara nehir, ırmak denir. 

Derelerin meydana getirdiği yıl içinde ya sürekli ya da geçici olarak suların aktığı 

yere yatak denir. Böylece yatak bölgenin yağışlarına göre kimi zaman kuru kalabilir. 

Akarsuların oluşumunda iklim, zeminin litolojik özellikleri, jeomorfolojik özellikler, 

yeraltı suları ve kaynaklar (artezyen) olmak üzere çeşitli etmenler rol oynamaktadır 

[1]. 

İklim; yağış miktarını ve şeklini belirlemek suretiyle derelerin oluşumunda etkili bir 

elemandır. Zeminin litolojik özellikleri dere bölgesinin zeminini teşkil eden toprak 

ve kayaçlarla ilgilidir. Bu malzemelerin özelliğine göre yağan yağmurlar derelere 

katılır.  

Jeomorfolojik özellikler arazinin topoğrafik yapısıyla ilgilidir. Örneğin; arazinin 

eğimi ne kadar fazla ise derelerin oluşumu o nispette kolaylaşır. Yeraltı sularının 

yeryüzünün zayıf tabakalarından sızarak yeryüzüne çıkması ve kendine bir yatak 

bularak akması derelerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Son olarak da göllerden 

taşan fazla sular belli bir eğimi takip ederek zamanla kendine bir yatak kazanarak 

dereleri meydana getirirler. 
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Dere yatakları bazen kanyon şeklindeki vadilerde olduğu gibi kendilerini iki taraftan 

sınırlayan yüksek ve dik yamaçlarla çok belirgindirler. Bazen de dereler ovalarda 

olduğu gibi belli belirsiz bir yatağa sahip olurlar ve yamaçların yüksek olmaması 

nedeniyle fazlalaştığı zamanlarda yataklarından taşarlar. 

Dereler zamanla içinde aktıkları yataklarını çözülme ve kütle hareketleri gibi 

etmenlerin de yardımıyla derine (oyulma) veya yana doğru kazmak (aşındırma) 

suretiyle derinleştirir ve genişletirler. Böylece bir yatak ve onu iki kenarından 

sınırlayan yamaçlarla vadiler teşekkül eder [3]. 

Debinin az olduğu zamanda, dere tetkik edilirse talveğin nasıl kazıldığı hakkında 

fikir edinilebilir. Eğim kırıklarının önünde suların çevrintiler meydana getirerek 

kazımış oldukları silindirik yahut konik çukurlar vardır. Bunların çıplak kenarlarında 

kum ve çakıllarla aşınmış olan helozon şeklinde çizgiler görünür. Bu çizgilerin 

dibinde kum ve çakıl bulunur. Dere akışı esnasında karşısına gelen kayaları, 

muhteviyatında bulunan bu kum ve çakılla oyarak yoluna devam eder. Görüldüğü 

gibi suyun devri hareketi sonucu suların arazinin en düşük kot noktalarında 

birleşmesi ve yukarda açıklanan hareketleri sonucu dere yatakları oluşur [1]. 

2.6 Kıyıların Jeomorfolojik Tanımı 

Halen yeryüzünde müşahade edilen kıyı tipleri esas itibariyle iki sebebe bağlı olarak 

meydana gelmiştir. Bunlardan birisi kaide seviyesinin pozitif hareketi, diğeri ise 

transgresyon neticesinde denizle temas haline geçerek kıyı haline dönüşen bölgenin 

jeomorfolojik hususiyetleridir. Bundan dolayı kaide seviyesinin son hareketi bir 

transgresyon şeklinde tezahür ettiğine göre, bütün kıyılar belli bazı istisnalar 

haricinde boğulmuş kıyılar grubuna girer. Bu müşterek teşekkül mekanizmasına 

rağmen yeryüzünde muhtelif kıyı tiplerinin görülmesi, sular altında kalan sahaların 

topoğrafik hususiyetler arasında büyük farkların mevcut olmasının bir neticesidir. 

Buna nazaran kıyı haline geçen sahanın morfolojik hususiyetlerinin asli kıyı 

tiplerinin meydana gelmesi bakımından en mühim ve kesin rolü oynamış olduğu 

ifade edilebilir. 

Yukarıdaki açıklamadan çıkan diğer bir netice, kıyı çizgisinin daima aynı yerde 

kalmamış bilâkis zamanın akışı esnasında bazen karaya bazen de denize doğru 

ilerlemiş olduğudur. Bu durumun jeomorfoloji bakımından önemli sonuçları vardır. 
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Buna göre bugünkü kıyı çizgisi ile ondan çok daha geniş bir saha kaplayan kıyı 

bölgesini diğerinden ayırt etmek gerekir. Kıyı çizgisi, genişliği yer yer değişen kıyı 

bölgesinden oluşan bir şerit üzerinde mazisi pek eski olmayan bir sınır, büyük bir 

ihtimalle tekrar mevkii değiştirebilecek geçici bir durak teşkil eder. Şekil 2.5’de 

görüldüğü üzere jeomorfoloji ilmine göre kıyı ile ilgili tanımları şu şekilde izah 

edebiliriz: 

 

Şekil 2.5 : Kıyının jeomorfolojik tanımlanması [4]. 

Kıyı bölgesi: Falezlerin gerisinden itibaren karanın içerisine doğru uzanan ve 

genişliği belli olmayan bir bölgedir. Denizin bugünkü seviyesine göre dalgalar bu 

kısıma erişemezler. Bununla beraber jeolojik geçmişte deniz bu kısmı istila etmiş 

olabilir. 

Kıyı: Deniz veya göl sularının en alçak oldukları zaman çekildikleri sınır ile kaidesi 

arasında kalan şeride tekabül eder. 

Kıyı çizgisi: Herhangi bir anda, karayla denizi ayıran sınıra denir. Kıyı çizgisi sabit 

değildir. Bilâkis med-cezir hareketlerine, devamlı rüzgârların tesirine bağlı olarak 

kıyı şeridi üzerinde ileri geri yer değiştirir [1]. 

Kıyı kenar çizgisi: 01.07.1992 tarih ve 3830 sayılı kanunda; deniz, tabii ve suni göl 

ve akarsuların, alçak-basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde, kıyı çizgisinden 

sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından 

oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık benzeri alanların doğal sınırı, 

dar-yüksek kıyı özelliği gösteren kesimlerinde ise yamaç ya da falezin üst sınırıdır. 
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Bu sınır, doldurma suretiyle arazi elde edilmesi halinde de değiştirilemez. Kıyı kenar 

çizgisi tespitine konu olmayan akarsuların, deniz, tabii ve suni göllerle birleştiği 

yerlerde, kıyı kenar çizgisi olarak tespit edilir [4]. 

Dar-Yüksek Kıyı: Plaj ya da aşındırma platformu olmayan veya çok dar olan şev 

veya falezle son bulan kıyılardır. 

Alçak-Basık Kıyı: Kıyı çizgisinden sonra da devam eden kıyı hareketlerinin 

oluşturduğu plaj, hareketli ve sabit kumulları da içeren kıyı kordonu lagün gölü, 

lagün alanları, sazlık, bataklık ile kumluk, çakıllık, taşlık ve kayalık alanları içeren 

kıyılardır [5]. 
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3.  DERE ISLAHI VE ISLAHA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE SORUNLAR 

3.1 Giriş 

Nüfusun ve kentsel alanın büyümesinin sağlıksız bir şekilde artması altyapıdan 

sorumlu kurumlar için büyük problemler yaratmıştır. Özellikle bu durum, su 

kaynakları, atıksu ve yağmursuyu tesisleri ile deniz çevresi üzerinde miktar ve kalite 

bakımından önemli sorunlar meydana getirmiştir. 

Meskûn ve kırsal alanların topoğrafik özellikleri sebebiyle dere taşkınlarına sık sık 

sahne olmaktadır. Sağanak yağışlar dere yatakları ve vadi tabanlarında debinin çok 

kısa sürede pik değerlere ulaşmasına sebep olmakta, özellikle düzensiz yapılaşma ve 

yetersiz ıslah kesitleri bulunan bölgelerde oluşan taşkınlar önemli kayıp ve zararlara 

yol açmaktadır. 

Düzensiz yapılaşma da dâhil olmak üzere, her türlü yapılaşmanın olduğu bölgelerde 

dere yatakları ve vadi tabanlarının korunması ve taşkın koruma sınırlarının oluşması 

bakımından dere yatakları ve vadi tabanlarının imar planlarında ayrılması ve 

korunması, dere ıslahlarının yapılması esas teşkil etmektedir [6]. 

İklimsel değişiklikler sonucunda taşkın olaylarının daha sık ve daha etkili bir 

biçimde ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak taşkın afetlerini yalnızca meteorolojik 

oluşumlara bağlı olarak ifade etmek mümkün değildir. Sellerin meydana getirdiği 

zararlar, özellikle ülkemizde son zamanlarda görülen düzensiz şehirleşmenin sonucu 

olarak hızla artma eğilimi göstermektedir.  

Hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan sanayi alanlarına doğru büyük bir göçe sebep 

olmaktadır. Bu olayın doğal bir sonucu olarak insanların barınma ihtiyacını 

karşılamak için şehir merkezine bağlı alanlar hızlı bir şekilde yapılaşmaya 

açılmaktadır. Bu alanlarda bulunan kuru dere yataklarının üzerinde ve çevresinde 

çeşitli yapılar yükselmektedir. 

Özellikle düzensiz yerleşme ve yapılaşmanın olduğu bölgelerde sağanak yağışlar 

nedeniyle kuru ve yan dere yataklarında görülen debinin kısa sürede artarak, 
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deredeki debinin normale göre az rastlanan pik değerlere erişmesi sonucu civarda 

bulunan barınma amaçlı yapıların zarar görmesi büyük maddi kayıplara neden 

olurken, beraberinde can kayıplarına da neden olabilmektedir. 

Ülkemizde var olan bilgi birikimine rağmen, zaman zaman taşkınlar nedeniyle can 

ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Buna karşın, bir yandan meteoroloji 

alanındaki bilgi düzeyinin artmasıyla birlikte, yeni teknolojik araçların gelişmesi; 

diğer yandan da, teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu meteorolojik olaylarla ilgili 

temin edilen verilerin teknolojik gelişmelere paralel olarak daha ayrıntılı modelleme 

araçlarının kullanımına fırsat vermesi yönetimlerin önlem almalarını sağlamaktadır. 

Dünyada, afetlerden korunma stratejisi kapsamında doğal olayın afete dönüşmeden 

önlemlerin alınmasına olanak sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir. Yine de bu 

yaklaşımdaki başarı, gelişmiş koruma ve uyarı sistemleri ile daha iyi afet acil durum 

planlaması, vb. afet yönetim çalışmalarının bir arada yürütülmesine bağlıdır. 

Küresel iklim değişikliği ve arazi kullanımındaki değişimler gibi birçok faktör taşkın 

riskini doğrudan etkilemektedir. Sistematik bir süreç olan taşkın risk yönetimi; riskin 

tanımlanması, risk analizi ve risk miktarının belirlenmesinden oluşur. Olası bir 

taşkında can ve mal kaybını en aza indirmek ve taşkının olumsuz etkilerinin 

azaltılması için yapılması gereken ilk çalışmaların başında taşkın alanlarının 

belirlenmesi gelmektedir. 

Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak artan taşkınların etkileyeceği alanların 

belirlenmesiyle olası zararların azaltılması sağlanacaktır. Oluşturulan dere taşkın risk 

haritaları güncel haritalar ve grafiklerle ortaya konmakta, afetten korunma ve afet 

müdahalesi için özellikle imar planları ve arazi kullanım planlarında yol gösterici 

olmaktadır [6]. 

3.2 Dere Islah Çalışması 

Meskûn bölgelerin yağmursuyu drenajını sağlayan doğal dereler zaman içinde birçok 

değişiklik geçirmiştir. Kentleşmenin ilk yıllarında dereler atıksuları uzaklaştırmak 

için uygun bir kollektör olarak kullanılmıştır. Bu durum yıl boyunca devamlı bir 

taban akışı meydana getirmekte; yani derelerden kesintisiz bir akım halinde 

seyrelmemiş atıksu akmaktaydı. 
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Kentleşmenin az olduğu nispeten daha geçirgen havzalardan gelen doğal yüzeysel 

akımlar için hidrolik kapasite yeterli olmasına rağmen, kentleşmenin artması ve dere 

yataklarına yapılan müdahaleler sonucu daha şiddetli yağışlarda, yüzeysel akış için 

yeterli olamamıştır. Çoğu kez, kapalı menfezlerin yapıldığı yerlerde, menfez 

üstlerine doğrudan menfezi besleyen yağmursuyu ızgaraları bulunan yollar inşa 

edilmiş, bu durum çoğu kez hidrolik kapasiteyi aşar hale gelmiştir [7]. 

Akarsuların düzenlenmesindeki hedef; faydalanma ve koruma amacına yönelik 

olmalıdır. Bunun için alınacak tedbirler tam ve serbest bir akışı sağlamak ve 

mümkün olduğu kadar büyük ve uniform bir derinlik elde etmektir. Islahın genel 

olarak planlanmasında herhangi bir derenin membaından mansabına kadar bütün 

kollarıyla beraber bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi gerekir. 

Dere yataklarının ıslah çalışmaları: 

1) Taşkın sularına karşı koruyucu tesisler meydana getirmek, 

2) Sulama tesisleri kurmak, 

3) Bataklıkları kurutmak, 

4) Şehir ve kasabaların içmesu ve kanalizasyon problemlerini çözmek, 

5) Derelerde ıslahat yapmak ve gerekirse ulaşıma elverişli hale getirmek gibi 

amaçlar için yapılır. 

Buradan hareketle dere ıslah çalışmalarında şu işlem basamakları araştırılarak 

projelendirme yapılır. 

1) Proje taşkını ve bölgenin taşkın karakteristikleri belirlenir, 

2) Korunacak bölge tanımlanır, 

3) Taşkın kontrolünde uygulanabilecek yöntemler ve koruma önlemleri 

belirlenir, 

4) Her bir koruma önleminin maliyeti ve taşkın kontrolüne etkisi belirlenir, 

5) Minimum maliyetle maksimum korumayı sağlayan çözüm veya beraberce 

uygulanabilecek koruma önlemleri belirlenir, 

6) Projenin maliyet ve faydası karşılaştırılarak ekonomik olduğu gösterilir, 



18 

7) Koruma ihtiyacı ve koruma kapsamı hazırlanan raporlarda gerekçeli olarak 

açıklanır [1]. 

Dere ıslah çalışmaları havza planlaması ile başlar. Burada uyulması gereken bazı 

kaideler vardır. Bu kaideler; 

 Dere ıslahlarının mümkün olduğunca açık kesit olarak planlanması 

gerekmektedir,  

 Muhtemel taşkın riskinin önüne geçmek ve havza yağış sularını kontrollü bir 

şekilde tahliye noktasına taşımak amacı ile uygun dere ıslah kesitlerinin ve 

ilgili sanat yapılarının planlanması gerekmektedir, 

 Doğal dere yatakları için kesit tahkikleri yapılmalıdır, 

 Deredeki doğal su kalitesi çevre bilimsel açıdan gözetilmelidir, 

 Son olarak; planlanacak dere peyzaj ve şehircilik açısından iyi 

değerlendirilmelidir [6]. 

Dere yataklarını izleyen yeni yolların planlanması ve inşa edilmesi, dere ıslah 

yapılarının planlanması ve projelendirilmesi ile koordineli olmalıdır. Taşkın kontrolü 

açısından ıslah yapılarının, mansab tarafından başlayarak inşa edilmeleri 

gerekmektedir, aksi halde, sahilin yakınında bulunan doğal dere yatağının taşma riski 

artacaktır [7]. 

Dere ıslah çalışmaları projelendirmeleri temel olarak ilgili kurumun bu konudaki 

teknik şartnameleri ile yürütülür. Bu şartnameler ilgili kurumlar arasında farklılıklar 

gösterebilmektedir. Temel farklılıklar; hidrolojik verilerin kullanımı ve kullanılacak 

hidrolojik hesaplama yöntemlerinden kaynaklanmaktadır denilebilir. Ülkemizde dere 

ıslah çalışmalarını yürüten kurumların başında gelen DSİ’nin dere ıslah çalışmalarına 

esas olan teknik şartnamesi Ek A’da verilmiştir. Dere ıslah çalışmalarıyla ilgili diğer 

bir kurum olan büyük şehir belediyeleri, su ve kanal idarelerini temsilen İSKİ’nin 

dere ıslah teknik şartnamesi Ek B’de verilmiştir. Yine tam olarak dere ıslahı olmasa 

da, mantık olarak bu konudan uzak olmayan ve bu konuda referans olabilecek diğer 

bir teknik şartname, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu, Karayolu 

Tasarım El Kitabı’nda “Drenaj” bölümüdür. Bu şartname de Ek C’de verilmiştir. 
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3.2.1 Dere havzalarının planlanması 

Havza planlamasına başlamadan önce; planlama yapılacak bölgede inşa edilmekte, 

inşa edilmiş ve halen çalışılmakta ya da proje aşamasında olan dere ıslah yapısı ile 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu toplayıcı, şebeke, terfi merkezi, arıtma tesisi, su 

alma yapısı, savak, yol, kavşak vb projeleri gibi her türlü bilgiyi temin edilmeli ve 

değerlendirilmelidir. Ayrıca; jeolojik, hidrolojik, meteorolojik, imar, kadastral vb. 

verileri de değerlendirilmelidir. 

Tüm bu veriler ışığında; derenin ıslak kalmasını sağlayan yağış sularının geldiği ana 

drenaj havzası belirlenmelidir. Ana drenaj havzasını belirleme çalışması 1/1000 ve 

1/5000 lik hâlihazır haritalar üzerinden yapılmalıdır. Ayrıntılı bir havza analizi 

yapılmalı, coğrafya iyi tetkik edilmeli, eğimler iyi okunmalı, dereye gelecek yağış 

suyunun, gelebileceği en uzak mesafe tespit edilmelidir. Daha sonra bu ana havza, 

bir mantık çerçevesinde alt havzalara bölünmelidir. Bu havzalar kendileri içinde su 

toplanması düzleminde anlamlı, büyük ölçekte ise birbirine yağış suyu transfer eden 

alt havzalar şeklinde düşünülmelidir. 

İyi tetkik edilmeyen alt havzalar, planlanacak dere kesitinin gereksiz yere büyük 

veya gerektiğinden küçük planlanmasına neden olabilir. Şu unutulmamalıdır ki; su 

her zaman en kolay yolu tercih eder ve her zaman en düşük kotu bulmaya çalışır. 

Planlama; suyun en kestirme yoldan dere yatağına ineceğini düşünerek yapılmalıdır. 

Yağış sularının tamamı akışa geçemez. Zeminin litolojik özelliklerine, toprak 

örtüsüne, şehirleşmeye bağlı olarak yağış sularının bir bölümü sığ infiltrasyona bir 

kısmı derin infiltrasyona bir kısmı da infiltre olamayıp yüzeysel akışa geçmektedir. 

Yeraltı suyu seviyesi yüksek olan yerlerde akışa geçen yağış suyu miktarı daha fazla 

olmaktadır. Bundan dolayı; planlama yapılırken yeraltı suyu seviyesi mutlaka göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Yüzeysel akışı ve akış yönünü belirleyen faktörleri şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

 Su toplama havzasının boyutları ve şekli, 

 Su toplama havzasının eğim özellikleri, 

 Arazi kullanım özellikleri (arazi örtüsü ve karakteri),  

 Doğal bitki örtüsünün yoğunluğu,  
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 Drenaj sistemi ve kanal özellikleri,  

 Su toplama havzasının yükselti özellikleri,  

 Topoğrafik eğim ve engebelilik,  

 Yapay drenaj ve kanal ıslah projeleri,  

 Su toplama havzasında farklı amaçlara yönelik olarak yapılan su kapanları, 

havuz, gölet ve barajlar [8]. 

Planlamada akışa geçecek su miktarını hesaplayabilmek için zemin durumu, toprak 

örtüsü ve şehirleşmeye bağlı olarak değişen bir “C” katsayısı belirlenmiştir. Çizelge 

3.1 ve Çizelge 3.2’de C katsayısının zemin, toprak örtüsü ve şehirleşmeye bağlı 

değişimi verilmiştir. 

Çizelge 3.1 : Kırsal alanlarda 100 yıl tekerrürlü yağışlar için C katsayısı [6]. 

Yüzey Cinsi C Katsayısı 

Su geçirmez yüzeyler 0.90 – 0,95 

Dik, çıplak yüzeyler 0,80 – 0,90 

Dalgalı, çıplak yüzeyler 0,60 – 0,80 

Düz, çıplak yüzeyler 0,50 – 0,70 

Dalgalı otlaklar 0,40 – 0,65 

Yaprak döken ormanlar 0,35 – 0,60 

Çam ormanları 0,25 – 0,50 

Meyve bahçeleri 0,25 – 0,50 

Yamaç ve teras tarım 

arazileri 

0,15 – 0,40 

Taban tarım arazileri 0,10 – 0,30 

 

Farklı yüzey özelliklerini taşıyan bir yağış alanını temsilen ortlama akış katsayısı 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir (3.1): 

  
∑    
∑  

 
 (3.1) 
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Burada: 

  = Aynı özelliği taşıyan arazinin alanı, 

  = (    arazisi için seçilen C değeridir. 

Çizelge 3.2 : Kentsel alanlarda 100 yıl tekerrürlü yağışlar için C katsayısı [6]. 

İmar Durumu NüfusYoğunluğu 

(Kişi/ha) 

C Katsayısı 

Apartmanlar 500 – 1000 0,80 – 0,90 

Apartmanlar 250 – 500 0,70 – 0,80 

Apartmanlar 150 – 250 0,60 – 0,70 

Bitişik evler 50 – 150 0,50 – 0,60 

Müstakil evler 20 – 50 0,30 – 0,40 

Gelişmemiş bölgeler, 

parklar mezarlıklar 

< 20 0,10 – 0,30 

Yüksek değerli iş ve 

ticaret alanları 

- 0,80 – 0,90 

Yönetim ve idare alanları - 0,80 – 0,90 

Sanayi bölgeleri - 0,50 – 0,80 

Havaalanı da dâhil olmak 

üzere diğer özel bölgeler 

- 0,50 – 0,60 

3.2.2 Dere ıslahı yapılacak güzergâhlar 

Dere yatağı yukarıda belirtildiği üzere uzun yıllar akışlar ve zemin hareketleri sonucu 

oluşmuştur. Dere ıslah çalışması; esas olarak derenin kendi yatağında ve dere 

güzergâhında yapılmalıdır. Bir nevi doğanın sahip olduğu mühendislik birikimi 

kullanılmalıdır.  

Derenin taşıdığı su miktarı ve eğimle bağlı değişen akış hızı incelenirse, dere 

yatağının genişlik ve derinliği hakkında kağıt üstünde fikir edinilebilir. Yine 

yukarıda belirtildiği üzere, dere yatakları ekseriya geniş ve sığdır, zira kesitin kenar 

duvarlarını yontmak, kesitin tabanının yontmaktan daha kolaydır. Buradan hareketle 

eğimin yüksek olduğu dere yataklarında; dere yatağı doğru boyunca seyreder. 

Eğimin düşük olduğu dere yataklarında, hız da düşük olacağından, dere yatağı 
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menderesler yapar. Menderesler bir feyezan halinde yatağa gelen suyu taşıyamaz ve 

menderesler çevresi sel rejimine geçer. Bundan dolayı bu tür eğimin düşük olduğu 

yerlerde, örneğin Şekil 3.1’de görüldüğü gibi, dere güzergâhı planlaması bir doğru 

boyunca, akışa yön verebilecek ve taşmaları önleyecek doğru kurblarla yapılmalıdır. 

 

Şekil 3.1 : Kızılırmak Nehri yatak düzenlemesi [9]. 

Güzergâhlar belirlenirken; aşağıda daha fazla ayrıntısına yer verilecek olan imar 

planları da mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Bölgede eğer hazırlanmış imar planları 

var ise; mutlak suretle dere güzergâhı belirlenmiştir. Dolayısıyla dere ıslah çalışması 

imar planına esas olarak yapılmalıdır. 

3.2.3 Dere ıslahı güzergâhının mülkiyet durumu 

Islah çalışmalarında mülkiyet durumu özenle dikkate alınmalıdır. Dere yataklarının 

mülkiyeti devlete aittir. Şahıs mülkiyetleri ise çalışma başlangıcında tespit 

edilmelidir. Esas olan şahıs mülkiyetlerine girmeden, ıslah çalışmasının 

tamamlanmasıdır. Bu bağlamda ilgili kurumlardan temin edilecek kadastral planlar 

zemin teşkil edecektir. 

Dere ıslah güzergâhı yukarıda zikredildiği üzere belirlendikten sonra, yapılacak 

hidrolik hesaplarda dere kesiti ve açıklığı belirlenmelidir. Havzanın akışa geçen 

yağış sularını taşıyacak bu kesit açıklığı, mülkiyet sorunlarını beraberinde 

getirmektedir. Eğer gerekli kesit, mevcut dere kesitinden daha geniş bir kesit ise, 

çevre mülkiyetlerden ihtiyaç kadar kamulaştırma yoluyla gerekli alanlar temin 

edilmelidir. Bu aşama ıslah çalışmasından önce çözümlenmelidir. Dere ıslah 
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planlaması, imar planı ve kadastral planlar çakıştırılarak, kamulaştırılacak alanlar 

belirlenmeli, kamulaştırma planları hazırlanmalı ve mevzuat çerçevesinde bu 

alanların hazineye tescili sağlanmalıdır. 

Burada önemli birkaç hususu belirtmek gerekirse; dere yataklarına komşu tarım 

arazilerinin dere taşkınlarından büyük zarar gördükleri bilinen bir gerçektir. Bu 

yerlerin ıslahı için 4721 sayılı Medeni Kanun’un 755. maddesine göre; “suyollarını 

düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol açma, orman yetiştirme, arazileri 

toplulaştırma gibi iyileştirme işleri, ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle 

yapılabilecekse, arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin 

üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Diğer malikler de bu karara uymak 

zorundadır.” denmektedir [10]. 

Dere yataklarının ıslahından sonra mülkiyet sınırı ile ıslah sınırı arasında çok verimli 

tarım arazileri oluşur. Bu yerlerin mülkiyeti, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 18. 

Maddesi uyarınca hazineye aittir. 

Yeni oluşan bu tarım arazilerinin kullanımı hazine tarafından ilgililerine verilerek 

tarımsal faaliyetler doğrultusunda kullandırılarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunulur. 

Dere yataklarında planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin 

tespiti zorunludur. Kıyı kenar çizgisinden itibaren uygulama imar planı bulunmayan 

sahil şeritlerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen mesafeler 

içinde hiçbir yapı yapılamaz. Ancak bu alanlarda uygulama imar planı kararıyla; 

iskeleler, köprüler, istinad duvarları, çekek yerleri, kayıkhaneler, dalyan yerleri, 

tasfiye ve pompa istasyonları gibi kamu yararına ve kıyı koruma amacına yönelik 

altyapı ve tesisleri yapılabilir [1]. 

3.2.4 Mevcut altyapı tesisleri 

Islah çalışmalarında; planlama aşamasındayken düşünülecek bir diğer konu mevcut 

altyapı tesisleridir. Bunlar; atıksu uzaklaştırma hatları, yağmursuyu drenaj hatları, 

içmesuyu dağıtım hatları, telekominikasyon altyapıları, doğalgaz ve petrol hatları, 

elektrik hatlarıdır. Planlama aşamasında bu tesisler özenle tetkik edilerek, dere ıslah 

güzergâhına denk gelen hatlar uygun bir şekilde deplase edilmelidir. Deplase 

edilemeyecek durumda olan tesisleri uygun koruma ve sabitleme yöntemleri 

kullanılarak yerinde bırakmak gerekebilecektir. 
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Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’de yazarın ıslah çalışmasında bulunduğu Haramidere 

(İstanbul/Esenyurt) ve İmes dereleri (İstanbul/Ümraniye) yatağında bulunan isale 

hattı ve elektrik hattı görülmektedir. İsale hattı köprünün mimarisinden ötürü aynen 

yerinde kalmıştır, elektrik hattının ise deplasesi yapılmıştır. Yine Şekil 3.4 ve Şekil 

3.5’de Haramidere dere yatağında bulunan BOTAŞ sorumluluğundaki, doğalgaz 

boru hattı görülmektedir. Islah çalışmasında bu doğalgaz boru hattı tespit edilmiş ve 

beton gömlek içine alınarak koruması sağlanmıştır. 

 

Şekil 3.2 : Haramidere isale hattı geçişi. 
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Şekil 3.3 : İmes Deresi elektrik hattı geçişi. 

 

Şekil 3.4 : Haramidere dere yatağında bulunan doğalgaz boru hattı. 
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Şekil 3.5 : Haramidere dere yatağında doğalgaz boru hattı tespiti. 

 

Şekil 3.6 : Çırçır Deresi yatağında bulunan atıksu toplayıcı hattı 
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Şekil 3.6’da görüldüğü üzere Çırçır Deresi (İstanbul/Ümraniye) yatağında atıksu 

toplayıcı hattı bulunmaktadır. Dere ıslah planlaması yapılırken atıksu toplayıcı 

hatları, derenin her iki sahilinde planlanan servis yollarına taşınması gerekmektedir. 

Mevcut atıksu toplayıcı hattı bulunmayan yerlerde ise, derenin iki sahiline planlanan 

atıksu hatları, derenin coğrafyanın en düşük kotu olmasından mütevellit, daha sonra 

planlanacak atıksu şebeke sistemine mansap teşkil edecektir ve bu sayede dereye 

atıksu hatlarının bağlanması engellenmiş olacaktır. 

3.2.5 Dere yatağına yapılan müdahaleler 

Yürürlükteki mevzuatlara göre düzenlemeler yapılmadığı için, dere yataklarında 

bugünkü çarpık kullanımlar ve yerleşimler meydana gelmiştir. Bunun sonucunda 

meydana gelen taşkınlardaki mal ve can kayıpları büyük ölçüde önlenememiştir. 

Buradan hareketle dere yatağında yapılan yanlışlıkları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Kirli artıkların uzaklaştırılmasında bir kanalizasyon hattı gibi kullanılması, 

2) Kıyı mevzuatına tamamen ters bir şekilde planlanması, 

3) Hiçbir ıslah çalışması yapılmadan yerleşime açılması, 

4) Karayolları güzergâhının geçirilmesi için dere mecrasının sorumsuz bir 

şekilde geçirilmesi, 

5) Sanayii tesislerinin dere yatağı üzerinde kurulması, 

6) Dere yatağında kum ve çakıl, taşocağı, yıkama-yağlama, petrol istasyonu gibi 

kirletici faaliyetleri olan tesislerin yapımına müsaade edilmesi, 

7) Her türlü kimyasal artık maddesiyle kirlenmiş olan derelerden içmesuyu 

temini, 

8) İmar faaliyetlerindeki yanlışlıklar [1]. 

3.2.6 Mühendislik çalışmaları 

Dere ıslah güzergâhının seçimi; eğimi, dere yatağının alçaltılmasının istenip 

istenmemesine ve deredeki sürüntü maddesi hareketinin az veya çok olmasına 

bağlıdır. Eğer yeni bir güzergâh seçilecek ise, mevcut dere yatağına uymalı, sürüntü 

maddesi dengesi büyük ve küçük debilerde sağlanmalıdır. 
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Akarsular havzalarından gelen ya da yataklarından söktükleri sediment tanelerini 

taşırlar. Su ile katı tanelerin birlikte hareket ettikleri iki fazlı akımın hidroliği ve 

taşınan sediment miktarının belirlenmesi mühendislik açısından büyük önem taşıdığı 

kadar, incelenmesi çok güç olan problemlerdir. Akarsuların düzenlenmesi, çeşitli 

maksatlarla kullanılması ve akarsulardan su alma ile ilgili mühendislik problemlerine 

başarılı çözümler bulabilmek için akarsularda akım ve sediment taşınımı konusunda 

yeterli bilgilere sahip olmak gerekir [11]. 

Dere ıslahlarında, dere dinamiğine uygun olmadığı için uzun ve düz yatak 

seçiminden, büyük yarıçapa ve kavis uzunluğuna sahip kıvrımlardan kaçınılmalıdır. 

Ayrıca estetik yönden bölgeyle uyum içinde ve ekonomik bir düzenleme kesiti 

seçilmelidir. 

Dere ıslah projeleri, esas olarak yağmur suyu drenaj şebekeleri tamamlanan 

bölgelerdeki tüm yağmur sularını toplayarak denize ulaştırmaları amacıyla yapılması 

gereken projelerdir. Ancak yerleşim bölgelerindeki atıksular ne yazık ki derelere 

deşarj edilmekte ve dereler çevrenin kirlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu 

nedenle, yağmur sularını drene edecek derenin yanı sıra derenin her iki yanındaki 

atıksuları toplayacak kanalizasyon hatları ve kentin nefes alacak bölgeleri olarak 

derenin her iki yanında yeşil alanlar ve servis yolları planlanmalıdır [12]. 

3.2.6.1 Islah projelerinde ve uygulamalardaki hidrolik eksiklikler 

Dere ıslahında önceki bölümde izah edilen sorunlar ve karışıklıklara ilaveten 

projelendirme, inşaat ve işletmede de önemli yanlışlıklar yapılmaktadır. Islah 

kesitlerinin tayininde üniform akıma göre kesit tayin edilmediğinden ve köprü 

ayaklarının etrafında, kıvrımlarda, eğim ve kesit değişikliklerinin bulunduğu yerlerde 

tedrici ve ani değişken akım şartlarına göre hidrolik tahkiklere özen 

gösterilmediğinden her taşkında bu bölgelerde sorunlar yaşanmaktadır.  

Ülkemizde dereleri geçmek için inşa edilen köprülerin hemen hepsi hatalı 

tasarlanmıştır. Bu tasarımlar yapılırken, derenin köprü olan bölgelerden geçerken bir 

taşkın anında meydana gelebilecek kabarmalar dikkate alınmamaktadır. 

Köprüler dere en yüksek su seviyesine oldukça yakın ve su yüzeyine paralel bir 

şekilde tasarlanmıştır, oysaki köprüler kemer şeklinde tasarlanmalıdır. Eğer uzun bir 

geçiş yapılacaksa, köprü ayaklarının altında oluşabilecek çevrintileri engellemek ve 

köprülerin ayaklarının altının oyulmaması için uygun hidrodinamik yapılar teşkil 
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edilmelidir. Hal böyle olunca akla gelen ilk şey şudur, ya varolan müktesebattan 

faydalanılmamıştır ya da hiçesayılmıştır. Şekil 3.7’de Merhum Mimar Sinan’ın 

“şaheserim” dediği, bu konuda en çarpıcı örnek verilmiştir. 

 

Şekil 3.7 : Büyükçekmece Köprüsü [Url-1]. 

Diğer taraftan meskûn yerlerde taşkın pik akımını azaltıcı sel kapanı ve taşkın 

geciktirme havuzu gibi yapılar için, taşkın yatakları işgal altında olduğundan uygun 

fiziksel şartlar bulunmamaktadır. Ayrıca meskûn mahallerde gerek derenin 

membaından gelen katı maddeler ve gerekse yasal olmayan atıksu deşarjları, çöp ve 

moloz dökümleri dolayısıyla oluşan katı madde yığılmasını engelleyecek kademeli 

enkesit tercihi, sediment yığılma konileri gibi tedbirler de alınamamaktadır.  

Bu sebeple derelerin tabanında büyük miktarlarda katı madde birikimi oluştuğu, 

koku ve görüntü kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca işletme sırasında 

yığılan katı maddeleri kazıma yöntemi özellikle geniş dikdörtgen yataklı enkesitli 

derelerde yanaşma yerleri düşünülmediğinden büyük makinelerin kullanımında 

sıkıntılar yaratmaktadır.  

Dere yataklarına çöp, moloz vb kirleticilerin dökülmesinin önlenmesi ile ilgili hiçbir 

kurum caydırıcı bir önlem getirmemektedir. Dere ıslahının mansaptan membaya 

doğru yapılması gerekirken çoğu kez gelişigüzel noktalardan işe başlandığı, aynı 
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akarsu üzerinde malzeme ve kesit şekilleri ile ilgili farklı yaklaşımların bir arada 

sıralanabildiği de görülen önemli aksaklıklardan biridir [12]. 

3.2.7 Dere yataklarında işletme ve bakım 

Dere ıslahlarında çok yüksek olan kamulaştırma masraflarının azaltılabilmesi için 

kamulaştırmalarda minimuma gidilmektedir, bu da işletmede sorunlara neden 

olmaktadır. Islah edilen derelerde emniyet bantları teşkil edilemediği için ıslah 

yapıları zarar görmektedir. Derelere her türlü katı atık madde atılmakta bu da 

kesitlerin daralmasına neden olmaktadır. Derelerin yerleşim merkezleri dışında kalan 

kısımlarında; dere yataklarına kül, cüruf ve inşaat atıkları döküldüğü bilinen bir 

gerçektir. Derelerde temizlik ve işletme çalışmaları en az ıslah çalışmaları kadar zor 

ve masraflıdır. 

 

Şekil 3.8 : Haramidere yatağında bulunan katı atık ve teressubat. 

Şekil 3.8 Haramidere dere yatağını göstermektedir. Debinin taşıyamadığı katı 

maddeler kesit içinde birikmekte ve zamanla ciddi bir temizlik çalışması 

gerektirmektedir. Tamamen atıksudan arındırılmış yağmursuyu olarak akan derelerde 

başka sorunlar da yaşanmaktadır. Yaz aylarında yağışın olmadığı dönemlerde 

tamamen kuruyan derelerin çöplük olarak kullanıldığını bilinmektedir. Evsel çöpler, 
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inşaat molozları ve kül yaz aylarında kuruyan dere yataklarına atılmaktadır. Yapılan 

bir araştırmada; vatandaşın büyük ve boş olan kesitleri gereksiz gördüğü 

öğrenilmiştir. Gereksiz görülen bu kesitlere tepki olarak çöp atıldığı söylenmiştir. 

2003 yılında İBB Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünün Kurbağalıdere 

(İstanbul/Kadıköy) üzerinde yaptığı ıslah çalışması sırasında kesitin gereğinden 

büyük yapıldığını iddia eden bir grup eylem yapmıştır [7]. 

Şekil 3.8 Haramidere de biriken teressübatı temizleme çalışmaları görülmektedir. 

Haramidere’nin bu bölümünde kesit çalışmaya elverişli genişliktedir. Oysa birçok 

dere kesiti çalışmaya izin vermeyecek kadar dardır. Kapalı kesitlerde temizlik 

çalışması çok daha zahmetli ve zordur. Kapalı bir kesite karışan atıksuyun yerini 

tespit etmek ve önlemek uygulamada zorluklar doğurmaktadır. Kapalı kesitlerde 

biriken teressübat zamanla tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşmaktadır. 

 

Şekil 3.9 : Ayvalıdere kapalı kesitinde biriken teressübat [7]. 

Şekil 3.9 Ayvalıdere (İstanbul/Esenler) kapalı kesitinde biriken teressübat nedeniyle 

%60 oranında dolmuştur. Kesit iş makinelerinin çalışmasına izin vermediği için 

kazma kürek kullanılarak insan marifetiyle temizlenmiştir.  

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı kapalı kesitler tercih edilmemektedir. Ancak 

mevcut yerleşimden dolayı kapalı kesitler kaçınılmaz olmuştur. Birçok noktada dere 

güzergâhları üzerinden karayolu geçmektedir. Şehir içlerinde kalan kısımlarda dere 

kenarlarında konutlar ve sosyal alanlar kurulmuştur [7]. Bir bakıma plansız ve kaçak 

yapılaşma ve devamında altyapısı bozuk şehirler ve yerleşimler meydana getirmiştir. 

Bu konuda Başbakanlığın “26284 sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar” genelgesi 

yayımlanmıştır. Bu genelge ile dere yataklarının üzerinin, DSİ izni olmadan ve bir 
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onaylı projeye dayanmadan, kapatılamayacağı belirtilmiştir. Lâkin yukarıda da 

belirtildiği üzere kamulaştırma maliyetlerinden ötürü çoğu uygulama kapalı kesit 

şeklinde yapılmaktadır. 

Yazar’ın İstanbul, Ümraniye İlçesi, Çırçır Deresi ıslah projesi planlaması esnasında, 

mevcut ıslahsız kesitin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve gerekli kesit için 

kamulaştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Esasen dere koruma bandı imar 

planlarında yeşil alan görünmekte olmasına rağmen kadastro ile bu yerler şahıs 

mülkiyetine tescil edildiği için kamulaştırma gerekli hale gelmiştir. Yapılan 

kamulaştırma planları ile İBB’den gereğinin yapılması istenmiştir. Fakat yüksek 

kamulaştırma bedelinden ötürü, bir bakıma devlet aslında kendi malı olan yeri tekrar 

satın alması gibi bir durumdan ötürü, dere yatağı hâlihazır şeklinde bırakılmış, 

derenin hemen paralelinde bulunan caddenin de altında kapalı kesit planlanarak, 

gereken kesit ihtiyacı karşılanmıştır. 

İlgilileri bu sonuca, evvelinde planlama hataları ve göz yummalar sonucu ortaya 

çıkan yüksek maliyetler ne yazık ki itmiştir. Ve ne yazık ki herhangi bir feyezan 

durumunda, bu tip yerlerde bir anormallik meydana geldiğinde, sorumlular tabiki 

yine resmi kuruluşlar olmaktadır/olacaktır. 

3.3 Havza Planlaması ve Yönetimi 

Su kaynakları projeleri toplumsal talep ve ihtiyaçları karşılamak için çok amaçlı ve 

çok çeşitli kullanımı esas alarak planlanırlar. Çok amaçlı planlanan su kaynakları 

projeleri, gereksiz yatırımları önleyerek verimliliğin artmasını sağlarlar. Bu amaçlar 

esas itibariyle iki grup altında toplanabilir, 

 Ekonomik amaçlar: İçme suyu, enerji, sulama, taşkın kontrolü, ulaşım, 

atıksuların uzaklaştırılması, drenaj, sediment kontrolü, havza düzenlemesi, 

bölge koşullarının iyileştirilmesi, kıyı kontrolü v.s. 

 Sosyal amaçlar: Sosyal adaletin sağlanması, halk sağlığının korunması, 

rekreasyon imkânları v.s. 

Havza planlamasında bazı prensipler dikkate alınmalıdır. Her havzanın fiziksel, 

çevre bilimsel ve sosyoekonomik yapısı ve problemleri farklıdır, bu mutlaka bir 

temel oluşturmalıdır. Havzada yaşayan insanların çeşitli aktiviteleri en uygun şekilde 

bütünleştirilmelidir. 
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Bu planlama yalnız bugünkü değil gelecek ihtiyaçları da karşılayacak şekilde ve tabii 

kaynaklar arasındaki etkileşimi de dikkate almalıdır. Planlama çok amaçlı ve çok 

çeşitli kullanımı esas almalıdır. Havzanın bir bölümünde yapılacak olan bir çalışma 

havzanın diğer bölümlerini de etkiler. Demek oluyor ki, havza kaynaklarından biri 

yanlış kullanılırsa, diğerleri de yanlış kullanılır. Son olarak; amaç, kısıtlamalar ve 

kullanılacak yöntem en uygun şekilde bir araya getirilmelidir. 

Doğru bir planlama yapıldığı takdirde; 

 Can ve mal kaybı önlenebilir, 

 Sel baskını ve sedimantasyon zararları önlenebilir, 

 Erozyonla toprak, besin maddeleri kaybı ve üretim kapasitesinde düşme 

önlenebilir, 

 Toprağın su tutma kapasitesindeki azalma önlenebilir, 

 Su kaynaklarının miktar ve kalitesi korunmuş olacaktır, 

 Ekosistemin dengesinin bozulması ve akarsu rejiminin düzensizliği 

önlenebilir, 

 Rezervuarlarda kapasite ve depolama hacmi azalması önlenebilir, 

 Arazi değer kaybı olmayacaktır [13]. 

3.3.1 Ulusal havza yönetim stratejisi (UHYS) 

Havza yönetimi, coğrafi olarak ayrık bir drenaj alanındaki hidrolojik hizmetlerin 

sürdürülebilirliğini, toprağın, bitki örtüsünün ve su ve diğer doğal kaynakların ve 

varlıkların havza alanlarında yaşayanların yararına entegre korunması, geliştirilmesi 

ve yararlanılması ve bu suretle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sürdürülebilir havza yönetiminin temelini; mevcut arazi ve su kullanımı, bu 

kullanımın çevre bilim ve biyoçeşitliliğe nasıl bir tesiri olduğu, sosyo ekonomik ve 

çevresel etkilerin ve bu etkilerde değişimin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin 

anlaşılması oluşturmaktadır. Havza yönetimi genel anlamda nehir havzası, alt havza 

ya da mikro havza seviyesinde bir yönetim anlamına gelebilmektedir. 

Kazanılan deneyimler ışığında havza yönetimi açısından ülkemizde gelişen ve 

benimsenen yaklaşım, havza bazında tüm doğal kaynaklarin ”bütüncül (entegre)” 

biçimde, ilgili kurumların eş-güdümlü çalışmaları ve paydaşların katılımıyla 

yönetimidir. Su kaynakların verimli kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme süreci 
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temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılırken tüm gelişmelere ve 

kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi gerekmektedir. 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının 

azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya 

çıkan ve aşırı kullanım, yer altı su rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik oluşumu 

nedenleriyle yaşanan sorunlar, havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir 

kat daha arttırmıştır . 

Ülkemizde su havzalarının ve kaynaklarının korunması ve kullanılmasında çok 

sayıda kuruluş görev ve sorumluluk yüklenmiş olup havzalarda kendi ilgi ve 

sorumluluk alanlarında çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ancak farklı kurumlarca 

havzaların farklı alanlarında yukarı ve aşağı havzalarda ve konularında uygulanan 

programlar, projeler ve yürütülen çalışmalar (ormanların rehabilitasyonu, 

ağaçlandırma, toprak muhafaza, mera ıslahı, baraj ve gölet yapımı, tarımsal sulama, 

enerji üretimi, içme, kullanma, sanayi su ihtiyaçlarının karşılanması, biyolojik 

çeşitlilik kaynaklarının korunması ve ıslahı, kırsal kalkınma, vb.) arasında eşgüdüm 

ve bütünsellik ile paydaşların katılımı ve sahiplenmesi yetersiz olup bu durum 

kaynak israfı yanında yatırımların tamamlayıcılık, etkinlik ve sürdürülebilirliğini 

olumsuz etkileyebilmektedir. 

Ancak havza yönetiminin geliştirilmesi için eşgüdüm, bütünleşiklik ve katılımcılığın 

geliştirilmesinin en öncelikli ihtiyaç olduğu konusunda genel uzlaşı sağlanmış olup 

bu amaçla kurumsal ve mevzuat düzenlemeleri, bütünleşik projeler ve 

uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Havzaların ve havza kaynaklarının yönetimi ile doğrudan ilişkili temel planlar 

arasında ”havza koruma eylem planları”, “havza yönetim planları”, ”havza master 

planları” yer alırken, ”çevre düzeni planları, ”arazi kullanım planları”, “korunan alan 

planları” da havza yönetimi ve özellikle havzalarda hatalı arazi kullanımlarını 

önleme açısından önem taşıyan planlardır [14]. 

3.3.1.1 UHYS’nin amaçları 

1) Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal çerçeve ve kurumsal 

kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve 

işbirliğinin sağlanması, 
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2) Havza su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı, 

3) Havza alanlarında ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, 

bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı, 

4) Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak 

değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetleri 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

5) Havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve refah 

düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerine baskılarının azaltılması, 

6) Havza yönetiminde afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele 

mekanizmalarının entegre edilmesi, geliştirilmesi ve etkinleştirmesi, 

7) Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere 

uyumun dâhil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi 

[15]. 

3.3.2 Avrupa Birliği su çerçeve direktifi 

SÇD’nin kendinden önceki direktiflerden farkı tüm su kaynaklarını kapsaması ve 

bunların korunmasında bütünleşik yaklaşım önermesi, kaynak iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilir kullanım olanağı sağlaması, sınıraşan sular konusunda bazı 

düzenlemeler getirmesi ve en önemlisi nehir havzası yönetim planını tanımlamasıdır. 

Suyun korunması ve savunulması gereken bir kamu değeri olduğu düşüncesini temel 

alan SÇD’nin hedefleri şunlardır; 

 Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla 

tahribatını önlemek, 

 Sucul çevrenin iyileştirilmesi, 

 Varolan su kaynaklarının uzun vadeli korunması temel alınarak sürdürülebilir 

kullanımı teşvik etmek, 

 Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak, 

Hedefler dışında nehir havzası bazında yönetim kavramının yaygınlaştırılması 

SÇD’de ana hedef olarak benimsenmiştir. Öyle ki direktif, nehir havza planlarının ve 

önlemlerinin nehir havzası ölçeğinde kurulması için uygulanması gereken yaklaşımı 

adım adım tanımlamaktadır [16]. 
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3.3.2.1 Nehir havza yönetimi 

SÇD’nin en önemli hedefi tüm Avrupa sularının iyi çevre bilimsel ve kimyasal 

duruma gelmesidir. Bunu sağlamak için de birçok aşamanın geçilmesi gerektiği 

açıktır. Daha önce anılan nehir havza planlarının ve önlemlerinin nehir havzası 

ölçeğinde kurulması için SÇD’de yapılan aşamalı tanımlamada “nehir havza 

bölgelerinin karakterizasyonu” birinci sırada bulunmaktadır. SÇD Madde 2 ve 

Madde 13’te nehir havza yönetimi ile ilgili şu tanımlar yapılmıştır: 

Nehir havzası: Bir dizi yüzeysel su dereleri, nehirleri ve olasılıkla göller aracılığıyla 

yüzeydeki bütün akıntıların su geçkisindeki belli bir noktadan tek bir nehir ağzı, haliç 

veya delta aracılığıyla denize aktığı bir yüzey alanıdır. 

Nehir havza bölgesi: Nehir havzaları yönetimi için ana birim olarak tanımlanan; bir 

veya daha fazla komşu nehir havzalarının ilgili yeraltı suları ve kıyı suları ile birlikte 

oluşturduğu kara ve deniz alanıdır. 

Nehir havzası yönetim planı (NHYP): SÇD doğrultusunda, havzada tüm 

çözümleme ve önlemlerin yeraldığı plandır [16,17]. 

3.3.2.2 Nehir havza yönetiminin özellikleri 

Nehir havza yönetimi kavramına göre kaynaklar yönetsel veya siyasal sınırlara göre 

değil, doğal coğrafik ve hidrolojik ilkelere göre belirlenecek “nehir havza bölgeleri” 

ne ayrılarak yönetilecektir. Bazıları ulusal sınırları da aşabilecek her bir “nehir havza 

bölgesi” için bir “nehir havzası yönetim planı” hazırlanması gerekmektedir. Nehir 

havzası yönetim planı, herhangi bir nehir havzası için amaçlanan çevre bilimsel, 

niceleyici, kimyasal ve özel koruma alanları ile ilgili hedeflere öngörülen zaman 

dilimleri içerisinde nasıl ulaşılacağını gösteren bir belgedir. Plan, dere havzalarının 

karakteristiklerine, toplumsal etkinliklerin sözkonusu havzadaki sular üzerindeki 

etkisi ile ilgili durum belirlenmesine, varolan yasal düzenlemelerin koyulan hedeflere 

ulaşmadaki etkinliğine, yetersizliklerin ve/veya boşlukların doldurulmasına yönelik 

çalışmaları da içerecektir. 

Nehir havza yönetiminin diğer önemli özellikleri şu biçimde sıralanabilir: 

1) Yönetimin havza bazında yapılması, 

2) Farklı tür ve biçimdeki suların bütünleşik değerlendirilmesi, 
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3) Arazi ve su kaynakları ilişkisinin dikkate alınması, 

4) Doğal kısıtların, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçların, siyasal ve yönetsel 

süreçlerin bütünleşmesi (entegrasyonu), 

5) Nehirlerin ve havzalarının şimdiki ve gelecek kuşaklar için çok yönlü 

kullanımının devam ettirilmesi (sürdürülebilirlik) [16]. 

3.3.2.3 Türkiye nehir havzaları 

Bütünleşik su yönetiminin etkin biçimde uygulanabilmesi ve sürdürülebilir su 

yönetimine yöneliş için gerekli ve önem taşıyan koşullardan biri de görev ve 

yetkilerin bölge düzeyine aktarılabilmesidir. SÇD’deki nehir havzası ve nehir havza 

bölgesi tanımlarına dikkatle bakıldığında nehir havzalarının nehir havza bölgeleri 

olarak atanmasının çok önemli olduğu görülmektedir. Çünkü kararların hangi 

düzeyde verileceği ve bütünleşik su yönetiminin kurumsal yapısı bu tanıma bağlıdır.  

Bugünkü durumda bölgesel teşkilatlar var olduğu ve verimli biçimde çalıştıkları için, 

bölgesel platformlar veya nehir havza çalışma grupları ile çalışmalara devam 

etmenin, kurumlar arasında bölgesel eşgüdüm ve işbirliği geliştirmenin en iyi yolu 

olacağı düşünülmektedir ve bu etkili bir bölgesel ve/veya nehir havza bölgesi su 

yönetimini sağlayacaktır. Ekim 2003’te Ulusal Platform tarafından kabul edilen 

Türkiye’nin altı nehir havza bölgesi ve yirmialtı nehir havzası Şekil 3.10 ve Şekil 

3.11’da gösterilmektedir. 
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Şekil 3.10 : Türkiye’nin nehir havza bölgeleri [16]. 

 

Şekil 3.11 : Türkiye’nin nehir havzaları [14]. 

Ülkemizde SÇD için teknik çalışmaları yürüten kuruluşlarda önemli bilgi birikimi 

oluşmasına karşın direktifin bir havzada adım adım nasıl uygulanacağı 

bilinmemektedir. Bütünleşik havza yönetiminin ülkemizde yerleştirilmesi için 

yapılan çalışmaların, farklı kurumların aynı konuda yetkilendirilmiş olması, değişik 

amaçlarla çıkarılmış çok sayıda yasa bulunması, tanımların belirsizliği, altyapı 

eksiklikleri gibi nedenlerle, olması gerekenden yavaş ilerlediği görülmektedir. Bu 

durumun önüne geçilerek bütünleşik havza yönetiminin Türkiye’de uygulanması 

sağlanmalıdır. 
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SÇD’nin uygulama aşamaları için öngörülen su yasasında; suya ilişkin devlet 

kuruluşlarının yetki sınırlarının belirlenmesi (gerekirse tek bir kurumun 

yetkilendirilmesi), ilgili sektörlerin yetki ve sorumluluklarının belirginleştirilmesi 

yolları ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi yararlı olacaktır. 

SÇD’nin uyumlulaştırma sürecinde Türkiye henüz üyesi bulunmadığı (aday olduğu) 

AB’nin taraf olduğu su ile ilgili antlaşmalarda ne gibi yükümlülükleri olduğunun 

bilinciyle hareket etmelidir. Türkiye, altı nehir havza bölgesinden birinin “ 

uluslararası nehir havza bölgesi” olarak adlandırılmasının Ortadoğu için önem 

taşıyan kendi sınıraşan suları üzeri yapacağı etkiyi göz önünde tutmalıdır [16]. 

3.3.2.4 SÇD’nin nehir havza yönetimi planlarının AB’de uygulanması 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin 11 ve 13. maddelerinde belirtilen Önlemler Programı ve 

Havza Yönetim Planları’nın sonuçlandırılması için verilen süre Aralık 2009 olarak 

belirlenmiştir. Bu süre dolmasına rağmen bazı AB ülkelerinin önlemler programı 

dâhil Nehir Havza Yönetim Planlarını sonuçlandırmadıkları görülmüştür. 

AB ülkelerinin önemli bir bölümü Nehir Havza Yönetim Planlarını uygulamaya 

başlamıştır. Polonya ve Romanya gibi ülkelerde danışma süreci tamamlanmış ancak 

NHYP lerinin uygulanmasına geçilmemiştir. Bu ülkelerden Polonya 2004 yılında 

Romanya ise 2007 yılında AB üyesi olmuştur. Ancak AB nin kurucu üyesi olan ve 

1995-2000 yılları arasında Su Çerçeve Direktifi’nin hazırlanması süreclerine aktif 

olarak katılan bazı eski AB ülkelerinin de içinde yer aldığı bir grup ülkenin ise Nehir 

Havza Yönetim Planları üzerine danışma sürecine bile başlamadıkları bilinmektedir. 

Bu ülkeler; Belçika, Danimarka, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Slovenya, Kıbrıs 

Rum Yönetimi’dir [49]. 

3.3.2.5 SÇD nehir havza yönetim planlarını uygulayamayan ülkeler 

İspanya ve Portekiz 

İspanya ve Portekiz arasında 5 sınıraşan su bulunmakta olup bu sular üzerinde 

İspanya tarafında 141 adet büyük baraj tesis edilmiştir. İspanya, Portekiz’e göre 

yukarı kıyıdaş ülkedir. Sınıraşan sular kullanılarak İspanya toprakları içinde yaklaşık 

1,000,000 hektar alan sulanmaktadır. Bu beş adet sınıraşan sulardan en büyüğü 

Duero Nehri olup, her iki ülkenin ekonomisinde hem sulama hem de enerji üretimi 
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açısından büyük öneme sahiptir. Uzmanlar bu nitelikleriyle bu nehri Suriye ve 

Türkiye için taşıdığı önem açısından Fırat Nehri’ne benzetmektedir. 

İki ülke arasında 148 km boyunca sınır oluşturan bu nehir üzerinde İspanya’da 31 

adet baraj olup bu nehirden alınan sularla 556,000 ha. alan sulanmaktadır. İspanya ve 

Portekiz arasında sınıroluşturan ve sınıraşan sularla ilgili tartışmalar günümüzden 

150 yıl öncesine kadar gitmektedir. 

SÇD’i ve AB’nin taraf olduğu Helsinki Sözleşmesi her iki ülkede de su 

kaynaklarının geliştirilmesine bazı kısıtlar getirmiştir. Örneğin İspanya’nın 1993 

yılında hazırladığı Ulusal Hidrolojik Plan’da yer alan sulama amaçlı 110 baraj 

inşaası ile havzalara arasında su transferini öngören proje AB Komisyonu’nun siyasi 

baskıları, yerel yönetimler ve uluslararası çevre kuruluşlarının girişimleri sonucunda 

uygulamaya konulamamıştır. İspanya sınıraşan Duero Nehri’nden Akdeniz’e boşalan 

uluslararası suyu olan Tejo Havzası’na yılda 900 milyon m
3
 lük su transferi projesi 

iki ülke arasındaki anlaşmazlık nedeniyle şimdilik rafa kaldırılmıştır.  

Brüksel’de SÇD’nin taslak metinleri üzerinde çok sert tartışmalar yaşanırken İspanya 

ve Portekiz arasında 1998 yılında Su İşbirliği anlaşması imzalanmıştır. Brüksel’deki 

tartışmalarda İspanya su miktarına ait düzenlemelere karşı çıkarken bu konunun üye 

devletlerin egemenlik haklarına müdahale anlamına geleceğini ileri sürmüştür. 

İspanya ve Portekiz arasında yapılan anlaşmalara rağmen bundan sonraki projeler 

konusunda tam bir mutabakat sağlanabilmiş değildir. Bu sorunların ve sınıraşan 

sularda kalite sağlama zorunluluğunun her iki ülkenin SÇD kapsamında Nehir 

Havzası Yönetim Planlarını hazırlayamamasında önemli rol oynadığı söylenebilir 

[49]. 
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Şekil 3.12 : İspanya’nın nehir havzaları [49]. 

Belçika 

AB’nin kurucu üyesi olan başkentinin yer aldığı bu ülke çok ilginç bir şekilde AB 

SÇD’sinin Nehir Havza Yönetim Planlarını oluşturamamıştır. Bunun iki nedeni 

vardır; birinci neden Belçika’dan doğup Hollanda’dan denize dökülen ve aynı 

zamanda Hollanda ile sınır oluşturan Meuse Nehri ve Schelde Nehri’nin Ortak Nehir 

Havzası yönetimindeki sorun olabilir. Bu nehirlerin yönetiminde miktar sorunundan 

daha çok kirlilik sorunu öne çıkmaktadır. İkinci neden Belçika’nın Valon ve Flaman 

toplumlarından oluşması ve bu iki toplumun hala yönetsel sorunlarını çözememiş 

olması. Flamanların Hollanda ile Fransızca konuşan valonların ise Fransa’ya katılma 

eğiliminde olmaları merkezi hükümetin bu sorunlarla uğraşırken AB SÇD’i 

uygulama olanağını bulamamış olmasıdır. 
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Şekil 3.13 : Belçika’da sınıraşan sular [49]. 

Danimarka 

Bir yarımada ve adalardan oluşan bir ülke olup yüzeysel su açısından çok fakir olup 

daha çok yeraltısuyu kullanmaktadır. Dolayısıyla yerüstü suları ile ilgili AB 

SÇD’inde yer alan hükümler Danimarka’da tam olarak uygulanamamaktadır. 

Aslında ülkede yeraltısuyu aşırı kullanııldığı için kimi bölgelerde arıtılmış su ile 

yeraltısuyu beslenmektedir. Bu nedenle de Danimarka ülkesinin özelliklerinden ötürü 

AB SÇD’in Nehir Havza Yönetim Planlarını hazırlamakta gecikmiştir. 

Yunanistan 

Yunanistan AB’ye 1981 yılında üye olmuştur. 1995 - 2000 yılları arasında AB’nin 

eski üyelerinden bir ülke olarak tartışmalarına yoğun olarak katılmıştır. Ancak o da 

AB SÇD’inin Nehir Havza Yönetim Planını süresi içinde hazırlayamayan ülkelerden 

birisidir. Yunanistan 1981 yılında AB’ye üye olmasına rağmen bazı sınıraşan 

sularının geldiği Bugaristan ise 2007 yılında AB’ye üye olmuştur. Dolayısıyla AB’ye 
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geç üye olan bir ülkeyle AB’ye erken üye olan mansap ülkesi arasında AB SÇD 

Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) uygulanması gerçekleşememiştir. 

Kıbrıs Rum Yönetimi 

Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından doğup KKTC’den denize dökülen önemli sular 

bulunmaktadır. Adadaki yüzeysel su kaynaklarının büyük çoğunluğu Rum 

tarafındadır. Buna rağmen Kıbrıs Rum Yönetimi üye olduğu 2004 yılından bu yana 

AB SÇD NHYP’ini hazırlamamıştır. Bunda adada süren görüşmelerin 

sonuçlanmamış olması etken olmuş olabilir. 

Slovenya 

Sovenya Balkanlar’da Orta Avrupa ile sınırı olan en kuzey ülkedir. Batısında İtalya, 

kuzeyinde Avusturya, kuzeydoğusunda Macaristan AB ülkeleri olup, AB SÇD 

NHYP hazırlamış olan ülkelerdir. Güney komşusu ise Hırvatistan’dır. Slovenya’da 

nehirler sınırşandan da öte ülke aşan konumundadır. Hırvatistan’dan Slovenya’yı 

geçerek akan sular Tuna Nehri Havzası’nı oluşturmaktadır. Arada kalmış olan 

Slovenya küçük büyük sınıraşan birçok ana nehir ve yan kolara sahiptır. Bu da hem 

miktar, hem kirlilik, hem de uluslararası havza yönetimi açısından Nehir Havza 

Yönetim Planlarını hazırlamayı zorlaştırmaktadır.  

Litvanya 

Litvanya, Letonya, Belarus, Polonya ve Rus toprakları ile çevrilmiş, batısında Baltık 

denizine açılan bir ülkedir. Litvanya AB’ye 2004 yılında üye olmuştur.Yüzeysel su 

kaynaklarının büyük bir bölümü Belarus, Litvanya ve Polonya ile sınıraşan ve 

sınıroluşturan nehir özelliğindedir. Litvanya AB üyesi olmayan Belarus ve Rusya’nın 

Kaliningrad Bölgesi ile ortak nehir havza yönetim planı hazırlamak durumundadır. 

Bu da Litvanya’nın AB SÇD kapsamında hazırlaması gereken NHYP’nın 

hazırlayamayışında önemli bir etken olmaktadır [49]. 

3.4 İmar Planları 

Kent sakinlerinin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli 

bir çevre oluşturmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmaların sonucu 

oluşturulan planlara, imar planı denmektedir. Bu amaçla beldenin ekonomik, 

demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve 
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verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif 

çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama 

kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan 

belgedir. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki 

aşamadan oluşur. [18] 

3194 sayılı imar kanununa göre; 

“Madde 5 – Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun 

olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen 

ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 

alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 

problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve 

raporuyla beraber bütün olan plandır.  

Uygulama İmar Planı; tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 

işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı 

adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar 

uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları 

ile gösteren plandır.” denmektedir. [19] 

İmar planları bulunduğu mevkiinin gelişme yönünü ve hızını tayin ederler. İmar 

planlarının amacı arazi kullanımının düzenlenmesi, yapılar ve ulaşım güzergâhlarının 

yerleştirilmesi, maksimum ekonomi, estetik ve uygunluk sağlama sanatı olarak 

tanımlanabilir. İmar planlarının yapılış gayeleri; 

 Araziyi en yararlı bir şekilde kullanma, 

 Fiziksel koşullarda maksimum iyileşme sağlamak ve bunu eldeki kaynakların 

sınırları içinde kalarak yapmak, toplum ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun 

olarak gerçekleştirmek, 

 Topluma, evinde, işinde ve dinlenmesinde çeşitlilik ve zenginlik sağlayacak 

çevre kalitesi ve güzelliğini korumak, 

 Doğal kaynakları, tarihi ve mimari mirası korumak ve gerekli çevre 

düzenlemesi yapmaktır [1]. 
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3.4.1 Dere ıslah çalışması ve imar planı etkileşimi 

Meskûn veya meskûn olmayan bölgelerde dere ıslah çalışması yapılmadan önce, 

yukarıda da belirtildiği üzere, dere ıslah çalışmalarının dayandığı en temel dayanak 

şüphesiz ki imar planlarıdır. İmar planları; dere ıslah çalışmasından önce, çalışmanın 

çerçevesini belirleme ve yön verme fonksiyonuna sahiptir. Tersi de geçerlidir, dere 

ıslahı yapılmış bir bölgede, gerek nazım imar planı aşamalarında gerekse de imar 

tadilatlarında bu dere ıslahı; dere koruma bandı, yeşil alan, taşkın alanı gibi imar 

planını oluşturan sentez elemanlarını belirler.  

İmar planları; 17.03.2001 tarih ve 24345 sayılı resmi gazete yayınlanmış olan, imar 

planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslar hakkında yönetmelikte; 

“Madde 14 – Planların hazırlanması sürecinde, plan yapılacak alan ve yakın 

çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama 

alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan 

veriler elde edilir” denmektedir. [20] 

Anılan yönetmelikte belirtildiği üzere, imar planı veya tadilatı yapacak kurum; o 

belde ile ilgili tüm kurumlardan kendi mesleki ve kurumsal görüşleri istenir. Bu 

görüşlerden dere ıslah çalışmasıyla raci olanları: dereler, taşkın alanları, tarım 

alanları, tarımsal arazi kullanımı, sulama alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, 

havzaları ve özellikleri, sulak alanlar, içme suyu, kanalizasyon, arazi kullanımı, 

mülkiyet yapısı gibi verilerdir. 

6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun uyarınca; 

“Madde 2  

a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek; 

b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya 

aksamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde 

kadastrosunu yaptırmak; 

c) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama 

işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü 

maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak; 
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f) Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale 

getirmek;”[21] denilmektedir.  

Yukarıda bahsedildiği üzere, dere yataklarında yapılacak ıslah çalışmalarında 

görüşüne başvurulan kurumlardan biri de DSİ’dir. Tabi; ülkemizde dere yataklarının 

ıslahı konusunda yegâne görevli kurum DSİ değildir. Büyükşehirlerde; DSİ ile 

yapılan mutabakatlar çerçevesinde, büyükşehir belediyeleri ve alt kuruluşları olan su 

ve kanalizasyon idareleri de bu konuda yetkili olabilmektedir. 

Örneğin İstanbul’da, “29.09.2009 tarihli İSKİ, İBB, DSİ ve TCK’nın katıldığı 

AKOM mutabakat toplantısında, İstanbul’daki ıslahsız derelerin İBB ve DSİ 

tarafından ıslah edilmesi kararı verilmiş olup aynı toplantıda Marmara Denizine 

dökülen derelerin ıslahının İBB tarafından yapılacağı kararına varılmıştır.”[Url-2] 

şeklinde bir karar vardır. 

3.4.2 İmar planlarının hazırlanmasında kurum görüşü 

Beldede yapılacak olan imar planı çalışmalarında DSİ’den görüşü istenir. Kurumun 

görüş bildirmek için yaptığı etüd; dere ve nehir güzergâhları, taşkın durumu, sulama 

alanları, sulama kanalları, maksimum su kotu seviyeleri vb. konuların tespit edilmesi 

gibi çalışmaları kapsar. DSİ tüm bu bahsi geçen konular üzerine yaptığı etüdü kurum 

görüşü olarak; ilgili kuruma göndermektedir [18]. 

İlgili kurum imar planı çalışması için kurduğu komisyon, görüşü istenen tüm 

kurumlardan gelen görüşleri tartışır, gelen görüşlerin bazılarına aynen uyar bazılarına 

kısmen uyar. Tüm bu görüşlerin sentezi imar planının sağlıklı yapılmasında hayati 

öneme sahiptir. Alınan bu kurum görüşleri imar planlarında bulunan, plan notlarında 

maddeler halinde belirtilmektedir. 

Şekil 3.14’de görüleceği üzere; Konya ili Ahırlı ilçesine bağlı Akkise beldesinde 

yapılacak olan imar planı için DSİ’den istenen kurum görüşünün görsel kısmına yer 

verilmiştir. Burada Akkise beldesinin tesviye eğrili haritası üzerinde; muhafaza 

edilecek tabî yataklar, açılacak taşkın koruma kanalları, taşkın alanı, yol haline 

getirilmiş dere yatağı, taşkın alan sınırı ve taşkın koruma kanalları tip kesitleri 

verilmiştir. 
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Şekil 3.14 : DSİ’nin imar planı çalışması için verdiği kurum görüşü [22]. 

 

Şekil 3.15 : Uygulama İmar Planında Dere Yatağı ve Koruma Bandı [22]. 

Şekil 3.15, Şekil 3.16 ve Şekil 3.17’de görüleceği üzere, Şekil 3.14’de verilen kurum 

görüşü alındıktan sonra, gerekli komisyon toplantısı yapılmış ve Akkise Beldesi 

uygulama imar planlarına; dere yatakları ve dere koruma bantları eklenmiştir. 
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Şekil 3.16 : Uygulama İmar Planında Dere Yatağı ve Koruma Bandı [22]. 

 

Şekil 3.17 : Uygulama İmar Planında Dere Yatağı ve Koruma Bandı [22]. 

15.12.2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren; 

Toprak Koruma ve Arazi Kulanım Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 5. 

Maddesi’nde: 
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“Toprak Koruma Kurulu’nun gündeminde bulunan araziler, özel kanunlarla koruma 

altına alınmış alanlar, DSİ Genel Müdürlüğü’nün proje alanı veya 22/11/1984 tarihli 

ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu’na göre uygulama alanı ilan edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama 

yapan birimin yetkili temsilcisi de Kurula dâhil edilir” hükmü yer almaktadır [22 

,23]. 

Bu kapsamda sulama sahası olarak gösterilen alanların bulunduğu alanlarda Toprak 

Koruma Kurulu’nun uygun kararı bulunması durumunda planlanabileceği ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda, Toprak Koruma Kurulunda yer alan DSİ üyesi, bölgenin 

tarım dışı amaçla kullanılması yönünde olumsuz oy kullansa ve bölgede DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün yatırımı olsa dahi kuruldan oy çokluğu ile çıkacak olumlu kararda, 

bölgenin tarım dışı amaçla kullanılmasına olanak sağlanabilmektedir [22]. 

3.4.3 İmar planı plan notları 

İmar planlarını tamamlayan en önemli bölüm, plan notlarıdır. Plan notları imar 

planlarında, uyulacak kaideler olarak bulunmaktadır. Örneğin imar planında 

gösterilen dere bandının ne kadar genişlikte olacağı plan notların verilmektedir. 

Aşağıda hazırlanmış olan bir imar planında dere yataklarıyla ilgili verilen plan notu 

şablonu verilmiştir. 

 İleride yapılabilecek yatak temizliği ve diğer bakım - onarım amaçlı 

çalışmalarda kullanılmak üzere planlama sahasından geçen derelerin uygun 

bir sahilinde asgari 5m genişlikte devamlılığı olan yol şeridi ayrılmalıdır. 

 Planlama alanı kapsamındaki dere taşkın alanlarında bulunan parsellerde, 

ilgili kuruluş tarafından (DSİ veya Belediyesi) taşkın önleme tesisi 

yapılıncaya kadar DSİ Genel Müdürlüğü / Bölge Müdürlüğü görüşü 

alınmadan plan uygulaması yapılamaz. 

 Diğer taşkın etki alanlarında ise, paftalarda ıslah tip en kesitleri verilen taşkın 

kontrol tesisleri belediyesince yapılmadan plan uygulamasına geçilemez. 

 ……..derelerinin sınırlı ölçüdeki sarfiyatların tahliyesi kasaba yağmur suyu 

projesi kapsamında dikkate alınmalıdır. 

 ……..deresinin yeterli durumdaki yatak şeridi sınırının aynen korunması 

gerekmektedir. 
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 ….dere ve …….gölü su kaynakları korunmalıdır. Bu derelerin yeterli 

durumdaki kesimleri aynen muhafaza edilmelidir. Ayrıca, taşkın koruma 

yapılarının, mansap şartının sağlanması için belediyesince aynı kesitlerde 

devam ettirilmesi gerekli görülmektedir. 

 Planlama alanındaki kuru dereler kapa site olarak yeterli durumda olup, yatak 

şeridi genişlikleri korunmalıdır. 

 Yerleşim yerlerinde taşkınlara neden olan …… dere’nin B-C kesiminin ıslahı 

DSİ etüt programında olup, belirtilen taşkına maruz alanda DSİ Genel 

Müdürlüğünün görüşü alınmadan plan uygulaması yapılamaz [22]. 

Hukuki düzenleyiciler olan; anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik ve Genelgelerin 

oluşturduğu kademeli birliktelik içinde, bazı hükümler açısından yönetmeliklerin 

üstünde yer alan imar planları, bir yandan mülkiyet hakkı üzerine getirdiği 

düzenlemeler ve kamu yararı esasına dayanarak getirdiği kısıtlamalar nedeni ile 

hukuki nitelikli belgelerdir. 

Diğer yandan da geleceği kurguladığı için uzak görüşlü, güvenli ve sağlıklı yaşam 

çevreleri oluşturma amacıyla yola çıktığı için bilimsel, insan kültürünün girdiği 

yaşam alanlarını planlarken sürdürülebilirlik esasına dayandığı için çevre 

destekleyicisi olması gereken belgelerdir [22]. 

Plan notları genellikle hukuki delik oluşturmak için kullanılmıştır. İmar planlarında 

örneğin; yeşil alan, dere yatağı, dere koruma bandı gösterilen bir bölge, plan 

notlarındaki küçük bir değişiklik/tadilat ile saf dışı bırakılabilmektedir. Genellikle 

imar yolsuzlukları da plan notlarında yapılan değişiklik/tadilat ile olmaktadır. 

Aslında uygun, kurumlardan alınan görüşler, yapılan toplantılar ve teknik bilgiler 

ışığında hazırlanan imar planlarını işlevsiz bırakmamak için plan notlarına katiyyen 

uyulmalıdır.  

Bugüne kadar imar planı yapımı bilhassa büyük şehirlerde yapılaşmanın ve 

yapılaşma ihtiyacının gerisinde kalmış, yapılaşmaya yön verme yerine, gelişi güzel 

oluşmuş yapılaşmayı koruma mecburiyetinde kalmıştır [1]. 

Meskûn bölgelerde dere yatakları imar planlarında gösterilmesine rağmen, bu 

bölgelerde yapılaşmaya gidilebilmektedir. Bu tabi ki idarelerin göz yummasıyla 

yahut siyasi sebeplerle mümkün olmaktadır. Karşılaşılan feyezanlarda büyük 
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felaketler yaşanmakta ve bölgedeki dereler imar planlarına göre ıslah edilmek 

istendiğinde, açılan davalar ile ıslah çalışmaları durdurulmaktadır. 

İmar planlarına; keyfi bir çalışma olarak bakmamalı, kaidelerine ve çerçevesine her 

şartta uyulmalıdır. 

3.5 Mülkiyet ve Arazi Kullanımı 

3.5.1 Dere yataklarının mülkiyet durumu 

Osmanlı döneminden günümüze kadar dere yataklarının mülkiyet durumunu belirten 

hükümlere değişik zamanlarda çıkarılan kanunlar ışık tutmuştur. 

1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi’nin 123. Maddesine göre; dere yatakları özel 

mülkiyete konu edilmemiştir ve bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 

yerlerden kabul edilmiştir [1]. 

4 Ekim 1926’da kabul edilen 743 sayılı Medeni Kanun’umuzun 641. maddesi, 

akarsular ve yataklarının menfaati umuma ait yerlerden olduğu ve bu yerlerin tescil 

dışı bırakılması gerektiğini belirtir. Bu madde ileride de bahsedileceği üzere yeni 

4721 sayılı Medeni Kanun ile yumuşatılmıştır [24]. 

Deniz, göl ve nehirlerin terk ettiği bölgeler 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 14/2. 

maddesine göre sahipsiz yerlerdendir. Bu yerlerin zilyetlik ve olağanüstü kazandırıcı 

zaman aşımıyla iktisabı mümkün değildir [25]. 

Dere yataklarının mülkiyeti ve bunlarla ilgili hükümler 6785 sayılı İmar Kanunu’na 

1605 sayılı kanunla (11.07.1972) eklenen 7 ve 8. maddelerden sonra kıyı mevzuatı 

içerisinde mütalaa edilmiştir [26]. 

2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 43. maddesine göre de kıyıların devletin hüküm ve 

tasarrufu altında olduğu belirtilmiştir [27]. 

Son olarak 10 Ekim 1987 tarihinde kabul edilen 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 

16/c maddesinde kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiş ve 

kadastro sırasında buraları tescil dışı alanlar olarak zikredilmiştir. Yalnız ekonomik 

yönden yarar sağlayacağı görülürse bu yerlerin hazine adına tescil edilmesi uygun 

görülmüştür [1,28]. 
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3.5.2 Kadastro yasası ve uygulanması açısından dere yataklarının mülkiyeti 

10 Ekim 1987’de kabul edilen 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/c maddesine 

göre kayalar, tepeler, dağlar, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl ve 

nehir kıyıları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu yerler tescil ve 

sınıfladırmaya tabi tutulmazlar. Yalnız bu kanunun 18. maddesine göre bu yerlerin 

tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlaması mümkün olursa hazine 

adına tespit ve tescil edilirler [28]. 

Dere yatağı, deniz kıyısı gibi yerlere sahip bir alanda kadastro uygulaması yapılırken 

bu yerlere komşu taşınmazların sınırları genişletilmeye ve değişmeye elverişli 

sınırlar olarak kabul edilir. Kadastro sırasında 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 20 

ve 21. maddelerine istinaden taşınmazın yüzölçümüne itibar edilir ve arta kalan 

kısmı varsa genişletilmeye elverişli kısımdan ifrazı yapılarak hazine adına tescil 

edilir. 

Geçmişten beri süre gelen uygulamalarda sınırı dere veya deniz kıyısında biten parsel 

sahipleri suyun normal aktığı yere kadar araziyi kullanagelmişlerdir. Ülkemizde 

bilhassa; Doğu Karadeniz Bölgesi gibi tarıma elverişli arazisi kıt olan yerlerde bir 

karış toprak bile değerli olduğu için buraların fiilen mülk arazi gibi kullanıldığı 

sabittir. Kadastro sırasında bu sınırlar her ne kadar da genişletilmeye elverişli sınır 

sayılmakta ise de çeşitli yollarla dere yatakları daraltılmış ve mülk haline çevrilmiştir 

[1,26]. 

3.5.3 Kıyı kanunu açısından dere yataklarının mülkiyeti 

4 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun amacı; deniz, 

tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan sahil şeritlerinin 

doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek toplumun yararlanmasına sunmayı 

sağlamaktır. 

Bu mevzuata göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve herkesin eşit ve 

serbest olarak yararlanmasına açık yerlerdir. 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 03.11.1972 tarihli ve 4887 sayılı kararında; 

“Denizlerin, ırmakların, göllerin kıyılar üzerinde veya bu yerlerin mecrasını 

değiştirmesi sonucu meydana gelen araziler üzerinde zaman aşımıyla iktisab iddiası 

edilemez” denmektedir. 
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13.03.1972 tarihli ve 7/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (YİBK)’nda; 

“Kıyı şeridi içinde kalan kumsal alan devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu 

yerler zilyedlikle iktisab edilemezler” denilmektedir [1]. 

Mülkiyete konu olan yerler Şekil 3.18’de görüldüğü üzere, kıyı kenar çizgisinden 

sonra başlar. Kıyı Kanunu’nun 7. maddesine göre kamu yararı gerektiği hallerde 

uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurutma 

suretiyle elde edilen araziler devletindir. Bu araziler özel mülkiyete konu olamazlar 

[1,29]. 

 

Şekil 3.18 : Kıyı mevzuatına göre kıyılarla ilgili tanımlar [1]. 

3.5.4 Fiili durum açısından dere yataklarının mülkiyeti 

Yukarıda zikredildiği üzere, önceden bahsedilen ilgili mevzuata göre; kıyılar devletin 

hüküm ve tararrufu altında olan yerlerden olup, özel mülkiyete konu olamazlar. 
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Buradan hareketle ülkemizdeki duruma bakıldığında, mevzuatla tenakuza düşülen 

durumlarla karşılaşılmaktadır. Kıyılar vatandaşlar tarafından olduğu gibi devlet 

teşkilatları tarafından bile adeta yağmalanmıştır. 

Ülkemizin birçok bölgesinde dere yataklarındaki kullanılabilir araziler, yöre insanları 

tarafından tarımsal faaliyetler için vazgeçişmezliğini korumuş ve bu yerler kadastro 

ile özel mülkiyete geçirilmiştir. 

Örneğin inceleme yapılan Trabzon/Değirmendere mevkiinde 1958 yılında yapılan 

kadastro sonucu sahilden yaklaşık 3 km lik kısmında oluşan 38 kadastro parselinde 

sadece iki tanesi kadastro sırasında Maliye Hazinesi adına tescil görmüş, diğerleri 

özel mülkiyete geçmiştir. Oysa bu parsellerin tümünün mevzuat ışığında dere 

yatağında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına tescil görmesi gerekirdi [1]. 

Kadastro sırasında özel mülkiyete geçen bu yerlerde kadastro tutanaklarından elde 

edilen bilgiye göre sadece 95 pafta 616 ada 2 nolu parselde malsahibinin askı ilanına 

itirazı olmuştur. Tamamen dere yatağındaki yerinin yüzölçümü 31850 m
2
 iken 

29.02.1968 tarihinde Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nin 967/247-170 sayılı kararı ile 

48150 m
2
 olmuştur. Kadastro zamanında sadece derenin aktığı yerler mülkiyete konu 

edilmemiş, vatandaş su kenarına kadar kullandığı bu arazileri kadastro ile iktisab 

ederek özel mülkiyetine geçirmiştir. Kadastro tutanaklarından ve tapu kayıtlarından 

anlaşılacağı üzere bu yerler çeşitli nedenlerden dolayı Maliye Hazinesi tarafından 

savunulmamış sadece vatandaş tarafından açılan davalarla Maliye Hazinesi hasım 

gösterilmiştir [1]. 

3.5.5 Kadastro faaliyetlerindeki yanlışlıklar 

Kadastro sonrası dere yataklarında meydana gelen değişimlerin arazinin mülkiyet 

yapısında önemli sorunlara yolaçtığı, vatandaş ile idareyi karşı karşıya getirdiği 

bilinmektedir. Bu durumda tescilli arazilerin fiilen dere yatağına dönüşebildiği veya 

dere yatağının da vasfını yitirerek, tescile konu olduğu ve sonunda idari yoldan 

hazine adına tescil edildiği görülmektedir. Bu durum özel mülkiyet sahipleri aleyhine 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu noktada kadastro görmeyen yerlerde meydana gelen 

taşkınlar ile kadastro gören yerlerde meydana gelen taşkınların mülkiyet hakları 

açısından sonuçları farklı olacaktır [30]. 

Kadastro faaliyetlerindeki en büyük yanlışlıklar, dere yataklarının mülkiyete geçmesi 

sırasında yapılmaktadır. Hazine adına tescil edilmesi gereken yerlerin, özel 
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mülkiyete, mevzuatları adeta hiçe sayarak geçirilmesi, telafisi zor ve ağır bedelleri 

beraberinde getirmektedir. Bu hataları şu şekilde gruplandırabiliriz: 

1) Kadastro Teşkilatı’nın yaptığı hatalar, 

2) Maliye Hazinesi’nin yaptığı hatalar. 

Aşağıda değişen kanuna göre yapılan uygulamadan örnekler verilmektedir. Birinci 

uygulama 743 sayılı Medeni Kanun’a göre derenin mecrasını değiştirmesi sonucu, 

yeni durumda, eski mecra devletin malıdır ve asla özel mülkiyete tescil edilemez 

denilmektedir. İkinci uygulama 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre derenin mecrasını 

değiştirmesi sonucu, yeni durumda, eski mecra uygun şartlar oluşursa özel mülkiyete 

geçirilebilmektedir. 

1. Uygulama: Trabzon/Değirmendere Havzası’nda, vatandaş aslında olmaması 

gereken yerde yani dere yatağı ve kıyı kenar çizgisi arasında toprak sahibi olmuştur. 

Daha sonra derenin mecrasını değiştirmesi sonucu vatandaşın toprağına giriş yaprak 

adeta arazisini ikiye bölmüştür. Bunun üzerine vatandaş kadastro uygulaması 

sırasında; derenin mecrasını değiştirmesinden dolayı arazisinin bölündüğünü ve 

bölünen kısmının tahdidini talep etmiştir. Kadastro uygulamacıları ise bu isteği 

aynen yerine getirmiştir. Başka bir örnekte; derenin yine mecrasını değiştirip, daha 

farklı bir yerden akması sonucu, yapılan itirazlar neticesinde, bu yerler aynen özel 

mülkiyete geçirilmiştir. 

2. Uygulama: Rize/Salarha Deresi’nde derenin mecra değiştirmesi sonucu, 

vatandaşın isteği üzerine eski yatak özel mülkiyete tescil edilmiştir (Şekil 3.19, Şekil 

3.20, Şekil 3.21). Zaten vatandaş olmaması gereken yerde mülk sahibi olmuştur, 

buna rağmen uğradığı hak kaybı kanun gereği vatandaşa geri iade edilmiştir. 
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Şekil 3.19 : Salarha Deresi’nin mecra değişikliği öncesi mülkiyet durumu [30]. 

 

Şekil 3.20 : Salarha Deresi’nin mecra değişikliği sonrası durumu [30]. 
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Şekil 3.21 : Salarha Deresi’nin mecra değişikliği sonrası mülkiyet durumu [30]. 

Görüleceği üzere bir kanun değişikliği ile eskiden devlete ait olan/olması gereken ve 

devletin kendi hakkına sahip çıkmadığı alanların tescili yeni çıkan kanun ile birlikte 

yasal hâle getirilmiştir. Akıllara gelmesi gereken soru, bu değişikliğe neden 

gidilmiştir? Böyle yerlerin feyezan sırasında ilk sular altında kalacak yerler olduğu 

ortadadır. Unutulmamalıdır ki, derenin mecrasını değiştirmesi, bir daha eski yatağına 

gelmeyeceği anlamını taşımamaktadır. 

Yeni Medeni Kanun’da; mecranın değişmesiyle kuruyan kısmın kamu yararına 

olduğu takdirde özel mülkiyete geçebileceği söylenmişti, burada çok çarpıcı bir 

örnek verilebilir. Bir kadastro bölge vekili: “Dere yataklarında güzergâh 

değişikliğinde ortaya çıkan, tescile konu olan ve maliye hazinesi adına tescilleri 

yapılan alanlar, dere yataklarının ıslahı çalışmalarında özel mülkiyete yapılan 

müdahalelerde bedel olarak kullanılmalıdır. Böylece kamulaştırma gerekmesi 

durumunda maliyet düşürülecektir” demektedir [30]. Burada devlet eliyle, her ne 

kadar kanuni görülse de, bir yanlışa düşülmektedir. Bu tip yerler her ne sebeple 

olursa olsun asla yeni yerleşime açılmamalı veya özel mülkiyete geçirilmemelidir. 
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3.5.6 Arazi kullanım sorunları 

Bilindiği gibi hava ve su kaynaklarından sonra yer alan temel doğal kaynak olan 

toprak; petrol, maden ve minerallerin dışında, yeraltı sularının depolandığı ve 

arıtıldığı bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda su; madde ve enerji döngülerinin bir 

parçasıdır. Aynı zamanda çeşitli kimyasal ve biyokimyasal olayların yaşandığı bir 

reaktördür. Bu durum yenilenemeyen bir kaynak olan toprağa özel bir konum ve 

önem kazandırmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde diğer kaynaklar gibi toprak da büyük 

tahribata uğramış, çok çeşitli ve ağır sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Ülkemizdeki arazi kaynaklarının genel durumuna bakılırsa, çok çeşitli ve ağır 

sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Bu sorunlar içinde, arazi yanlış 

kullanmak veya araziyi teknik özelliklerine göre kullanmamak bütün sorunların 

kaynağı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle; akarsu havzalarında su 

kaynaklarının yanında toprak kaynaklarının da rasyonel ve sürdürülebilir bir şekilde 

planlanması zorunludur [13]. 

Dere ıslah çalışmaları planlaması aşamasında, planlamayı etkileyen önemli alt 

birimlerden biri arazi kullanımıdır. Planlama aşamasında, planlama yapılan havza 

incelenir ve arazinin hâlihazır durumu ortaya çıkartılır. Havzada; yerleşim yerleri, 

ormanlar ve yeşil alanlar, tarım arazileri, yollar, dere yatakları, sanayi bölgeleri, 

mezarlıklar, kamu yapıları vb. unsurlar irdelenerek bir plan çıkartılır. Bu planın 

önemi, yukarıda da işlenmiş olan havza planlama ve havza özellikleriyle 

örtüşmesidir. 

Yukarıda da zikredildiği üzere; yağış sularının akışa geçen kısmı incelendiği için, bu 

akışa geçen yağış sularının debisini hesaplamada arazi kullanım planları önemlidir. 

Arazi kullanım planlarının, mevcut durumu gösterdiği belirtilmişti, demek oluyor ki 

arazi kullanım planları aslında bir tespittir. Tespit önemlidir, örneğin şehirleşme 

arttıkça, asfalt – beton yollar arttıkça, yeşil doku bozuldukça akışa geçen yağış suyu 

miktarı artacaktır. Buradan alınacak sonuç, yanlış arazi kullanımları tehlikeli ve 

ölümcüldür, bu da teşhistir. Teşhis, arazinin yanlış kullanıldığı, bu yanlışlığı 

gidermenin oldukça zor ve pahalı olduğudur. 

Arazinin biyotik, abiyotik ve fizyografik özellikleri dikkate alınmadan yapılan her 

türlü kullanım, tarım arazilerin tarımsal amaçların dışında kullanımı, orman, çayır-

otlak alanlarının tahrip edilerek tarım arazisine dönüştürülmesi, kurak ve yarıkurak 
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tarım arazilerinde su isteği fazla tarımsal ürünlerin yoğun sulama ile yetiştirilmesi, 

eğimli arazilerde toprakların yukarıdan aşağıya doğru sürülmesi, dere yataklarının 

yerleşime açılması, erozyona ve heyelana uygun arazilerde toprak koruma önlemi 

alınmadan tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi veya yerleşim yerlerinin oluşturulması 

arazinin yanlış kullanılmasıdır [31]. 

3.5.6.1 Örnek bir arazi kullanım planlaması 

Adıyaman ili Kâhta Havzası’nda Elmastaş (2008)’ın yaptığı bir çalışmada ; havzanın 

bütün karakteristikleri incelenmiş, sorunlar irdelenmiş ve arazi kullanımı üzerine bir 

planlama önerilmiştir. 

Çalışmaya konu olan Kâhta Çayı Havzası GAP çerçevesindeki barajların yapımı 

sonucunda arazi kaybına uğramış, planlanan barajların tamamlanmasıyla bu kayıp 

daha fazla olacaktır.  

Kâhta Çayı Havzası’ndaki arazi kullanım durumu incelendiğinde; yaklaşık olarak 

1575 km
2
 lik alan kaplayan havzada arazinin yarısından fazlası (%52.10) otlak 

alanlardan oluşmaktadır. Havzanın geriye kalan arazisi ise orman, çalılık, tarım, 

baraj gölü, akarsu taşkın yatağı, çıplak kayalık, yerleşme gibi alanlara tekabül 

etmektedir (Şekil 3.22, Şekil 3.23). Havzanın sadece %7.5’i ekili-dikili tarım 

faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu oran GAP bölgesinde %33.20, 

Adıyaman İli’nde %29.40’tır. Havzada tarım arazilerinin bu derece sınırlı olmasında 

havzanın dağlık Güneydoğu Toroslar üzerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. 

Bu dağlık alan akarsularla derin yarılmış, eğimi fazla olan arızalı bir röliyefe sahiptir 

[32]. 
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Şekil 3.22 : Kâhta Çayı Havzası arazi kullanımı [32]. 
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Şekil 3.23 : Kâhta Çayı Havzası arazi kullanımı [32]. 
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Kâhta Çayı Havzası’nda karşılaşılan başlıca sorunlar; erozyon, heyelan, çığ, deprem, 

sel, ulaşımdaki olumsuzluklar ve yanlış arazi kullanımıdır. Bu olaylar havzadaki 

beşeri ve iktisadi faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Bu problemlerin giderilmesi 

için bölgedeki doğal faktörler dikkate alınarak, beşeri ve ekonomik faaliyetler 

gözden geçirilmiş ve araziden yararlanma şekilleri yeniden planlanmıştır (Şekil 

3.24). 

Yapılan çalışma sonucunda şu öneriler ortaya çıkmıştır: havzada GAP çerçevesinde 

planlanan enerji ve sulama amaçlı barajlar en kısa sürede tamamlanmalıdır. Ayrıca 

akarsu havzalarının yukarı mecralarına, erozyon ve taşkınların önlenmesi amacıyla 

yeni barajların da planlanarak inşa edilmesi gerekir. Arazi kullanımı açısından baraj 

rezervuar alanları kayıp gibi görünse de, baraj göletleri çevresinde yeni oluşan 

alanlar, yeni ekonomik alanlar olarak adlandırılacaktır. 

Havzadaki coğrafi şartlar heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi kütle hareketlerinin 

yanında sel gibi doğan afetlere zemin hazırlamaktadır. Kâhta Çayı Havzası’nda 

akarsu vadilerinde özellikle Kâhta Çayı’nın aşağı mecrasında yağışlı dönemlerde 

seller meydana gelmektedir. Sellerin etkili olduğu vadilerin geniş yatakları üzerinde 

yer alan tarım alanları zarar görmektedir. Bu alanlarda inşa edilen konutlar da hasar 

görmektedir. 

Havzada bu doğal afetlere maruz kalabilecek alanlardaki yerleşmelerin yeniden 

gözden geçirilerek gerekli önlemlerin alınması, gerekirse riskli yerleşmelerin 

yerlerinin değiştirilmesi suretiyle olası bir doğal afette can ve mal kaybının en aza 

indirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır [32]. 
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Şekil 3.24 : Kâhta Çayı Havzası planlanan arazi kullanımı [32]. 
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3.5.7 Mevzuattan kaynaklanan çarpıklıklar 

Ülkemizin dere yataklarının kullanımı, mülkiyeti ile ilgili mevzuatı incelendiğinde 

kanunlar arasındaki tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu çerçevede bir 

inceleme yapılmıştır. 

1) 743 sayılı Medeni Kanunun 641. maddesi; “ Sahipsiz şeylerle menfaati 

umuma ait olan mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit 

olmadıkça menfaati umuma ait sular ile ziraate elverişli olmayan yerler, 

kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar kimsenin malı değildir. 

Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, yollar ve meydanlar, akarsular ile yatakları 

gibi menfaati umuma ait malların işletilmesi ve kullanılması hakkında 

ahkâm-ı mahsusa vâzolunur” [24] denmektedir. 

2) 2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 43. maddesi; “Kıyılar, devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyıları ile, deniz ve göllerin 

kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı 

gözetilir” [27] denmektedir. 

3) 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi; “Kamu yararının gerektirdiği 

durumlarda uyuglama imar planı kararıyla deniz, göl ve akarsulardan çevre 

bilimsel özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde 

edilebilir. Bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Özel mülkiyet 

konusu olamaz” [29] denmektedir. 

4) 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/c maddesi; “Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar, tarıma elverişli olmayan 

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

değildir. İstisnalar saklıdır” [28] denmektedir. 

5) 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 159. madddesi; “Belediye sınırı içinde 

sahipsiz arazi mahiyetindeki seyrangâh, harman yeri, çayır, mera, koruluk ve 

bataklıkların ve belediye marifetiyle deniz, nehir ve gölden doldurulmuş olan 

yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsaları enkazının tasarruf, idari 

ve nazareti kâffe-i hukuk ve vecaibi ve varidatı ile beraber belediyelere devr 

olunur” [33] denmektedir. 
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6) 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 8. maddesi; “Denizden doldurulmak istenen 

yer için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır. Bu izin 

doldurulacak yer belediye sınırı içerisinde ise belediyenin, limanı da alâkadar 

ediyorsa, liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin, müstâhkem mevkii 

kumandanlığı olan yerlerde mevkii kumandanlığının muvafakatları alındıktan 

sonra 3 yıl müddet verilir. Belediye sınırları dışında ise, alakalarına göre 

vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafakatı alınır. İzin veren dairelerden 

alınacak belgeler üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu 

sicillerine geçirilir. 3 yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini 

bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çekilir” [25] denmektedir. 

7) 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 708. maddesi; Birikme, dolma, toprak 

kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi 

sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi 

Devlete ait olur. Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde 

öncelikle arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine devredebilir. 

Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik, bunları, 

durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği 

tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir [10]. 

Maddelere bakıldığında ilk üç madde deniz, nehir ve göl kıyılarının devletin hüküm 

ve tasarrufu altında olan yerlerden olduğunu bu yerlerin özel mülkiyete geçmesinin 

mümkün olamayacağından bahsetmektedir. Dördüncü maddede ise istisnâi bir durum 

olduğu görülmektedir. Bu madde kapsamına giren yerler Kıyı Kanunu’nda 

Türkiye’nin 16 büyük nehri olarak geçmektedir. Bu nehirler dışındaki yerlerde bu 

maddenin hükmü yoktur [1]. 

Beş ve altıncı maddelere bakıldığında ise doldurma suretiyle elde edilen yerler 

yasalarında aranan şartlar yerine getirildikten sonra özel mülkiyete geçebileceğinden 

bahsetmektedir. 

Ayrıca birinci ve yedinci maddelere bakılırsa; birinci madde yürürlülükten kaldırılan 

kanun maddesidir, yedinci madde yürürlülükte olan kanun maddesidir. Görüleceği 

üzere birincisinde; dere yatakları her hâlükârda devlete ait olan yerler olarak 

tanımlanmış lâkin diğerinde değişen kanunla birlikte bu dere yataklarının uygun 

şartlar oluşursa özel mülkiyete geçebileceği belirtilmektedir. 
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Görüldüğü gibi kanunlar arasında tutarsızlıklar vardır. Bu tip durumlar bazı çevreler 

tarafından kullanılarak ortaya görünüşte hukuki temellere dayandırılmış gibi olan 

çarpıklıklar çıkmakta, ülke ekonomisine telafisi güç zararlar vermektedir. Yanlış, 

yanlış olarak kalmalıdır, değişen kanunlarla yanlış, doğru gerçekliğine kavuşmamalı, 

yani devletin arazisi her hâlükârda devletin kalmalı, şahsa rant sağlayan unsur 

olmamalıdır. 

Kanunlar arasındaki bu tip çelişkiler bir an önce giderilmeli ve büyük nehirler 

dışında kalan derelerinde ilgili kanunun genelleştirilmesiyle kanun kapsamına dâhil 

edilmesi gerekmektedir [1]. 

3.6 Kıyı Kullanımı 

Kıyılar, elverişli yaşam koşulları nedeniyle yerleşme açısından en fazla ilgi çeken ve 

tercih edilen alanlardır. Ancak kıyılar çevre bilimsel olarak son derece hassas olan 

bölgelerdir. Bu nedenle de koruma kullanma dengelerinin iyi belirlenmesi, taşıma 

kapasitesi üzerinde bir baskının yer almaması gerekir. Diğer bir değişle kıyılar, 

koruma-kullanma dengeleri göz önüne alınarak, kendini yenileyebilen ve 

sürdürülebilir bütünleşik bir kıyı yönetimine gereksinimi vardır. Burada şu üç şey 

vurgulanmalıdır: 

1) Doğayla uyumlu yapısal bir çözüm oluşturulurken doğanın kendi davranışı 

içinde çözüm üretmek,  

2) Kıyı sisteminden alınan malzemenin beslenerek yenilenmesini sağlamak.  

3) Kıyı sisteminde ani değişimlerle ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek. 

Kıyı alanlarının sahip olduğu potansiyel değerlerin aşırı ölçüde geliştirilmesi, bu 

değerlerin tümüyle yok olmasına neden olabilmektedir. Kıyı ekosistemleri hassas ve 

çok çabuk etkilenebilen bölgelerdir. Bu nedenle kıyı bölgelerinde ortaya çıkan yanlış 

arazi kullanım uygulamaları çeşitli sektörlerin yoğun ve çoğu kez birbirleri ile 

çelişen talepleri nedeniyle kıyılarda koruma ve kullanma dengesi kurulamamakta bu 

nedenle de doğal ve kültürel alanlar tehdit altında kalmaktadır [8]. 

Kıyının kamu malı sayılması ve özel mülkiyete konu olmaması ufak değişikliklerle 

günümüze dek her yasal mevzuatta yer almıştır. Osmanlı Kanunlarında genel olarak 

kıyıların devlet malı olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ise 1926 yılında 
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kabul edilen Medeni Kanun’da geçen “Sahipsiz şeyler ile menfaat-ı umuma ait 

mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” ibaresi ile kıyıların herkesin 

kullanımına açık alanlar olduğu ilkesi benimsenmiştir. 

2290 sayılı Belediye Yapı Yollar Yasası’nda (1933-1957) kıyı çizgisinden itibaren 

10 m lik bir alan kıyı şeridi olarak sayılmakta ve korunmakta idi. 1972 yılına kadar 

yürürlükte olan 6785 sayılı İmar Yasası’nda yapıların su kenarlarına olan 

uzaklıklarının yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmış ve buna göre çıkartılan 

tüzükte, imar planı bulunmayan yerlerde özel yapıların su kenarlarına 30 m den daha 

yakın olamayacağı belirtilmiştir [5]. 

Kıyılarda yapı yasağını düzenleyen Kıyı Kanunun 6.maddesi, kanunun 

5.maddesindeki “herkesin eşit ve serbest yararlanması” ilkesini tekrarlayarak yapı 

yasağına dayanak oluşturmuştur. Kural olarak kıyılarda hiçbir yapı yapılamayacağı 

gibi duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. 

Kıyının önüne herhangi bir şekilde engel oluşturulması, kıyıdan yararlanmayı 

engelleyecektir, bu kabul edilemez bir durumdur. 

Kıyıda yapılacak yapılar yararlanmayı engellediği gibi kıyının yapısını değiştirecek 

kazılar ve kum çakıl alınması, moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atıkların dökülmesi de 

kıyıdan yararlanmayı engeller ve Kıyı Kanununun 6.maddesine göre bu eylemler 

yasaklanmıştır [34]. 

3.6.1 Kıyı kenar çizgisi tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

Kıyı kenar çizgisi tespitine konu olmayan akarsuların, deniz, tabii ve suni göllerle 

birleştiği yerlerde, kıyı kenar çizgisi deniz, tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisi olarak 

tespit edilir. Kıyı kenar çizgisi tespitine konu olmayan akarsuların, denizle birleştiği 

alanlarda oluşan tatlı tuzlu su karışımlı haliç benzeri alanlarda kıyı kenar çizgisi 

tespit edilirken bu oluşumlar da kıyıda bırakılmaktadır. 

Göllerde kıyı kenar çizgisi tespit edilirken, tespitten önce göle ait maksimum su 

seviyesinin bilinmesi ve bu seviye kıyı çizgisi olarak kabul edildikten sonra, bunun 

kara yönünde bulunabilecek kumluk, taşlık, sazlık, bataklık gibi alanlarda kıyıda 

bırakılacak şekilde kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması gerekir. 

Akarsularda, her iki kıyıda bulunan doğal setleri içine alacak şekilde tespit 

yapılmalıdır. Menderesli akarsularda aşındırma ve yatak değiştirme çok olduğundan, 
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kullanılan halihazır haritanın mevcut durumu yansıtmasına dikkat edilmelidir. Bu tür 

akarsularda eski yatak kıyı içine alınmalıdır. Ancak nehrin çok eski devirlerde aktığı, 

bugün alüvyal düzlük olup, üzerinde toprak gelişmiş ve bitkilerle kaplı alanlar kıyı 

dışında bırakılmalıdır. 

Akarsuların yağışlı mevsimlerde yüksek debi ile aktığı hallerde su altında kalan 

alanlar, altı tarımsal ve bitki yetişmiş toprak olsa da kıyıda bırakılmalıdır. Yazın 

yapılan tespitlerde kıyı dışında bırakılan bu tür alanlar, yılın bazı zamanlarında ve 

aylarca akarsu akış yatağı durumunda olabilmektedir. Bu nedenle nehirlerde 

yapılacak kıyı kenar çizgisi tespitleri yıllar itibarı ile yağış rejimi göz önünde 

tutularak yapılmalıdır. Nehir kıyılarındaki kum ocaklarında çoğunlukla nehir yatağını 

değiştirecek boyutta kum alımları yapılmaktadır. Bu tür kum ocakları tümüyle kıyıda 

bırakılmalıdır [5]. 

3.6.2 Kıyı kenar çizgisi tespitinde karşılaşılan sorunlar 

KKÇ Tespit Komisyonu üyelerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamaları 

nedeniyle KKÇ’nin yeri, yanlış olarak belirlenebilmekte, bazen mülkiyet sınırları da 

dikkate alınarak kıyıda kalması gereken oluşumlar kıyı dışında ya da kıyı dışında 

bırakılması gereken oluşumlar kıyıda bırakılacak şekilde tespitler yapılabilmektedir. 

Maddi olanaksızlıklardan dolayı hâlihazır haritaların temin edilememesi ve 

valiliklerin yoğun iş yükü nedeniyle yıllık tespit programları yapılamamakta ya da 

uygulanamamaktadır. 

Bazı alçak-basık karakterli kıyılarda, çok geniş hareketli ve sabit kumul alanlarını 

veya sazlık bataklık türü oluşumları mevzuat gereği kıyıda bırakacak biçimde tespit 

yapılması gerektiğinden, binlerce metre genişliğindeki alanların kıyıda bırakılması 

gerekmekte ve bu durum planlama, uygulama ve mülkiyetle ilgili birçok soruna yol 

açmaktadır. 

Kıyıda kalan mülkiyetle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca tapu iptali ve kaldırma 

davaları açılmakta ve bu mülkiyetlerin kamulaştırılması veya herhangi bir şekilde 

tazmini sözkonusu olamamaktadır. Bu durum ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

idari yargı nezdinde çok yoğun bir KKÇ değişikliği talebine yol açmaktadır. 

Adli mahkemelerde kıyıda kalan taşınmazların tapu iptalleri ile ilgili davalar karara 

bağlanmadan önce mevcut onaylı KKÇ’e göre değil, mahkeme tarafından 
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görevlendirilen bilirkişinin görüşü olan KKÇ’e göre hüküm verilmektedir. 

Bilirkişinin farklı bir KKÇ önermesi durumunda biri mülkiyet hukuku yönünden, 

diğeri ise imar uygulamaları yönünden geçerli olan iki farklı KKÇ’nin varlığı 

gündeme gelmektedir [5]. 

3.7 Taşkın ve Yönetimindeki Sorunlar 

Taşkınlar dünyada sık görülen, tahrip gücü yüksek doğal afetlerden biridir. Bu 

olaylar su basmasıyla birlikte, çamur ve diğer dağ kalıntılarının akmasını da 

sağladığından büyük problemlere neden olur. Taşkınlar dünyanın oluşumundan beri 

kendilerini göstermekle beraber, asıl önemini insanların su kıyılarına yerleşmeleri ve 

buralardaki arazilerden faydalanmaya başlamalarıyla hissettirmiştir. Toplumlar, 

yüzyıllardan beri taşkın tehdidi ile karşılaştıklarından, bu ekstrem olayın kontrolü 

amacıyla araştırma ve mücadele faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak günümüzde 

ulaşılan bilgi birikimine rağmen sorun çözümlenmiş değildir. Kentler oluşturulurken, 

planlama ve uygulamalar yapılırken, kentsel altyapının planlanması, ulaştırma, su 

temini, çevre korunması ve benzeri diğer yapılarda gerekli tedbirler göz önüne 

alınmalı ve uygulanmalıdır [35]. 

3.7.1 Taşkın alanlarının ortaya çıkışı 

Dünya üzerinde yağmurlar yağmaya başladığından beri arada bir de olsa nehir ve 

dereler taşarak etraflarında taşkına sebep olmaktadır. Taşkınlar, çöller dâhil dünyanın 

her tarafında sık sık görülür. Taşkın hidro-meteoroloji karakterli bir doğa olayıdır. 

Taşkınlar oluşma süresi ve ortaya çıkma yerleri bakımından incelenebilir. Bunlar: 

Oluşma süreleri bakımından taşkınlar: 

 Yavaş gelişen taşkınlar, bir hafta veya daha uzun bir süre içinde oluşabilir. 

 Hızlı gelişen taşkınlar, bir-iki günde içinde oluşabilir. 

 Ani taşkınlar, altı saat içinde oluşabilir. Ani seller, çöller dâhil dünyanın her 

yerinde görülür. 

Oluşum yerlerine göre ise taşkınlar: 

 Dere ve Nehir Taşkınları 

 Dağlık Alan (kuru vadi) Taşkınları 
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 Şehir Taşkınları 

 Kıyı Taşkınları 

 Baraj Taşkınlarıdır [36]. 

Dere ve Nehir Taşkınları: Nehirler boyunca taşkınlar meydana gelmesi doğaldır. 

Bu tip taşkınlar çevre bilimsel dengede bazı biyolojik ortamların gelişmesi için 

gerekli de olmaktadır. Günlerce ve hatta haftalarca devam eden yağışlar sonucu 

zeminin tamamen doygun hale gelmesi sonucunda dere yataklarının taşıyabilecekleri 

su miktarından fazlasına maruz kalmaları durumunda da ortaya çıkabilir. 

Dağlık Alan (Kuru Vadi) Taşkınları: Yüksek rakımlı, dağlık bölgelerde normal 

şartlarda yavaş yavaş eriyerek bitki örtüsü, toprak, geçirimli kayaçlar tarafından 

emilerek etkisiz hale getirilen suyun, kısa sürede eriyen kar ve buz kütlelerinden 

beslenerek yüzeysel akışa geçmesidir. Bu dönemler genelde Haziran, Temmuz, 

Ağustos aylarına denk gelir ki, sel sularının akışını hızlandırdığı düşük kotlu 

bölgelerde yüzeydeki toprak gevşemiş ve yüksek sıcaklık yüzünden gevreyip toz 

haline gelmiştir. Yoğun yüzeysel akışa maruz kalan bu gevremiş zemin taşkının 

süratini ve etkisini daha da arttıracaktır. 

Şehir Taşkınları: Kentsel yerleşim alanları üzerlerindeki yapılaşmalardan dolayı 

geçirimsiz bölgelerdir. Hidrojeolojik yapısı, bitki örtüsü geçirimli ve suyu daha akışa 

geçmeden drene edebilme kabiliyetine sahip zeminler bile şehirleşmenin geçirimli 

tabakaları tahrip etmesi, kentleşmeye; hızlı nüfus artışına paralel seyreden 

betonlaşma ve asfaltlaşma nedeniyle bu özelliklerini kaybederler. Yerleşim 

alanlarının içerisinde ve taşkına sebep olan havza bütünündeki suyun toplanma 

noktalarında alınmış tedbirlerin eksikliği veya yokluğu sebebiyle bölgenin en yüksek 

kotundan başlayarak aşağı kesimlerime kadar ulaşan su kütlesi kontrolsüz yüzeysel 

akışa yani taşkına dönüşür. Hızlı kentleşmeye; nüfus artışı ve yapılaşma oluşum 

hızına ayak uyduramayan altyapı potansiyeli, kontrolsüz yapılaşmaların dere 

yataklarının drenaj kabiliyetlerini yok etmesi ya da kentsel atıkların bunları 

doldurarak işlevsiz bırakmasıyla da şehirler ani taşkınlarla karşı karşıya kalabilirler. 

Kıyı Taşkınları: Yerleşim yerinin kotu ve deniz seviyesiyle ilişkisi de taşkın 

oluşumunda etkin rol oynayabilir. Sahiller, kıyı şeritleri, kıyısal yerleşimler, kasırga, 

hortum ya da okyanus tabanında meydana gelen sismik aktiviteyle tetiklenen 
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tsunaminin oluşturduğu dev dalgaların bir süreliğine altında kalıp sellenmeye maruz 

kalabilirler. 

Baraj Taşkınları: Barajların depremler vs. etkilerle zarar görerek ya da aşırı 

yağışlarla baraj rezervuarının kapasitesini zorlayacak şekilde suyla dolması 

durumunda rezervuarındaki suyun salınması veya baraj gövdesi üzerinden kontrolsüz 

taşması sonucu oluşurlar. 

Son yıllarda özellikle İstanbul’da meydana gelen taşkınlar ana kaynağı bir akarsu 

taşkın alanından başlamasına rağmen DSİ, İSKİ ve İBB tarafından şehir taşkını 

olarak ifade edilmektedir. Şehir taşkınının meydana gelmesi için doğal bir kaynağa 

gerek yoktur. Dere taşkın alanlarında kontrolsüz yapılaşma sonucu kolayca 

yatağından taşan fazla suyun kent içinde yayılarak yetersiz drenaj sistemleri ya da 

taşkın riski düşünülmeden projelendirilen ulaşım yapıları sebebiyle şehir taşkınlarını 

yaratmakta olduğu söylenebilir [37]. 

3.7.1.1 Dere taşkınlarının oluşum sebepleri 

Dere taşkınlarının oluşum sebeplerinden bazıları maddeler halinde verilmiştir. Bu 

sebeplerden bazıları doğal sebepler ve coğrafyanın zorlukları bazıları da insan etkisi 

dolayısıyladır. Bu sebeplerden en büyük zararlar meydana getirenleri insan etkisi 

sonucu oluşanlardır.  

1) Ani bastıran şiddetli ve etkili yağışlar, bunların miktarı, dağılımı, 

2) Ani hava ısınmalarından kaynaklanan dağlık bölgelerdeki hızlı kar erimeleri, 

3) Bitki örtüsü, cinsi, yayılım ve yoğunluğu, 

4) Zeminin cinsi ve durumu, 

5) Zeminin suya doygunluk durumu, 

6) Yeraltına geçiş, sızdırma kapasitesi, 

7) Donmuş zemin, 

8) Hava sıcaklığındaki artışlarla kısa sürede gelişen yükseklerdeki aşırı kar 

erimeleri, 

9) Özellikle yerleşim yerleri içerisinden geçen akarsu yataklarında; yapılaşma 

ile dere kesitinin daraltılması (Şekil 3.25), 
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10) Dere yatağına fen ve sanat kaidelerine aykırı ve izinsiz menfez veya köprü 

yapımı, 

11) Dere yatağına tekniğine aykırı bent veya dolgu yapımı (Şekil 3.26), 

12) Dere yatağına moloz, sanayi ve evsel atıkların atılması, 

13) Dere yatağına kanalizasyon şebekesi veya içme suyu borusu döşenmesi (Şekil 

3.30), 

14) Arazi kazanmak maksadıyla dere yataklarının üstünün kapatılarak otopark, 

konut, ticaret hane vb. yapılması (Şekil 3.27, Şekil 3.28), 

15) Yamaçlardaki plansız yapılaşma, tekniğine aykırı yol açma çalışmaları, 

16) Dere yataklarından kaçak kum çakıl alımı faaliyetleri, 

17) Baraj yıkılmaları ya da fazla su yükünü boşaltmak için barajlardaki suların 

salınması [37]. 

Yukarıda da zikredildiği üzere, taşkınların oluşumunda insani etkiler rol 

oynamaktadır. Benzer şekilde taşkınları geciktirmek, önlemek için yapılan tesisler de 

ne yazık ki insan etkisinden payını almaktadır.  

 

Şekil 3.25 : Dere kesitinin daraltılması [38]. 
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Şekil 3.26 : Dere kesitinde dolgu yapılması [38]. 

 

Şekil 3.27 : Dere yatağının rekreasyon amaçlı kullanılması [38]. 
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Şekil 3.28 : Dere yatağında bina yapımı [38]. 

 

Şekil 3.29 : Dere yatağında inşa edilen binanın taşkında yıkılması [38]. 
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Şekil 3.30 : Dere kesitinin daraltılması ve hatalı boru geçişi [38]. 

Taşkın tesislerine yapılan müdahalelerin önlenmesi için; 

 DSİ’nin taşkınla ilgili görev ve yetkisinin, büyükşehir belediyelerinin taşkınla 

ilgili görev ve sorumluluklarıyla örtüşmesi. Büyükşehir belediyelerinin 

taşkınla ilgili görevlerinin kanunla yeniden düzenlenmesi, 

 Dere yatakları gibi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere yapılan 

müdahalelerin kısa sürede tespiti ve tahliyesine ilişkin kanunlarda daha açık 

düzenlemeler yapılması, 

 Yerleşim yerlerinin imar planlarının hazırlanması esnasında Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan veya hazırlattırılan taşkın yönetim planlarına 

uyulması, 

 Birçok kanunda düzenleme ve cezai müeyyideler bulunmasına rağmen dere 

yataklarına ve taşkın tesislerine yapılan müdahaleler engellenememektedir. 

Bu nedenle dere yataklarına ve taşkın tesislerine müdahaleye iten sebeplerin 

araştırılması ve gereken önlemlerin alınması, 

 Taşınmazlara yapılan müdahalelerin önlenmesine ilişkin görev ve yetkiler 

genelde mülki idare amirlerine verilmiş olup, valilik ve kaymakamlıklarda 

taşınmazlara yapılan müdahalelerin önlenmesi ve taşınmazların tahliyesine 
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ilişkin bir birim oluşturulması ve tahliye işlemelerinin daha etkin hale 

getirilmesi için çalışmalar yapılması, 

 Taşkın zararlarını önlemek ya da azaltmak, taşkın meydana geldiğinde 

gerekli müdahaleler ile taşkın sonrası yapılması gereken iyileştirme 

çalışmalarının ilgili kamu kurum kuruluşlarınca koordinasyon içinde ve etkili 

bir şekilde yürütülebilmesi için büyükşehirlerde taşkın eylem planları 

hazırlanması, 

 Yöre halkının taşkın konusunda bilinçlendirilmesi maksadıyla eğitim ve 

bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve bu konudaki duyarlılığın 

artırılması, 

 Dere yataklarına ve taşkın tesislerine yapılan işgal ve müdahalelerin takibi 

konusunda teknolojik gelişmelerden istifade edilmesi, ('Google earth' gibi). 

 Büyükşehir ve diğer belediye sınırları içerisinde yer alan dere yataklarının 

büyük çoğunluğu, yağış alanlarının tamamı kentsel kullanım için 

planlandığından (Şehir İmar Planlarında) söz konusu mecralardaki akışların 

dere ıslah projeleri yerine, şehir yağmursuyu projesi kapsamında 

değerlendirilmesi, yağmursuyu deşarj projelerinin gerçekleştirilmesi,  

 Taşkın riski taşıyan sahalardaki altyapı standartlarını ve yapılaşmayı 

düzenleyen mevzuatın uygulamada gözlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 

yenilenmesi,  

 İmarlı ve imara açılacak alanlar ile gecekondu bölgelerinde ıslah edilmemiş 

yataklarda projelendirmenin DSİ’ce yapılması ve diğer kurumlarca yapılacak 

çalışmalarda da DSİ’nin görüşünün alınması, büyükşehir belediyelerince 

hazırlanacak dere yatağı ıslah projelerinin DSİ’nin onayından sonra 

gerçekleştirilmesi, 

 Karayolları ve diğer kurumlar tarafından inşa edilecek köprülerin proje 

aşamasında DSİ’den görüş sorulması, 

 Yerel yönetimlerce düzenlenen imar planlarının çeşitli kararnâmelerle tespit 

ve ilan edilen taşkın alanlarını göz önüne alarak hazırlanması, dere 

yataklarına (suyun kabarmasına sebebiyet veren, akım rejimini değiştiren 
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bent ve kabartıcı tesis yapılmasının önlenmesi) ve taşkın tesislerine müdahale 

edecek uygulamaların engellenmesi, 

 Erozyon yönünden aktif olan havzalarda su yapıları kısa zamanda rusubat ile 

dolmakta ve fonksiyonlarını yitirmektedir. Bu nedenle, dere havzalarında 

gerçekleştirilen taşkın koruma tesisi inşaatlarının; yukarı havzalarda 

erozyondan koruma, bitki örtüsü ve arazi kullanımı iyileştirilmesi faaliyetleri 

ile birlikte yürütülmesi, yukarı havzada önlem alınmadan mansapta yapılan 

düzenlemelerin olumlu sonuç vermediğinin bilinmesi, 

 Kıyı oyulmalarına ve yatak stabilitesinin bozulmasına neden olan kum ve 

çakıl ocaklarının açılmasının, kontrolsüz ve aşırı malzeme alımlarının 

önlenmesi, 

 Dere havzalarında ve dere yatakları ile mücavir alanlarda çeşitli amaçlara 

yönelik malzeme ocaklarının açılması ve işletilmesi sırasında kurallara 

uymayan kuruluşların ruhsatlarının iptal edilmesi [39,40]. 

gibi; uygulamalardan ve mevcut sorunlardan elde edilen yukarıdaki bazı öneriler 

dikkate alınmalıdır. 

 

Şekil 3.31 : Yeşilırmak Havzası’nda nehir yatağına yapılan müdahaleler [41]. 

Şekil 3.31’de DSİ’nin Yeşilırmak Havzası’nda, sel ve taşkın stratejik eylem planı 

çerçevesinde CBS kullanarak, nehir yatağındaki müdahaleler işaretlenmiştir. Şekil 
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3.32’da ise Q=500 m
3
/s debi ile tahkik yapıldığında meydana gelen taşkınlar 

gösterilmektedir. Dikkat edilirse, nehir yatağına müdahale edilen hemen her noktada 

taşkın meydana gelmiştir. Bu; nehir yatağına yapılan müdahalelerin ne kadar hayati 

önemi olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 3.32 : Yeşilırmak Havzası’nda meydana gelen taşkınlar [41]. 

3.7.2 Taşkın alanlarında arazi kullanım planlaması 

Taşkın alan yönetimi bir planlama işidir. Taşkın alanlarında planlama ve 

yapılaşmanın kontrolünde planlama süreci içerisinde merkezi/yerel yönetimler, DSİ 

ve İSKİ gibi çeşitli kamu kurumları ve yerel halk sorumluluk taşımaktadır. Taşkın 

alanlarında yapılan planlarda dikkate alınması gerekli hususlar;  

1) Yerleşmenin ihtiyacı olan konut, ticaret ve yerel halkın taşkın alanlarında 

yapılmasını istediği özel alan kullanımları, 

2) Uygun yerleşim alanlarının sağlanması, 

3) Yerel altyapı ihtiyacı (mevcut altyapı yanı sıra gelecek nüfusa için yeni 

altyapılar), 

4) Taşkın alanlarına ait doğal kaynaklar, 

5) Taşkın riski ve taşkın azaltıcı altyapılar ile taşkın risklerinin yönetilmesi, 

6) Taşkın riskleriyle nasıl baş edileceğidir. 
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Eğer taşkın alan yönetimi başarılı ise arazi kullanım, imar planları sürecine entegre 

edilmesi gerekir. Taşkın alan zonları ve risk haritaları planlamanın temel altlığını 

oluşturmaktadır (Şekil 3.33). 

Arazi kullanım ve imar planları hazırlanırken sürdürülebilir kentler yaratmak 

planlamanın temel ilkesi olmalıdır. Taşkın alanlarında sürdürülebilir kent dokuları 

oluşturmak için taşkın alanlarında uygulanması gerekli ilkeler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

1. Var olan topoğrafyayı anlamak ve onunla çalışmak, 

2. Yüksek riskli alanlardan daha güvenli, düşük risk alanlarına açık ve direkt 

rotaların oluşturulduğu geçirgen ve okunaklı dokular yaratmak, 

3. Özellikle yüksek riskli alanlarda taşkın akış güzergâhlarına göre yer seçimi 

yapılarak insanların güvenli giriş-çıkışı ve hareketini esas alan tasarımlar 

yapmak, 

4. Orta ve yüksek riskli alanlarda çıkmaz yollardan kaçınılarak insanların 

taşkından güvenli alanlara çıkabileceği mekânlar oluşturmak, 

5. Düşük riskli alanlarda sökülüp takılabilir bariyerler vb. ikincil savunma 

tedbirleri sağlamaktır [37]. 

3.7.2.1 Arazi kullanımlarının yer seçim ilkeleri 

Mekânsal taşkın risklerinin tanımlanmasından sonra arazi kullanım seçeneklerinin 

taşkın risklerine göre yer seçimi ilkeleri aşağıdaki gibi oluşturulabilir: 

1) En hassas alan kullanımları düşük riskli alanlarda, 

2) Daha az hassas kullanımlar ise (parklar, bahçeler, doğal yaşam alanları için 

açık alanlar vs.) yüksek taşkın riskli alanlarda konumlandırılmalıdır, 

3) Arazi kullanımlarının yer seçiminde mevcut ve gelecek sürdürülebilir kent 

dokusunun devamı için bir miktar esneklik olmalıdır, 

4) Yüksek taşkın riskli alanlarda, zemin katta daha az hassas alanlar sağlamak 

için fonksiyonların sürdürülebilir bir karışımının arandığı kullanımlar 

sağlanmalıdır. 
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Şekil 3.33 : Taşkın risk zonları örneği [37]. 

3.7.3 Ulusal taşkın mevzuatı 

Taşkın alanları ve muadili gibi kullanılan tüm ilgili kavramlar ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgili olan ulusal yasal mevzuat ve yürürlükte olan kanunlar, genelgeler 

üzerinde durulmuştur. Taşkın alanları ile benzerlik gösteren ya da yerine tercih 

edilen tüm kavramların hukuksal düzenlemeler boyutunda ele alınışının sebebi 

ülkemizde konu hakkında genel vizyonu ortaya koymaktır [37]. 

Ülkemizde, taşkın tesislerine ve akarsu yataklarına vatandaşların, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının DSİ’nin görüşünü almadan yaptığı müdahaleler sonucunda, 

taşkınlarda önemli boyutlarda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Taşkınların 

olumsuz etkilerinin azaltılması, taşkın tesislerine ve akarsu yataklarına yapılan 

müdahalelerin önlenmesine ilişkin mevzuat bulunmakla birlikte, söz konusu 

mevzuatın uygulanması aşamasında çeşitli problemler gündeme gelmektedir [Url-3]. 

3.7.3.1 Kanunlar 

Taşkın alanları kanunlarda da doğrudan veya dolaylı olarak yer almaktadır. Bazı 

kanunlarla kurulan ilişkiler taşkın alanlarında yetkili kurumlar olmaları, bazıları ise 

taşkın kavramı içerisinde meteorolojik kaynaklı doğal afetler ile ilişkisi dolayısıyla 

ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda konu ile ilişkili kanunlar 

onaylanma ve yürürlüğe girme tarihleri kronolojik sıraya konularak aşağıda Çizelge 

3.3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.3 : Taşkınlar hakkında düzenleyici görev gören kanunlar [37]. 

Sayı İlgili Kanun 

442 Sayılı Köy Kanunu 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

4373 Sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

6200 Sayılı DSİ Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted. Kanunu 

2872 Sayılı Çevre Kanunu 

3254 Sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Müd. Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

5393 Sayılı Belediye Kanunu  

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yön. Başk. Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun 

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun 

3.7.3.2 Genelgeler 

Taşkın alanlarıyla ilgili iki adet genelge bulunmaktadır. Fakat bu genelgeler günün 

koşulları ile değişiklikler ve ilaveler görmüştür. Değişikliğe gidilmesinde etkili olan 

en önemli olay 2009 yılı İstanbul ili kapsamında yaşanan dere taşkınlarıdır. İki temel 

genelge vardır: 

A) 09.09.2006 Tarih ve 26274 sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar Genelgesi ana 

hatlarıyla şu şekildedir; 

 Kurum ve Kuruluşların yaptıkları, yaptırdıkları, planladıkları ve DSİ 

sorumluluk alanlarıyla çakışan her projeleri için, projeye başlamadan önce 

DSİ’nin ilgili Bölge Müdürlüklerinden görüş almaları (imar planları, köprü-

menfez-sanat yapısı-yol yapımları, enerji nakil, telefon, petrol-doğalgaz boru 

hatları v.b.), 
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 Dere yataklarına yapılan her türlü müdahalenin, DSİ standartlarını ihlal 

ettiğinin tespit edilmesi durumunda derhal durdurulması (kum-çakıl ocakları 

gibi), 

 Dere yataklarında mevcut yatağı daraltarak taşkına sebebiyet veren şartların 

ortadan kaldırılması (ağaçların temizlenmesi gibi) 

 Kadastro çalışmalarında tabi akışa imkan verecek kendiliğinden oluşan dere 

yatakları tescil dışı bırakılarak, kamulaştırma yapılmış olan alanlarda da yeni 

tahsisler için de aynı esasların uygulanması hususlarını kapsamaktadır 

[37,42]. 

B) 20.02.2010 Tarih ve 27499 sayılı Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Genelgesi 

ana hatlarıyla şu şekildedir; 

 DSİ görev, yetki ve sorumluluk alanındaki tüm derelerin havza bazında 

muhtemel taşkın riskiyle değerlendirilerek acil, kısa ve uzun vade ıslah 

programlarının hazırlanarak uygulamaya geçilmesi,  

 Bakanlıkça onaylanan programların hayata geçirilmesinde tüm Kurum ve 

Kuruluşların her alanda DSİ’ye destek olması (iş makinesi, malzeme, 

personel v.b.)  

 DSİ tarafından onaylanan projelerin uygulanabilmesi için; Belediye mücavir 

alan sınırı içinde bulunan projelerin yer teslimlerinin ilgili belediyeler 

tarafından ihtilafsız yapılması ve teslim edilmesi, bu alanların dışında ise 

DSİ’ye yer tesliminin Valilik koordinasyonu ile sağlanması,  

 Taşkın Tesisleri İşletme Tebliği’nin uygulanarak, kriterlere uymayan 

yapıların kaldırılması, hususlarını kapsamaktadır [37,44]. 

3.7.3.3 Sel ve taşkın strateji eylem planı 

20.09.2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda yapılan Taşkın Koordinasyon 

Kurulu Kararları gereği, bakanlığın bünyesindeki beş genel müdürlük tarafından “Sel 

ve Taşkın Strateji Eylem Planı” hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 

“Merkez Taşkın Yönetim Heyeti” ve “İl Taşkın Yönetim Heyetleri” oluşturulmuştur 

(Çizelge 3.4 ve Çizelge 3.5). 
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Çizelge 3.4 : Sel ve stratejik eylem planı çalışmaları [41]. 

DSİ GÖREVLERİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Sel ve taşkına müsait her dere için sorumlu 

mühendis belirlemesi, 

DSİ Bölge Müdürlükleri il bazında sorumlu 

mühendisler belirlemiştir. 

Derelerin Q100 ve Q500 yıllık tekerrür debileri 

belirlenmeli, 

Çalışma tamamlanmıştır. 

Derelerin bu debilere göre tahkikinin yapılması, Kesit tahkikleri ıslah projeleri bazında yapılmış, 

çalışmalar devam etmektedir. 

Dere yatağında akışa engel olabilecek unsurların 

tespit edilmesi, 

Müdahalelerin tespit çalışmaları devam 

etmektedir. 

Müdahalelerin kaldırılması için ilgililere yazılı 

tebligat gönderilmesinin sağlanması, 

İlgililere yazılı tebligat gönderilmekte olup, 

çalışmalara devam edilecektir. 

Dere kesit kontrollerinin her altı ayda bir 

yapılarak tutanağa bağlanıp, MTYH’ne 

gönderilmesi, 

DSİ Bölge Müdürlerine, 25.08.2009 tarih ve 

5763 sayılı yazı ile de talimat verilmiştir. 

Yağış ihbarı geldiğinde, DSİ’nin ilgili şube 

müdürleri taşkın mahalline hiçbir talimat 

beklemeden gitmesinin sağlanması, 

DSİ “Taşkın Alarm Ekibi” vasıtasıyla çalışmalar 

sürdürülmektedir. İTYH Başkanı 

bilgilendirilecektir. 

İTYH – TKK müşterek çalışmalarına devam 

edecek olup, karşılıklı her türlü bilgi akışının 

sağlanması, 

Karşılıklı her türlü bilgi akışı sağlanacaktır. 

Çizelge 3.5 : Sel ve stratejik eylem planı yönetim heyetleri [41]. 

Merkez Taşkın Yönetim Heyeti (MTYH) İl Taşkın Yönetim Heyeti (ITYH) 

Başkan DSİ Genel Md. Yrd. Başkan DSİ İlgili Bölge Md. Yrd. 

Başkan V. Meteoroloji Genel Md.. Yrd. Başkan V. Meteoroloji Md. Yrd. 

Üye Su Yönetimi Genel Md. Yrd. Üye DSİ Numaralı Şube Md. 

Üye ÇEM Genel Md. Yrd. Üye Meteoroloji İl Md. 

Üye OGM Genel Md. Yrd. Üye Orman Bölge Md. Yrd. 

 Üye Orman İşletme Md. 

Üye Derenin Mesul Mühendisi 
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3.7.4 AB Taşkın Direktifi 

Avrupa Birliği Komisyonu Taşkın Direktifi’ni 18 Ocak 2006’da teklif etmiştir. 

Ortaya çıkışındaki temel sebep Su Çerçeve Direktifi’nde taşkın alanlarına ait 

kararların yer almamasıdır. Bu açığın telafi edilmesi amacıyla “Taşkın Risklerinin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi” olan Taşkın Direktifi, Avrupa Parlamentosu ve 

Bakanlar Konseyi’nin kararıyla 23 Ekim 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26 Kasım 

2007’de yürürlüğe girmiştir. 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 [37]. 

Taşkın, normal koşullar altında sularla kaplı olmayan arazilerin geçici olarak sularla 

kaplanması anlamını taşımaktadır. Nehir taşkınlarından, dağlardan inen sel 

sularından, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan geçici taşkın derelerinden ve kıyı 

bölgelerinde deniz kaynaklı taşkınlar bu kapsamda değerlendirilmekte, kanalizasyon 

sistemlerinin neden olduğu su baskınları kapsam dışında bırakılabilmektedir. 

Direktif’in temel amacı taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapı 

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

faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaktır. Taşkın Direktifi’nde de 

temel yaklaşım, “havza bazında yönetim” temellidir [37]. 

Çizelge 3.6’da Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Taşkın Direktifi doğrultusunda 

tamamlaması gereken kilometre taşları verilmiştir. 

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi’nin orijinal hali Ek D’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.6 : Avrupa Birliği Taşkın Direktifi’nin kilometre taşları [Url-4]. 

Konu Son Tarih Referans 

Yürürlüğe giriş 26.11.2007 OJ L 288, 6.11.2007, 18. Bent 

Yer değiştirme 26.11.2009 17. Bent 

Taşkın risk değerlendirmesi ön 

raporunun formatlanması 

22.12.2009 11. Bent 

İdari düzenlemelerin yapılması ve 

komisyona bildirilmesi 

26.05.2010 3. Bent 

Geçici çözümlere son verme tarihi 22.12.2010 13. Bent 

Taşkın riski ön değerlendirmesi 22.12.2011 4. ve 5. Bent 

Halkın katılım sürecinin başlaması 22.12.2012 9.3. ve 10. Bent 

Taşkın zararı ve risk haritalandırması 22.12.2013 6. Bent 

Taşkın risk yönetim planları 22.12.2015 7. Bent 

2. Taşkın risk ön değerlendirmesi 

Komisyonun ilk uygulama raporu 

22.12.2018 114.1. ve 4. Bent 

2. Taşkın zararı ve risk haritalandırması 22.12.2019 14.2. Bent 

1. Taşkın risk yönetim döngüsünün sonu 

2. Taşkın risk yönetim planları 

3. SÇD nehir havza yönetim planları 

22.12.2021 14.3. ve 4. Bent 

Taşkın Direktifi’ne göre, üye devletler, 2015’e kadar üç aşamalı bir planı 

uygulayarak taşkın riskini yönetmelidir. Buna göre; 

1. Aşama:  

Hangi nehir havzalarında ve kıyılarda taşkın riski olduğu belirlenmelidir. Elde 

bulunan veya kolaylıkla elde edilebilecek veriler (uzun vadeli gelişmelere ve 

özellikle de iklim değişikliğinin taşkınların oluşumu üzerindeki etkilerine ilişkin 

kayıtlar) ışığında yapılacak ön değerlendirme en azından şu hususları içerecektir: 

 Nehir havzalarının, alt havzaların ve varsa kıyı bölgelerinin sınırlarını da 

içeren, topografyayı ve arazinin ne şekilde kullanıldığını da gösteren uygun 

ölçekli haritalar yapmak, 

 Geçmişte yaşanmış ve insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmış olan ve benzerlerinin 

gelecekte yeniden yaşanması olasılığı bulunan taşkınlara ilişkin olarak, 
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taşkından etkilenen alanları, taşkının akış güzergâhını ve neden olduğu 

olumsuz etkileri de içeren ayrıntılı ve açıklayıcı bilgileri elde etmek, 

 Geçmişte meydana gelen ve neden olduğu olumsuz etkilerin gelecekte 

yaşanabilecek benzer taşkın vakalarında da yaşanabileceği öngörülen büyük 

taşkın felaketlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri elde etmek, 

 Topoğrafya, suyollarının konumu ve tabii su tutma alanları olarak taşkın 

yatakları da dâhil olmak üzere genel hidrolojik ve jeomorfolojik özellikleri, 

taşkına karşı savunma sağlamak. İnsanlar tarafından yapılmış mevcut 

altyapıların etkinlik düzeyi, iskân alanlarının konumu, ekonomik faaliyet 

alanları ve iklim değişikliğinin taşkınların oluşumu üzerindeki etkileri de 

dâhil olmak üzere uzun vadeli gelişmeleri de dikkate alarak gelecekte 

yaşanabilecek taşkınların insan sağlığı, kültürel miras, ekonomik faaliyetlere 

yönelik olumsuz etkilerini ele alan bir değerlendirme yapmak, 

2. Aşama: 

Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları 2013 sonu itibariyle Üye 

Devletler, “Taşkın Tehlike Haritaları” ve “Taşkın Risk Haritaları” hazırlamış 

olacaklardır. 

Taşkın Tehlike Haritalarında gerçekleşme ihtimali yüksek/düşük taşkınların alanları 

(Yüzyılda bir gerçekleşen taşkınlar dahi belirtilmelidir), olağanüstü olayların 

yaşanabileceği alanlar, suyun akış hızı (mümkünse), su derinlikleri ve kıyı erozyonu 

yaşanacak alanlarla, taşkın rüsubatının birikeceği yerler belirlenmelidir. 

Taşkın Risk Haritalarında ise, tüm bu alanlarla ilgili olarak alanda yaşayan insan 

sayısı, ekonomik aktivite düzeyi ve olası ekonomik zararlar, taşkında yaşanabilecek 

çevresel zararın boyutu, belirlenmelidir. 

2015 sonu itibariyle Üye Devletler, “Taşkın Riski Yönetim Planları” hazırlanmalıdır. 

Bu planlarda, taşkının oluşma riskini ve oluştuğunda yol açacağı zararları azaltıcı 

tedbirler yer almalıdır. 

3. Aşama:  

Taşkın Riski Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

Buna göre Taşkın Riski Yönetim Planları şu bileşenleri içermelidir: 
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 Taşkın riskinin değerlendirmesi ve analizi  

 Taşkın ile ilgili belirlenen koruma düzeyinin tanımlanması 

 Dayanışma ilkesine uygun ve sürdürülebilir tedbirlerin tanımlanması ve 

uygulanması. Dayanışma ilkesi çerçevesinde, Üye Devletler tarafından 

uygulanacak tedbirlerin yukarı veya aşağı kıyıdaş ülkelerde (Üye Devlet 

olsun ya da olmasın) taşkın riskini önemli oranda artırmaması gerekmektedir. 

Sonuç olarak üye ülkelerin direktife göre:  

 22 Aralık 2013’e kadar taşkın tehlike ve risk haritalarını bitirmeleri 

gerekmektedir.  

 22 Aralık 2015’e kadar taşkın risk yönetimi planlarını hazırlayıp 

yayımlamaları gerekmektedir.  

 22 Aralık 2019’da kadar taşkın tehlike ve risk haritalarını gözden geçirmeleri, 

varsa güncellemeleri ve bundan sonraki her altı yılda bu işlemleri yapmaları 

gerekmektedir.  

 22 Aralık 2021’da kadar taşkın risk yönetimi planlarını gözden geçirmeleri, 

varsa güncellemeleri ve bundan sonraki her altı yılda bu işlemleri yapmaları 

gerekmektedir [37]. 

Yukarıda da izah edildiği üzere Taşkın Direktifi, NHYP üzerine kurulu bir direktiftir. 

Buradan hareketle Avrupa Birliği’nde birçok ülke; yukarıda kilometre taşları halinde 

verilen konuları hakkıyla yerine getirmiştir. Bu sayede Avrupa’da taşkın yönetimi 

yepyeni bir kimlik kazanarak nehir bazlı havza yönetimi sistemine geçmiştir. Şekil 

3.34’de görüldüğü üzere, Avrupa Çevre Komisyonu’nun hazırlamış olduğu web 

sayfasından (http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/timetable.htm) 

istenilen nehir havza bölgesine tıklanıldığında, o nehir havzası ile ilgili bilgilere 

anında erişmek mümkün olmaktadır. Şekil 3.35’de de Avrupa şehirleri için 

potansiyel risk bölgeleri gösterilmektedir. Kurulan bu sistem sayesinde 

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/potential-flood-

risk-for-european) anlık takip mümkün olmaktadır. 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/timetable.htm
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Şekil 3.34 : Taşkın Direktifi yönetiminin internettten kontrol arayüzü [Url-5]. 

 

Şekil 3.35 : Avrupa şehirlerinde potansiyel taşkın riski noktaları [Url-6]. 
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3.7.5 ABD, AB ve Türkiye’nin sel risk yönetimlerinin karşılaştırılması 

Sel risk yönetimleri elbette ülkeler nezdinde farklılıklar göstermektedir. Burada 

örnek olarak seçilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sel risk yönetim metotları ve yönetmelikleri ile 

ilgili bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar ulusal, bölgesel ve yerel 

ölçeklerde ayrı ayrı irdelenmiştir. Yetkili kurumlardan bahsedilmiştir. 

3.7.5.1 ABD’de de sel risk yönetiminin işleyişi 

ABD’de ulusal ölçekte; sel risk çalışmalarıyla yetkili kuruluş FEMA (Federal 

Emergency Management Agency)’dır ve planlama aracı olarak “ulusal sel 

sigortalama programı” kullanılmaktadır. Sel yönetiminin, toplumun ve yönetimlerin 

karşılıklı mutabakatlarına dayalı yaklaşımla oluşturulmasını içermektedir. Mekânsal 

planlamayı yönlendirmek için; sel risk haritaları, sel yatağı-taşkın alan yönetimi ve 

sel sigortası gibi 3 temel araç tanımlanmıştır. 

Bölgesel ölçekte yetkili kurum FEMA’nın Bölge Kurulları’dır. FEMA Bölge 

Kurulları genellikle merkezi yönetim ile yerel birimler arasında koordinasyon ve 

denetim mekanizmalarında etkin rol oynamaktadır. Bölge ölçeğinde sel yönetimine 

yönelik eylemler özel amaçlarla hazırlanmış havza yönetim planları ya da eyaletlerin 

afet yönetimi programları içerisinde değerlendirilebilir. 

Yerel ölçekte yetkili kuruluş, yerel yönetimlerdir. Planlama araçları ise; sel yatağı-

taşkın alanı yönetimi, sel riskinin haritalandırılması, sel sigortası derecelendirme 

haritaları, teşvik ve finansal destekler, kamu-toplum ortaklığı odaklı sel yönetimidir. 

Sel risk haritaları, sel sigortası düzeyinin belirlenmesini sağlar. Yüksek risk taşıyan 

alan yüksek sel sigortası öder. Yerel yönetimler sel yatağı alanlarının yönetiminde 

gerektiği durumlarda kamulaştırma ve tahliye yapabilir. Yapılaşma koşullarını 

belirler.  

Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin sel risk yönetimine yönelik eylemlerinde bütçe 

ve finansman olanaklarını denetim mekanizması olarak kullanır. Yerel yönetimler 

risk yönetimine yönelik vaatlerini gerçekleştirmedikleri takdirde, maddi yardımlarda 

ciddi kesintilere uğrar. Toplum seller konusunda bilinçlendirilmektedir. Toplum 

kamunun önünde bir engel oluşturmak yerine kamunun görevlerini 

kolaylaştırmaktadır [50]. 
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3.7.5.2 AB’de de sel risk yönetiminin işleyişi 

AB’de çok uluslu ölçekte, yetkili kuruluş Avrupa Komisyonu’dur. Planlama aracı ise 

yukarıda da belirtildiği üzere AB Taşkın (Sel) Direktifi’dir. Yukarıda’da ayrıntısına 

yer verildiği üzere, AB bünyesindeki ülkelere aşamalı eylem planlaması ile sel risk 

yönetimini önermektedir. AB Su Direktifinin alt başlığı olarak, AB sınırları 

içerisindeki nehir havzalarında ülkeler arası işbirliğine dayalı yönetim 

mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bölgesel ölçekte yetkili kuruluş, havza sınırları içerisindeki bütün ülkelerin birlikte 

oluşturduğu Nehir Havzası Yönetim Birlikleri’dir. Planlama aracı ise, sel risk 

yönetim planlarıdır.  

Yerel ölçekte ise, yetkili kuruluş yerel yönetimlerdir. Sel (taşkın) Direktifi, üye 

ülkelerin ulusal, bölgesel ve yerel ölçekteki mekânsal planlama süreçleri ile 

bütünleştirilmesini talep etmektedir. Fakat gerekli adımlar, eylemler ve yasal 

bağlayıcılıklar açıkta tanımlanmamıştır. Üye ülkeler halen Direktif’e uyum sürecinde 

olduklarından Direktif’in mekânsal planlamadaki etkinliği henüz belirlenebilmiş 

değildir. 

3.7.5.3 Türkiye’de de sel risk yönetiminin işleyişi 

Türkiye’de ulusal ölçekte bu konuyla yetkili kuruluşlar, AFAD ve DSİ’dir. Planlama 

aracı olarak ise su kanunu tasarısıdır. Ülkemizde sel risk yönetiminin genel 

çerçevesini içeren ve mekânsal planlamayı yönlendirebilecek yasal çerçeve henüz 

bulunmamaktadır. Bu yasal çerçeve hâlen çalışılmakta olan su kanunu tasarısıdır. Sel 

ve taşkınlar, afet yönetimi kapsamında değerlendirilmekte ve birçok farklı kanun sel 

ve taşkınlara atıfta bulunmaktadır. AB uyum süreci, eksikliğin giderilmesindeki en 

önemli fırsatlardan biri olup, Su Çerçeve Direktifi’nin yanı sıra Sel (taşkın) 

Direktifi’nin yaklaşımları da dikkate alınmalıdır. 

Bölgesel ölçekte yetkili kuruluşlar, kalkınma ajansları ve DSİ’dir. Planlama aracı ise, 

havza yönetim planlarıdır. AB uyum süreci kapsamında çalışmaları devam eden 

Havza Yönetim Planları’nda ve Bölge Planları’nda sel risk yönetimi konusu göz 

önünde bulundurulmalı, doğal çevrenin kullanımı ile ekonomik kalkınma ve sektörel 

yer seçimi kararları belirlenirken olası riskler değerlendirilmelidir [50]. 
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Yerel ölçekte ise yetkili kurumlar, yerel yönetimlerdir. Planlama araçları ise; 

metropoliten planlar, nazım imar planları, uygulama imar planları, kentsel tasarım 

projeleri ve yapılaşma koşullarına dair yönetmeliklerdir. Yerel düzeyde, Bütünleşik 

Sel Risk Yönetimi’nin uygulanabilmesi için önemli mekânsal planlama araçları 

bulunmasına rağmen, risk analizine dayalı arazi kullanımlarının belirlenmesi 

yaklaşımı yeterince gelişmemiştir. 

Sel riskli alanlardaki temel sorunlar;  

 Uygun olmayan arazi kullanım kararlarının verilmesi ve kontrolsüz gelişme, 

 Akarsu çevrebiliminin bozulmasına bağlı sel ve taşkınların artan etkisi, 

 Yapılaşma koşullarının niteliksizliği ve yerel yönetimlerde yapısal denetim 

zaafiyeti, 

 Toplumun bilinçsizliği, sel ve taşkına hazırlıksız oluşu ve artan kayıplardır. 

Yukarıda her üç örnek için de kritik edilen veriler karşılaştırmalı olarak Çizelge 

3.7’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.7 : ABD, AB ve Türkiye’nin sel risk yönetimlerinin karşılaştırılması [50]. 

 Ulusal / Çok Uluslu Bölgesel Yerel 

 Kurum Mekânsal-Yasal 

Araç, Etkinlik 

Kurum Mekânsal-Yasal Araç, Etkinlik Kurum Mekânsal-Yasal Araç, Etkinlik 

ABD FEMA Ulusal Sel 

Sigortalama 

Programı 

FEMA Bölge 

Ofisleri 

Havza ölçeğinde mekânsal kalkınma/ 

yönetim planları yer almamaktadır. Bölgesel 

alan planlamasında bir etki yoktur. 

Bölge ofislerinin görevi merkez ile yerel 

arasında koordinasyonu sağlamaktır. 

Yerel 

Yönetimler 

Sel yatağı-Taşkın Alan Yönetimi, 

Sel Risk Haritaları, Sel Sigortası 

Derecelendirmesi Haritaları, Etkin 

sigortalama sistemleri, Toplum-

Kamu temelli sel risk yönetimi. 

AB EC Taşkın Direktifi Nehir Havzası 

Yönetim 

Birlikleri 

Nehir Havzası Yönetim Planları 

Sel Riski Yönetim Planları 

Yerel 

Yönetimler 

Sel Riski Yönetim Planlarının yerel 

düzeyde etkinlikleri ve 

bağlayıcılıkları belirsizdir. Mekânsal 

planlama ile bütünleşme konusunda 

belirsizlikler söz konusudur 

TÜRKİYE AFAD, 

DSİ 

Bulunmamaktadır Kalkınma 

Ajansları, DSİ 

Havza Yönetim Planı mekânsal planlama 

hiyerarşisine henüz entegre edilememiştir 

Bölgesel kalkınma politikaları ile doğal risk 

değerlendirmeleri henüz 

bütünleştirilmemektedir. 

Yerel 

Yönetimler 

Kent planlama ve sel risk yönetimi 

yeterince entegre değildir. Yerel 

yönetimler denetim ve kontrol 

mekanizmalarını etkin 

kullanmamaktadırlar. Toplumun 

bilinçlendirilmesi ve katılımının 

sağlanması gerekmektedir. 
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Bütünleşik taşkın yönetimi için ülkemizde atılan olumlu adımlar şu şekilde 

gösterilebilir. 

Ulusal ölçekte;   

  2009: AFAD’in kuruluşu  

  2011: Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu’nun kuruluşu  

  2012: İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) (ÇŞB)  

  2012: Su Kanunu Taslağı (DSİ)  

  2013: Sel ve Taşkın Stratejileri Eylem Planı (2013-2017)  

Bölgesel ölçekte;   

  2006: Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve Bölge Planları  

  2010: Havza Koruma ve Eylem Planlaması çalışmaları  

  2012: Taşkın Direktifine uygulanabilmesi için kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları   

            (Pilot bölge uygulamaları)  

  2013: Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı (2013-2017)  

Yerel ölçekte;   

  2006: 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi  

  2009: AFAD’ın kuruluşu ve illerdeki risk değerlendirmelerinin yapılması  

  2010: 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde  

  2010: 2010/7 sayılı Genelgesi  

  2012: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun [50]. 

3.7.6 Taşkın alanlarında yetki 

Taşkın alanı planlamada yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerin akılcı 

kombinasyonunun sağlandığı, taşkın alan yönetimine dayanan, daha dengeli bir 

yaklaşımın üretilmesi gerekmektedir. 

Yetki dağılımı planlamaya esas oluşturacak verilerin üretilerek yapısal tedbirlerin 

sağlanması hazırlanması (Taşkın Direktifi doğrultusunda taşkın risk haritalarının 
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üretilmesi, risk yönetim planlarının hazırlanması vb.) ve planlama işi ile yetkili 

kurumlar olarak yapılabilir. 

Planlamaya esas oluşturacak veriler ile yapısal tedbirlerin sağlanması hakkında 

yetkili kurumlar; DSİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon 

idareleri olarak ifade edilebilir. Planlama işi ile yetkili kurumlar ise Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve yine Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı olup bunların yanı sıra İl Özel İdaresi ve İller Bankası 

Genel Müdürlüğü’de taşkın alanlarında yetkili kurumlardır [37]. 

3.7.7 Taşkın alanlarında düzenlemeye ilişkin hukuksal araçlar 

Taşkın alanlarında taşkın risk derecesine göre mutlaka açık alanlara dönüştürülmesi 

için yetkili kurumların hukuksal düzenlemeler çerçevesinde araç olarak 

kullanabileceği yöntemler;  

1) Kamulaştırma, 

2) 18. Madde uygulaması, 

3) İmar hakları aktarımı/transferidir. 

Bu düzenlemelerin uygulanabilmesi için bölgeye ait imar planlarının olması 

gerekmektedir. Bu planlar üzerinde ilgili kurumlarca (DSİ, İl Su ve Kanalizasyon 

İdareleri) projelerine uygun çizilmiş dere, dere koruma bantları ve taşkın alan 

sınırları çizili olmalıdır [37]. 

Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamu yararı kararının ilgili kurumlarca alınması ve 

onaylanması veya Bakanlıkça kabul edilmiş projesi olması gerekmektedir. 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu, dere ve dere yataklarında bulunan yapı ve şahıs 

parsellerinin temizlenerek bölgede taşkın riskinin azaltılması amacıyla kullanılan en 

etkin yöntemdir. Bölge genelinde taşkın riskinin ötelenmesi, herkes için sağlıklı bir 

çevrede yaşama anayasal hakkı olması sebebiyle taşkının etkilediği bölge olan taşkın 

alanının kamulaştırılmasında kamu yararı açıktır. Fakat bütün bir taşkın alanının 

sadece kamulaştırma ile açık mecralara dönüştürülmesi ekonomik maliyetler bazında 

uygulanabilir gözükmemektedir. Bu sebeple sadece dere yataklarında 

kamulaştırmaya gidilmektedir.  
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Kamulaştırma ile elde edilebilecek açık alan miktarının az olması 3194 sayılı imar 

kanununun 18. Maddesi uyarınca özellikle taşkın alanında kalıp kusurlu 

taşınmazların düzenleme ortaklık payı ile %40’ının re’sen kamu eline geçmesine 

olanak vermektedir. 18. Maddenin uygulanabilmesi için uygulama yapılacak 

parsellerde daha önceden D.O.P. ile imar uygulaması yapılmamış olması 

gerekmektedir [19]. Buradan anlaşılacağı üzere 18. Madde uygulaması ile taşkın 

alanları içerisinde kalan genellikle yapılaşmamış alanlarda uygulama 

yapılabilecektir. 

2 Kasım 1985 gün ve 18916 mükerrer sayılı İmar Kanununun 12. maddesi uyarınca; 

“Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 

ifade edilen maddenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenleme yapılmış olup, bu 

yönetmeliğin 10/3 maddesinde “düzenleme ile oluşacak parsellerin mümkün mertebe 

aynı yerdeki veya yakınındaki parsele tahsisi sağlanır”, hükmüne yer verilmiştir [45]. 

Ancak hak sahiplerine aynı yerden parsel tahsisi olanağını kaldıran zorunluluk 

durumları bulunmaktadır. Özellikle taşkın alanlarında özel mülkiyete konu olan 

birçok parselin bulunması ve bu alanların planlarda kamuya ait açık alanlara 

dönüştürülmesini kolaylaştırmak amacıyla bu parsellerin aynı yerden verilmesi 

teknik olarak mümkün olmayabilmektedir.  

İmar kanununun 18. madde uygulaması ile taşkın alanlarının üzerindeki mülkiyetin 

sonlandırılarak arazi kullanımının dönüşümünü sağlamak mümkün gözükmekte, 

ancak taşkın alanının boyutuna göre açık alan olarak kamu eline geçişini sağlamak 

oldukça zorlaşmaktadır. Taşkın alanlarına bitişik bölgelerde D.O.P. oranı imar 

planının diğer bölgelerine göre oldukça farklı çıkabilir. Bu farklılık 18. madde 

uygulamasını teknik olarak imkânsız hale getirebilmekte, uygulamanın iptaline yol 

açacak unsurların artmasına sebep olabilmektedir [45]. 

Özetle kamulaştırmada kimin, neden, nasıl kamulaştıracağı belirsizleşmekte iken 18. 

Madde uygulamasının zorluğu ve tek parselde iptal kararının tüm uygulamanın 

iptaline sebep olabilme riski, yerel yönetimlerce taşkın alanlarının 18. Madde 

uygulama sınırı dışında bırakılmasına neden olmaktadır. Bu sebeplerle yapılaşmış 

alanların dönüştürülmesinde imar hakkı transferi/aktarımı alternatif bir araç olarak 

ortaya çıkmaktadır.  
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İmar hakkı transferi, 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ve 6306 Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile uygulama yönetmeliğinde kavram 

olarak geçmektedir. Fakat hukuki düzenlemelerde adı geçmesi dışında, kavrama 

ilişkin yasal mevzuatta bir tanım bulunmadığı gibi uygulamanın ne şekilde 

yapılacağına dair yönlendirici bir düzenleme de yoktur. Bunun yanı sıra uygulamada 

yetkili kurumlar belirtilmiştir. Ancak imar hakkı transferini uygulamada yasal 

prosedür belli değildir [45-47]. 

İmar hakkı transferi ya da aktarımında amaç, dönüşümü ve korunması gerekli 

alanlarda, var olan imar hakkı veya imar baskısı altında oluşabilecek potansiyel imar 

haklarının, bir başka projeye veya bu hakkın menkul kıymet hakkına dönüşümünün 

sağlanmasıdır. Özellikle deprem riski olan kritik alanların boşaltılarak mevcut imar 

haklarının başka alanlara veya projelere transferi ile gecekondu ve kent merkezindeki 

çöküntü alanlarının dönüşümünde kullanılabilir [45]. Tüm bu anlatılanlara büyük 

resimden bakmak için Çizelge 3.8’de verilen özete bakmak yerinde olacaktır. 
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Çizelge 3.8 : Taşkın alanlarında düzenlemeye ilişkin hukuksal araçların değerlendirilmesi [37]. 

Hukuki Araç Dayandığı 

Kanun/Kararnâme 

Yetki Uygulama Yeri ve Yöntemi Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Uygulanabilmesi için Gereken 

Koşullar 

Kamulaştırma 2492 Sayılı 

Kamulaştırma Kanunu 

İl Özel İdareleri, 

Büyükşehir 

Belediyeleri, 

Belediyeler 

Dere, dere yatakları ve mutlak 

koruma bantları; 

a-Yapılaşmış alanlarda 

b-Yapılaşmamış alanlarda 

Kim/Neden/Nasıl kamulaştıracak? Belirsizlik 

ortamı vardır. 

Kamu yararı kararının çıkarılması, 

kamulaştırma planı olması ve ilgili 

kurumlarca projelerine uygun 

çizilmiş dere, dere mutlak koruma 

bantları ve taşkın alan sınırları çizili 

onaylı imar planları olmalıdır. 

Büyük alanlarda uygulanması ekonomik 

olmaduğı için taşkın alanı içerisindeki risklerin 

aynı derecede olmaması sebebiyle kaynakların 

akılcı kullanımı açısından uygun olmayabilir. 

18. Madde 

Uygulaması 

3194 Sayılı İmar 

Kanunu, 648 Sayılı 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın Teşkilat 

ve Görevleri Hk. KHK. 

Belediyeler, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

Taşkın alanları içerisinde; 

a-Yapılaşmış alanlarda 

b-Yapılaşmamış alanlarda 

Taşkın alanlarına bitişik bölgelerde D.O.P 

oranının diğer bölgelere oranla yüksek çıkması 

18. madde uygulamasını teknik olarak imkânsız 

hale getirmekte ve 18. madde uygulamasının 

iptaline yol açacak unsurları oluşturmaktadır.  

Önceden 18. madde uygulaması 

görmemiş alanlarda uygulanabilir. 

D.O.P oranının dengelendiği ve 

uygulanabilirliliği ön planda olan 

bir uygulama planının oluşturulması 

gereklidir. 

Parsellerin D.O.P ile %40’ı 

re’sen alınarak kamu 

mülkiyetinde, açık mecralara 

dönüştürülebilir. 

İmar Hakkı 

Transferi 

Direkt ilgili bir kanun 

yok, 648 Sayılı Çevre 

ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın Teşkilat 

ve Görevleri Hk. KHK. 

ve 6306 Afet Riski 

Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hk. 

Kanun 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 6306 

Sayılı Kanuna 

göre ÇŞB., 

Büyükşehir 

Belediyeleri, İlçe 

Belediyeleri, 

TOKİ 

Taşkın alanları içerisinde; 

a-Yapılaşmış alanlarda 

b-Yapılaşmamış alanlarda 

Yöntem: 

İmar planları kapsamında 

bütüncül, kentsel dönüşüm 

bağlamınca parçalı 

Uygulamaya ilişkin yöntem, hukuki boyutta 

tanımlanmamıştır. İmar planlarında üst ölçekte 

tanımlanmış transfer bölgelerinin yaratılmamış 

olması uygulama planını zora sokmaktadır. 

Kentsel dönüşüm bağlamında 6306 sayılı kanun 

uyarınca riskli alan olarak tanımlanarak rezerv 

yapı alanı olarak tanımlanan alanlara taşınmalıdır. 

Ancak kamuya ait arazilerin kısıtlılığı sebebiyle 

riskli alanların boşaltılması yönelik rezerv yapı 

alanlarının teminini zorlaştırmaktadır. 

İmar planlarında üst ölçekten 

itibaren tanımlanmış transfer 

bölgelerinin oluşturulması. İmar 

hakkı transferine ilişkin sertifika 

oluşturulması. 
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Sonuç olarak taşkın alanlarında düzenlemeye ilişkin hukuksal araçlar bu alanların 

boyutu, risk derecesi, mülkiyet yapısı ile mevcut fonksiyon ya da yapılaşma 

durumuna göre gerektiği yerde uygulanabilir. Fakat bu alanların dönüşümünde etkili 

olan en önemli unsurun sürdürülebilir arazi kullanım ve kentsel gelişme yaklaşımı ile 

hazırlanan bir imar planının varlığı olduğu unutulmamalıdır [37]. 
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4.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak yukarıda tüm anlatılan ve çizilen çerçevede gösterilen bütün hususlar 

hakkında çeşitli öneriler sunulmuştur. Bunlar şu şekilde söylenilebilir; 

Her şeyden önce altyapı ve dereler bir bütün halinde ele alınmalı ve tek yönetim 

altında toplanmalıdır. Bugün devletin ve belediyenin farklı kurumlarının birbirinden 

bağımsız şekilde altyapı ve dere ıslah çalışmaları yaptıkları bilinmektedir. DSİ’nin 

sorumluluğunda olan bir derenin ıslahı, DSİ ve DSİ ile ıslah konusunda mutabakata 

varan kurumun görüşü alınmadan yapılmaktadır. Çoğu zaman birbirinden bağımsız 

ve dolayısıyla koordinasyonsuz çalışan bu kurumların ortak bir yatırım programı 

bulunmamaktadır. Dereler ve altyapıdaki sorunların ciddiyeti öncelikle iyi bir şekilde 

etüt edilmeli ve kalıcı çözümlere gidilmelidir. 

Dere ıslah projelerinden önce, dereler atıksulardan arındırılmalıdır. Evsel ve endüstri 

atıkları kontrolsüz bir şekilde derelere karıştığı sürece yapılan ıslah çalışmaları 

istenilen sonucu vermeyecektir. 

Islah edilen derelerin, sağ ve sol sahillerinde olmak üzere iki adet atıksu kollektör 

hattı teşkil edilmeli ve mevcut atıksu şebekesi bu kollektörlere mansaplanmalıdır. Bu 

sayede derelere, atıksu hatlarının bağlanmasının önüne geçilmiş olacak ve çevre 

sağlığı temin edilmiş olacaktır.  

Mevcut durumda birçok yerde, atıksu hatlarına yağmursuyu drenaj suları 

mansaplanılmış durumdadır. Bu; yoğun yağışlı bir zamanda atıksu hatlarının kapasite 

aşımına uğramasına neden olup, hem taşkınlara sebebiyet veren hem de çevre 

sağlığını tehdit eden bir unsur olarak meydana çıkacaktır. Yahut şehrin üreteceği 

atıksu debilerine göre inşa edilen arıtma tesislerine kapasite fazlası olarak gelen 

debilerin, arıtma tesisini zorlayacağı, gelen fazla debiyi arıtmadan savaklamak 

suretiyle, alıcı ortamın kirletilmesine sebebiyet verecektir. Bundan dolayı, mutlak 

suretle tüm yağmur suyu ve atıksu hatları birbirinden ayrılmalı yani ayrık sistemler 

tercih edilmelidir. 
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Mevcut haliyle ayrılmış olan atıksu ve yağmursuyu hatları korunmalıdır. Özellikle 

mahalle içlerinde yap-sat işi yapan müteahhitlerin atıksu hatlarını kendilerinin 

bağlamasına izin verilmemelidir. Şehircilik bilinci taşımayan, işinde amatör bu 

kişiler parsellerin atıksu hattını buldukları ilk gidere bağladıkları defalarca 

görülmüştür.  

Burada belediyelerin kontrol denetimsizliği göze çarpmaktadır. Örneğin; siyasi 

destek almak amacıyla, mahallelinin atıksu ve yağmursuyu şikâyetlerini çözmek için 

ihale açan belediyeler, kısıtlı bütçe ve planlama eksikliklerinden ötürü birçok hata 

yapmaktadır. Yağmursuyu mansabı bulunmayan yerleşim yerinde, imalatını 

yaptırdığı yağmursuyu hatlarını, atıksu kollektörlerine bağlamaktadır ya da bunu 

belediyeden habersiz olarak (kontrol denetimsizliği) müteahhitler yapmaktadır. 

Yahut atıksu kollektörü bulunmayan bir yerde, atıksu hatlarını, mevcut derelere 

mansaplamaktadırlar. Belediyeler siyasi otoritelerin icraat sahaları olmalarının 

yanında aslında birer kamu kuruluşlarıdır ve kamu yararına işler yapmalıdırlar. 

Atıksular arıtmaya tabi tutulmalı yağmur suları ise denize ya da göle yakın 

bölgelerde fiziksel arıtmaya tabi tutularak direkt denize ya da göle savaklanmalıdır. 

Böylece hem ıslah yapılarında hem de diğer altyapı tesislerinde oluşacak kapasite 

fazlası debilerin önüne geçilebilecektir. Yol üzerinde su toplanmalarını önlemek için 

de hendekler yapılmalı, yolu suyun zararlı etkilerinden korumak için gerekli drenaj 

sistemleri oluşturulmalıdır. 

Özellikle kent merkezlerinin dışında belde ve köylerde, dere yatakları ve kırsallarda 

inşa edilecek, tüm yapılaşmalar için de yer seçimi esnasında mutlaka jeolojik zemin 

etütleri yaptırılması şartı getirilmelidir. Bu alanlar, altyapı hizmetleri tamamlandıktan 

sonra imara açılmalıdır. 

Jeolojik zemin etüdleri yapmanın bir diğer gerekliliği de yeraltısuyu seviyesinin 

belirlenmesidir. Dere ıslah çalışmalarında mutlak suretle yeraltısuyu seviyesi 

bilinmelidir. Mutlak suretle bu bilgi, kesit planlamasında, dere koruma bantları 

teşkili ve taşkın alanı tespitinde kullanılmalıdır. 

Yan dere ve kuru derelerde sürüntü materyali ile sanat yapılarının tıkanmasını 

önlemek için, içleri zaman zaman temizlenmeli ya da beton kasisler yapılmalıdır. 

Dere yataklarında; yatak stabilitelerinin temelini bozacak ve kıyı oyulmalarına 

meydan verecek şekilde kum ve çakıl ocaklarının açılması ve aşırı malzeme alımları 
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önlenmelidir. Dere yataklarındaki kurblarda suyun akışını yönlendirecek gerekli 

mahmuzlar yapılmalıdır. 

Dere ıslah çalışmaları mansaptan membaya doğru yapılmalıdır. Dere yatak eğimleri 

dere en kesitinin her noktasında aynı olmalıdır. Aksi takdirde dere yatağının sediman 

tepelerine sahne olacağı bilinmeli, dere kesitinin de daralacağı not edilmelidir. 

Dere yataklarına yapılacak sanat yapıları dere yatağının karakteristiklerine mutlak 

suretle uymalıdır. Dere yatağı üzerinden geçen köprüler mümkün mertebe kemer 

mimarisiyle planlanmalıdır, çoğu kez derelerin bir feyezan anında burada 

yapabileceği kabarmalar hesaba katılmamaktadır, bu da büyük felaketlere sebebiyet 

verebilmektedir. Dere yatağına bir yol geçişi için menfez yapılması durumunda, 

menfezler akışın yönünü değiştirmeyecek, kesiti daraltmayacak, sürüntü madde 

oluşumunu engelleyecek şekilde planlanmalıdır. 

Yapılacak su yapılarının projelendirilmesi ve ekonomik analizinde, taşkın 

zararlarının önlenmesinde ve yerleşim politikalarının belirlenmesinde akarsu 

havzalarının taşkın özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Sanat yapıları gelebilecek 

yağışı karşılayabilecek şekilde planlanmalıdır. Bunların memba ve mansap kısmına 

suyu toplayıp yönlendirecek kanat duvarlarının yapılması şarttır [35]. 

Arazi kullanımları yetkili kurumlarca iyileştirilmeli, gereken kanun ve yönetmelikler 

çıkartılmalı, cezai müeyyideler konulmalıdır. İmar planları dışında, ikinci bir imar 

planı yoktur, dolayısıyla vatandaşın keyfi arazi kullanımları, imar tadilatlarıyla imar 

planlarına işlenmemelidir. 

Dere ıslah çalışmalarında hazırlanan arazi kullanım planları genelde planla 

aşamasında suiistimal edilmektedir. Dere kesitinin büyük çıkmamasını isteyen kurum 

ya da müteahhit, arazi kullanım planlarında yapılaşmamış alanların oranını arttırarak 

kendine göre daha ekonomik çözüm bulmaktadır. Bu durum özellikle kentleşmenin 

yoğun olduğu yerlerde büyük taşkın felaketlerine sebep olmaktadır. Örneğin Eylül 

2009’da İstanbul’da meydana gelen Ayamama Deresi taşkınında, şehirleşmenin 

(geçirimsiz arazi kullanımı) yoğun olduğu bölgelerde taşkın etkileri ve zararları daha 

fazla olmuş ve gözlemlenmiştir. 

Arazi kullanım planları esasen imar planları kullanılarak hazırlanmalıdır. Fakat 

gerçek durum böyle değildir, zira imar planlarına göre hareket eden ve gelişen hemen 

hiçbir şehir yoktur. Dolayısıyla imar planları gerçek durumu yansıtmayabilir. Arazi 
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kullanım planları; imar planı yardımıyla taslak çıkartılarak ve mutlak suretle arazi 

gezileri yapılarak mevcut durum teyit edildikten sonra hazırlanmalıdır. Aksi takdirde 

iyi niyetli bir imar planı destekçi olmaktan öteye ne yazık ki gidemeyecektir. 

Ülkemizde birçok derenin debileri ölçülüp, istatistiksel veriler elde edilmemektedir. 

DSİ’nin yaptığı ölçümler mevcuttur lâkin bunlar da belli dereler için geçerlidir. Bu 

gibi sebeplerden ötürü gerçeğe yakın taşkın debileri hesabından oldukça güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. 

Yapılacak ıslah çalışmalarında projelendirme yapılırken kati suretle 25, 50 ve 100 

yıllık taşkın debilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu değerler olmaksızın 

projelendirme yapmak sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır. Yapılan mühendislik 

yapıları beklenen faydayı veremeyecek ya da istenilen ekonomik düzeyin çok 

üstünde fiyatlara mal olacaktır.  

Yapılan analizlerde taşkın yatağı olarak tespit edilen yerlerin titizlikle bir dizi 

çalışmadan ve ayrıntılı analizlerden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin taşkın riski 

taşıyan yerler için afet planları oluşturulmalıdır. Parsel bazlı taşkın risk haritaları 

çıkarılmalı ve imar planları hazırlanırken veya yenilenirken, bu risk haritalarından 

yararlanılmalıdır. 

Belirlenen taşkın saha sınırları içinde kalan alanlarda yapılaşma kesinlikle 

yasaklanmalıdır. Taşkın saha sınırları içinde kalan konutlar bir an önce 

kamulaştırılmalı ve bu alanlar yeşil kuşak olarak yeniden planlanmalıdır. 

Ülkemizde taşkınla mücadele konusunda yasal boşluklar mevcuttur. Esas olarak, 

taşkınla mücadele için dayanak oluşturabilecek bir yasa yoktur. Su kirliliği 

konusunda olduğu gibi, havza koruma bölgelerinde de benzer şekilde, taşkın koruma 

bölgelerinin tanımlanmalı ve buna göre bu bölgelerde özel önlemler alınmalıdır. 

Taşkın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla yapısal önlemlerle birlikte, erozyon 

kontrolü, bitki örtüsünün geliştirilmesi, taşkına maruz bölgelerde yerleşim ve arazi 

kullanımının sınırlandırılması gibi yapısal olmayan önlemler de dikkate alınmalıdır 

[35]. 

Dere yatağı kavramının sadece derenin aktığı yer olmadığının, taşkın alanını da 

kapsadığının kesinlikle bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmelidir. 
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Havza memba ve mansabı ile bir bütündür. Bu sebeple ıslah projeleri, havza bazında, 

memba‐mansap ilişkileri dikkate alınarak hazırlanmalı, havzadaki mevcut su ve 

toprak kaynaklarının, ekosisteme en az zararla kullanımını öngören “Bütünleşik 

Havza Yönetimi”nin uygulanması sağlanmalıdır. Bütüncül havza planlama, yönetim 

ve uygulamasını sağlayacak yasal altyapı oluşturulmalıdır. 

Bütüncül havza planlama, yönetim ve uygulamasını sağlayacak yasal altyapı 

oluşturulmalıdır. 

Entegre havza ıslahında koordinasyonu sağlayacak makam belli değildir. Bu itibarla 

ekonomik kayıplar oluşmakta ve zaman kaybına yol açılmaktadır. Havza 

yönetiminde, havzada yaşayanların farklı talep ve beklentileri olan insanların etkin 

katılımını da sağlayan “Katılımcı Yaklaşım” prensibinin benimsenmesi 

gerekmektedir [48]. 

İlgili kurumlar tarafından yapılan çalışmaların genelde lokal bazda ve derelerin şehir 

içindeki bölümlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Esas olarak sel havzaları bir 

bütündür ve havza yönetimi çalışmalarına yer verilmelidir. Önlemler derelerin üst 

havzalarında yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 

Meteorolojik ve hidrolojik mevcut veri sistemleri incelenmeli, ölçüm ağları 

genişletilmeli, veriler uydu/telefon hatları ile gerçek zamanlı olarak kurulacak bilgi 

merkezlerine iletilmelidir. Doğal ve insan kaynaklı afet yönetim modellerinin 

geliştirilmesi, meteorolojik ve hidrolojik afet öngörü ve uyarı sistemleri uygulamaya 

geçirilmelidir. 

Konuyla doğrudan ilgili kurumlar arasında koordinasyon eksiklikleri göze 

çarpmaktadır. Bu kurumlar çalışmalarını, koordinasyonlu olarak, ortak biçimde ve eş 

zamanlı olarak sürdürmelidir. 

Büyükşehir ve diğer belediye sınırları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan taşkın 

kontrol tesislerinin işletilmesi ve akarsu yataklarının korunması, ilgili görev, yetki, 

denetim esas ve usulleri ile gerekli hizmetlerin kurumlar arası görev dağılımı ile ilgili 

düzenlemeler yapılmalıdır [35]. 

Birçok kamu çalışanı ve yöneticisi ihale kanunundaki şartlardan ve 

kamulaştırmalardan şikâyet etmektedir. Derelere gereken çözümün ivedilikle 

yapılması için derelerin afet kapsamına alınmasını önermektedirler. Böylece afet 
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kapsamına ayrılmış bütçeler ile kamulaştırmalar yapılarak, projelerinin bürokratik 

engellere takılmadan hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceğini belirtmektedirler [7]. 

Bilindiği üzere bir yerde mülkiyet kadastro ile başlar. Dere yataklarındaki çarpık 

kentleşmeler ve kullanımlar mülkiyet ve planlamayla alakalı problemlerdir. Kadastro 

zamanında yapılan hatalar, hazinenin kendi malına sahip çıkmaması, 

mevzuatımızdaki çarpıklıklar, bu tip kullanımların oluşmasına sebep olmuştur. 

Bu alanlar kıyı kanunumuzda belirlenen gâyeler doğrultusunda tarımsal amaçlı, 

turizm ve dinlenme tesisleri, piknik ve spor alanları şeklinde değerlendirilerek 

kullanılmalıdır. 

Mülkiyet ve dere yataklarından yararlanma konuları hakkında mevzuattaki 

çarpıklıklar yukarıda söylenmişti, bu çarpıklıklar ivedilikle düzeltilmelidir. 

Deniz, göl ve kıyıların doğru bir şekilde kullanılması için, 3402 sayılı Kadastro 

Kanunu’nun 16/c maddesinde belirtilen akarsuların kapsamı değiştirilmelidir. Kıyı 

kenar çizgisi tespit komisyonları deniz, göl ve akarsuların kıyı kenar çizgilerini 

hatasız belirlemeleri gerekmektedir [1]. 

İmar planları hazırlanırken kurumlardan alınan görüşlere mutlak suretle uyulmalıdır. 

İmar planlarında bulunan plan notları suiistimal edilmemeli ve harfiyyen 

uyulmalıdır. Planda gösterilen hususlar, plan notları ile kadük bırakılmamalıdır. İmar 

planları dere ıslah çalışmalarının bel kemiğini oluşturmalıdır. 

İmara açılmış veya açılacak alanlarda ve gecekondu bölgelerinde ıslahı henüz 

yapılmamış akarsu yataklarında taşkın önleyici tesislerin DSİ tarafından 

projelendirilmesi veya belediyelerce hazırlanan projeler hakkında DSİ’nin ve ilgili 

kurumların görüşü alınmalıdır. 

Yerel yönetimlerce düzenlenen imar planlarının çeşitli kararnamelerle tespit ve ilan 

edilen taşkın alanlarını göz önüne alarak hazırlanması, dere yataklarına ve taşkın 

tesislerine müdahale edecek uygulamalar engellenmelidir [35]. 

Taşkın alanlarında planlama işi taşkın risk haritaları olmadan yani risklerin 

tanımlanmadığı bir belirsizlik ortamı oluşturmakta ve doğru planlama yaklaşımına 

ulaşmada sıkıntılar yaratmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan planlama ilkeleri 

risklerin maksimum kabul edildiği bir yaklaşımı zorunlu kılmakta ve planlanın 

uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. 
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Günümüz planları, mülkiyet bazında problem çözülmediği sürece planda yapı yasaklı 

alan denilerek sadece yeni yapıların engellenmesini sağlamakta fakat alandaki 

mevcut yapılar için çözüm getirmemektedir. Bu alanlardaki mevcut yapıların bina 

ömürlerini doldurana kadar devam edeceği gerçeği yerel yönetimlerin bu yapılarda 

her türlü onarıma izin vererek problemin çözümüne gidilmesine engel olması ile 

sonuçlanabilmektedir. 

Yapılaşmamış alanlarda ise yönetimlerce bu alanlarda yapılaşma baskılarına karşı 

planlar doğrultusunda kararlılık gösterilmelidir. Risk düzeylerine göre bu alanların 

mümkünse planlarla belirlenen transfer bölgelerine aktarılması sağlanmalıdır. [37]. 
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