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ÖZ: Yeryüzünde insanlar doğal afetler ile sürekli olarak karĢı karĢıya kalmaktadır. Ülkemiz doğal
afetlerin en sık yaĢandığı ülkelerden biridir. Doğal afetler sadece toplum ve çevreyi değil aynı zamanda
kültürel varlıklarımızı da olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi sahip olduğu
iklim özellikleri, jeolojik yapısı ve tarım arazilerinin varlığı nedeni ile doğal afet olma riski yüksek bir
bölgedir .Bu özellikler bölgede sıklıkla heyelan, sel ve taĢkın gibi doğal afetlerin oluĢumunu
tetikler . Bu çalıĢmada Doğu Karadeniz Bölgesi çalıĢma alanı seçilmiĢtir. Yöre engebeli bir araziye
sahiptir. Akarsular genellikle kısa boylu, yamaçlar dik ve vadi tabanları dardır. ġiddetli yağıĢlardan
sonra yüzeysel akıĢa geçen sular hızla vadi tabanında toplanır ve ani su baskınlarına sebep olur.
Ülkemizin en fazla yağıĢ alan bölgesi olan Doğu Karadeniz Bölgesinde heyelan, kaya düĢmesi, taĢkınlar
ve orman yangınları nedeniyle çok sayıda doğal afet meydana gelmektedir. Bölgenin afet risk haritası
hazırlanarak doğal afet zararlarının en düĢük düzeye inmesi, can ve mal kayıplarının azaltılabilmesi ve
problem oluĢturan çarpık yapıların düzeltilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Afet Yönetimi, Afet risk haritası, Coğrafi Bilgi Sistemi, Doğal Afet, Kütle
hareketleri, Ġklim
Abstract: On the earth people often face with natural hazards. Our country is one of the countries where
these natural hazards often occur. Eastern Black Sea Region has been selected as stuy area. Eastern
Black Sea Region have climate features, geologgical structure and the presence of agricultural land a
high risk of landslide disaster arera. In the regions, the lenghts of creeks are short and their valley‟
slopes are step and their bottom are narrow. Fort that reason the flood waters immediately gather in the
bottoms of walley, and cause flash food. The natural hazards ocur in the Eastern Black Sea Region every
year and they cause lost of lives and proporties.In addition , sometimes rain sroms occur in the region,
and daily maximum rainfall can exceed 100 mm. We must immediately produce the natural hazard risk
maps of investigation area, and prevent illegal constructions.
Keywords: Disaster Management , Disaster risk map, Geographic Information System ,Natural Disaster,
mass-movdments, Climate

1. GĠRĠġ
En genel tanımıyla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal yasamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları
etkileyen doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara doğal afet denilmektedir
(ERGÜNAY, 2000). Ġnsanların yasadıkları çevrede meydana gelen doğal olaylardan haberdar
olmaları, bunları nedenlerine kadar ayrıntısı ile tanımaları ve bu olayların tekrarı neticesinde
bunlardan hiç etkilenmeme veya en az oranda etkilenmelerine imkan tanıyan çalıĢmaların
tümüne Afet Yönetimi denmektedir (Karakuyu ve Demirci, 2004) (Foto 1, 2).
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Foto.1: Rize il Afet Koordinasyon merkezinin doğal afet( sel ) sonucunda maruz kaldığı durum
(Medikal Kurtarma Ekipleri)

Kaynak: Rize AFAD

Çok aĢamalıdır; çünkü zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım,
iyileĢtirme ve yeniden inĢaat safhaları vardır Doğal Afet Çok katmanlıdır; çünkü uluslararası
kuruluĢlar, devlet, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri,
Ģirketler, bireyler, bu sürecin belirli noktalarında yer alırlar. ( Yomralıoğlu, 2000)
Foto 2: TaĢkın sonucu meydana gelen doğal afet zararı (Salı, 17 Temmuz 2012 11:22 Rize

Kaynak: R. YURT

Ülkemiz, Coğrafi konumu ve jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri nedeniyle zaman
zaman doğal felaketlerle karsı karsıya kalmaktadır. (Foto 1, 2 ,3 ). Doğal afet yönetimi birçok
kurum ve kuruluĢun bir arada çalıĢmasını gerektiren çok etmenli bir süreçtir.
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Foto 3: ÇalıĢma bölgesinde meydana gelmiĢ kütle hareketi ( heyelan)‟ın oluĢumu

Kaynak: KTU Gis Lab

Doğal Afetler, ülkemizde, genellikle bir afet olayından hemen sonra uygulanan
“kurtarma ve ilk yardım, iyileĢtirme ve yeniden inĢa” gibi anlık olağan üstü çalıĢmalar
olarak görüldüğünden, afet iĢlevleri bir anlamda afet sırasından yapılan çalıĢmaların baĢarısı
veya baĢarısızlığı ile değerlendirilmektedir.
Oysa afetlerin nedenleri araĢtırılarak, fiziksel, sosyal ve ekonomik olguları içeren,
nüfus, kentleĢme ve sanayileĢmeye yönelik bölgesel bazda afet içerikli çevre düzen planları
önceden geliĢtirilmelidir (Yomralıoğlu, 2002). Günümüzde bu tür iĢlevleri yerine getirmek
üzere, bilgilerin toplanıp iĢlenmesi ve kullanılır hale dönüĢtürülmesi için Coğrafi Bilgi
Sistem (CBS) yaklaĢımları mevcuttur.
Foto. 4. Araklı'da (Trabzon )Heyelan 2 Ölü

Kaynak: Haber53.com

CBS, uydu, plan vb değiĢik kaynaklardan toplanan harita tabanlı verilerin,
bilgisayar ortamlarında derlenerek uygun veri tabanları Ģeklinde kullanıcıya
sunulmasını sağlayan teknolojik sistemlerdir (Heywood, 1998; Longley vd, 2001, Reis,
2005 ). Doğal afet yönetimi birçok kurum ve kuruluĢun bir arada çalıĢmasını gerektiren çok
etmenli bir süreçtir. Bu süreçte; afet öncesinde, sırasında ve sonrasında CBS ile birçok veri
katmanı iĢlenip, akıllandırılmıĢ haritalar olarak düzenlenip, afet sürecinin aksamadan
yönetilmesinde, coğrafi verilerin kullanımı, analizi ve paylaĢımı kolayca sağlanabilir.
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Ġl yönetimleri kırsal ve kentsel alanların her ikisini de kontrol altında tutarak, ilin
tamamına hükmedecek planlamalar yaparlar. Bu nedenle il yöneticilerinin sağlıklı ve doğru
kararlar alması ancak baĢlangıçta bir Coğrafi Veri Tabanı (CVT) oluĢturarak, planlamaya
dönük harita altlıklarının elde edilmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda afet yönetimi
ile, il ölçeğinde oluĢturulacak CVT’nı doğrudan iliĢkilendirmek mümkündür (Foto.5.).
Dolayısıyla, afet öncesinde, anında ve sonrasında yönetim ve planlama için, il bazlı CVT
kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ülkemizde farklı kurumların ihtiyaç duyduğu küçük ölçekli
çalıĢmalarda (1:25.000 ve yukarısı) kullanılan konumsal veri yetersizliği, bölgesel
ölçekte yapılacak olan CBS çalıĢmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Foto. 5. Doğal Afetlerden orman yangınları ve önleme çalıĢması

Kaynak: OGM

Ülkemizde bir çok kamu kurumu tarafından kullanılan temel altlıklar 1: 25000
ölçekli topografik haritalardır. Kurumlar ihtiyaç duyduğu verileri(yol, akarsu, yerleĢim
alanları, doğal kaynaklar gibi) bu haritalardan temin etmektedir. Ancak bu haritaların ülke
bazında güncellenmesi uzun bir zaman sürecinde gerçekleĢmemektedir. Kurumların
topografik harita üzerinden elde ettikleri veriler güncel olmamakta veya buradan elde edilen
bilgiler kurumların ihtiyaçlarını yeterince karĢılamamaktadır (REĠS,2003).
Foto.6. Trabzon (ÇarĢıbaĢı) ilçesinde meydana gelen doğal afet ( sel) Ģehir ulaĢımı ve Samsun-Rize
yolunu kapattı (8 ekim 2012)

Kaynak:R.Yurt
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Ayrıca bu haritaların dıĢında kamu kurumlarının doğrudan araziden
topladıkları konumsal bilgiler de bulunmaktadır. Bu konumsal bilgilerin üretiminde
kamu kurumları arasında yetki ve sorumluluk açısından belirli bir standart henüz
oluĢturulamadığından birçok veri farklı kurum tarafından aynı anda, değiĢik ölçek ve
standartta toplanmıĢtır (Reis, 2004). Bunlara ilave olarak kamu kurumlarının Genel
Müdürlüklerinin, kendi taĢra teĢkilatlarından bağımsız olarak yürüttükleri projeler
bulunmakta, bunlardan elde edilen konumsal bilgilerden ise yerel idarelerin faydalanması her
zaman mümkün olmamaktadır
ÇalıĢmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Doğu Karadeniz bölümünde doğal
afet yönetiminin afet öncesi, anında ve sonrasında etkili bir biçimde yürütülebilmesi için
gerekli olan harita verilerinin toplanması, altlıkların oluĢturulması ve uygun yerleĢim
alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz ekonomisine zarara neden olan Doğu
Karadeniz Bölüm doğal afetlerin (sel ve heyelan ) önlenmesine yönelik bilimsel temelli
araĢtırmalar yapılarak, bölgenin doğal afet yönetimi için risk haritalarının üretilerek , benzer
özellikteki diğer Karadeniz Bölgesi illeri için de bir model oluĢturulması sağlanacaktır. Tüm
bu üretim aĢamalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) gibi bilgi teknolojisine dayalı sistemler
kullanılarak karar vericilere hızlı, doğru ve sağlıklı bilgilerde sağlanmıĢ olacaktır.
2. AraĢtırma Alanı Fizki Coğrafyası ve Doğal Afet Riskleri
Doğu Karadeniz Bölümü ; kuzeyinde Karadeniz doğuda Gürcistan, Batıda
Bolaman Çayı ( Ordu), güneyinde Ardahan ,Kars ,Erzurum Erzincan illeriyle sınırlanmıĢtır
(ġekil.1.)
Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en yüksek ve en arızalı bölgelerinden biridir. Doğu
Karadeniz Bölümü Yüzey ġekilleri incelendiğinde Karadeniz Bölgesi‟nin en dağlık ve en
yüksek bölümü Doğu Karadeniz‟dir ( ġekil.2.)
ġekil. 1 .ÇalıĢma Sahası Lokasyon Haritası

Kaynak:Yurt, (2008 )

Bölümdeki dağların genel ismi Doğu Karadeniz Dağları‟dır. Ġki sıra halinde kıyıya
paralel uzanan dağlar, Batı Karadeniz‟e göre birbirine daha fazla yaklaĢmıĢtır (Atalay
vd.1997). Doğu Karadeniz Dağları hemen kıyıdan itibaren baĢlar.Yüksek kesimlerinde buzul
vadileri ve buzul gölleri bulunan bu dağlarda yükseklik 4000 m. yaklaĢır (ġekil.2A ).
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ġekil.2A. Doğu Karadeniz Bölgesi uydu görüntüsü

Kaynak: (KTU GĠSLAB,2004)

Buradaki sıra dağlar kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaĢımı güçleĢtirmiĢtir. Kıyıyı iç
kesimlere bağlayan yollar, yüksek geçitlerden geçer (ġekil. 2 .B. ).
ġekil. 2B. Doğu Karadeniz Bölgesi Yükselti Kademesi Haritası

Kaynak.(KTU GĠSLAB,2004)

Bir bütün olarak Kuzey Anadolu Dağları adı verilen dağlık kuĢak, birbirinden
birtakım depresyonlar ile ayrılan ve genel olarak birbirine paralel uzanan sıradağlar
niteliğindedir (ġekil.2A,2B,3,5,6 ).
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ġekil.3. Trabzon ili üç boyutlu topğrafya haritası

Kaynak.(KTU GĠSLAB,2004)

Bu dağların kıyı üzerinde yükselen bölümüne “Kıyı Dağları” veya “DıĢ KuĢak”,
bunun gerisinde yer alan dağlara da “Ġç Sıra Dağlar” veya “Ġç KuĢak” adı verilmektedir
(ġekil.2A, 2B, 3) Bununla birlikte, Türkiye‟yi orojenik birimlere ayıran jeologlar tarafından,
Kuzey Anadolu Dağları‟nın dıĢ sıralarPontidler” adı altında toplanmıĢtır (MTA)(ġekil.3, 4.).
ġekil.4. Doğu Karadeniz Bölümü jeoloji haritası

Kaynak.KTU GĠSLAB(2004)

Kuzey Anadolu Dağları‟nın Jeomorfolojik Özellikleri incelendiğinde yerĢekillerinin
en az 600 milyon yıllık geliĢiminin sonucudur. Türkiye 4.Jeolojik zamanda (Kuaterner)
biçimlenmiĢtir (www.biltav.org). (ġekil.4 . )
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ġekil.5. Trabzon ili potansiyel heyelan haritası

Kaynak: KTU GĠS LAB,2004)

Ülkemizde taĢkın afetleri, depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden
olan doğal afettir.
Doğu Karadeniz, heyelanların en fazla görüldüğü bölümdür
(YURT,2008),(ġekil.5.).
ġekil.6 . Çayeli ilçesi (Rize) yükselti basamakları haritası

Kaynak:KTU GĠS LAB (2005)
Bölümde heyelanların fazla olmasının nedeni; yağıĢın, yamaç eğiminin ve killi kayaçların
fazla olması ile bazı kesimlerde ana kayayı oluĢturan tabakaların yamaç eğimine paralel
uzanmasıdır. Yamaç eğimine paralel bir Ģekilde uzanan tortul tabakalar, heyelan oluĢumunu
kolaylaĢtırır (ġekil.2A,4,5,6 ,7.). Örneğin; 1988 yılında Çatak‟ta (Trabzon) meydana gelen
heyelan, önemli can ve mal kaybına neden olmuĢtur (Atalay,200 ġekil. 7).
Nitekim Rize ili yıllık ortalama yağıĢ miktarı (2323 mm) ile en fazla yağıĢ ölçülen ilidir
(Fevzi vd., 2004). Ayrıca Türkiye’nin önemli ürünlerinden biri olan fındık ve çay
bitkisinin bölgede yetiĢmesi ve yöre halkının en önemli geçim kaynağının çay ve fındık
tarımı olması, bu bitkinin kontrolsüz biçimde açılan orman alanlarına doğru
yaygınlaĢtırılması da bu bölgedeki doğal afet nedenlerinden biridir. Bununla birlikte
topografyanın eğimli yapısı ve zengin orman varlığı, uygun yerleĢim yerlerini
sınırlandırmıĢtır.

Kaynak:KTU GĠS LAB (2005)

Bölümde heyelanların fazla olmasının nedeni; yağıĢın, yamaç eğiminin ve killi
kayaçların fazla olması ile bazı kesimlerde ana kayayı oluĢturan tabakaların yamaç eğimine
paralel uzanmasıdır. Yamaç eğimine paralel bir Ģekilde uzanan tortul tabakalar, heyelan
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oluĢumunu kolaylaĢtırır (ġekil.2A,4,5,6 ,7.). Örneğin; 1988 yılında Çatak‟ta (Trabzon)
meydana gelen heyelan, önemli can ve mal kaybına neden olmuĢtur (Atalay,200 ġekil. 7).
Nitekim Rize ili yıllık ortalama yağıĢ miktarı (2323 mm) ile en fazla yağıĢ ölçülen
ilidir (Fevzi vd., 2004). Ayrıca Türkiye’nin önemli ürünlerinden biri olan fındık ve çay
bitkisinin bölgede yetiĢmesi ve yöre halkının en önemli geçim kaynağının çay ve fındık
tarımı olması, bu bitkinin kontrolsüz biçimde açılan orman alanlarına doğru
yaygınlaĢtırılması da bu bölgedeki doğal afet nedenlerinden biridir. Bununla birlikte
topografyanın eğimli yapısı ve zengin orman varlığı, uygun yerleĢim yerlerini
sınırlandırmıĢtır.
ġekil 7 .Türkiye Heyelan DağılıĢ Haritası

Kaynak:AFAD

Doğu Karadeniz Bölümünde bu olumsuz doğal koĢulların yanında insanların da
doğaya karĢı olumsuz müdahaleleri ile doğal afet riski artarak can ve mal kayıpları
artırmaktadır. Bu nedenle, bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak, doğal afetlerin tespitine
yönelik afet öncesi muhtemel riskli bölgeler belirlenip denetim altına alınmalıdır(
Harita.2.3,5,6.)
ġekil. 8. Türkiye Sel Zaraları DağılıĢ Haritası

Kaynak: (AFAD)
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Doğu Karadeniz Bölümü‟nde muhtelif zamanlarda birçok doğal afet olayı meydana
gelmiĢtir. Önsoy, 1929-2012 yılları arasında, Doğu Karadeniz'de çok sayıda heyelan, taĢkın
ve sel yaĢandığını. büyük maddi hasarların meydana geldiği 49 sel, heyelan ve taĢkında 635
kiĢinin hayatını kaybettiğini, 16 kiĢinin ise kaybolduğunu bildirdi. 83 yıllık süreçte yıllara
göre meydana gelen afetler, yerleri ve ölü sayıları yüksek miktarlara olduğu görülür.
Örneğin 2001 yılından günümüze kadar olan doğal afetler dikkate alındığında
bölgede 50‟den fazla insan yaĢamını kaybetmiĢ ve büyük maddi zararlar meydana gelmiĢtir.
Kasım 2001‟de meydana gelen doğal afet sonucunda 10 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 10 trilyon
TL değerinde maddi zarar olduğu tespit edilmiĢtir. Yine Temmuz 2002‟de benzer Ģekilde Rize
il genelinde 27 kiĢi ölmüĢ ve yaklaĢık olarak 14 trilyon TL‟lik ekonomik kayıp tespit
edilmiĢtir (Yomralıoğlu, 2005). Tüm bu olaylar dikkate alındığında Rize ili ve çevresinde
sürekli olarak doğal afetlerin tekrarlandığı görülmektedir.
3. Yöntem
Bu bölümde Doğu Karadeniz Bölümü için doğal afete yönelik konumsal veri
altyapısının oluĢturulmasında ve risk haritası ile uygun yerleĢim yerlerinin tespitinin
yapılmasında izlenecek yöntem açıklanmıĢtır. Doğu Karadeniz kıyıları , yıllık ortalama
yağıĢın yüksekliği ile dikkat çeker. Bu kıyıların bir baĢka özelliği ise, yağıĢ miktarının kısa
mesafelerde gösterdiği büyük farklardır. Rize‟nin yıllık yağıĢ ortalaması 2337 mm olmasına
karĢılık Rize‟den ancak 74 km batıda bulunan Trabzon‟da bu miktar 833 mm‟ye düĢmektedir
( Sözer,1990),(ġekil.9A ve D ).
ġekil. 9A. AraĢtırma sahası istasyonlarının ( 1970-2011) dönemine ait yıllık yağıĢların değiĢimi

Kaynak.DMĠ

Doğu Karadeniz Bölümü‟nde kıyıdan itibaren yükseltinin hızla artması, yamaç
eğiminin fazla olması yağıĢların bol ve etkili görülmesine neden olmaktadır (Yurt,1991).
Bölümde topografya kıyıdan itibaren hemen yükselmekte ve 2000- 2500 m „ye ulaĢmaktadır
(Yurt,1993).
Gürcistan sınırından baĢlayıp batı istikametinde Trabzon-Sürmene‟ye kadar
uzanan bol yağıĢlı bir alan geçilir ve Rize‟de en yüksek seviyesine ulaĢır( ġekil 9B ve D ).
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ġekil. 9B. AraĢtırma sahası istasyonlarının ( 1970-2011) dönemine ait yıllık yağıĢların değiĢimi

Kaynak.DMĠ
ġekil. 9C. AraĢtırma sahası istasyonlarının ( 1970-2011) dönemine ait yıllık yağıĢların değiĢimi

Kaynak.DMĠ

Rize‟den sonra sırasıyla; Artvin-Hopa‟da 2097mm, Rize-Çayeli‟nde 2070mm „dir.
(ġekil .9D ). Daha sonra 74 kilometre uzakta bulunan Trabzon‟da yağıĢlar Rize istasyonunun
1/3‟üne azaldıktan sonra ( 833mm ), tekrar artıĢ göstererek Trabzon-Vakfıkebir‟de 1310
mm‟ye ulaĢır (ġekil9 D).
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ġekil.9D.AraĢtırma sahasının yağıĢ haritası

Kaynak: YURT,(2007)

Giresun ve Ordu dolaylarında yüksek kalan yağıĢ deltalar arasında 1000 mm‟nin
altına iner ve bu düĢüĢ kuzeybatıya doğru gittikçe daha da hissedilir( AğdaĢ, 2001 ) (
ġekil.9D.).
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Doğal afetler can ve mal kayıplarına neden olarak, insanların sosyal ve ekonomik
kayıplarına sebep olmaktadır. Doğal afet risklerinin önceden belirlenmesi ve buna göre baĢta
yerleĢim yerleri olmak üzere diğer kentsel donatı ve bayındırlık alanlarının planlaması risk
tehdidini azaltacaktır. GeniĢ alanları kapsamına alacak çalıĢmalar, konumsal bilgi
envanterleri, raster/vektör tabanlı çok yönlü geniĢ hacimli veriler içerirler. Kurumlar ihtiyaç
duyduğu verileri(yol, akarsu, yerleĢim alanları, doğal kaynaklar gibi) bu haritalardan
temin etmektedir(ġekil.10. ) Ancak bu haritaların ülke bazında güncellenmesi uzun bir zaman
sürecinde gerçekleĢmemektedir. Kurumların topografik harita üzerinden elde ettikleri veriler
güncel olmamakta veya buradan elde edilen bilgiler kurumların ihtiyaçlarını yeterince
karĢılamamaktadır (Reis,2003).
Ayrıca bu haritaların dıĢında kamu kurumlarının doğrudan araziden topladıkları
konumsal bilgiler de bulunmaktadır. Bu konumsal bilgilerin üretiminde kamu kurumları
arasında yetki ve sorumluluk açısından belirli bir standart henüz oluĢturulamadığından birçok
veri farklı kurum tarafından aynı anda, değiĢik ölçek ve standartta topla nmıĢtır (Reis, 2004).
ġekil. 10. Örnek taĢkın risk haritası planlanması
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Bunlara ilave olarak kamu kurumlarının (merkez teĢkilatları )
Genel
Müdürlüklerinin, kendi taĢra teĢkilatlarından bağımsız olarak yürüttükleri projeler
bulunmakta, bunlardan elde edilen konumsal bilgilerden ise yerel idarelerin faydalanması
her zaman mümkün olmamaktadır. Turkiye‟de bugün hava Ģartlarını, iklimi,
nehirlerimizdeki ve göllerimizdeki su seviyelerinitakip edip sele, “sel”; cığ‟a, “cığ”;
kuraklığa,“kuraklık” demek, onları izlemek ve onceden haber vermekle gorevli herhangi bir
kurum veya kuruluĢumuz bulunmamaktadır (Kadıoğlu,2007). Örneğin taĢkın risk haritası
(ġekil10,11.) oluĢturularak doğal afet planlaması yapılabilir. Doğal Afetler sonucu ortaya
çıkan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine önceden tedbir alınmasına olumlu katkı
sağlanmıĢ olacaktır.
Bu nedenle, konumsal veri tabanlarının çevresel uygulamalarda kullanılması
kaçınılmazdır. Söz konusu veri tabanları çevre amaçlı çalıĢmalara altlık oluĢturarak, özellikle
üst ölçek planlamada karar vericilere yardımcı olurlar. Doğu Karadeniz Bölümü (Rize ve
Trabzon ve Giresun ili )‟nde hatta tüm Karadeniz Bölgesinde doğal afet bilgi sistemi
altyapısının oluĢturulması, doğal afet risklerinin önceden belirlenmesini sağlayarak, herhangi
bir yerde afet yaĢanması durumunda sağlıklı planlama yapılabileceği için can kayıplarının
önlenmesi yada azaltılması mümkün olabilecektir. Bunun yanında yerleĢim yerlerinin doğal
afet risk haritası dikkate alınarak planlanacağından mal kayıpları da en aza inecektir. Böylece
ekonomik bir kazanç ile ölçülemeyecek derecede önemli olan insan hayatının korunmasını
sağlamıĢ olacaktır.
ġekil .11. Örnek taĢkın yatağı

Örneğin 7 Ağustos 1998 tarihinde Doğu Karadeniz Bölümünün büyük kısmında
etkili olan taĢkın olayları, Hopa istasyonunda “maksimum” olarak kayıtlara geçen yağıĢlar
sonrasında meydana gelmiĢtir. GeniĢçe bir alanda etkili olan bu taĢkınlar en büyük yıkımı
Trabzon’un BeĢköy beldesinde yapmıĢ ve heyelanların da meydana geldiği olayda 43 kiĢi
yaĢamını yitirmiĢtir. Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi, topoğrafik ve hidro-meteorolojik
özellikleri bakımından, sel felaketleri açısından, her zaman hassas bölge konumundadır
(ġekil.11.)
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Her kentin kendine özgü afet risk faktörü var. Örneğin Karadeniz Bölgesi'nde
ormanlık alanların içine fındık alanları açılması, sel ve heyelan riskini artırıyor. Topoğrafik
özellikler dikkate alınmadan yapılan kara yolları, yoğun yağıĢlarda dere yatağı iĢlevi
görerek suların alçak noktalara toplanmasını kolaylaĢtırmaktadır. Topoğrafya‟nın
kendine özgü suyu boĢaltma yolları vardır. Yağmur yağar ve su toplama çizgilerinden denize
ulaĢır. Doğal olmayan biçimde kara yollarıyla bunların önünü keserseniz, o zaman su denize
ulaĢmak yerine kara yolunu doğal nehir haline getirecek ve suyu bölgedeki en alçak noktada
toplayacak. Oralarda da göllenmeye neden olacaktır. Buraların tespit edilip suyun denizle
buluĢmasını sağlayacak önlemlerin alınması, kentte su altında kalacak çukur bölgelerde
gerekli düzenlemelerin yapılması Ģarttır.'' Kutoğlu, ''Farkında olmadan Karadeniz yükseliyor.
Dolayısıyla deniz kıyısındaki mühendislik yapılarımız gelecek on yıllar için de tehdit
altındadır. Karadeniz'in okyanuslara göre çok daha hızlı yükselmesi bölgedeki kıyı kentleri
için gelecekte risk faktörü olacaktır.
Deniz kıyısındaki risk haritalarının da oluĢturulması gerekiyor. (Foto.6 .)
Karadeniz'de 3.5 ile 4,5 milimetre tespit edilmiĢ yükselme söz konusudur.. Ġngiltere hükümeti
denizlerdeki yükselmeleri düĢünerek gelecekte kıyı kesimlerine kara yolu ve benzeri yapılar
yapmama kararı aldı. Karadeniz'in yükselmesi böyle devam ederse 10 yıl sonra deniz 5
santimetre yükselecektir. Böylece su 5 metre daha içeri girecek. Bu verilere göre, Karadeniz
sahil yolunun ne kadar risk altında olduğuna yönelik de simülasyon çalıĢmaları
yapılması gerekir.'', Karadeniz'in Artvin'e kadar yoğun yağıĢ durumunda her an selle
karĢılaĢabilineceğini sözlerine ekledi (Kutuoğlu,2009).
Foto.6 . Yapımı 20 yıl süren ve 5 milyar dolar harcanan Karadeniz sahil yolunu sel olayından sonraki
görünümü

Kaynak: (Kutuoğlu,2009).

Bütün doğal afetlere tedbir alınarak can ve mal kaybının en aza indirilmesi
mümkündür. Afetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma faaliyetleri her ne kadar
önemli olsa da sosyal etkileri ve ekonomik kayıpları önlemek oldukça güçtür. Bu nedenle,
afet öncesi potansiyel risk taĢıyan bölgelerin belirlenmesi ve buna göre tedbirlerin önceden
alınması ve hazırlıkların buna göre yapılması gerekmektedir. Özellikle yerleĢim yerleri afet
riski altında olmayan alanlar dikkate alınarak belirlenmelidir.
GeniĢ alanları kapsamına alacak çalıĢmalar, konumsal bilgi envanterleri,
raster/vektör tabanlı çok yönlü geniĢ hacimli veriler içerirler. Bu nedenle, konumsal veri
tabanlarının çevresel uygulamalarda kullanılması kaçınılmazdır. Söz konusu veri tabanları
çevre amaçlı çalıĢmalara altlık oluĢturarak, özellikle üst ölçek planlamada karar vericilere
yardımcı olurlar. Heyelan, sel ,taĢkın riskinin çok olduğu çalıĢma sahasında potansiyel
doğal afet alanları belirlendikten sonra, kentsel yerleĢime ve bayındırlık faaliyetlerine
uygun bölgeler belirlenmelidir.Böylece, kent veya köy ölçeğinde açılacak yerleĢim
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birimlerinin ve bayındırlık faaliyetlerinin doğal afet riski olmayan alanların tespit edilmesi,
yönetimleri en büyük idari yapıyı oluĢturduğundan afet yönetimi için kurulacak CBS destekli
veri tabanlarının il bazında kurulmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. Böylece ülke
genelinde, temel afet yönetimi ve planlama çalıĢmalarına yön vermek, bu yönde gerçekçi
politikalar üretmek ve kurumlar arası organizasyon görevlerini yerine getirmek çok
daha rasyonel olacaktır.Örneğin ODTU tarafından yürütülen Afet risk yönetimi
sertifika programı hayata geçirilebilir ( http://www.unisdr.org/we/inform/events/28185)
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'nın AFAD ile birlikte yürüteceği risk haritası önce
Türkiye genelinde yapılacak, sonra il bazında detaylandırılacak. Konuyla ilgili
değerlendirmede bulunan Çevre ve ġehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, proje sayesinde
Türkiye'deki risk önceliğinin belirleneceğini söyledi. Bakan Bayraktar, "Bu çalıĢmalar
önce Türkiye ölçeğinde makro ölçekli olacak. Daha sonra da iller bazında ve ilçeler bazında
mikro ölçeklere kadar inecek. Ġstanbul'un deprem geçmiĢi var mı? Var. Bu deprem geçmiĢinin
sonucunda hasarlar var mı? Var. Yıkımlar var mı? Var. Bu konuda AFAD da çalıĢıyor. Devlet
Su ĠĢleri'nin de çalıĢmaları var, bizim de olacak. Bir ortak çalıĢma neticesinde buralar peyder
pey dönüĢtürülecek, (http://www.ekoayrinti.com/news_detail.php?id=106970) (07 Eylül
2012 / 08:56)
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