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SAMSUN VALİSİ 
Doç. Dr. Zülkif DAĞLI 

 
“Dünya coğrafyası üzerinde nerede 
bulunduğumuzun; hangi yarıküre, hangi 
kıta, hangi enlem ve boylamlar içerisinde yer 
aldığımızın sonucu olarak yeraltı ve 
yerüstünün yaşama sunduğu, doğanın ve 
iklimin de getirisi birçok güzelliğe ve onun 
yanında zorluklara yüzyıllardır tanıklık 
etmekteyiz. Bu topraklar üzerinde zorluklar 
kabul edilip ona uyum sağlanarak, hatta 
yarara da dönüştürülerek yaşana gelmiş; 
deneyimler gelecek kuşaklara aktarılmıştır. “ 
 
Günümüzde bile gördüğümüz, hissettiğimiz her 
şey sürekli olarak değişim ve hareketlilik 
içerisindedir. Yer hareketleri sonucu oluşan 
dağlar, vadiler, göller, termal su kaynakları; 
suyun etkisiyle kıyılar, deltalar, bereketli 
toprakları düşündüğümüzde, bu uyum 
içerisindeki yaşantımızın zaman zaman afetler 
nedeniyle kırılmalara uğradığını görmekteyiz. 
Ülke olarak sadece depremlerin değil, diğer 
birçok afet tehlikesinin de etkilerini yaşadığımız 
bir coğrafyada bulunuyoruz. Son dönemde 
gerçekleşen deprem afetlerinin yanında, 
özellikle küresel ölçekte gündemde yer alan 
iklim değişikliğine bağlı olarak görülen sel, 
taşkın, heyelan, kuraklık gibi afetlerle de baş 
etme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bilmeliyiz ki, 
bizler bu tehlikelerin varlığını 
değiştirememekteyiz; ancak olası afetlerde 
risklerimizi öngörerek en aza indirebilecek ve 
onların birer afete ve yıkıma dönüşmesine 

engel olabilecek yeterli güç ve potansiyele 
ülkemiz sahiptir.  Afet yönetiminin başarıya 
ulaşabilmesi için ülkemizin tüm birimleri var 
olan gücüyle çalışmaktadır. Afet yönetimi zor 
bir süreçtir; devletin büyük sorumluluk sahibi 
olduğu; ancak tek başına değil, kamu, özel 
sektör, sivil toplum, üniversite iş birliği ve 
yurttaşların katılımları ile yürütülebilecek bir 
süreçtir.  Kurumlar arası katkı ve koordinasyon 
süreçlerinde ortak yürütülecek çalışmalarla 
üstyapı ve altyapıların güçlü inşası, davranışsal 
adaptasyon, bilinçlenme ve farkındalık kazanma 
gibi olguları güçlendirerek yerelde ve ulusalda 
kapasite artırımı ile çevresel ve yaşamsal zarar 
görebilirliği daha da azaltmamız mümkündür. 
Yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi için 
bu yaklaşımı benimsememiz elzemdir. Türkiye 
bugün afet yönetimi süreçlerindeki afet öncesi 
hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası 
iyileştirme çalışmalarında önemli bir kapasite 
üretmiştir. Yapılan bu çalışmaların, bilim ve 
teknoloji ile yoğrularak daha da ileriye taşınması 
ve olası tüm afetlere hazırlıklı olunması yegane 
amaçtır. “Risk azaltma” kavramı, günümüzde 
afetlerle mücadelede en öncelikli olan konudur. 
Özellikle 2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Afet Risklerinin Azaltılması 3. Dünya 
Konferansı'nda “Sendai Afet Risk Azaltma 
Çerçevesi 2015-2030”nin kabulü ile daha 
dirençli kentler oluşturma yolunda önemli bir 
adım atılmıştır. 
 
Bu çerçeve kılavuz, afet riskinin azaltılması, 
afetlere karşı dirençliliğin artırılması ve bu 
anlamda mevcut risklerin tespit edilerek 
ortadan kaldırılmasını içeren önemli bir belge 
niteliğindedir. Türkiye'de afet yönetimine ilişkin 
yapılan çalışmaların temelinde bu öncü rehber 
de yer almaktadır. Keza yine Birleşmiş Milletlerin 
2015 tarihli Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 
Türkiye'nin de içinde bulunduğu çok sayıda 
ülke 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi 
öngörülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni 
kabul etmiştir. Bu hedeflerin “Sürdürülebilir 
Şehirler ve Topluluklar” başlıklı hedefinde 
şehirlerin ve insan yerleşimlerinin daha 
kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir 
kılınması teması yer almaktadır. Ulusal ölçekte; 
afet yönetim sistemimizin çatı belgesi olan 
Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı(TAYSB), Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 
(TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), 
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Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES), 
Afete Hazır Türkiye gibi proje ve belgeler 
yapılan diğer çalışmalardır. Bu çalışmalar zaman 
zaman uluslararası platformlarda da 
sunulmaktadır. Örneğin 2019 yılında Afet 
Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu'nda 
“2015-2030 Sendai Afet Risklerinin Azaltılması 
Çerçevesi” doğrultusunda bir izleme ve 
değerlendirme niteliğindeki toplantıda 
ülkemizin yaptığı çalışmalar değerlendirilmiştir. 
Yine bir diğer çalışma olan Türkiye Afet 
Risklerini Azaltma Platformu'nun kuruluş amacı; 
afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke 
düzeyinde tehlikeleri önlemek, toplumun 
duyarlılığını artırmak, risk azaltma çalışmalarının 
her düzeyde plan, politika ve programlarla 
birleştirilerek sürekliliğini sağlamak olmuştur. 
Bu platformda ulusal ve uluslararası kişi ve 
kurumlar katılımı, tecrübeleri ve bilgi birikimiyle 
çalışmalara yol gösterebileceklerdir. Türkiye, 
ilgili kanun maddelerindeki görevleri yerine 
getirmek, 11nci Kalkınma Planı hedeflerine 
ulaşmak, ildeki afet risklerini belirlemek ve 
belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal 
kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla İl Afet 
Risk Azaltma Planları (İRAP) çalışmalarını 
başlatmıştır. Ulusal ölçekte yapılan Türkiye Afet 
Risk Azaltma Planı (TARAP)'nın yerel düzeyde 
tamamlayıcıları niteliğindeki İRAP çalışmaları şu 
an 6 pilot ilde yürütülmekte; 
 
2021 yılı sonuna kadar tüm illerimizde 
tamamlanması planlanmaktadır. İRAP, bir ilin 
afet risklerini belirlemek, analiz etmek, etkilerini 
görmek ve ardından bu tehlikelerin zarar 
vermesini önlemek amacıyla neler yapılması, 
hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini 
belirleyen bir plandır ve şehirdeki tüm il ve 
bölge müdürlükleri, üniversite, sivil toplum 
katılımı ve desteğiyle oluşturulmaktadır. TARAP 
ve İRAP'ın uygulamaya geçilmesiyle 
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan afet 
risk azaltma çalışmalarının takibini yapmak, 
mükerrer olmasını önlemek ve etkinliğini 
artırmak kolaylaşacak; afet sonrası faaliyetlere 
duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacak; 
daha dirençli bir toplum, daha dirençli şehirler 
ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulacak ve 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanacaktır. 
Bugün bizlerin atacağı her adımın gelecek 
nesillere aktarılacak iyi deneyimler olduğunu 
unutmamak gerekir. Afet tecrübesi yaşayan her 

toplumun, özellikle ülkemizin, yapılmış olandan 
daha iyisini yapabilecek gücü ve potansiyeli 
olduğunun bilincindeyim. Bunun gayreti 
içerisinde tüm kamu, özel kurum ve 
kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, 
üniversite, araştırma birimlerimizin ve 
milletimizin her ferdinin emekleri ile geliştirilen 
risk azaltma planlarının, millet ve ülkece afetlere 
dirençli bir toplum haline dönüşmeye ve 
Türkiye'nin afetlere karşı daha güvenli bir ülke 
olmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.  
 
Bu kapsamda hazırlanan “Samsun İl Afet Risk 
Azaltma Planı” Samsun ilinin afet riskleri, fiziki 
ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak 
olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla 
alınması gereken önlemler ile uygulanması 
gereken stratejileri ve eylemleri tanımlayan bir 
belgedir. 

 
Doç. Dr. Zülkif DAĞLI 

Samsun Valisi 
Samsun, 2020 
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SAMSUN 
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ 

Levent UÇARLI 
 

“Bilindiği üzere, Türkiye deprem, sel, taşkın, 
heyelan, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi 
birçok doğal afet türünün sıklıkla yaşandığı 
bir ülkedir. Meydana gelen afetler nedeniyle 
can ve mal kayıpları yaşanabilmekte ve 
ekonomik gelişme kesintiye 
uğrayabilmektedir.” 
 
Dünya ölçeğinde ve ülkemizde afetle 
mücadelede önceliğin risk azaltmaya yönelik 
faaliyetlere verilmesiyle birlikte, afet risklerini 
önlemenin, süreci yönetmede kurumları daha 
başarılı kıldığı görülmüştür. Başarılı bir afet 
yönetiminin temeline risk azaltmayı 
koyduğumuzda; planlama, müdahale ve 
iyileştirme süreçlerinin de çok daha başarılı bir 
şekilde yürütüleceğine inanmaktayız. 
Bu hususta, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığımızca yürütülen İl Afet Risk 
Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarının tüm illerde 
başlatılabilmesi için Samsun, Kahramanmaraş, 
Adana, Afyon, Rize, Tekirdağ ve Sivas illerimiz 
bu çalışmada pilot il olarak seçilmiştir. 
Bu kapsamda hazırlanan Samsun İl Afet Risk 
Azaltma Planı, Samsun ilinin afetselliğini, 
afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu 
etkileri en aza indirebilmek amacıyla afetler 
olmadan yapılabilecek çalışmaları, hedefler 
belirleyerek, eylemler biçiminde gösteren, 
sorumluları tanımlayan bir plandır. Bu plan ile 
ilimizde dirençli toplum ve güvenli yaşam 

alanları oluşturarak, afetlerden kaynaklanacak 
can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, risk 
azaltma bilinci oluşturmayı, paydaşlar arası iş 
birliğini güçlendirmeyi, sürdürülebilir, kendi 
ayakları üzerinde duran, afetlere dirençli bir 
şehir oluşturmayı, afetler nedeniyle kesintiye 
uğrayan ekonomik gelişmeyi risk azaltma 
faaliyetleri sonucunda da sürdürülebilir hale 
getirmeyi hedefliyoruz. Özetle, afetler ülkemizin 
gelişmesini engellemesin, can ve mal kaybına 
sebep olmasın istiyoruz. 
 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 
milletimizin ve ülkemizin afetlere dirençli bir 
toplum haline dönüşmesine, Türkiye'nin 
afetlere karşı da güvenli bir ülke olmasına katkı 
sağlayacağına inanmaktayız. Bu vesileyle 
çalışmada emeği geçen Samsun İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü personeline ve desteklerini 
esirgemeyen kamu kurum ve kuruluş 
temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyor, Samsun İl 
Afet Risk Azaltma Planı'nın Samsun halkımıza ve 
ülkemize yararlı olmasını temenni ediyorum. 
 

Levent UÇARLI 
İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

Samsun, 2020 
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Connected Seas)
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Vs S Dalgası Hızı
YARDOP   Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projeleri
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GİRİŞ 
Ülkemizin jeolojik, topografik ve meteorolojik yapısının yanında, fiziki ve sosyal zarar 
görebilirliğinin yüksek olması nedenleriyle, birçok doğa olayı afete dönüşerek büyük ölçüde can ve 
mal kaybına yol açmaktadır. Afet olaylarının meydana getirdiği can ve mal kayıplarının yanında 
ekonomik kayıplar da ayrı bir önem taşımaktadır.  
 
Gelişmiş ülkelerin afet yönetim sistemlerine bakıldığında risk odaklı afet yönetim sisteminin 
uygulandığı görülmektedir. Küresel çerçevede de bilim kuruluşları tarafından afetlerin etkileri ile 
ilgili yapılan araştırmalar, afetlerin sebep olduğu kayıpların kapsamlı bir “afet risk yönetimi” ile 
azaltılabileceğini ortaya koymaktadır.  
 
Ülkemizde afet yönetimine bakış açısı yakın tarihe kadar sadece afet sonrası yaraları sarma ve zararı 
giderme anlayışına dayalı bir yapıda bulunmaktaydı. 17 Haziran 2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve devamında yapılan yasal çalışmalar ile bu anlayış 
değiştirilmeye çalışılmıştır. 
 
Doğa kaynaklı afetleri önlemek maalesef imkânsızdır. Ancak öncesinde yapılacak çalışmalar ile 
zararları azaltılabilir ve can kayıplarının önüne geçilebilir. Bu nedenle her seferinde maddi ve 
manevi çok ağır sonuçlar doğuran afet olayları karşısında yapılması gerekenler risk odaklı bir 
yönetim sürecini kapsamalıdır. 
 
Bu hususta, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İl Afet Risk Azaltma 
Planı çalışmalarının başlatılması için 6 il (Samsun, Adana, Afyon, Rize, Tekirdağ, Sivas) pilot il olarak 
seçilmiş olup, Sayın Valimiz Dr. Zülkif DAĞLI’nın talimatları ile ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı 
(İRAP) çalışmalarına Haziran ayında başlanılmıştır. 
 
“Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı” afetlerin olası etkilerini ve meydana getirdiği kayıpları gösteren; 
kayıpların en aza indirilebilmesi  

 
amacıyla yapılması gereken eylemleri  bir süreç dahilinde belirleyen ve bu eylemlerden sorumlu 
kurum ve kuruluşları tanımlayan; ekonomik, sosyal ve çevresel dirençliliği hedefleyen bir plandır. 
Afet risk azaltma planlamasının temel amacı, afete dirençli toplum ve yerleşim alanları 
oluşturmaktır. Afet risk azaltma planlaması, bir doğa veya insan kaynaklı tehlikenin toplumdaki 
kentsel (yapılı) ve doğal çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin öngörülmesini, bu etkilerin 
azaltılması amacıyla eylemlerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile bu eylemlerin hayata geçirilmesi 
sürecini kapsar. Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nın temel hedefi, yerleşimlerin doğal, teknolojik 
ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan 
kaldırmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi ve asgari 
sürede hayata geçirilmesidir.  
 
Bu kapsamda hazırlanan “Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı” Samsun ilinin afet riskleri, fiziki ve 
coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması 
gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejileri ve eylemleri tanımlayan bir belgedir. 
 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı ile: 
• Afete dirençli şehir oluşturulması, 
• Toplumun afetlere duyarlılığının arttırılması, 
• Güvenli yaşam alanları oluşturarak afet kaynaklı can ve mal kaybının en aza indirilmesi, 
• Risk azaltma çalışmalarında sürekliliğin sağlanması, 
• Mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, 
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• Afetler nedeniyle kesilen ekonomik gelişmenin risk azaltma faaliyeti sonucunda da sürdürülebilir 
hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nın ilk adımı ilimizde plana katkı sağlayacak kurumların 
belirlenmesi ve ön değerlendirme anketinin ilgili kurumlar tarafından doldurulmasıdır. Ön 
değerlendirme anketi ilimizdeki muhtemel afetlerin tehlike seviyelerini, afet türlerine göre riskli 
alanların lokasyonlarını ve zarar görebilirlik düzeylerini, afet risklerinin belirlenmesi, 
değerlendirilmesi ve azaltılmasına ilişkin projelerin varlığını, kurumların afet yönetimi açısından 
mevzuatlarında yer alan görev ve sorumluluklarını, kurumların afet risklerini azaltmaya yönelik 
aldıkları yapısal/yapısal olmayan önlemlerini ve kurumların risk azaltma faaliyetlerinde hangi 
kurumlarla iş birliği içinde olacağı parametrelerini içermektedir. Bu nedenle, konularında yetkin 40  
kurum ile İl Afet Risk Azaltma Planı Ön Değerlendirme Anketi (Ek G.1) çalışması yapılmıştır. 
Kurumlar ile yapılan anket çalışması Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’na altlık teşkil edecek veriler 
barındırmaktadır.  
 
Ankete katılan kurumların puanlamalarına göre, ilimizi en fazla tehdit edebilecek afet türü 
%10,98’lik oran ile sel afetidir. Sel afetini %9,16’lık oran ile deprem, %8,34 ile salgın, %7,65 ile 
heyelan ve %7,06 ile yangın afeti izlemektedir. Ayrıca kurumların ilimizde afet risklerinin 
belirlenmesi / değerlendirilmesi / azaltılmasına yönelik planladığı veya tamamladığı proje oranı 
%20,7’dir. Bu değerlere göre ilimizdeki kurumların farklı afet türü disiplinlerinde risk azaltma 
çalışmalarına yoğunluk vermeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. Katılımcı kurumlar her afet türüne 
ilişkin yapısal ve yapısal olmayan önlemlerini belirtmiştir. İlimizde bazı lokasyonlarda halen afet 
risklerinin yüksek olması, yapılan önlem uygulamalarının yetersiz ve o alana ilişkin risk azaltma 
çalışmalarına başlanmamış olduğunu göstermektedir. Ön değerlendirme anketinin diğer bir 
sonucu ise katılımcı kurumların İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hayata geçirilmesiyle özellikle can ve 
ekonomik kayıplarda azalma olacağı yönünde görüş belirtmiş olmasıdır. 
 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı 5 modülden (Modül 1, Modül 2, Modül 3, Modül 4, Modül 5) 
oluşmaktadır. 

 

 
 

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Modülleri 
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MODÜL 1: İlin Genel Durumu (Profili) 
İlin genel olarak en güncel durumunun ilgili konu başlıklarında ele alındığı, gerektiğinde ve düzenli 
aralıklarla güncellenmesi gereken modüldür. 
 
MODÜL 2: Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri 
İldeki tehlike ve risklerin ortaya konulduğu ve mekânsal olarak ifade edildiği bölümdür. Bu bölüm 
sonuçlarına göre riskleri azaltmak amacıyla ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında 
birtakım fikirleri de beraberinde düşünmeyi gerektirir. 
 
MODÜL 3: Mevcut Durum Analizi 
İldeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir biçimde değerlendirilmesiyle, il ile ilgili riskleri 
azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu işlemi, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler ve 
Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analiziyle yürütür. 
 
Modül 3’ün geliştirilmesi amacıyla 51 katılımcı kurum-kuruluş (Bölge, İl Müdürlükleri, Üniversite, 
STK) temsilcileri ile 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İRAP 1. 
Çalıştayı’nda, belirlenen 4 afet türüne (deprem, sel/taşkın, heyelan, yangın) GZFT analizi yapılmıştır. 
 
MODÜL 4: Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri 
Afet risklerini azaltmak amacıyla, önceki modüllerin çıktılarından faydalanarak, ilin maruz kaldığı 
tehlikelerden ve zarar görebilirliklerden hareketle, ilin mevcut kapasitesini de dikkate alarak, temel 
hedef ve eylemleri ilgili kurumlarla iş birliği halinde önceliklendirme ve programlama konusunu ele 
alır. Modül 4’ün geliştirilmesi amacıyla 51 katılımcı kurum-kuruluş (Bölge, İl Müdürlükleri, 
Üniversite, STK) temsilcileri ile 12-13 Kasım 2020 tarihilerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İRAP 
2. Çalıştayı’nda, 1. Çalıştay sonrasında elde edilen analiz çıktıları, senaryolar ve olay-önlem tabloları 
eylemlere dönüştürülmüştür. 
 
MODÜL 5: İzleme ve Değerlendirme 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı taslağının tüm paydaş kurumlarca onaylanmasından sonra, 
eylemleri programlı bir biçimde takip ederek, uygulama aşamalarının değerlendirileceği süreci 
anlatan bölümdür. 
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MODÜL 1.  İLİN GENEL DURUMU (PROFİLİ) 
 
1.1. Coğrafi Konum ve Genel Bilgiler 
Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde yer alan Samsun, Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin 
Karadeniz’e döküldükleri deltalar arasında yer alır.  Coğrafi konum olarak 40°50’ - 41°51’ kuzey 
enlemleri ile 37°08’ - 34°25’ doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz ile doğusunda Ordu, 
batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, güneybatısında ise Çorum illerine komşudur (Harita 
1.1).  
 
Samsun ili yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. Birincisi güneyindeki dağlık kesim, 
ikincisi; dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar, üçüncüsü; yaylalarla Karadeniz arasındaki 
kıyı ovalarıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, 
yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları yer almaktadır. 
Samsun ili sahip olduğu 9.750 km²’lik yüz ölçümü ile Karadeniz Bölgesi'nin %7,7’sini, Türkiye 
topraklarının %1,1’ini kaplar.  17 ilçe ve bu ilçelere bağlı 980 mahalleden oluşmaktadır (Harita 1.2). 
 
Samsun, uluslararası ölçekte, Orta Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan gelen yüklerin Ortadoğu ve Orta 
Asya ülkelerine taşınmasında önemli bir merkez konumundadır. Samsun Limanı Feribot Terminali 
herhangi bir aktarma olmaksızın, Ro-Ro sistemleri dahil demir yolu feribot seferleriyle kombine 
taşımacılık varışlarına sahiptir. Bu nedenle Köstence (Romanya), Odessa (Ukrayna) ve Novorossiysk 
(Rusya) limanlarına düzenli Ro-Ro seferleri yapılmaktadır. Karadeniz coğrafyasında deniz yolu 
konteyner, genel kargo, sıvı ve kuru dökme yük, Ro-Ro, ferry-rail ile taşınmakta olan eşya trafiğinde 
önemli bir artış gözlemlenmektedir. Karadeniz’in batı kıyısında bulunan Burgaz,  Varna,  Köstence 
ve Odessa Limanları, doğuda, Poti ve Sochi ile kuzeyde Evpatoria ve Novorossiysk Limanları’nın 
ticaret hacimleri katlanarak artmaktadır. Son dönemde Samsun’da girişimi başlatılan projelerle 
bölgenin ekonomik olarak önemli ivme kazanacağı düşünülmektedir. 
 
Türkiye’nin ilk lojistik köyü olan Gelemen Lojistik Köyü, Samsun’un stratejik konumunu 
güçlendirirken, Tekkeköy tersane ve liman projesi ile Samsun’un önemli bir tersanecilik merkezi 
haline gelmesi beklenmektedir. Ayrıca doğal gaz depolama ve kent içi ulaşım sistemlerinin 
geliştirilmesi, liman yatırımları, deniz taşımacılığı ile ilgili girişimler de yakın gelecekte Samsun’un 
ekonomik ve ticari potansiyelini etkileyecek gelişmelerdir. 
 

 
Harita 1.1. Samsun’un ülke ve bölge içindeki yeri 
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Harita 1.2. Samsun ili idari yapısı 

 
 

1.1.1. Genel İstatistiki Bilgiler 
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu 83.154.997 kişidir. Samsun sahip olduğu 1.348.542 kişilik nüfusu 
(TÜİK, 2019) ile Türkiye’nin 16. büyük ilidir ve Karadeniz Bölgesi nüfusunun %18’ini, Türkiye nüfusunun ise 
%1,6’sını oluşturmaktadır. 
 
Samsun ili İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE 2017 (Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü, 2019) çalışmasında 31. sırada yer almıştır. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE 2017 çalışmasında alt boyutlar itibariyle gelişmişlikte olan Samsun; 
sağlıkta 14. sırada, eğitimde 28. sırada ve istihdamda ise 39. sırada yer almaktadır. 
 
Samsun ili, 2018 yılında toplam 8,7 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla değeri ile Türkiye’de 20. sırada yer 
almıştır. Gayri safi yurt içi hasıla payı sektörler itibariyle incelendiğinde; tarım sektörü 0,8 milyar dolar, sanayi 
sektörü 1,9 milyar dolar ve hizmetler sektörü 5,1 milyar dolar değerindedir. 
 
Eğitim kurumları incelendiğinde; 1.416 okul ve 13.072 derslik ile 241.856 öğrenci 19.372 öğretmenden eğitim 
almaktadır.  
 
İlde 17 adet kamu hastanesi, 8 adet özel hastane ve 1 adet üniversite hastanesi olmak üzere toplam 26 adet 
hastane vardır. Toplam hastane yatak sayısı ise 4.624 adet olup bu kapasite ile Türkiye’deki payı %1,99’dur 
(Samsun TSO, 2020). 
 
1.2. Doğal Yapı 
1.2.1. Jeomorfolojik Durum 
Samsun, Karadeniz Bölgesi kıyı bölümünün ekonomik ve kültürel merkezi durumundadır. Şehre bu önemi 
kazandıran nedenlerin başında, yörenin fiziki coğrafya özellikleri gelir. Bu özellikler içinde ise yüzey şekilleri ilk 
plandadır. 
 
Karadeniz kıyılarından Anadolu’nun iç bölgelerine geçişin en kolay ve rahat sağlandığı bölüm burasıdır. Pek 
çok yerde hemen kıyı gerisinde bir duvar gibi yükselmeye başlayan Kuzey Anadolu Dağları’nın bu yörede 
hem yükseltilerinin azalması, hem de güneye doğru yüksekliği fazla olmayan platolar halinde açılmaları ve bu 
platolar içinde yer alan vadiler nedeniyle geçiş oldukça kolaylaşmaktadır. Bu yüzden tarihi dönemlerden beri 
Samsun bu alanın önemli geçit noktası durumunda gelişimini sürdürmüştür. İl genelinde ana morfolojik 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

26

üniteleri; dağlık alanlar, plato alanları, çökel havzalar ile delta ovaları ve Pleistosen-Aktüel Kıyı Kuşağı 
oluşturur (MTA, 2000) (Harita 1.3). 
 
Orta Karadeniz Bölümünde, Karadeniz’e doğru iki büyük çıkıntıyı oluşturan Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları 
arasında yer alan Samsun kıyıları, geniş bir koy durumundadır. Bunun yanında şehir merkezinin batı ve 
doğusundaki iki burun halindeki çıkıntılar da ayrıca küçük boyutlu ikinci bir koy oluşturmuştur. Nitekim tüm 
bu jeomorfojik özelliklerin kazandırdığı olumlu yapı nedeniyle, Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli 
limanlarından birine sahip durumdadır.  
 
Dağlık alanların yükseltisi 1100 m üzerinde olup doğu-batı doğrultulu sıradağ silsilesi Kızılırmak Nehri 
batısında Küre Dağları, doğusunda ise Canik Dağları ismiyle anılır. Dağların uzanışı, sahadaki tektonik hatların 
(bindirme ve fayların) uzanışına uyumluluk göstermektedir. Dağlık alanlarda yontuk düzlükler geniş alanlar 
kaplamakta olup peneplen morfolojisi özellikleri taşırlar (MTA, 2010). 
 
En önemli iki akarsu olan Kızılırmak ve Yeşilırmak dışında, Terme Çayı, Abdal Çayı, Kürtün Çayı, Mert Irmağı ile 
Kızılırmak’ın kollarından Değirmen Çayı, Ağaçalan Çayı, Çağşur Çayı, Kuz Dere, Uluçay, Kürtler Dere ve 
Yeşilırmak’ın kollarından Gökdere ile Tersakan Çayı önemli akarsular olarak sayılabilir.  
 
Dağlık alanlarda sık olmasa da çığ düşmesi ve kaya düşmesi görülebilmektedir. Parçalanmış plato alanlarında 
kimyasal erime, heyelan, kaya düşmesi ile selcik ve yaygı erozyonu gözlenmektedir (MTA, 2010). 
 

 
Harita 1.3. Türkiye jeomorfoloji haritası ve Samsun ilinin konumu 

(Saygılı, 2008’den değiştirilerek alınmıştır) 
 

1.2.2. Jeolojik Durum 
1.2.2.1. Genel Jeoloji 
MTA tarafından yapılan çalışmalara göre Samsun ilinde yaşlıdan gence doğru gözlenen birimler Harita 1.4’te, 
birimlere ait açıklamalar Ek 1.1’de ve Samsun ili stratigrafik kesiti Ek 1.2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 
 
1.2.2.2. Yapısal Jeoloji 
Samsun kent merkezi ve ilçeleri Pontid tektonik birliği içinde Orta Pontidlerde yer almaktadır. Hersiniyen ve 
Alpin orojenik hareketlerinden etkilenerek KD-GB yönündeki kompresyonel kuvvetlerin etkisi ile KB-GD 
doğrultusunda uzanan bindirmeler, ters faylar, doğrultu atımlı faylar, kıvrımlı yapılar ve eklem sistemleri gibi 
yapısal unsurlar gelişmiştir.  
 
Kompresyonel kuvvetlerin arasındaki tansiyonel kuvvetlerin etkisiyle de normal faylar oluşmuştur. Bölge 
Mesozoyik başından itibaren sıkışma, Liyas ve Alt Kretase’de gerilme, Üst Kretase-Miyosen arasında tekrar 
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sıkışma rejiminin etkisi altında kalmıştır. Üst Miyosen-Pliyosen döneminde Ladik ve Vezirköprü yöresinde 
doğrultu atımlı faylar gelişmiş ve bölge günümüzdeki yapısal konumunu kazanmıştır (MTA, 2000). Öte 
yandan batıda Erikli Ters Fayı Karadeniz kıyı çizgisine paralel olarak KB-GD yönünde uzanmaktadır. 
 
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) doğrultu atımlı sağ yönlü bir fay olmasının yanı sıra bindirme ve ters fay gibi 
bileşenleri de vardır. Sağ yanal atım Pliyosen’den itibaren daha etkin olmuş ve belirginleşmiştir. KAFZ tek bir 
kayma düzleminden ibaret olmayıp yer yer 500-1000 m genişliğinde bir fay zonu oluşturmaktadır (Harita 1.5) 
 
Samsun ili sınırları içerisinde doğudan batıya doğru Pliyosen Çerkeş Formasyonu, Üst Miyosen Mahmurdağ 
Volkanitleri, Eosen Elmalı Andezitleri, Oligosen-Alt Miyosen Köprübaşı Formasyonu, Üst Miyosen Hacılı 
Formasyonu, Pliyosen Dindardibi Formasyonu ve Pleistosen Vezirköprü Formasyonu KAFZ’yi keserek geçtiği 
değişik bölgelerde bir yıldaki yatay kayma miktarını ortalama 0,4 ile 2 cm arasında değiştirmektedir. 
 
KAFZ bölgede; Ilıca-Yapraklı arasında izlenen ve 20 Aralık 1942 tarihinde M=7 büyüklüğünde Erbaa 
depremine neden olan yaklaşık 70 km uzunluğundaki Erbaa deprem fayını, Taşova-Ladik Gölü arasında 
izlenen ve 26 Kasım 1943 tarihinde Ms=7.2 büyüklüğündeki depreme neden olan Tosya-Ladik fayının doğu 
ucunu, Niksar-Kaleköy arasında izlenen yaklaşık 40 km uzunluğundaki Niksar-Kaleköy fayı ile 20 Aralık 1939 
tarihinde M=7.9 Erzincan deprem fayını oluşturan zonu oluşturmuştur. Tüm bu fayların kontrolünde alüvyon 
konileri gelişmiş, yan dereler örselenmiş, fay gölleri-bataklılar oluşmuş ve sıcak-soğuk su kaynakları ile farklı 
geometri ve boyutta heyelanlar meydana gelmiştir. 
 

 
Harita 1.4. Samsun ili jeoloji haritası 

 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

28

 
Harita 1.5. Samsun ili sınırları içerisinde gözlenen diri faylar 

 
1.2.2.2.1. Aktif Tektonik 
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), güncel sismik aktivitesi ve olağanüstü tektono-morfolojik yüzey 
şekilleri ile Doğu Akdeniz bölgesinin aktif sismik etkinliği nedeniyle, dünyada en iyi bilinen doğrultu 
atımlı faylardan birisidir (Ketin, 1968; Şengör vd., 1985; Kiratzi, 1993). KAFZ, Karadeniz kıyı dağlarının 
güney kenarına az çok paralel, doğusunda KB-GD, batısında KD-GB ve orta kısmında ise doğu-batı 
gidişli yaklaşık 1200 km uzunluğunda, sağ yanal ötelenmenin çok iyi gözlendiği, genel olarak birkaç 
yüz metre ile 10 km arasında değişen genişlikte bir zon şeklinde gelişmiş, yay biçimli bir doğrultu 
atımlı fay sistemidir (Demirel vd., 2016). Bu fay zonu aynı zamanda, Anadolu bloku içinde ayrılan 
faylar ve diğer ikincil faylarla da temsil edilmektedir (Bozkurt, 2001).  
 
KAFZ boyunca yapılan jeolojik çalışmalarda fay zonunun doğusunda 85±5 km, batısında ise 
yaklaşık 25±5 km arasında bir toplam atım hesaplanmıştır. KAFZ boyunca yer değiştirme doğudan 
batıya doğru azalmakta ve bu azalmanın nedeni olarak, genellikle ana faydan Anadolu blokunun 
içerisine doğru uzanarak ayrılan birçok yan kolların görünür ötelenmeleri olduğu kabul 
edilmektedir (Seymen, 1975; Tatar, 1978; Şengör, 1979; Barka, 1992; Barka ve Hancock, 1984; 
Şengör vd., 1985; Şaroğlu, 1985, 1988; Koçyiğit, 1988, 1989, 1990; Toprak, 1988; Yaltırak, 1996; Piper 
vd., 1997; Tüysüz vd., 1998; Armijo vd., 1999; Barka vd., 2000; Yaltırak vd., 2000).  
 
Jeolojik veri analizlerinden KAFZ üzerindeki kayma oranının yaklaşık 5-10 mm/yıl (Barka, 1992) veya 
17±2 mm/yıl (Westaway, 1994) olduğu ileri sürülürken, plaka hareketleri ve sismolojik verilerden 
30-40 mm/yıl arasında değişen değerler ortaya konulmuştur (Taymaz vd., 1991). Diğer yandan 
güncel GPS verileri, günümüzdeki kayma oranlarının 15-25 mm/yıl arasında olduğunu 
göstermektedir (Oral vd., 1995; Ayhan vd., 1995; Reilinger vd., 1997; McClusky vd., 2000; Tatar vd., 
2012). Bilinen GPS verilerinden yola çıkılarak yapılan tahminler, günümüz-Pliyosen aralığında 75-
125 km bir toplam hareket (atım) vermektedir.  
 
KAFZ üzerinde farklı bölgelerde yapılan fay kinematiğine yönelik çalışmalarda, karmaşık bir iç 
deformasyonun geliştiği ve rotasyonun saatin tersi yönünde olduğu görülmüştür (Piper vd., 1997). 
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20. yüzyılda doğuda 1939 Erzincan depremi ile başlayan seri, batıya doğru sırası ile 1942 Niksar-
Erbaa, 1943 Tosya-Ladik, 1944 Gerede, 1957 Abant, 1967 Mudurnu depremleri ile devam etmiş ve 
en son 1999 İzmit ve Düzce depremleri ile son bulmuştur. Bu depremler sonucu KAFZ üzerinde 
1100 km’den uzun yüzey kırığı oluşurken, on binlerce insan yaşamını yitirmiştir (Barka, 1996; Akyüz 
vd. 2002; Barka vd., 2002; Hartleb vd., 2000; Çakır vd. 2003). 
 
01/01/1900 - 05/10/2020 tarihleri arasında, 40.644 - 41.667 D ve 34.939 - 37.080 K koordinat 
aralığında (Samsun ilini ve çevresini kapsar), büyüklüğü 4 ≤ M < 10 arasında olan depremlere ait 
odak haritası Harita 1.6’da verilmiştir. 
 
Aletsel dönemde bölgede yaşanan en büyük depremler; Ladik ve çevresini etkileyen M=7 
büyüklüğündeki 1942 Erbaa-Tokat depremi ile Ms=7.2 büyüklüğündeki 1943 Tosya-Ladik 
depremleridir. Bu iki depremde toplam 6000’e yakın can kaybı meydana gelmiştir. Bununla birlikte 
1500-1800 yılları arasında gözlemsel olarak kayda geçen, yalnızca şiddetten bahsedilebilen ve 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler kayıtları ile sabit olan 13 deprem de 
bölgeyi etkilemiştir.    
 
Bunlar; Tokat (4 Nisan 1543), Amasya-Çorum (1579), Kızılırmak-Çorum (5 Şubat 1582), Amasya 
(Kasım 1590), Amasya (1598), Havza-Ladik-Asarcık (17 Ağustos 1668), Amasya (14 Eylül 1684), 
Karadeniz Anadolu Sahilleri (Aralık 1686), Ladik (Şubat 1710), Amasya (1734-35), Vezirköprü (29 
Aralık 1776), Amasya (20 Ocak 1777) ve Çorum (18 Temmuz 1794) olarak sıralanmıştır (Ambraseys 
ve Finkel, 2006). 
 

 
Harita 1.6. Samsun ili ve yakın çevresinde büyüklüğü 4≤ M<10 arasında 

meydana gelen depremlere ait odak görüntüleri 
(deprem.afad.gov.tr) 
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1.2.3. Hidrolojik ve Hidrojeolojik Durum 
1.2.3.1. Su Kaynakları 
Samsun su kaynakları yönünden oldukça zengin bir coğrafi yapıya sahiptir (Harita 1.7). İlin en büyük 
akarsuları Kızılırmak ile Yeşilırmak’tır. Bu iki akarsu il topraklarını geçtikten sonra Karadeniz’e 
ulaşırlar. Bunların yanı sıra ilde irili ufaklı çok sayıda akarsu bulunmaktadır. Ancak bu akarsuların 
düzensiz bir debisi ve akışı vardır. 
 
1.2.3.1.1. Barajlar 
İlde işletme halinde; elektrik üretim amaçlı Derbent Barajı ve HES (Bafra), Altınkaya Barajı ve HES 
(Bafra), Hasan Uğurlu Barajı ve HES (Ayvacık), Suat Uğurlu Barajı ve HES (Ayvacık) bulunmaktadır. 
İlin içme suyu Çakmak Barajı’ndan (Çarşamba) sağlanmaktadır. Sulama amaçlı ise Hacıdede Barajı 
(Havza), Derinöz Barajı (Ladik), 19 Mayıs Barajı (19 Mayıs), Dereköy Barajı (19 Mayıs), Taflan Barajı 
(Atakum), Ladik Barajı (Ladik) ve Vezirköprü Barajı (Vezirköprü) olmak üzere toplam 12 baraj 
bulunmaktadır. 
 
1.2.3.1.2. Akarsular 
Kızılırmak: Kızılırmak Nehri Türkiye topraklarından doğarak yine Türkiye Başlıca kolları Delice 
Irmağı, Devrez ve Gökırmak’tır. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, 
Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra 
Burnu’ndan Karadeniz'e ulaşır.  
 
Yeşilırmak: Sivas’ın kuzeyinde Kösedağ eteklerinden doğar ve Çarșamba ilçesinden Karadeniz’e 
dökülür. Uzunluğu 519 km olup ilimizin içinden 99 km’lik kısmı geçmektedir. Yeşilırmak; Tokat, 
Amasya ve Samsun illerinden geçerken çeşitli akarsularla birleşir. Kelkit Çayı nehrin en büyük 
koludur. Nehrin kolları ile beraber taşıdığı alüvyonlar Çarşamba Ovası’nı oluşturmuştur. Üzerinde 
Almus, Ataköy, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarının kurulduğu Yeşilırmak düzensiz bir rejime 
sahiptir. topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 km olup ilimiz içinden 
185 km’lik kısmı geçmektedir. Nehir taşımacılığı için kullanılmamaktadır. 
 

 
Harita 1.7. Samsun ili su kaynakları 
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Terme Çayı: Samsun yöresindeki Karaorman’dan doğan Terme Çayı, Salıpazarı ilçesi ile aradaki 
güzergahta bulunan derelerden beslenir, güneydoğu-kuzeybatı yönünde akar. Bu çay 35 km 
uzunluğunda olup Terme ilçesini de ikiye bölerek Karadeniz’e dökülür. 
 
Tersakan Çayı: 1.928 m yükseklikte Akdağ eteklerinden doğar, Ladik Gölü’nün fazla suyunu alarak 
Havza ilçesinden geçer ve Amasya ili yakınlarında Yeşilırmak ile birleşir. Uzunluğu 100 km olup 
ilimiz içinden 59 km’lik kısmı geçmektedir. 
 
1.2.3.1.3. Göller 
Bölgedeki göller zaman zaman değişen akarsu yataklarından meydana gelmiştir. Yörenin gölleri 
Bafra, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde toplanmıştır. 
 
1.2.3.1.3.1. Liman Gölü 
Bafra’ya 20 km uzaklıktadır. Göl, bazı kollarla denize açılmıştır. Bu kolların uzunluğu bazı yerlerde 
2.000 metreyi bulur. Gölde kefal ve sazan balığı avcılığı yapılmaktadır. Liman Gölü’nün güneyinde 
Balık Gölü, kuzeyinde ise Karaboğaz Gölü vardır. 
 
1.2.3.1.3.2. Ladik Gölü 
Tersakan Irmağı’nın kaynağını teşkil eden Ladik Gölü Ladik’e 10 km uzaklıktadır. Gölde alabalık ve 
turna balığı bulunmaktadır. Balıkçılık yanında geniş bir sazlık alana sahip olan Ladik Gölü’nden 
toplanan sazlar hasır yapımında kullanılır. Gölün uzunluğu 5 km genişliği 2 km ve yüz ölçümü 10 
km²’dir. 
 
1.2.3.1.3.3. Simenit Gölü 
Bu göl, Terme Çayı yatağının değişmesi ile meydana gelmiştir. Terme hudutları içerisinde bulunan 
gölde balıkçılık yapılmaktadır. Terme’ye 20 km uzaklıkta bulunan göl, kanalla birbirine bağlanmış iki 
göl görünümündedir. Kışın yağmur suları ile beslenen göl, fırtınalı dönemlerde zaman zaman deniz 
suyunun göle karışması ile dolabilmektedir. 
 
1.2.3.1.3.4. Diğer Göller 
Bunlar, Bafra’da Kızılırmak tarafından meydana getirilmiş Karagöz, Dutdibi, Çernek, Uzungöl ve 
Tombul gölleridir. Çarşamba yöresinde Yeşilırmak da Akçagöl, Akarcık, Dumanlı ve Körırmak adıyla 
bilinen gölleri oluşturmuştur. 
 
1.2.4. İklim Durumu ve Doğal Enerji Kaynakları 
Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil şeridi ve iç kesimlerinde iklim iki ayrı özellik 
gösterir. Sahil şeridinde (Atakum, İlkadım, Canik, Terme, Çarşamba, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, 
Tekkeköy ve Yakakent) Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Bunun için sahil şeridinde yazlar sıcak, 
kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç kesimler (Vezirköprü, Havza, Ladik, Kavak, Asarcık ve Salıpazarı) 
yüksekliği 2.000 metreyi bulan Akdağ ve 1.500 metreyi bulan Canik Dağları’nın etkisi altında kalır. 
Buradaki dağların etkisinden dolayı kışlar soğuk yağmur ve kar yağışlı; yazlar ise serin geçmektedir. 
Sıcaklık ve yağış yönünden ilin hiçbir bölgeye benzememesinden dolayı, aynı gün içerisinde 
havanın birkaç kez değiştiği görülmektedir. Sahil şeridinde kar ile kaplı günlerin sayısı 2-3 günü 
geçmez (Tablo 1.1). İç kesimlerde ise kar yağışı nedeni ile bazen ulaşım aksamaktadır (Mülga İl 
Tarım Müdürlüğü, 2007).  
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Tablo 1.1. Samsun ili meteorolojik verileri (MGM, 2019) 
 
1.2.4.1. Sıcaklık 
Yıllık en yüksek sıcaklık değeri 15.08.1938 tarihinde; 39,0 °C, en düşük sıcaklık değeri ise 09.02.1929 
tarihinde; -9,8 °C olarak kayıtlara geçmiştir (MGM, 2019).  
 
1.2.4.2. Yağış 
İlde aylık yağış en çok Kasım (83,3 mm) ve Aralık (81,9 mm) aylarında olmaktadır. En yüksek yağış 
238,2 mm olarak 09.11.1967 tarihinde kayıtlara girmiştir. Donlu gün sayısı yıllık ortalama 8 olup en 
yüksek kar yağışı 03.02.1960 tarihinde 76,0 cm olarak kayıtlara girmiştir (MGM, 2019). 
 
1.2.4.3. Rüzgâr 
En kuvvetli rüzgar 15.12.1978 günü 124,2 km/s olarak ölçülmüştür (MGM, 2019). 
 
1.2.5. Doğal Çevre (Ekoloji) 
Samsun’un yüz ölçümünün %38,36’sı tarım alanı, %39,87’si orman ve fundalık alanı, %15,86’sı çayır 
ve mera alanı ve %5,91’i ise tarım dışı alanlar olarak dağılım göstermektedir (Samsun TSO, 2020). Bu 
dağılım Türkiye genelinde %36 tarım arazisi, %28 orman ve fundalık, %22 çayır ve mera ve %14 
tarım dışı şeklindedir.  
 
1.2.6. Maden Durumu 
Samsun ili maden çeşitliliği ve rezervi bakımından sınırlı potansiyele sahiptir (Harita 1.8). İlde 
belirlenmiş metalik maden ve endüstriyel ham madde kaynakları kurşun-çinko ve manganez 
zuhurları ile tuğla-kiremit ve çimento ham maddeleridir. Kurşun-çinko zuhurları Havza ve Terme 
ilçelerinde yer almakta olup, ekonomik bir öneme sahip değildir.  
 
Ancak, Havza-Ersandıklı kurşun-çinko zuhurunda eski yıllarda açılmış iki adet arama ve üretim 
galerisi bulunmaktadır. Manganez zuhurları Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde yer almaktadır. 
İldeki en önemli endüstriyel ham madde kaynağı Ladik ilçesinde bulunan çimento ham maddeleri 
sahasıdır. Bu sahalardan Ladik Çimento Fabrikası için üretim yapılmaktadır. Ladik-Akpınar 
sahasında 830.000.000 ton kireçtaşı, 8.350.500 ton kil, Ladik-Körüklüdere sahasında 38.812.500 ton 
kil ve Hasanağaç sahasında ise 36.750.000 ton tras rezervi belirlenmiştir. Bunun dışında Vezirköprü 
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ilçesinde de 53.900.000 ton muhtemel rezerve sahip alçıtaşı oluşumları yer almaktadır. Merkez 
ilçelerde yaklaşık olarak 46 milyon ton tuğla-kiremit hammaddesi varlığı saptanmıştır. 
 

 
 

Harita 1.8. Samsun ili maden haritası (MTA, 2010) 
 

İldeki bilinen bir diğer yer altı kaynağı, Eosen yaşlı çökel birimler içerisinde gözlenen linyit 
oluşumlarıdır. Havza ilçesinde rastlanan bu linyit oluşumları ilçede 2 sahada yatak oluşturmaktadır. 
Teshin amaçlı kullanılmaya elverişli bu linyit oluşumlarından Havza sahasında 1244 kcal/kg 
değerine sahip linyitlerin muhtemel rezervi 4.121.250 ton, Beyviran sahasında ise 3000 kcal/kg 
değerine sahip 600.000 ton muhtemel rezerv olarak tespit edilmiştir. İl dahilinde bilinen jeotermal 
kaynaklar ise Havza ve Ladik ilçelerinde yer almaktadır. Havza jeotermal alanındaki kuyulardan 53-
56 ºC sıcaklık ve 155.5 lt/sn debide üretim sağlanmış ve ülke ekonomisine 11.92 mW termal güce 
sahip jeotermal enerji kazandırılmıştır. Ladik-Hamamayağı jeotermal alanından ise 28-38 ºC sıcaklık 
ve 91 lt/sn debide üretim elde edilmiştir (MTA, 2010).  
 
1.3. Sosyo-Demografik Yapı 
1.3.1. İlin Nüfus Yapısı ve Büyüme Oranı  (Yaş Dağılımı) 
2019 yılı itibariyle Samsun nüfusu 1.348.542 kişidir. Nüfusun %49,6’sını (669.055 kişi) erkekler, 
%50,4’ünü (679.487 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. 2018-2019 yılları arasında Türkiye’nin yıllık 
nüfus artış hızı %13,9 olarak gerçekleşmiştir. Samsun’un aynı dönem yıllık nüfus artış hızı %9,6 
olarak gerçekleşmiştir. İlçelerin nüfusları incelendiğinde nüfus büyüklüğü birinci olan ilçe 338.614 
kişi ile İlkadım, nüfus büyüklüğü en az olan ilçe 8.685 kişi ile Yakakent’tir (Tablo 1.2). 
 
1.3.2. Nüfus Dağılımı ve Yoğunluğu 
2019 yılı toplam nüfus payı %1,62 olan Samsun ilinin, 0-44 yaş gruplarda payının düşük, 45 yaş üstü 
gruplarda ise payının yüksek olduğu görülmektedir. 20-24 yaş grubu nüfus; Türkiye ortalaması %8,0 
iken, Samsun’da %7,6 oranında, 90+ yaş grubu nüfus; Türkiye ortalaması %0,2 iken, Samsun’da bu 
oran %0,3’tür (Tablo 1.3). 
 
İlin nüfus yoğunluğu incelendiğinde; İlkadım ilçesi yoğunluğu en fazla olan ilçe, Kavak ilçesi ise 
yoğunluğu en az olan ilçedir (Tablo 1.4, Harita 1.9). 
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Tablo 1.2. Samsun ili ve ilçeleri yıllara göre toplam nüfus büyüklükleri (TÜİK, 2019) 
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Tablo 1.4. Samsun ilçeleri nüfus, yüz ölçümü ve nüfus yoğunlukları 
(TÜİK, 2019) 
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Harita 1.9. Samsun ili nüfus yoğunluğu 
 

1.3.3. Göç Hareketleri ve İncinebilir Nüfus 
2019 yılında, Samsun ilinin en fazla net göç aldığı il 1.868 kişi ile Ordu ili olurken en fazla net göç 
verdiği il 2.049 kişi ile İstanbul ili olmuştur (Tablo 1.5, Tablo 1.6). 
 

 
 

Tablo 1.5. Samsun ilinin en fazla net göç aldığı 5 il (Samsun TSO, 2020) 
 

 
Tablo 1.6. Samsun ilinin en fazla net göç verdiği 5 il (Samsun TSO, 2020) 
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İlimizde çevre ülkelerden ülkemize göç etmiş olan kişi nüfusları incelendiğinde, söz konusu 
nüfusun Samsun ilinin yapılaşma tarihi eski olan İlkadım ve Canik ilçelerinde yoğunlaştığı göze 
çarpmaktadır. Bu durum, 1999 sonrası yasalaşan yapı yönetmeliklerine uygun olmayan binalarda 
çok sayıda göçmen nüfus barındığını ortaya koymaktadır (Tablo 1.7). 
 
1.4. Ekonomik Yapı 
1.4.1. Genel Ekonomik Yapı 
Samsun ili, ekonomisi ve nüfusu ile Karadeniz Bölgesi’nin halen en büyük kentidir. Bafra ve 
Çarşamba ovalarında yetiştirilen ürünler öncelikle bölge ihtiyacını gidermekle birlikte, yurdun dört 
bir yanına da pazarlanmaktadır. Tarım ürünlerinin ihracat imkânları şehrin ekonomisine ciddi katkı 
sağlayacak potansiyele sahiptir. Samsun ilinde yapılan hayvancılık ailelerin kendi geçimlerine 
yönelik olmakla birlikte gelişmeye müsait ve yatırım yapılabilecek bir alandır.  
 
Karadeniz havzasında önemli bir coğrafi konuma sahip olan Samsun, deniz, kara, hava ve demir 
yolu ulaşım imkânları ile büyük potansiyele sahiptir. İlde 3 büyük liman bulunmaktadır. 2017 yılında 
Samsun Liman Başkanlığı kayıtlarına göre limanlara uğrayan gemi sayısı yaklaşık 3.000 adettir. 
Samsun Çarşamba Havalimanı’na yılda yaklaşık 12.000 uçak iniş kalkış yapmaktadır. 
 
Samsun’da imalat sanayisinde üretilen ürünlerin en önemlileri; sigara, kütük ve inşaat demiri, bakır, 
gübre, çimento, yedek parça, düktil boru, vana-pompa, un-yem, ilaç, tıbbi ve cerrahi aletler, 
mobilya, şekerleme, hazır giyim, trikotaj, taş-toprak sanayi, temizlik maddeleri, makine, lastik-plastik 
eşyadır.  
 
Turizmin Samsun ekonomisindeki payı az olmakla birlikte il merkezinde olduğu gibi ilçe ve 
köylerde de gezip görülmeye değer çok sayıda tarihi ve turistik yer mevcuttur. Ayvacık’ta su 
sporları, Ladik’te kış sporları, Havza’da kaplıca turizmi, Vezirköprü’de kültür turizmi 
yapılabilmektedir. 
 
Önemli bir fuarcılık geçmişi de bulunan Samsun ilinde Fuar ve Kongre Merkezi 2014 yılında 
işletilmeye başlanmıştır.  
 
Samsun ili, lojistik merkezlerden biri olma yolundadır. Samsun Lojistik Merkezi’nin hedefi bölgede 
lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, 
depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılık imkanları sağlamaktır.  
 
İlde 4 adedi aktif olmak üzere toplam 7 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Üretim ve ihracatın 
büyük bir kısmı organize sanayi bölgelerinde gerçekleşmektedir. İlde ayrıca 18 adet küçük sanayi 
sitesi bulunmaktadır. 2011 yılı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi’nde (SEGE) Samsun 33’üncü 
sırada yer almıştır. 2004 yılında toplam 7 milyar 40 milyon TL gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan 
Samsun ili, 2017 yılında toplam 35,6 milyar TL gayri safi yurt içi hasılaya sahip olmuştur. Samsun 
ilinin toplam gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) payı 2004 yılında %1,22 oranında iken 2017 yılında bu 
pay %1,15 oranında gerçekleşmiştir. Samsun ili 2017 yılında toplam GSYH değeri ile 18’inci sırada 
yer almıştır. Samsun ilinin tarım sektörü GSYH payı 2004 yılında %2,30 oranında iken 2017 yılında 
bu pay % 2,08 oranında gerçekleşmiştir. Samsun 2004 yılında 13’üncü sıradayken 2017 yılında 
14’üncü sırada yer almıştır. Samsun ilinin sanayi sektörü GSYH payı 2004 yılında %0,69 oranında 
iken 2017 yılında bu pay %0,84 oranında gerçekleşmiştir. Samsun 2004 yılında 22’nci sıradayken 
2017 yılında 20’nci sırada yer almıştır. Samsun ilinin hizmetler sektörü GSYH payı 2004 yılında %1,28 
oranında iken 2017 yılında bu pay %1,20 oranında gerçekleşmiştir. Samsun ilinin kişi başına GSYH 
2004 yılında 4,061 dolar iken (Türkiye, 5,961 Dolar) 2017 yılında 7,475 dolar (Türkiye, 10,602 dolar) 
olarak gerçekleşmiştir (Samsun TSO, 2019). 
 
 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

38

 
 

 
Tablo 1.7. İlimizde geçici ve uluslararası koruma kapsamında bulunanlar yabancılar 

(İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 2020) 
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1.4.2. Ekonomik Faaliyet Sektörleri 
Orta Karadeniz Bölgesi’nin merkezinde yer alan Samsun, Türkiye ekonomisinin son yıllarda 
gösterdiği performans neticesinde, sahip olduğu iş gücü, coğrafi konumu ve yüzyıllardan beri 
ticaret, sanayi ve ulaştırma konusunda edindiği bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası yatırımlar için 
önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı konumunda olan 
Samsun, bugün ve gelecekte lojistik, sağlık hizmetleri, gıda, tarım ve turizm başta olmak üzere pek 
çok alanda bütün yatırımcılara elverişli imkanlar sunarak cazip bir yatırım ortamı sağlayacak 
potansiyele sahiptir. 
 
1.4.2.1. Sağlık Hizmetleri 
Samsun, bölgede sağlık hizmetlerinin merkezi konumundadır. Sağlık Bakanlığı’nın stratejilerinde 
Türkiye’deki 16 sağlık bölgesinden biri olarak belirlenmiştir. 
 
İlimiz 2018 yılında, 2.737 hekim ile 11’inci sırada, 511 diş hekimi ile 11’inci sırada, 539 eczacı ile 
15’inci sırada, 3.715 sağlık memuru ile 10’uncu sırada, 3.811 hemşire ile 11’inci sırada, 1.106 ebe ile 
13’üncü sırada yer almıştır. Toplam hekim başına düşen 493 nüfus ile 14’üncü sırada, diş hekimi 
başına düşen 2.639 nüfus ile 15’inci sırada, eczacı başına düşen 2.502 nüfus ile 27’nci sırada, sağlık 
memuru başına düşen 363 nüfus ile 20’nci sırada, hemşire başına düşen 354 nüfus ile 12’nci sırada, 
ebe başına düşen 1.219 nüfus ile 43’üncü sırada yer almıştır. 
 
Toplam hastane yatak sayısına göre incelendiğinde Türkiye’de 11’inci sırada, Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri yatak sayısına göre 12’nci sırada, üniversite hastaneleri yatak sayısına göre 14’üncü 
sırada, özel hastaneler yatak sayısına göre 13’üncü sırada, 100.000 kişi başına toplam hastane yatak 
sayısına göre 14’üncü sırada yer almaktadır. 
 
Samsun ilinin; toplam hastane yatak sayısı payı %1,99 oranında, Sağlık Bakanlığı hastaneleri yatak 
sayısı payı %1,94 oranında, üniversite hastaneleri yatak sayısı payı %2,32 oranında, özel hastane 
yatak sayısı payı %1,88 oranında gerçekleşmiştir. 
 
1.4.2.2. Tıbbi Aletler 
Samsun, sağlık ekipmanları sektöründe özellikle cerrahi el aletleri üretiminde uluslararası alanda 
adından söz ettirmektedir. Sterilizasyon konteynerleri ve aksesuarları, hastane yatakları ve terlikleri, 
tekerlekli sandalye, tıbbi tekstil ürünleri, masaüstü buhar sterilizatörleri, medikal gaz sistemleri, 
ortopedi ürünleri, enjektabl ve farmasötik ampul, gazlı bez gibi ürünler Samsun’da üretilmektedir. 
İlimizde; 40’ın üzerinde firma ve 1.500’ün üzerinde çalışan ile 14.000’in üzerinde farklı ürün 
üretilmektedir. 
 
1.4.2.3. Gıda 
Gıda ve içecek sektörü ülkemizin dış ticaretine olumlu katkıda bulunan önemli sektörlerden biridir. 
Üretim gücünü tarımsal üretimden alan ülkemiz her geçen yıl dünya pazarında daha etkin bir 
oyuncu olma yolunda ilerlemektedir. Samsun, gıda ve içecek ürünleri imalatına yönelik işletmelerin 
kümelenme gösterdiği iller arasında olup, 100’e yakın işletme aşağıdaki alanlarda faaliyet 
göstermektedir. Başlıcaları; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu ürünler, şeker ve şekerli 
ürünler, hazır tüketilen gıdalar, alkolsüz içecekler ile kuru meyve ve sebzedir. 
 
1.4.2.4. Tarım ve Hayvancılık 
Samsun’un ekonomik yapısında tarım ve hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Çalışan nüfusun 
yaklaşık % 40’ı tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilmektedir. 2019 yılında 22.556 ton yıllık 
organik bitkisel üretim ve 29.550 ton örtü altı sebze ve meyve üretimi gerçekleşmiştir. Büyük ve 
küçükbaş hayvancılık, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri devam etmektedir.  
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Samsun ilinde 2019 yılında; bitkisel üretim değeri; 4.6 milyar TL, canlı hayvanlar değeri; 2.4 milyar 
TL, hayvansal ürünler değeri, 737.8 milyon TL olmuştur. Samsun ilinin bitkisel üretim değeri payı 
2018 yılında %1.73 iken 2019 yılında %2.37, canlı hayvanlar değeri payı 2018 yılında %1.55 iken 
2019 yılında %1.44, hayvansal ürünler değeri payı 2018 yılında %0.76 iken 2019 yılında %0.79 
oranında gerçekleşmiştir (Samsun TSO, 2020). 
1.4.2.5. Lojistik 
Samsun, kara, hava, demir ve deniz yolu bağlantıları ile bölgede bir lojistik üs konumundadır. 
Karadeniz’e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik, transfer, üretim ve ithalat ihracat 
merkezi olmayı hedefleyen Samsun, lojistik master planı ile bu hedef doğrultusundaki stratejilerini 
şimdiden belirlemiştir. 
 

 
 

Tablo 1.8. İlçelerin merkeze olan mesafesi 
 

1.4.2.6. Organize Sanayi Bölgeleri 
Samsun ilinin coğrafi konumu ve yapısı sanayi yatırımları için diğer Karadeniz illerine göre daha 
avantajlı durumdadır. Şehrin bu özelliği başta bakır, gübre ve sigara fabrikaları olmak üzere büyük 
sanayi işletmelerinin bölgede kurulmasına zemin hazırlamıştır. İlimizde Merkez Organize Sanayi 
Bölgesi, Kavak Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bafra Karma&Medikal 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tahsis aşamasına kadar gelen Havza Organize Sanayi Bölgesi ve 
çalışmaları devam eden Çarşamba ve Samsun Bafra Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri olmak üzere toplam 7 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır (Samsun TSO, 2020).  
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1.5. Ulaşım ve Altyapı Durumu 
1.5.1. Kara Yolu Ağı 
İl, kara yolu ile Samsun-Ankara, Samsun-Amasya-Tokat, Samsun-İstanbul, Samsun-Trabzon-Rize 
istikametleri ile yurdun her yönüne dağılım imkanına sahiptir (Harita 1.10). Samsun’dan Türkiye’nin 
her iline günlük otobüs seferleri düzenlenmektedir. Modern otogar binasında Avrupa 
standartlarında hizmet verilmektedir. İl sınırları içindeki devlet kara yolları 769 km’dir. Bunun 384 
km’si devlet yolu, 385 km’si il yoludur. İlçeler arası mesafe cetveli Tablo 1.8’de verilmiştir. İl 
merkezimize en yakın ilçe (merkez ilçeler hariç) 19 Mayıs (37 km) olup, en uzak ilçe Vezirköprü’dür 
(115 km). 
 
Samsun ilinin komşu illere olan uzaklığı sırasıyla Amasya 130 km, Çorum 174 km, Ordu 165 km, 
Sinop 168 km ve Tokat 231 km şeklindedir. Önemli il merkezlerine olan mesafe incelendiğinde 
İstanbul 775 km ve Ankara 407 km uzaklıktadır (Harita 1.11). 
 

 
 

Harita 1.10. Kara yolları yol ağı haritası (kgm.gov.tr) 
 

 
 

Harita 1.11. Önemli il merkezlerine mesafe 
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1.5.2. Diğer Ulaşım Biçimleri ve Erişim 
Samsun-Sivas demir yolu hattı modernizasyonu tamamlanmıştır.  Toplam tutarı 350 milyon avroyu 
bulan bu yatırımın 153 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas 
arasındaki 431 kilometrelik demir yolu hattı tüm altyapısı ve üstyapısıyla birlikte yenilenmiştir. 
Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı Projesi yapım aşamasındadır. Samsun ilini, İç Anadolu ve 
Akdeniz Bölgesine bağlayacak ve ülkemizin en önemli kuzey-güney aksı olacak proje ile söz konusu 
demir yolu koridor yüksek standartlı hale dönüştürülecektir. Ayrıca, Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-
Aksaray-Niğde (Ulukışla)  Demir Yolu projesinin tamamlanması ile Samsun- Mersin limanları arası 
demir yolu bağlantısı sağlanarak kuzeyden güneye kısa sürede ulaşılması hedeflenmektedir. Delice-
Çorum, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun olmak üzere 3 kesimde projelendirme çalışmaları 
devam etmektedir. 
 
Samsun hafif raylı sistem hattı incelendiğinde, ana hat güzergâhı 1. etap projesi Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) bölgesinden başlayıp Gar istasyonu bölgesinde sonlanmaktadır. 10.10.2010 
tarihinde hizmete alınan 1. Etap Raylı Sistem hattı ana hat uzunluğu 15.695 m, depo alanı 1.900 m 
ve atölye binası içi 404 m uzunluğundadır. 
 
1. Etap Raylı Sistem Hattı açılışı 10.10.2016 tarihinde gerçekleşerek Gar-Tekkeköy arasında hizmet 
vermeye başlamıştır. Bursa’da yaptırılan 8 adet Panorama marka ülkemizin ilk yerli tramvayı 
Samsun’da kullanılmıştır.  
 
2. etap raylı sistem hattı ile ilave 15 istasyon, 3.  Etap  Raylı Sistem Hattı ile ilave 7 istasyon  daha  
yapılmış ve raylı sistem hattı yaklaşık 35 km’ye çıkmış, istasyon sayısı ise 21’ den 43’e yükselmiştir. 
SAMULAŞ A.Ş. hafif raylı sisteminde çalışan 29 adet tramvay ve bunlara ilave olarak raylı sistem 
hattını besleyen ekspres ve ring hatlarında toplam 111 araç ile hizmet vermektedir (Harita 1.12). 
 

 
 

Harita 1.12. Raylı sistem hat güzergâhı (samulas.com.tr) 
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1.5.3. Ana Yaşam Hatları 
1.5.3.1. Elektrik Altyapısı 
Samsun ilinde 2018 yılında 1.079 mWh lisanssız olmak üzere toplam 6.968.644 mWh elektrik 
üretimi gerçekleşirken, 2019 yılında 32.290 mWh lisanssız olmak üzere toplam 6.163.576 mWh 
elektrik üretimi gerçekleşmiştir. OMV Samsun Doğal Gaz Santrali, Cengiz Enerji, Altınkaya Barajı ve 
HES ile Hasan Uğurlu Barajı ve HES ilde en önemli enerji üreten tesislerdir (Tablo 1.9).  
 
İlde elektrik altyapısına ait iş ve işlemler; TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Müdürlüğü (YEDAŞ) tarafından yürütülmektedir. TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü elektrik enerjisinin 
gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar ve trafo merkezleri üzerinden iletimini sağlamaktır. Ayrıca 
sorumluluk sahasında kalan; 4 adet 380 kV gerilim seviyesinde, 27 adet 154 kV gerilim seviyesinde 
trafo merkezi ile 1.398,83 km uzunluğunda 380 kV, 2.229,386 km uzunluğunda 154 kV enerji iletim 
hattı işletme ve bakımı yapılmaktadır. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürlüğü (YEDAŞ) ile 
Çorum, Ordu, Amasya, Sinop illerinde en küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 1,8 
milyonu bulan abonelerine, 34,5 kV’a kadar elektriğin dağıtımı hizmetlerini sunma yükümlülüğünü 
yerine getirmektedir. 
 

 
 

Tablo 1.9. Samsun ili enerji üretim olanakları (OKA, 2020) 
 

1.5.3.2. Doğal Gaz 
Samsun ilinin enerji altyapısının ana omurgasını oluşturan doğal gaz için, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından farklı üç firma yetkilendirilmiş ve bu firmalar doğal gaz arzını 
gerçekleştirmektedir. Samsun ili genelinde 12 ilçede doğal gaz altyapısı oluşturulmuş ve Kavak 
ilçesi hariç 11 ilçede doğal gaz arzı sağlanmaktadır. 
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SAMGAZ; Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde, Akmercan Deltagaz; Bafra, Havza, 
Vezirköprü, Ladik ve 19 Mayıs ilçelerinde, Aksa Doğalgaz Ordu Giresun; Terme ve Çarşamba 
İlçelerinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. 
 
Doğal gazın yanıcı ve patlayıcı özelliklerinden dolayı şehrin genelinde yapılacak bütün alt ve 
üstyapı çalışmalarında; doğal gaz altyapısının lisanslı dağıtım şirketlerinin denetimi altında 
sürdürülmesi, bütün altyapı şirket, kurum ve kuruluşlarına ait ekiplere, bu düzene riayet etmelerinin 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda güvenli ve sürdürülebilir altyapı çalışmaları için 
AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) birimlerinin yasal olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Şubat 2017’de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanmayan ancak Canik,  İlkadım ve Atakum ilçelerinin 
iki gün süre ile doğal gazsız kalmasına sebep olan bir kaza yaşanmıştır. 11.02.2017 tarihinde gece 
03.30 saatinde; Kirazlık mevkiinde altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmalar esnasında, 20 
inç’lik çelik ana doğal gaz hattına zarar verilmiş ve oluşan hasar sebebiyle önemli miktarda gaz 
kaçağı yaşanmıştır. Bu olay sonucunda 155 bin 360 aboneye iki gün süre ile gaz arzı 
sağlanamamıştır (OKA, 2020). 
 
1.5.3.3. Atık Su Altyapısı 
Samsun’da içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere 
ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak işlemleri Samsun 
Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SASKİ’ye ait 21 adet 
içme suyu arıtma tesisi ve 22 adet atık su arıtma tesisi ile ilde faaliyet göstermektedir. 
 
1.5.4. Sanat Yapıları 
Samsun, gerek coğrafi konumu, gerekse son yıllardaki hızlı şehirleşme trendi nedeniyle artan 
altyapı ve ulaşım gereksinimi neticesinde farklı ölçekte sanat yapılarına sahip durumdadır.  İl 
sınırları içerisinde, büyük ölçekli sanat yapıları olarak çok sayıda baraj bulunmakla birlikte, bu 
yapılar sulama, hidroelektrik, rekreasyon, su temini, taşkın önleme gibi amaçlara hizmet etmektedir. 
İl bütününde işletme durumunda olan, 12 adet hidroelektrik santral, içme suyu ve sulama barajı; 
inşaat halinde olan ise 3 adet baraj bulunmaktadır. 
 
Samsun ili sınırları dahilinde yürütülen kara yolu, demir yolu ve hafif raylı sistem projeleri dahilinde 
inşa edilmiş birçok sanat yapısı mevcuttur. Samsun Çevreyolu Kavşağı Projesi tek ayak üstünde 
geçen Avrupa’nın en büyük 2. viyadüğü olarak dikkat çekmektedir. 
 
İlimizdeki sanat yapılarının bir diğer yaygın kullanımı ise taşkın kontrol tesisleridir.  Taşkına neden 
olan akarsular üzerinde özellikle DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından inşası gerçekleştirilerek 
işletmeye açılan 231 adet taşkın kontrol tesisi ve çeşitli ölçeklerde sanat yapılarının bulunduğu 
tedbir ve ıslah çalışmaları mevcuttur. Buna ek olarak, Yeşilırmak Havza Yönetim Planı ve Kızılırmak 
Havza Yönetim Planı’nda, bahsi geçen havzalardaki yerleşim birimlerinin risk değerlendirmelerinin 
yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, KGM 7. Bölge Müdürlüğü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü gibi sorumlu ve 
ilgili kurumların uygulayacağı yapısal tedbirler yer almaktadır. 
 
1.5.5. Sosyal Altyapı 
Samsun ili 17 ilçesiyle birlikte, içinde barındırdığı, coğrafi, kültürel ve ekolojik değerleri bakımından, 
birçok sosyokültürel tesis içermektedir.  
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri 
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 1919’un 19 Mayıs’ında ilk adımlarını Samsun’a 
atmalarıdır. İlkadım ilçesi sınırlarında, şehrin sembolu sayılan, bronz Atatürk heykeli “Onur Anıtı”, 
yine Atatürk’ün Samsun’a ilk adımının sembolü olan “Tütün İskelesi” yer almaktadır. Aynı zamanda 
birçok ilçede yer alan müzelerde, Atatürk’e ve kurtuluş mücadelesine ait miras sergilenmektedir 
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(Gazi Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Atatürk Evi 
ve Müzesi, Ambarköy Açık Hava Müzesi, Arkeoloji Vadisi Müze Evi, Mübadele Müzesi, Bafra Müzesi). 
 
Bafra ilçesi Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti, Bafra ilçesi Asarkale ve Kaya Mezarları, Vezirköprü ilçesi 
Kunduz Ormanları ve Şahinkaya Kanyonu, Yakakent ilçesi Çam Gölü, 19 Mayıs ilçesi Galeriç Ormanı, 
Atakum ilçesi Çakırlar Korusu, İlkadım ilçesi Amisos Tepesi Kral Mezarları, Çarşamba ilçesi Göğceli 
Cami, millet bahçeleri, geniş rekreasyon alanları (Batı Park, Doğu Park), Atakum ilçesi Golf Sahası, 
Ladik ilçesi Akdağ Kış Turizmi Merkezi, birçok plaj tesisi (Canik ilçesi Engelliler ve Bandırma Plajı, 
İlkadım ilçesi Fener ve Mert Plajı, Atakum ilçesi plajları) Samsun ilinin sahip olduğu coğrafi ve 
ekolojik değerleri örnek olarak gösterilebilir. 
 
1.6. Şehirleşme ve Yerleşim Yapısı 
1.6.1. Kentin Gelişim Tarihi ve Planlama Geçmişi 
1.6.1.1. Kentin Gelişim Tarihi 
M.Ö. 3500 yılında Gaskar’lar tarafından bugünkü Mert Irmağı, Kılıçdede Mahallesi sınırları içerisinde 
kalan Öksürük Tepe (Dündartepe) dolaylarında bir yerleşim yeri kurulduğu tarih kayıtlarında yer 
almaktadır. Samsun’un tarihi Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hitit’lere dayanmaktadır. 
 
Samsun M.Ö. 760-750 yılları arasında İon şehir devletlerinden Miletoslular (Milet) tarafından Amisos 
adı ile küçük bir yerleşim alanında kurulmuştur. Başta bugünkü şehrin merkezi olmak üzere 
Kızılırmak Vadisi-Kavak-Tekkeköy-Çarşamba Ovası’nda eski çağlardan bu yana insan iskân edilmiş 
ve yaşam sürmüştür. 
 
İlk Çağ’da Paflagonya olarak adlandırılan bölgenin en önemli kentlerinden Samsun’da ilk yerleşim 
izleri Tekkeköy’ün güneyindeki mağaralardan elde edilmiştir. Orta Taş Devri’nde (Mezolitik M.Ö. 
10.000-5.000) insanların Tekkeköy’de bulunan sığınaklarda yaşadıkları ve bölgenin en eski 
yerleşimcileri oldukları bilinmektedir. Yine Cilalı Taş Devri (Neolitik M.Ö. 5.000-4.000) ile Bakır-Tunç 
Devrinde (Kalkolitik M.Ö. 4.000-1.700) insanların Samsun merkez Dündartepe, Kavak ilçesi 
Kalenderoğlu ve Bafra ilçesi İkiztepe’de sürekli iskân oluşturarak yaşamlarını devam ettirdikleri 
yapılan arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır. 
 
20. asıra girerken Samsun, Cumhuriyet döneminin ilk yarılarına göre nüfus ve fiziksel olarak daha 
küçüktü; fakat Karadeniz’in en ehemmiyetli ve ticareti adım adım gelişen bir şehriydi. 1923 yılından 
sonra Türkiye’de yaşanan siyasi, sosyal, kültürel değişimler ve gelişimler Samsun’u çok yakından 
etkilemiş, Samsun’un sosyal ve kültürel hayatının değişim ve dönüşümünü tetiklemiştir. 
 
Samsun’a demir yolunun ulaşması ile liman daha da önem kazanmış, modern limana olan ihtiyaç 
artmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle Samsun’un konum ve 
önemine yakışan bir limana sahip olması için önceden yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştır. 
Fakat sonraki yıllarda bu girişimler sonucu 1953’te modern liman tesislerinin temeli atılmış, 1960’ta 
dalgakıran ve rıhtımların inşaatı bitirilerek liman hizmete sokulmuştur. Deniz yolu, kara yolu ve 
demir yolu üçlü desteğiyle Samsun kısa zamanda Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri 
olmuştur. 1970’li yıllarda azot ve bakır fabrikalarının yapılması, geçmişten beri devam eden tütün 
üretimi ve buna bağlı tütün sanayisi kente önem katmıştır. Bu ekonomik canlılık Türkiye’nin 2. 
büyük fuarı ile taçlanmış, Samsun aynı zamanda çevresindeki illere göre bir çekim merkezi haline 
gelerek önemli oranda göç almıştır. Bu süreç 1980’li yıllara kadar devam etmiştir. 
 
Samsun’un, İç Anadolu’dan Karadeniz'e açılan ilk kapı olması; doğal, tarihi ve kültürel 
zenginliklerinin yanında deniz, hava, demir yolu ulaşım olanakları, İli Karadeniz Bölgesi’nin turizm 
potansiyeli en yüksek kentlerinden biri haline getirmiştir.  
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Samsun, sahil şeridinden sonra dik yamaçların bulunduğu bir jeolojik yapıya sahiptir. Samsun ili 
makro formunun belirlenmesinde kuzeyde Karadeniz, güneyde eğimli arazi yapısı, yerleşme 
alanındaki jeolojik açıdan tehlikeli alanlar, doğuda sanayinin bulunması etkili olmuş ve bunun 
sonucunda da kentsel dokuda daralma olmuştur. Bu nedenle, kentleşme sahil şeridinin uzantısı 
doğrultusunda batıda ve güneyde gelişme göstermektedir. 
 
1.6.1.2. Kentin Planlama Geçmişi 
Samsun ilinin ilk imar planı 1960 yılında Samsun Belediyesinin mücavir alanı sınırlarında yapılmıştır. 
1976-1980 tarihleri arasında Samsun Nazım Plan Bürosu’nun hazırladığı 1/5.000 ölçekli Samsun 
Kent Bütünü Nazım İmar Planı ile ilk plan revize edilmiştir. 1980 yılında Mülga İmar ve İskan 
Bakanlığınca, Samsun 1/5.000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır. 
 
2 Eylül 1993 tarihinde kabul edilen 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mevcut belediye, 
Büyükşehir Belediyesi olmuş, adı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak değişmiş, yetkileri ve görev 
alanı genişlemiştir. 
 
2004 yılında 5216 sayılı Kanuna göre, Büyükşehir Belediyesi statüsüne ait diğer belediyelerden farklı 
yetki ve sorumluluklar edinmiştir. Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluklarının değişmesi ile 
birlikte, 18 Kasım 2004 yılında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı onaylanmıştır. 
 
2006 yılında Büyükşehir Belediyesi ilçe ve ilk kademe belediye sınırlarını içeren alanda, 
sayısallaştırılmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır.  
 
Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Mülga Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nca 26.02.2008 tarihinde onaylanmıştır. 
 
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen ve 2014 yerel seçimleri ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunla 
birlikte tüm Samsun ilçeleri Büyükşehir Belediyesinin yetki kapsamına alınarak Samsun bir bütün 
şehir haline gelmiştir. Bu tarihten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna dahil 
olan bütün ilçelerde, imar planı sayısallaştırmaları, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları 
yapılmakta olup, ilçelerin büyük çoğunluğu planlama çalışmalarını tamamlamıştır. 
 
1.6.1.3. Kentsel Dönüşüm Alanları 
İl bütününde çarpık kentleşmenin ve plansız yapılaşmanın yaşandığı,  beraberinde birçok sosyal 
sorunların ve altyapı problemlerinin görüldüğü alanlarda kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
faaliyetleri yürütülmektedir. Canik ilçesi Yenimahalle, İlkadım ilçesi Hastane ve Kazım Karabekir 
mahalleleri, Atakum ilçesi Kurupelit ve Kamalı mahalleleri kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri, il 
bütününde tamamlanan projelere örnek olarak gösterilebilir. 
 
İlkadım ilçesi Çay Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 3 ha’lık alanda 422 konut, TOKİ ve Büyükşehir 
Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje neticesinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
 
Samsun ili, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, 11.03.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan, 2013/4443 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 17,5 ha alan Riskli Alan ilan edilmiştir. 
Soğuksu Mahallesi sınırlarında Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile 17,50 
ha’lık alanda, 826 konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütülmektedir. 
 
Samsun ili Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan, 2013/4589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 29,4 ha alan Riskli Alan ilan edilmiştir. 
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Samsun ili İlkadım ilçesi Saitbey (merkez) ve Ulugazi (merkez) mahalleleri sınırları dahilinde bulunan 
79,5 ha alan 2013/4971 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.  
 
İlkadım ve Canik ilçelerindeki kentsel dönüşüm projelerinde yerinde dönüşümün sağlanamadığı 
durumlarda konut ihtiyacı karşılamak üzere rezerv yapı alanları oluşturulmuştur. İlkadım ilçesi Kıran 
Mahallesi sınırlarında 15,99 ha alan ve Canik ilçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde 7,75 ha alan 
rezerv yapı alanı olarak belirlenmiştir. 
 
Samsun ili Canik ilçesinde bulunan 25 ha büyüklüğündeki Gülsan Sanayi Sitesi, kent merkezi içinde 
kalmış olması nedeniyle kaldırılarak, Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan yaklaşık 83.7 ha alana 
taşınması için 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesine istinaden 18 Kasım 2019 tarih 368 nolu Samsun 
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Sanayi Sitesi Gelişim Alanı olarak belirlenmiştir. TOKİ ile 
Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 04.05.2020 tarihinde Samsun ili İlkadım ilçesi Toybelen 
Mahallesi Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Protokolü imzalanmıştır. 
 
Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınmasına yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacı ile Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından özel mülkiyete konu taşınmazların acele kamulaştırılmasına 
08/05/2020 tarih ve 2498 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile karar verilmiştir.  
 
Toybelen Sanayi Sitesi projeleri hazırlanarak 5 Ekim 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. 
Toybelen Sanayi Sitesi 1526 adet işyeri ile 82 adet ticari birimden oluşacaktır. 
 
1.6.2. Arazi Kullanımı 
Türkiye’nin en önemli ovalarından ikisinin (Bafra ve Çarşamba ovaları) bulunması ve Yeşilırmak ve 
Kızılırmak nehirlerinin sağladığı sulama imkânları gibi nedenlerden ötürü, ildeki tarım yapma 
olanakları çok yüksektir. Tarımsal alan kullanımı tablosu incelendiğinde; %38,36’sı tarım arazisi, 
%39,87’si orman ve fundalık arazi ve %5,91’i tarım dışı arazi olarak dağılım göstermektedir. İl 
sınırları içerisinde çayır ve meralar %15,86’lık yer kaplamaktadır. Samsun ilinde yer alan orman 
alanlarının büyük kısmını normal koru alanları oluşturmaktadır (Tablo 1.10).  
 
Samsun il, ilçelerine ait imar planlarının yüz ölçümü Tablo 1.11’de yer almakta olup; ilçelerin toplam 
planlı alanlarının ilin yüz ölçümüne oranı, %4,31 olarak hesaplanmaktadır. En yüksek planlı alana 
sahip ilçeler, sırasıyla Atakum, Tekkeköy ve İlkadım ilçeleridir. Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçeleri 
ise en düşük planlı alana sahip ilçelerdir. 
 

 
 

Tablo 1.10. Tarımsal alan kullanımı (Samsun TSO, 2020) 
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Tablo 1.11. Samsun ili ilçelerine ait planlı alanların yüz ölçümleri 
 

1.6.3 Yapı Stoku Bilgisi 
2019 yılında, Türkiye’de toplam 93.279 binaya yapı kullanma izin belgesi alınırken, Samsun ilinde 
toplam 1.769 binaya yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 
 
2019 yılında, Türkiye’de toplam 734.373 adet daire için yapı kullanma izin belgesi alınırken, 2019 
yılında Samsun ilinde toplam 14.110 adet daire için yapı kullanma izin belgesi alınmıştır (Tablo 
1.12). 2019 yılında Samsun, yapı kullanma izin belgesi konusunda, bina sayısına göre 16’ncı sırada, 
yüz ölçümüne göre 11’nci sırada, değerlerine göre 11’inci sırada, daire sayısına göre 13’üncü sırada 
yer almıştır. 
 

 
 

Tablo 1.12. Türkiye'de ve Samsun'da alınan yapı kullanma izin belgesi sayıları (Samsun TSO, 2020) 
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2018 yılında, Türkiye’de yapı ruhsatı alınan bina sayısı 101.510 iken, 2019 yılında 53.819 olmuştur. 
Samsun ilinde ise yapı ruhsatı alınan bina sayısı 2018 yılında 1.538 iken, 2019 yılında 847 olmuştur 
(Tablo 1.13). 

2014-2019 döneminde; yapı ruhsatı alınan bina sayısı, Türkiye’de %60.9 oranında azalırken, Samsun 
ilinde %50.5 oranında azalmış; yapı ruhsatı alınan daire sayısı, Türkiye’de %69.8 oranında azalırken, 
Samsun ilinde %63.9 oranında azalmıştır. 
 

 
 

Tablo 1.13. Türkiye’de ve Samsun’da alınan yapı ruhsatı sayıları (Samsun TSO, 2020) 
 

1.6.4. Doğal - Kültürel Varlıklar ve Miras Alanları  
1.6.4.1. Amazon Tabiat Parkı  
2015 yılında tescil edilen Amazon Tabiat Parkı, Terme ilçesinde yer almaktadır. Samsun il merkezine 
90 km, Terme ilçe merkezine ise 20 km mesafededir. Tabiat parkına en yakın havalimanı 38 km 
uzaklıktaki Çarşamba Havalimanı’dır. Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, bitki ve hayvan gözlemciliği 
Amazon Tabiat Parkı’nda yapılabilecek aktivitelerdendir. Amazon Tabiat Parkı, Karadeniz sahilinde, 
denizin ibreli ağaçlarla buluştuğu ender noktalardan biridir. Tabiat Parkında yer alan kuş gözlem 
kulesinden alanda bulunan kuş türleri izlenebilmektedir. Alanın ismi Terme bölgesinde çok önceki 
yıllarda yaşamış Amazon kadınlarından gelmektedir (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, 2020). 
 
1.6.4.2. Bayraktepe Tabiat Parkı 
2015 yılında tescil edilen Bayraktepe Tabiat Parkı, Tekkeköy ilçesinde yer almaktadır. Bayraktepe 
Tabiat Parkı, Samsun il merkezine 10 km, Tekkeköy ilçe merkezine ise 4 km mesafededir. Tabiat 
parkına en yakın havalimanı, 15 km uzaklıktaki Çarşamba Havalimanı’dır. Alanda yapılabilecek 
aktiviteler arasında piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı 
gözlemi faaliyetleri bulunmaktadır. Bayraktepe Tabiat Parkı’nın güney kesiminde yer alan Karadağ 
Tepesi ve çevresi, Samsun Kalesi kalıntılarına sahip önemli bir arkeolojik sit alanıdır (Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020). 
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1.6.4.3. Sarıgazel Tabiat Parkı 
2011 yılında tescil edilen Sarıgazel Tabiat Parkı, 19 Mayıs ilçesinde yer almaktadır. Sarıgazel Tabiat 
Parkı, Samsun il merkezine 38 km, 19 Mayıs ilçe merkezine ise 3 km mesafededir. Tabiat parkına en 
yakın havalimanı, 58 km uzaklıktaki Çarşamba Havalimanı’dır. Alanda yapılabilecek aktiviteler 
arasında piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı gözlemi 
faaliyetleri bulunmaktadır. 
 
Sarıgazel Tabiat Parkı içerisinde bitki örtüsü olarak dişbudak, sahil çamı, kızılçam, monteri çamı, 
meşe, akçaağaç, gürgen gibi ibreli ve geniş yapraklı ağaç türlerinin yanı sıra maki grupları da 
bulunmaktadır (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020). 
 
1.6.4.4. Vezirsuyu Tabiat Parkı 
2011 yılında tescil edilen Vezirsuyu Tabiat Parkı, Vezirköprü ilçesinde yer almaktadır. Vezirsuyu 
Tabiat Parkı, Samsun il merkezine 131 km uzaklıkta olup, Vezirköprü ilçe merkezine ise 23 km 
uzaklıktadır. Alana ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır. Vezirsuyu Tabiat Parkı içerisinde bitki örtüsü 
olarak kızılçam, sedir, sahil çamı ve toros sediri,  akçakesme, ardıç, meşe, süpürge çalısı, yabani nar 
ve zeytinden oluşan orman ekosistemiyle ziyaretçileri karşılamaktadır. (Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü, 2020). 
 
1.6.4.5. Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı 
2015 yılında tescil edilen Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirköprü ilçesinde yer almaktadır. 
Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Samsun il merkezine 125 km, Vezirköprü ilçe merkezine ise 17 km 
mesafededir. Tabiat parkı Amasya Merzifon Havalimanı’na 75 km, Samsun Çarşamba Havalimanı’na 
ise 148 km mesafededir. Alana ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır. Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya 
Baraj Gölü’nü doğal bir görünüm ile ikiye ayıran eşine az rastlanan bir kanyon özelliğindedir. Dar ve 
kıvrımlı kanyon içerisinde tekne turu ile ilerlerken gökyüzü, kayalara tutunmuş kızılçam, zeytin ve 
sandal ağaçlarının arasından görülebilmektdir. Kanyonda kireçtaşı anakayalarından oluşan doğal 
mağaralar alanın diğer kaynak değerlerindendir (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
2020). 
 
1.7. Afetsellik ve Afet Yönetimi Uygulamaları 
1.7.1.  İldeki Hakim Tehlikeler ve Yaşanan Afetler      
Samsun ili Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) kuzey orta kesiminde bulunmaktadır. KAFZ ilin 
güneyinde bulunan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden geçmekte olup, yüksek tehlikede yer 
ivmesi üretebilecek deprem potansiyeline sahiptir. Aletsel dönemde bölgede yaşanan en büyük 
deprem, 26 Kasım 1943 günü KAFZ’nin orta kesiminde, merkez üssü Ilgaz ilçesinin Cömert Köyü 
yakınları olan Ms=7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremdir. D-B doğrultusunda, doğuda 
Taşova ve Erbaa’dan batıda Kurşunlu ve Ilgaz’a kadar uzanan 300 km uzunlukta ve 20 km genişlikte 
bir zon içerisinde yer alan tüm yerleşim alanları harabe haline getirmiştir (bkz. Modül 2 Deprem 
Tehlike ve Risk Değerlendirmesi).  
 
Samsun ilinin 2 önemli akarsuyu, ülkemizin en büyük akarsuları arasında yer alan Kızılırmak ve 
Yeşilırmak’tır. Bununla birlikte, şehir merkezinden geçerek denize ulaşan Kürtün ve Mert çayları ilin 
diğer önemli akarsularını oluşturmaktadır. İklim değişikliği ile birlikte yağış düzensizliklerine bağlı 
olarak son yıllarda meydana gelen ani yağış ve sel olaylarında artış yaşanmaktadır. Samsun ilinde 
taşkınların mekânsal dağılışları incelendiğinde en fazla taşkının son yıllarda yapılaşmanın fazlaca 
olduğu merkez ilçeler olan Atakum, İlkadım, Canik ile Bafra, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme’de 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Alaçam, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde sel afeti ile 
karşılaşılmaktadır. Bafra’da Kızılırmak’a karışan mevsimlik dereler ile Terme’de Terme Çayı taşkınlara 
yol açmaktadır. Terme’de Terme Çayı’na karışan kollar, Çarşamba’da Yeşilırmak’ı besleyen kollar, 
Tekkeköy’de ise deltanın batısını sulayan Abdal Çayı ve kolları taşkına neden olmuştur (Bahadır, 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

52

2014). Taşkınlar maddi kayıplara sebep vermesinin yanında can kaybına da yol açmaktadır. 
Vezirköprü’de meydana gelen 1983 yılındaki 2 ayrı taşkında 1’er kişi, 1984 yılındaki taşkında ise 3 
kişi yaşamını yitirmiştir. Yine, 1998 yılında Havza’da yaşanan taşkında ise 1 kişi yaşamını yitirmiştir. 
Samsun merkezde Yılanlı Dere’nin taşması sonucu meydana gelen taşkında ise (3-4 Temmuz 2012) 
13 kişi yaşamını yitirmiştir. 
 
Samsun ilinin sınırları içerisinde heyelan afeti ile de sıkça karşılaşılmaktadır. İlin her ilçesinde 
heyelan olayı görülmekte ve heyelanlar daha çok akma şeklinde meydana gelmektedir. Heyelanlar 
genellikle jeolojik, jeomorfolojik, iklimsel koşullar sonucunda, yerçekiminin etkisiyle, yamaç 
dengesinin bozulması sonucu oluşmaktadır. Bununla birlikte kontrolsüz kazı çalışmaları sonucu 
meydana gelen heyelanlarla da karşılaşılmaktadır. Heyelanları tetikleyen bir diğer önemli etken ise 
tektonik hareketlilik olarak göze çarpmaktadır. MTA tarafından üretilen heyelan envanteri 
incelendiğinde heyelanların Erikli Ters Fayı ve KAFZ üzerinde kümelendiği gözlenmektedir (bkz. 
Modül 2 Heyelan Tehlike ve Risk Değerlendirmesi). Mevsimsel aşırı yağışlar ve ani kar erimelerine 
bağlı olarak da Samsun’da sıkça heyelanlar meydana gelmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD Samsun) tarafından 2010 yılından, işbu plan yazıya döküldüğü ana kadar geçen süre 
içerisinde heyelan afeti kaynaklı 217 adet jeolojik etüt raporu hazırlanmış, söz konusu raporlar ile 
223 adet konut ve 121 adet ahır ile diğer yapıların afet riski taşımayan başka bir alana nakillerine 
karar verilmiştir. 
 
Yangın afeti de Samsun ili için önemli afet türlerinden biridir. İl sınırı içerisinde kalan ormanlık 
alanlar genel olarak 2. derece ve 3. derece yangın hassasiyetine sahip alanlardır. 2. derece yangın 
hassasiyetine sahip ormanlık alanlar Vezirköprü ilçesinde bulunmaktadır. Orman İşletme 
Müdürlükleri’nden alınan verilere göre 2010-2019 yılları arasında ilimizde meydana gelen orman 
yangını sayısı 226 adet olup; buna bağlı olarak 509.45 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.  
 
Samsun’da yangın başına zarar gören ormanlık alan miktarı 2,25 hektar olup, ülke genelinde bu 
oran 2,6 hektar seviyelerindedir. 2011-2020 yılları arasında Samsun ili genelinde meydana gelen 
işyeri, konut, araç, ot/çöp vb. yangın sayısı 16.895 adet olarak kayıtlara geçmiştir. Bu yangınların 
%51’i  (8755 adet) merkez ilçelerde (İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy) meydana gelmiş olup, en 
fazla yangın afeti olayı 4.048 adet ile İlkadım ilçesinde görülmüştür. 
 
2011-2020 yılları arasında Samsun ili genelinde bina yangın sayısı 5.453 (konut ve işyeri) adet olup, 
yangın afetinden etkilenen insan sayısı 27.842 kişidir. Veriler incelendiğinde ilimizde her yangın 
olayından ortalama 5 vatandaşımızın etkilendiği ortaya çıkmaktadır. 
 
1.7.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Düzeni ve Koordinasyon 
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükümleri gereği 18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5703 sayılı Afet ve 
Acil Durum Müdahale Yönetmeliği ile 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) esasları çerçevesinde 
düzenlenen TAMP-Samsun, ildeki afet ve acil durumlara müdahalenin nasıl, ne şekilde ve hangi 
kurumlar marifetiyle yapılacağını belirtmiştir. Buna göre plan; ana çözüm ortağı 26 hizmet grubu ve 
bu hizmet gruplarının müşterek çalışacakları destek çözüm ortaklarının müdahale 
organizasyonlarını herbir hizmet grubuna ait alt planlar vasıtasıyla açıklamaktadır. 
 
Planın işlerliği aynı zamanda Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme hizmet grubu sorumlusu olan 
AADYM’nin (Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) faaliyetlerine bağlıdır. AADYM, 7/24 saat çalışma 
esasına göre görev yapar ve görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde 
belirtilmiştir. Bununla birlikte, müdahale organizasyonunda il düzeyinde 4 temel servis (operasyon, 
lojistik ve bakım, bilgi ve planlama, finans ve idari işler) teşkil edilmiş olup; servisleri Vali Yardımcıları 
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koordine eder. İl özelinde ise, afet ve acil durum hallerinde operasyon servisleri kuruluncaya kadar 
yetkilendirilen Vali Yardımcıları görev alır. 
Standart operasyon prosedürlerinde; 
1. AADYM görevlisi ihbarı alır veya 112’den ulaştırılan ihbar değerlendirilir. 
2. AADYM şube müdürü bilgilendirilir. 
3. AADYM şube müdürü AFAD İl Müdürünü bilgilendirir. 
4. AFAD İl Müdürü, Vali Yardımcısı ile görüşerek İl Valisinin bilgilendirilmesi sağlanır. 

a)Valinin talimatıyla AADYM faaliyete geçer, TAMP-Samsun’a göre müdahale çalışmaları 
başlar, afet türüne ve büyüklüğüne göre  
 İAADKK üyeleri AADYM’ye çağrılır. 

b)Valinin talimatıyla AADYM faaliyete geçer, TAMP-Samsun’a göre müdahale çalışmaları 
başlar, afet türüne ve büyüklüğüne göre  İAADKK üyelerinin 2. derece temsilcileri AADYM’ye 
çağrılır. 
 
TAMP-Samsun kapsamında ana çözüm ortağı 26 hizmet grubunun yanında, afetin seviye etki 
derecesine göre hizmet grupları ile birlikte afet bölgesine destek olarak bölge ve komşu illerden 
oluşturulan 1. grup destek iller (Ordu, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop) ve gerektiğinde hizmet 
gruplarını bizzat devam ettirecek illerden oluşan 2. grup destek iller (Kastamonu ve Tokat) ildeki 
müdahale örgütlenme düzeninde yer almaktadır. 
 
Samsun İl Afet Müdahale Planı’nın (TAMP-Samsun) uygulanabilirliğinin arttırılması, yaşanabilecek 
sorunların tespiti, yaşanacak bir afette 26 hizmet grubunun koordinasyonunun sağlanması ve 
eşgüdüm konusunda yaşanabilecek olası uyuşmazlıkların görülebilmesi amacıyla 2015/7 TAMP-
AYDES Genelgesi uyarınca, düzenli olarak her yıl Masabaşı Tatbikat ve Bölgesel Tatbikat icra 
edilmektedir. Bununla birlikte eğitimlere önem verilmekte olup; AYDES eğitimleri düzenli bir hale 
getirilmiş, bu sayede 2018 yılından günümüze kadar icra edilen tüm tatbikatlarda hizmet 
gruplarınca AYDES aktif kullanılmıştır. 
 
1.7.3. Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Önlemler 
1.7.3.1. Deprem  
2011 yılında pilot olarak 19 Mayıs ilçesi ile başlayan ve Ladik ilçesi ile devam eden yapı envanteri 
çalışmaları, ilin muhtelif ilçelerinde ihtiyaca yönelik devam etmiştir. 
 
Bununla birlikte, Ladik ilçesinde 2012 yılında yürütülen yerel zemin koşullarının belirlenmesine 
yönelik mikrotremor (titreşimcik) ölçümleri neticesinde merkez mahallelerin bulunduğu zemine ait 
frekans,  periyot ve büyütme  değerleri elde edilmiştir. 
 
Samsun Valiliği ve Boğaziçi Üniversitesi arasında 2012 yılında imzalanan protokol ile Ladik ve Havza 
ilçelerinde deprem erken uyarı sistemi (EEWS) kapsamında 6 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılı ilgili raporunda Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Vezirköprü 
ilçelerinde 21 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İlişkili olarak Havza, Kavak ve 
Ayvacık ilçelerinde 5 okulun deprem tahkikleri sonucu yıkımı yapılmış, Ayvacık, Havza ve 
Vezirköprü ilçelerinde de 6 okulun boşaltılması sağlanmıştır. 
 
1.7.3.2. Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ 
İİlimizde, genel hayata etkili afetler sonucu zarar gören/görmesi muhtemel bölgelere yapılan afet 
önleyici tedbirlere ve afetten etkilenen vatandaşların yaşamını sürdürebilmesi amacıyla yapılan afet 
konutlarına, afet konutları altyapılarına ait bilgiler Ek 1.3’te verilmiştir. İlkadım ve Çarşamba 
ilçelerinde, geçmiş afetler sebebiyle yapılmış olan afet konutları sayıları daha fazla iken, Kavak, 
Atakum, Yakakent, Asarcık ve Tekkeköy ilçelerinde herhangi bir afet konutu veya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü tarafından yapılmış afet önleyici tedbir çalışması bulunmamaktadır. 
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İlimizde, kaya düşmesi ve çığ afeti nedeniyle yapısal önlem gerektirecek bir afet yaşanmamıştır. 
 
1.7.3.3. Drenaj ve Sel Kontrolü 
Şehir sellerinin etkili bir şekilde görüldüğü 2012 yılından günümüze kadar drenaj ve sel kontrolü 
amacıyla Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde meydana gelen sel, su baskını ve taşkın 
olayları sebebiyle kurumlarca teknik çalışma ve yardımlar yapılmıştır.  
 
Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2012-2018 yılları arasında 33 haneye 
toplam 38.700 TL, 2018 yılında da toplam 5.000 TL nakdi yardım yapılmıştır. 
 
Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2012-2018 yılları arasında 
(2012 yılı için 650.000 TL olmak üzere) 500 kişi için 28.886 TL değerinde ayni giyim yardımı, 242 kişi 
için 116.100 TL kira yardımı, 477 kişi için 267.540 TL sel afeti yardımı ve 244 kişi için 354.631 TL 
değerinde ayni eşya yardımı yapılmıştır. 
 
İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üstyapıda zarar gören yolların bakım-onarımı 
amaçlı iş makinesi ve diğer taşıtlar ile işçilik bedellerinin toplamı olarak 2012 yılında 150.000 TL, 
2013 yılında 125.000 TL harcama yapılmıştır. 
 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2012-2013 yılları arasında Afanlı, Kuruzeytin, 
Değirmendere, Sazak üzerindeki yollarda fore kazıklı menfez yapımı için 8.880.000 TL harcama 
yapılmıştır. 2013 yılında Atakum ilçesinde fore kazıksız menfez inşası için 7.000.000 TL harcama 
yapılmıştır. 2015 yılında Tekkeköy ilçesinde fore kazıklı Karaağaç Köprüsü inşası için 1.758.210 TL 
harcama yapılmıştır.  
 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tespitte; 3-4 Temmuz 2012 tarihlerinde Canik 
ilçesinde yem bitkileri, sebze ve meyvelerde 199.419 TL, büyükbaş hayvanda ise 19.500 TL olmak 
üzere toplamda 218.979 TL ekonomik kayıp oluşmuştur. 
 
Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2012 yılında Atakum ilçesinde 
120.450 TL, 2012 yılında Canik ilçesinde 1.214.000 TL ve 2013 yılında Atakum ilçesinde 217.000 TL 
nakdi yardım yapılmıştır. 
 
Atakum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2012 yılında 255 aileye 
(konuta) aile başına 500 TL olmak üzere 127.500 TL, 2013 yılında 288 aileye (konuta) aile başına 500 
TL olmak üzere 144.000 TL yardım yapılmıştır. 
 
Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu-
Kirazlık-Organize Sanayi Dereleri dere ıslahı projesi için 2.537.347 TL harcanmıştır. 2013 yılında 
Canik ilçesi Teknepınar, İlkadım ilçesi Baruthane Dereleri Dere Islahı ve Atakum ilçesi Muhtelif 
Derelerin Taban Betonu Yapım İşi kapsamında 2.318.844 TL harcanmıştır. Aynı yıl, SASKİ hizmet 
alanı içerisindeki açık kanalların ve çevre emniyetinin sağlanması için himaye çiti yapılması işi 
kapsamında 456.992 TL harcanmıştır.  
 
2014 yılında Atakum İlçesi Çobanlı-Öteköy ve muhtelif derelerin dere ıslahı kapsamında 5.312.578 
TL harcanmıştır. Tekkeköy İlçesi Similid Deresi dere ıslah işi kapsamında 1.664.727 TL harcanmıştır. 
SASKİ hizmet alanı içerisindeki Hıdırellez Deresi ile muhtelif derelerinde taban betonlarının 
yapılması inşaatı kapsamında 6.162.456 TL harcanmıştır. Atakum ilçesi Kilyos Deresi ıslah projesi 
kapsamında 6.307.342 TL harcanmıştır. Atakum ilçesi Balaç ve Çobanözü yan derelerinin ıslah işi 
kapsamında 10.714.196 TL harcanmıştır. Atakum ilçesinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 
tarafından devlet karayolu altından yatay geçişi yapılan muhtelif dere ve su havzalarının karayolu 
ile deniz arasında kalan kısmının açık veya kapalı kanal şeklinde inşası ve İşikilyos Deresi ıslah 
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çalışmaları kapsamında 6.822.257 TL harcanmıştır. Samsun ili doğu bölgesi taşkın tesisleri proje 
yapımı kapsamında 105.642 TL harcanmıştır. Atakum ilçesi Atakent Mahallesinde yağmursuyu terfi 
istasyonları inşası kapsamında 15.287.121 TL harcanmıştır. Atakum İlçesi Atakent Mahallesinde 
karayolu deniz arası geçişlerinin sağlanması projesi kapsamında 8.808.203 TL harcanmıştır.  
 
2015 yılında Samsun ili batı bölgesi taşkın tesisleri proje yapımı kapsamında 219.594 TL 
harcanmıştır. SASKİ hizmet alanı içerisindeki muhtelif derelerin perde duvar ve taban betonu 
yapılması suretiyle ıslah edilmesi işi kapsamında 10.222.861 TL harcanmıştır. 2015 Atakum ilçesi 
muhtelif noktalarda, raylı sistem hattının altından yatay delgi metodu ile geçilmesi inşası 
kapsamında 1.873.783 TL harcanmıştır. Canik İlçesi Yılanlıdere ıslahı kapsamında 5.864.779 TL 
harcanmıştır. 
 
2016 yılında Atakum ilçesi Atakent bölgesinde 4 adet terfi istasyonu ve yağmursuyu kolektör hatları 
ile 280-800 mm çaplarında basınçlı terfi hattı yapılması işi kapsamında 6.368.301 TL harcamıştır.
  
2017 yılında Atakum ilçesi Çobanlı Deresi ve muhtelif derelerin ıslah işi kapsamında 5.082.164 TL 
harcanmıştır. Atakum ilçesi Çakırlar (Değirmendere) Deresi ıslahı kapsamında 1.925.009 TL 
harcanmıştır. Atakum ilçesi Afanlı Deresi ıslahı kapsamında 1.914.682 TL harcanmıştır. Tekkeköy 
ilçesi Asarağaç, Şabanoğlu, Hıdırellez ve muhtelif derelerin ıslahı kapsamında 354.000 TL 
harcanmıştır. 
 
Samsun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yılları arasında Kürtün Sel Kontrol Projesi 
kapsamında 356.885 TL harcama yapılmıştır. 2013-2017 yılları arasında Yılanlıdere Sel Kontrol 
Projesi kapsamında 687.235 TL harcama yapılmıştır. 2013-2016 yılları arasında Sağırgeçit Yılanlıdere 
Sel Kontrol Projesi kapsamında 2.137.218 TL harcama yapılmıştır. 
 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2012-2018 yılları arasında Kürtün, Mert, Yılanlıdere, Çakırlar 
Değirmen, Balcalı, Kepelek, Hamzalı, Gökçedere ve Karahasan Dereleri bölgesinde idari imkânlarla 
yapılan makineli çalışmalarda 1.570.000 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında Yılanlıdere Sel Kapanı 
ve Taşkın Tesis Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 10.860.000 TL yatırım yapılmıştır. 2013 yılında, 
Samsun  Canik İlçesi İncirli ve Tekkeköy İlçesi Karaağaç Dereleri Rüsubat Zararlarından Korunması 
İnşaatı projesi kapsamında 2.719.000 TL yatırım yapılmıştır. 
 
2014 yılında, Samsun Tekkeköy Balcalı Mahallesi Arazileri Balcalı Deresi Taşkınlarından Korunması 
İnşaatı, Samsun-Merkez Yılanlıdere Yukarı Havza Islahı İnşaatı, Samsun Büyükşehir Atakum ilçesi 
Sazak ve Yanbey Dereleri Rüsubat Kontrolü İnşaatı ve Samsun Büyükşehir Atakum ilçe merkezinin 
Değirmendere ve Elemini Dereleri Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması İnşaatı projeleri 
kapsamında 8.563.000 TL yatırım yapılmıştır. 
 
2015 yılında, Samsun Büyükşehir Atakum ilçesi Yanbey Deresi Taşkınlarından Korunması İnşaatı ve 
Samsun Büyükşehir İlkadım ve Atakum ilçe merkezlerinin Kürtün Irmağı Taşkın Zararlarından 
Korunması İnşaatı projeleri kapsamında 7.652.000 TL yatırım yapılmıştır. 
 
2016 yılında, Canik ilçesi Gölalan Mahallesi Eviçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı, Canik ilçesi Mert 
Irmağı Islahı 1. Kısım İnşaatı, Atakum ilçesi OMÜ 2.000 Kişilik Öğrenci Yurdunun Otağın Deresi 
Taşkınlarından Korunması İnşaatı ve Canik ilçesi Yukarıavdan, Aşağıavdan ve Demirci mahalleleri ile 
Tarım Arazilerinin Mert Irmağı Taşkınlarından Korunması (1.Kısım) İnşaatı projeleri kapsamında 
17.253.000 TL yatırım yapılmıştır. 
 
2017 yılında Tekkeköy ilçe merkezinin Tekkeköy Deresi Taşkın Koruma İnşaatı projesi kapsamında 
10.855.000 TL yatırım yapılmıştır. 
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1.7.4. Afet Risk Azaltma Çalışmaları - Yapısal Olmayan Önlemler 
1.7.4.1. Afet Eğitimleri 
1.7.4.1.1. Afet Farkındalık Eğitimleri 
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve 
sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı amaçlandıran eğitimlerin hedefi 
toplumun tamamına ulaşmaktır. 
 
Afet ve acil durumlar ile ilgili toplumun tümünde farkındalık oluşturarak, eğitim portföyünü 
geliştirmek amacı ile Tablo 1.14’te bahsedilen ilgililer ile eğitim projeleri gerçekleştirilmektedir. 
2017 yılı itibariyle afet sahalarında yerinde eğitimlerle çeşitlendirilen afet eğitimleri, 2020 yılında 
uzaktan eğitimler ile desteklenmeye başlamıştır.  
 
Söz konusu eğitimler ile Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 01.01.2012-01.09.2020 
tarihleri arasında toplam 305.631 kişiye ulaşılmıştır (Tablo 1.15, Şekil 1.1, Şekil 1.2). 
 

 
 

Tablo 1.14. 2020 yılı itibariyle eğitim projelerinde sağlanan iş birliği modelleri 
 

 
 

Şekil 1.1. Eğitim verilen kişi sayısının konulara göre istatiksel dağılımı 
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Şekil 1.2. Eğitim verilen kişi sayısının yıllara göre dağılımı 
 

1.7.4.1.2. Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi (Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitmen Eğitimleri) 
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve 
sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılmasında rol alacak 
personeli Afet Bilinci Eğitmeni olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Hedef kitlesi AFAD personeli, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, STK 
ve gönüllülerdir. 
 
1.7.4.1.3. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) 
Eğitimleri 
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) genelinde ile ait Samsun İl Afet Müdahale Planı’nda (TAMP-
Samsun) ana/destek çözüm ortaklarının ilgili personeline eğitimler verilmektedir. Afet Yönetimi 
Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden uygulamalı olarak (tatbikat ortamı) eğitim yapılmaktadır. 
AYDES, afet ve acil durum yönetiminde ihtiyaç duyulan veriler ile kurumların ürettiği bilgilerle 
entegrasyonunu sağlamaktadır. 
 
1.7.4.1.4. Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimleri 
Kentsel alanlarda muhtemel afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek amacı ile ilgili 
kamu, kurum, kuruluş, işletme, özel şirketler, STK, gönüllü, dernek vb. katılımcılara eğitim 
verilmektedir. Katılımcılara teknik arama ve kurtarma gerektiren olaylara müdahale etme, tehlikeleri 
tespit etme, arama ve kurtarma donanımını kullanabilme ve yönetebilme becerileri kazandırılması 
hedeflenmektedir. 
 
1.7.4.1.5. Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimleri 
AFAD Başkanlığı arama ve kurtarmayı eğitim, donanım, arama kapasitesi ve personel sayısına göre 
4 gruba ayırmıştır. Bunlar sırası ile temel düzey, hafif düzey, orta düzey ve ağır düzey arama 
kurtarma  olup,  yetiştirilen  deneyimli arama ve  kurtarma  personeli tarafından kamu, kurum, 
kuruluş, işletme, özel şirketler, STK, gönüllü, dernek vb. katılımcılara verilmektedir. 
 
1.7.4.1.6. KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimleri 
Katılımcıya kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike ve riskleri fark ederek korunabilme; 
öncesi, anı ve sonrasında davranış şekillerini belirleyerek hareket edebilme becerisi kazandıran 
eğitim, aynı zamanda KBRN tehlikesi içeren şüpheli postaları fark ederek ayırabilme becerisi 
kazandırmaktadır. 
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1.7.4.1.7. Deprem Simülasyon Tırı Eğitimleri 
AFAD Başkanlığı emri ile belirli dönemlerde ilde görevlendirilen deprem simülasyon tırı 3 farklı afet 
ve acil durumu simüle edebilmektedir. Deprem, yangın ve sel/su taşkınları modülleri bulunan tırda 
hidrolik sistemler ile ülkemizde gerçekleşmiş depremler simüle edilerek katılımcılara deprem 
öncesi, sırası ve sonrasında davranış şekilleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Yangın ve sel/su 
taşkınları modüllerinde sanal gerçeklik ve görsel sistemler ile öncesi, sırası ve sonrasında doğru 
davranış şekilleri anlatılmaktadır. 
 
1.7.4.1.8. Sivil Savunma Eğitimleri 
Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem 
taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını 
sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede 
desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 
tedbir ve faaliyetleri ihtiva eden sivil savunma konusunda ilimizde ilgili kamu, kurum, kuruluş, 
işletme, özel şirketlere ve personellerine eğitim verilmektedir. 
 
1.7.4.1.9. Afet Farkındalık Eğitmenliği Programı 
Atakum Kaymakamlığı’nın desteğinde kaymakamlığa bağlı tüm okullar ve eğitim merkezlerinden 
birer öğretmen ve okul yöneticisine Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verilmesi planlanmış olup; bu 
eğitim programı sonucunda 146 eğitmen yetiştirilmiştir. Eğitmenler görev yaptıkları okul ve eğitim 
merkezlerinde 13.503 kişiye eğitim vermiştir. Projenin başarılı olması sonucu Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün desteğinde AFAD Başkanlığı tarafından yetiştirilen formatör öğretmenler ile birlikte 
ildeki 152 ortaöğretim (lise) kurumunda 304 Afet Farkındalık Eğitmeni yetiştirilmesi 
planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için AFAD Başkanlığı’na gerekli girişimlerde bulunulmuş olup 
2021 yılı içerisinde çalışmalara devam edilecektir. 
 
1.7.4.1.10. Konumuz Afet, Rehberimiz AFAD Projesi 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında müştereken 
hazırlanan ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulanan Konumuz Afet Rehberimiz AFAD 
projesi kapsamında doğal afetlerin oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri 
analiz edilerek, insanların doğal afetlerin oluşumuna etkisinin yerinde öğretilmesi 
amaçlanmaktadır.  
 
Lojistiği, etkinlik materyalleri ve teknik bilgilendirmesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 
sağlanan projede, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine fay izi, çığ patikası ve heyelan bölgelerinden oluşan 
7 afet lokasyonunda verilen eğitim faaliyetleri ile afet türleri ve ilde sıkça görülen afetler konusunda 
farkındalığın arttırılması amaçlanmış olup; 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde 16 haftada 
gerçekleştirilen 31 saha çalışmasında, 17 ilçeden 32 okul ve 777 öğrenci projeden 
faydalandırılmıştır (Ersan vd., 2018). 
 
1.7.4.1.11. Güvenli Yaşam Projesi 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü, Ekim 2019  - Temmuz  2020  ders  yılı  
içinde  9.  ve  10.  sınıf  coğrafya  dersi kazanımlarına uygun bilinç ile hazırlanan ve devam eden 
Güvenli Yaşam Projesi ile proje kapsamında yer alan 25 liseden 30 öğrenci ve 2 öğretmen olmak 
üzere toplam 800 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 9 eğitim 
gerçekleştirilmiş olup, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerin devam etmesi 
planlanmıştır. 
 
1.7.4.1.12. Afetin İzleri Projesi 
Proje, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sunulan ve yürütülen, TÜBİTAK 4004 Doğa 
Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 2018/2 çağrı döneminde 
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desteklenmesine karar verilen bir eğitim projesidir. 15 personelden oluşan proje ekibi ile 2019 yılı 
Mart-Haziran ayları arasında 7 lokasyonda gerçekleştirilen toplam 12 etkinlik kapsamında 8 kurum 
ve topluluktan 306 katılımcı ile proje tamamlanmıştır (Ersan vd., 2019; Ersan ve Coşkunlu, 2020).  
 
Proje kapsamında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden (dezavantajlı bireyler dahil) oluşan 
katılımcılar ile Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde bulunan fay izi, çığ patikası ve heyelan 
bölgelerinden oluşan 5 afet ve 2 kültürel lokasyonda sınıf dışı eğitim faaliyetleri yürütülmüş olup; 
doğal afetlerin nedenleri, ekonomiye ve toplumsal hayata etkileri yerinde incelenerek, ilin 
afetselliği ile ilgili farkındalığın oluşturulması sağlanmıştır.  
 
Afetin İzleri projesi, 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında 2018/2 çağrı döneminde 
desteklenen tek proje olma özelliğini taşımaktadır. 
 
1.7.4.1.13. Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA) Projesi 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2019/1 çağrı döneminde 
Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK’a sunulan Doğa ve Afet 
Farkındalık Adımları (DAFA) projesi,  TÜBİTAK  tarafından  4004  Doğa  Eğitimi  ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı kapsamında Türkiye çapında desteklenen 92 projeden biri olmuştur.  DAFA 
projesi, 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında 2019 yılında desteklenen tek proje olma 
özelliğini taşımaktadır. Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA) projesi Samsun ili sınırlarında 
gerçekleştirilecek ve afet kavramını, afet yönetimini ve doğa bilimini tek bir paydada buluşturacak 
bir proje olarak hazırlanmıştır. 
 
Bu projenin amacı, dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere, toplumun geniş bir yaş aralığını 
oluşturan ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 135 öğrenciden oluşan hedef kitle 
öğrencilerine afet farkındalığı kazandırmak, afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olmaları için afete 
hazırlık kültürünü oluşturmak, geleceğimiz olan gençlerimizin edindikleri bilgileri aile, akraba, okul 
arkadaşları vb. gibi çevrelerle hayat kurtarıcı önemde bulunan bilgileri paylaşabilmeleri ve bilginin 
yaygınlaştırılabilmesi adına bir kapı açarak “afete hazır bireyler ve toplum” oluşumuna katkı 
sağlamaktır. 
 
1.7.4.2. Lojistik Destek Birimleri, Geçici Barınma Alanları, Acil Toplanma Alanları 
1.7.4.2.1. Lojistik Destek Birimleri  
TAMP-Samsun kapsamında ana çözüm ortağı 26 hizmet grubunun yanında afetin seviye etki 
derecesine göre hizmet grupları ile birlikte afet bölgesine destek olarak bölge ve komşu illerden 
oluşturulan 1. grup destek iller ve gerektiğinde hizmet gruplarını bizzat devam ettirecek illerden 
oluşan 2. grup destek iller ildeki müdahale örgütlenme düzeninde yer almaktadır. İlimizin 1. grup 
destek illeri Çorum, Amasya, Ordu, Tokat ve Sinop illeri olup 2. grup destek illeri Kastamonu, Tokat 
ve Giresun illeridir.  
 
Afet ve acil durum hallerinde hem afetzedeler hem de afet bölgesine ilk müdahalenin yerinden, 
hızlı ve etkin şekilde yapılmasına katkı sağlamakla, görevli personelin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çadır ve acil müdahale malzemelerinin depolanması amacıyla ülkemizde kurulan lojistik 
depolardan Samsun Bölgesel Lojistik Deposu, Tekkeköy ilçesi Aşağı Çinik Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunmaktadır (Harita 1.13) 
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Harita 1.13. AFAD Samsun Lojistik Depo’nun ilçelere uzaklığı 
 
1.7.4.2.2. Geçici Barınma Alanları  
İlimiz genelinde, nüfus yoğunluğu ve lokasyonların afetsellik durumları dikkate alınarak geçici 
konaklamaya müsait 76 adet geçici barınma alanı ve tesisleri belirlenmiş durumdadır. Bu alan ve 
tesislere ait bilgiler Ek 1.4’de belirtilmiştir. 
 
1.7.4.2.3. Acil Toplanma Alanları 
Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır. Afet ve 
acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde 
yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden 
uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar afet ve acil durumlar öncesinde belirlenmiş 
durumdadır. 
 
İlde tespit edilen toplanma alanları e-devlet erişimi ile sistem üzerinden öğrenilebilmektedir. 
İlimizdeki, fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarının belirlenmesi çalışmaları 2017 yılında 
tamamlanmış olup, 2019 yılından itibaren bu alanlara ilişkin bilgilere e-Devlet kapısı altyapısı 
kullanılarak https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama  
adresinden ulaşılabilmektedir. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus 
yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve 
yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz 
arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan 
etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği 
yapılara yakın olması oluşturmaktadır. 
 
1.7.4.3. Zorunlu Deprem Sigortası Oranı  
Karadeniz Bölgesi’nde sigortalı konut sayısı 797.495 adet olup, sigortalılık oranı %44.80 
düzeyindedir. Samsun, 117.147 poliçe ile bölgede en yüksek sigortalı konut sayısına sahip il olup 
(Tablo 1.16); bölgenin en fazla zorunlu deprem sigortası primi ödenen ili durumundadır. Sigortalılık 
oranı sıralamasında ise Karadeniz Bölgesi içerisinde 11. sırada yer almaktadır.  
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Tablo 1.16. Karadeniz bölgesi zorunlu deprem sigortası istatistikleri 
(dask.gov.tr) 

 
1.7.4.4. Diğer Afet Önlemleri 
1.7.4.4.1. Tatbikatlar 
Afet ve acil durum yönetiminde esneklik sağlanması, kendi kendine yetebilirliğin ölçülmesi, 
koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, plan ve prosedürlerin uygulanabilirliğinin görülmesi, 
öğrenme ve güncelleme amacıyla afet ve acil durum tatbikatları her yıl periyodik olarak 
düzenlenmektedir. TAMP-Samsun bünyesindeki ilgili tüm katılımcılar ile farkındalığı arttırmak, 
intikal ve karar alma sürecinde refleksleri geliştirmek amacıyla haberli/habersiz, plan ve saha 
tatbikatları gerçekleştirilmektedir. 
 
Ülke bütününde, sadece 2019 yılı içerisinde; 88 yerel düzey, 15 bölgesel düzey tatbikat 
gerçekleştirilmiştir. Bölgesel tatbikat koordinatörü durumunda olan Samsun İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünce her yıl düzenli olarak düzenlenen 1 bölgesel tatbikata ek olarak, masabaşı ve saha 
destekli olmak üzere 2 yerel düzey tatbikat daha icra edilmektedir. TAMP kapsamında 
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gerçekleştirilen tatbikatlar ile 26 hizmet grubunun faaliyetleri her yıl güncellenen afet senaryoları 
ile test edilmektedir. 
 
1.7.4.4.2. AFAD Gönüllülük Projesi 
AFAD Gönüllülük Projesi, 2019 yılında başlatılan ve afet yönetiminde kilometre taşı niteliğindeki 
projelerden biridir. Proje faaliyetleri 1 Ocak 2019’da başlamış ve 10 Temmuz 2019’da İçişleri Bakanı 
Sayın Süleyman SOYLU’nun katılımlarıyla kamuoyuna duyurulmuştur. AFAD Gönüllülük Projesi ile 
afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin sürece dâhil 
edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve 
gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir. AFAD 
Gönüllülük Sistemi’ne başvurular e-Devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve 
e-posta yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirilmektedir. Gönüllü adayları 
gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip 
edebilmektedir. 
 
AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda 
(sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her 
evresine etkin şekilde dahil olmaktadırlar. Bu sayede, toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli 
hale gelmesine katkı sağlamaktadırlar. 2020 yılı sonu itibariyle, ilimizdeki AFAD Gönüllüsü sayısı 
3000’e ulaşmış durumdadır. İlimizde kayıtlı uzaktan eğitimlerini tamamlamış AFAD Gönüllülerine; İl 
Sağlık Müdürlüğünün iş birliği ile İlkyardım, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı’nın iş birliği ile İtfaiye ve Yangın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde ise 
Psikososyal Destek ve İnsani Yardım ile Hafif Arama ve Kurtarma eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 
Yüz yüze eğitimleri tamamlayan gönüllüler “Destek AFAD Gönüllüsü” olarak sınıflandırılmaktadır. 
Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini 
tamamlayan/geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler, “Uzman AFAD Gönüllüsü” 
olmaya hak kazanmaktadırlar. 
 
1.7.4.4.3. Afetlere Hazırlık Yılı Projesi 
Afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar, afet yönetiminin 
günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır. Afet yönetiminin en önemli bileşeni 
ise afet risklerini tanımak, riskleri azaltmak ve afetlere hazırlıklı olmaktır. AFAD bu bakış açısı ve 
“afetlere dirençli toplum oluşturmak” vizyonundan hareketle, vatandaşlarımızı afetlere karşı 
bilgilendirmek amacıyla 10 Temmuz 2019 tarihinde “Afetlere Hazırlık Yılı” bilinçlendirme ve 
farkındalık programını ilan etmiştir. Programın detaylarına http://www.hazirol.gov.tr/ web sitesi ile 
ulaşılabilmektedir. 
 
AFAD, toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için insana temas eden projeler 
ve çalışmalar yürütmeyi sürdürmektedir. Afetlere Hazırlık Yılı, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü 
hedefleyen bir süreci işaret etmekte olup insanlara, #AfetlereHazırOl çağrısının yapılacağı 
programla, 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ile etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmıştır (Tablo 
1.17). İlimizde gerçekleştirilen faaliyetlerle afete hazırlık yılı çalışmalarının toplumun her kesimine 
ulaşılarak yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje sürecinde her ay için belirlenen temalar toplumun 
afet farkındalığını arttırmaya yönelik olup, afet hazırlık sürecinin süreklilik arz eden bir süreç olduğu 
unutulmamalıdır.  
 
Afetlere Hazırlık Yılı, sadece AFAD’ın değil, her bir bireyin, üniversitenin, kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşunun yapması ve öncelik vermesi gereken çalışmaları içermektedir. İlimizde her ay AFAD 
Başkanlığı tarafından belirlenen konularda ilgili kamu, kurum ve kuruluşların desteğinde faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 
 
 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

63

 
 

Tablo 1.17. Afetlere hazırlık yılı temaları 
 

1.7.4.4.4. AFAD Akreditasyon Sistemi 
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde faaliyet göstermek isteyen STK’lara, özel 
sektör kuruluşlarına ve gönüllü bireylere uygunluk belgesi verilmesi, kamu uyumunun sağlanması 
ve AFAD koordinasyonunda faaliyet gösterebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.  
 

• Akreditasyon sistemine dahil olan alanlar aşağıda belirtilmektedir: 
• Arama ve Kurtarma 
• Afet ve Acil Durum Eğitimleri 
• Sağlık, Halk Sağlığı 
• Acil Durum Haberleşmesi 
• Kamp Koordinasyonu ve Barınma Alanları Yönetimi 
• Ulaştırma 
• Beslenme ve Gıda Güvenliği 
• Psikososyal Destek 
• Enerji 
• Güvenlik ve Trafik 
• Teknik Destek 

 
1.7.4.5. Tehlike ve Risk Belirleme Sistemleri 
1.7.4.5.1. Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS)  
Günümüzde afet risk azaltma çalışmalarında, araştırmacıların ve karar vericilerin elinin altında 
olması gereken en temel veriler, yaşanmış afet olaylarına ilişkin verilerdir. Bu verilerin gerek 
doğrudan incelenmesi gerekse coğrafi ve istatistiksel olarak analiz edilmesi ile afet tehlike ve riskleri 
belirlenebilmekte ve haritalandırılabilmektedir. Karar vericiler, araştırmacılar ve uygulayıcılar bu 
analiz ve haritaları, risk azaltma politika, strateji, planlama ve uygulama faaliyetlerinde 
kullanmaktadırlar. 
 
Afetlerin oluşturduğu zararların asgari düzeye indirgenebilmesi için ilk aşamada yapılması gereken 
çalışma; ülke, bölge ve yerel ölçekte afet tehlike ve risk haritalarının üretilmesidir. Bu amaçla 
hazırlanacak haritalar, illerin afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi, afet risk azaltma, müdahale ve 
iyileştirme planlarına esas olabilecek bilgilerin hazırlanması, bölgesel ve çevre düzeni planlarının 
hazırlanması için plancılara gerekli olabilecek afet ile ilgili bilgilerin düzenlenmesi, karar verici ve 
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uygulayıcı mekanizmaya doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması ve pratik 
uygulamaların sağlanması açısından gereklidir. Bu tür haritalardan faydalanmak, gerek karar 
vericiler, gerekse yerel yönetimler gibi otoritelerin daha sağlıklı planlamalar yapmasını sağlayacağı 
gibi, doğru yer seçimi konularında da önemli katkılar sağlamaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen gereksinimlere binaen AFAD Başkanlığı tarafından, geçmiş afet verilerinin 
tutulduğu, bu verilere istinaden analizlerin yapılabildiği, sonuçlarının paylaşılabildiği, diğer 
kurumların ürettiği veri ve haritaları alabilen; afet tehlike haritalarının daha kolay ve hızlı bir şekilde, 
doğruya en yakın olarak hazırlanması, aynı platformda tutulması ve paylaşılması amacıyla web 
tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) kurulmuştur. Sistem afet tehlikelerinin belirlenmesi ve 
haritaların üretilmesi çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 
 
ARAS; temel olarak heyelan, kaya düşmesi, çığ afetleri için duyarlılık ve tehlike analizlerinin 
gerçekleştirilebildiği ve söz konusu afetlere yönelik duyarlılık ve tehlike haritalarının üretilebildiği 
web tabanlı bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) portalıdır. Söz konusu haritaların üretilmesinde gerekli 
olan birçok jeolojik, topografik, çevresel ve tetikleyici parametre haritaları sistem içerisine entegre 
edilmiştir. Gerçekleşmiş olan heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetlerinin sınırları sayısallaştırılarak 
öznitelik bilgileri ile birlikte afet envanteri adı altında sistem içerisinde tutulmaktadır. Sayısal olarak 
tutulan envanter verilerinin, afet türünün oluşum ve etki mekanizmalarına uygun olarak bilimsel 
modellerle analiz edilmesi sonucu afet duyarlılık ve tehlike haritaları üretilebilmektedir. Ayrıca 
mevzuat gereği diğer kurumlarca üretilmekte olan afet tehlike haritaları da sistem içerisine 
doğrudan entegre edilebilmektedir.  
 
Günümüz itibari ile mevcutta AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan deprem,  heyelan,   kaya   
düşmesi,   çığ   duyarlılık   haritaları   ile   Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taşkın 
risk haritaları ve taşkın tehlike haritaları sistem içerisinde yer almaktadır. Yine diğer kurumlarca 
üretilecek olan tehlike ve risk haritaları üretildikleri zaman sistem içerisine entegre edilecektir. 
Böylece birçok afet türüne ait duyarlılık ve tehlike haritalarının aynı anda görüntülenebildiği, 
sorgulanabildiği bir platform oluşturulmuş durumdadır. 
 
1.7.4.5.2. Deprem Erken Uyarı Sistemi (EEWS) Protokolü 
Samsun Valiliği ve Boğaziçi Üniversitesi arasında 10/10/2012 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü 
ile afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak amaçlanmıştır. İmzalanan protokol 
kapsamında KAFZ’ye paralel olarak, fayın geçtiği Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 20 deprem 
istasyonu yapılması planlanmış, 6 istasyonun kurulumu 2013 yılında tamamlanmıştır. İstasyon 
konumlarına ilgili linkten ulaşılabilmektedir.  
 ( http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/istasyonlar/smStn.htm ). 
 
1.7.4.5.3. KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Protokolü  
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından Türkiye’de belirlenmiş olan 
tüm Tsunami Tahmin Noktaları için hazırlanmış olan su-baskın haritaları ve ilgili rapor 16.11.2017 
tarih ve 29704936-041.02-1860 sayılı KRDAE yazısı ile AFAD Başkanlığı’na iletilmiştir. Çalışma 
kapsamında Samsun ili için üretilen su baskın değerlendirmesinde tsunami tehlikesinin düşük 
olduğu, deprem kaynaklı tsunami yüksekliklerinin 0.5 m’den az olması beklendiği anlaşılmakla 
beraber söz konusu çalışmada sadece deprem kaynaklı tsunamilerin ele alındığı, deprem nedeni ile 
oluşabilecek heyelanların neden olabileceği tsunamilerin modellenmediği unutulmamalıdır. 
Örneğin 1939 Erzincan depreminde Fatsa, Ünye ve Giresun’da 20-100 m seviyelerinde deniz 
çekilmeleri gözlemlenmiş olup, depremin tetiklemiş olduğu heyelan sonrasında oluşan tsunami 
dalgaları Karadeniz’in kuzey kıyılarında o zamanki adıyla Sovyetler Birliği’ne ait deniz seviyesi ölçüm 
cihazları tarafından kaydedilmiştir.  
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KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), Kuzey-Doğu Atlantik, 
Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Tsunami Erken Uyarı ve Zararlarını Azaltma Sistemi Hükümetlerarası 
Koordinasyon Grubu (ICG/NEAMTWS) çatısı altında sorumluluk alanları Karadeniz, Ege ve Doğu 
Akdeniz’i kapsayacak şekilde Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ve Bölgesel Tsunami Hizmet Sağlayıcı 
olarak görev yapmakta ve ülkemiz ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde 
meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemleyerek ilgili ulusal kurum ve kuruluşlara 
Deprem Bilgi Mesajı ve Tsunami Erken Uyarısı veren 7/24 operasyonel bir merkez olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. Tsunami bilgi ve uyarı mesajı gönderilmesini gerektiren tüm 
depremlerde KRDAE-BDTİM mesajları AFAD’a iletilmektedir.  
 
Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’nun 2572 no’lu Genelgesi kapsamında KRDAE’ye hibe 
edilen 1 adet radar tipi Su Seviyesi Ölçüm Cihazı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ile, 
Samsun Limanı’nda 41.29490° K 36.33746° D coğrafi konumunda 25 Eylül 2018 tarihinde Samsun 
AFAD’ın desteği ile KRDAE tarafından kurulmuş bulunmaktadır.  
 
Sistem ölçümlerine https://webcritech.jrc.ec.europa.eu/TAD_server/Device/89  bağlantısından 
erişim sağlanabilir. 
 
Söz konusu ölçüm sistemi bir tsunami erken uyarı cihazı olmayıp, meydana gelebilecek bir deprem 
neticesinde KRDAE’nin tsunami uyarısı iletmesine müteakip tsunaminin oluşup oluşmadığının 
doğrulanması amacı ile kullanılmaktadır. Ancak, herhangi bir tsunami oluşması ve Samsun ölçüm 
sisteminde kaydedilmesi halinde, bu ölçümlerin Karadeniz’de diğer kıyı bölgeleri için erken uyarı 
bilgisi bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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MODÜL 2.  TEHLİKE ve RİSK DEĞERLENDİRMELERİ 
 
2.1. Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
2.1.1. Fay Sistemi, Geçmiş Depremler ve Etkileri  
Türkiye Deprem Tehlike Haritasına bakıldığında; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ülke topraklarının 
büyük bir kısmında etkisini gösteren yapıdadır. Samsun ili de bu fay zonunun kuzey orta kesiminde 
bulunmakta, fay zonunun tesirinde yüksek tehlikede yer ivmesi üretebilecek deprem potansiyeline 
sahiptir (Harita 2.1). KAFZ ilin güneyinde yer alan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden 
geçmektedir. Bu ilçelerin ivme değerleri nispeten daha büyüktür. 1943 tarihli son büyük depremin 
tesir alanı ve hasar/kayıp durumuna bakıldığında günümüzde Samsun'da 17 ilçenin tamamı 
doğrudan veya dolaylı olarak KAFZ'nin etkisi altındadır (Harita 2.2).  Bu etki altında okul, hastane, 
yurt vb. kritik tesisler de bulunmaktadır (Tablo 2.1). Söz konusu kritik tesislere ait lokasyonların 
harita üzerinde gösterimi Ek 2.1'de verilmiştir. KAFZ dışında batıda İlyaslı yöresinden Samsun il 
sınırlarına giren Erikli Ters Fayı bulunmaktadır. Karadeniz kıyı çizgisine paralel KB-GD yönünde 
uzanan bu fayın il sınırları içindeki uzunluğu 85 km'dir. Güneydoğu uzantısı Çarşamba ilçesinin 
güneyinde Gülören Mahallesi'ne kadar uzanır. Fayın oluşum yaşı Eosen sonrası olup, hareket 
Pliyosen'de sönümlenerek bitmiştir (MTA, 2000). Bununla birlikte fayın son 5 milyon yılda herhangi 
bir aktivite sergilememesi, tarihsel ve aletsel dönemde de hasar yapıcı deprem üretmemiş olması 
unutulmamalıdır. Aynı zamanda fay, MTA Diri Fay Haritası'nda çizgisellik olarak tarif edilmiştir. 

 
Merzifon-Esençay Fayı (MEF) Samsun ili açısından yine önemli bir deprem kaynağı durumundadır. 
Sağ yanal doğrultu atımlı nitelikli MEF, Niksar güneyinde KAFZ'den ayrılarak yaklaşık D-B 
doğrultusunda KAFZ'ye paralel bir şekilde batıda İskilip'e kadar uzanır (Harita 2.3). Toplam 230 km 
uzunluğunda, atlama yapıları da dikkate alınarak doğudan batıya doğru Esençay, Amasya, Suluova, 
Diphacı, Laçin ve İskilip olmak üzere 30-60 km uzunlukları ile 6 segmentten ibarettir. Fay boyunca 
izlenen ötelenmiş vadiler, fay diklikleri ve fay gölcükleri, fayın Holosen aktivitesini gösteren en 
önemli verilerdir. MEF boyunca Laçin batısındaki Kızılırmak vadisinde izlenen sağ yanal ötelenme 
miktarı 2 km'dir. Buna göre fayın Kuvaterner'deki (2.600.000 yıl) kayma hızı ~1-0,7 mm/yıl'dır (Özalp, 
2012). 
 
 

 
 

Harita 2.1. 1/500.000 ölçekli Samsun ili deprem tehlike haritası 
(1/2.000.000 ölçekli Türkiye Deprem Tehlike Haritası'ndan alınmıştır) 
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Harita 2.2. KAFZ'nin geçtiği Ladik ilçesi merkezi örnek pga değeri  
(tdth.afad.gov.tr) 

 

 
 

Tablo 2.1. İlde bazı kritik tesis ve merkezlerin konumlarına göre pga değerleri 
(tdth.afad.gov.tr) 

 
KAFZ ve Erikli Ters Fayı dışında, tüm Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz içi fay sistemleri 
bulunmaktadır. Trabzon bölgesinde 0-300 m yükseklikler arasında kesin olan 6 taraça, 6 fay 
hareketini ve denizde son 3000 yıl içinde deprem olduğunu göstermiştir (Keskin, 2007). Bununla 
birlikte, 3 Eylül 1968 tarihli merkez üssü Karadeniz açıkları olan Ms=6.5 büyüklüğündeki Bartın 
Depremi de Karadeniz'in aktif tektoniği ve fay hareketliliğine işarettir. Bölgede yapılan jeofizik, 
jeodezik ve jeolojik çalışmalar Karadeniz açıklarında sahile paralel uzanan bindirme fayını (Harita 
2.4) ve tüm Karadeniz'de aktif tektoniğini ortaya koymuştur (Pelinovsky, 1998; Rangin vd., 2002; Tari 
vd., 2000; Çifçi vd., 2002; Starostenko vd., 2004; Kuşçu vd., 2004; Eyüboğlu vd., 2010). 
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Harita 2.3. Samsun ve civarı sismotektonik haritası (Özalp, 2012) 
 

 
 

Harita 2.4.  (A) Karadeniz'in aktif tektoniğini oluşturan fay sistemine ait  
jeolojik harita, (B) Doğu Karadeniz'deki duruma ait jeofizik kesit ve  

(C) blok diyagramı (TPAO; Eyüboğlu vd., 2010) 
 

Aletsel dönemde bölgede yaşanan en büyük deprem, 26 Kasım 1943 günü KAFZ'nin orta 
kesiminde, merkez üssü Ilgaz ilçesinin Cömert Köyü yakınları olan Ms=7.2 büyüklüğünde meydana 
gelen depremdir. D-B doğrultusunda, doğuda Taşova ve Erbaa'dan batıda Kurşunlu ve Ilgaz'a kadar 
uzanan 300 km uzunlukta ve 20 km genişlikte bir zon içerisinde yer alan tüm yerleşim alanlarını 
harabe haline getirmiştir (Harita 2.5). Büyük kayıpların olduğu bu depremde, binaların %75'i 
yıkılmış, kamu binaları ve tarihi binaların tamamı yıkılmış ve kara yolları, tren yolları ve telgraf 
hatlarında onarılamayacak hasar meydana gelmiştir. Deprem sonrası yangınlar çıkmış ve ilave hasar 
meydana gelmiş, 3000'e yakın insan yaşamını yitirmiş, 5.000 kişi yaralanmıştır (Şekil 2.1). 
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Harita 2.5. 26.11.1943 Tosya-Ladik Depremi (Ms=7.2) gözlemsel eşşiddet haritası 
(Eyidoğan vd., 1991) 

 

 
 

Şekil 2.1. 29 Kasım 1943 Pazartesi günlü gazete kupürü (anadolu.edu.tr) 
 

Deprem, 265 km uzunluğunda yüzey kırığı meydana getirmiştir. Kırıklar, sağ yönlü doğrultu atımlı 
karakterde gelişmiş ve kuzey tarafları düşmüştür. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=XI 
olarak belirlenmiştir (Blumenthal, 1945; Pamir, 1948; Pınar ve Lahn, 1952; Ergin vd., 1967; Ketin, 
1969; Ambraseys, 1970, 1975; Erdik ve Eren, 1983; Ambraseys, 1988). 
 
1943 Tosya-Ladik depreminin Samsun genelinde bıraktığı etkiye bakıldığında 1.500'e yakın can 
kaybı, 500'ü ağır 1.100 yaralı ve 8.000'in üzerinde yıkık bina tespit edilmiştir. Veriler, depreme ait 
tüm kayıpların neredeyse yarısının Samsun'da olduğunu göstermektedir (bkz. 19 Mayıs Samsun 
Halkevi Dergisi, 1944, 65). 
 
Fay bölgesine doğru gidildiğinde Ladik, Havza, Vezirköprü ve çevresinde halen 1943 Tosya-Ladik 
depremine ait yüzey faylanması izleri (1942 Erbaa depremi göz ardı edilmemelidir), topografyadaki 
değişiklikler ve tektonizmanın aktif olduğunu belirten birçok kanıt bulunmaktadır. 
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Bunlardan en önemlisi, KAFZ'nin zaman içinde gelişen kinematiği neticesinde klasik bir çek ayır 
havza ve bu havzaya Akdağ kaynaklı sular ve yüzey sularının dolmasıyla meydana gelmiş olan Ladik 
Gölü'dür. Aktif tektonizmanın bir doğa harikası olarak kazandırdığı Ladik Gölü ayrıca Havza ve 
Suluova'dan geçerek Amasya girişinde Yeşilırmak'a bağlanacak Tersakan Irmağı'nın doğuşuna da 
sebep olmuştur. Öte yandan sağ yönlü doğrultu atımlı fayın etkisi ve göl suyunun zaman içindeki 
rejimi ile fayın güneyinde kalan göl zamanla doğuya doğru çekilmiştir. Geçmiş uydu görüntüleri bu 
durumu doğrulamaktadır. Bununla birlikte, fayın zaman içindeki hareketleri, Tersakan Irmağı'nın 
dönemsel akış rejimi ve aktif tektonizma, Havza ilçesinin faya yakın kesiminde bulunan Yenice, 
Mürsel ve Aşağıyuvacık mahallelerinde açıkça tespit edilebilen farklı geometrilerde çok sayıda irili 
ufaklı heyelanlara sebebiyet vermiştir (bkz. 2.3. Kütle Hareketleri (Heyelan, Kaya Düşmesi, Çığ) 
Tehlike ve Risk Değerlendirmesi). 
 
1943 Tosya-Ladik depreminin yörede bıraktığı etkilerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Samsun 
AFAD) teknik personeli tarafından çok yönlü (sosyal, kültürel, jeolojik, jeomorfolojik, demografik 
vb.) araştırılması neticesinde, KAFZ'nin Ladik ilçesi İbi-Arslantaş-Alayurt mahalleleri geçişinde bitki 
örtüsünün her mevsim farklılık gösterdiği (Şekil 2.2), Hamamayağı Mahallesinde (Ladik) bulunan ve 
KAFZ'nin tali faylarından bir örneğinin bulunduğu masif kireçtaşı bölgesindeki mostrada ters 
faylanma ve buna bağlı aşırı zorlanma sonucu fay kertiklerinin seçilebildiği, Ladik-Havza geçişinde 
(Şekil 2.3) yer altı suyu sıcaklıklarının yüksek oluşu ve akifer karakteri taşıması kayda geçirilmiştir. 
Bununla birlikte yöre halkı ile yapılan mülakatlarda Ladik şehrinin daha önceleri Ladik Gölü 
batısında konuşlandığı, ancak meydana gelen depremler neticesinde daha güneydeki Akdağ 
eteklerinde bugünkü konumuna taşındığı belirtilmiştir. 
 
Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yapılan demografik araştırmalarda 1943 Tosya-Ladik 
depremi sonucu kayıplar incelenmiş ve kayıp dağılım haritası elde edilerek döneme ait sosyal ve 
yapısal unsurlar yorumlanmıştır. Buna göre kayıplar sırasıyla Ladik, Havza ve Vezirköprü olarak artış 
göstermekte, durum; dönemin nüfusu ile paralellik göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 2.2. Ladik ilçesi İbi Mahallesi KAFZ geçişi; 40.949088°K, 35.909225°D (2018) 
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Şekil 2.3. Havza İlçesi Ereli Mahallesi'nden Devlet kara yolu üzerinde KAFZ geçişi; 40.994606°K, 35.736015°D 
(2018) 

 
Buna karşın merkeze ait kayıplarda Ladik ön plandayken, günümüzde de en fazla mahalleye sahip 
Vezirköprü'de kırsal kayıplar şehre nazaran daha fazladır. Şehirlerin nüfus yoğunlukları ve yapılaşma 
kalitesi göz ardı edildiğinde bahsi geçen 3 ilçe kayıp sayılarının depremin merkez üssüne doğru 
arttığı söylenebilir (Harita 2.6). 
 

 
 

Harita 2.6. 1943 Tosya-Ladik depreminin KAFZ'nin Samsun ili içinde bıraktığı can kaybı dağılımı 
(yeşil çizgiler kuzeyde Erikli Ters Fayı, güneyde KAFZ, can kaybı yoğunluğu 

artış trendi sarıdan kırmızıya doğrudur) 
 

Tarihsel döneme bakıldığında 1500-1800 yılları arasında gözlemsel olarak kayda geçen, yalnızca 
şiddet ölçeğinde bahsedilebilen ve Başbakanlık (Mülga) Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver 
Defterler kayıtları ile sabit olan bazı depremler de bölgeyi etkilemiştir. Bunlar; Tokat (4 Nisan 1543), 
Amasya-Çorum (1579), Kızılırmak-Çorum (5 Şubat 1582), Amasya (Kasım 1590), Amasya (1598), 
Havza-Ladik-Asarcık (17 Ağustos 1668; Büyük Anadolu Depremi), Amasya (14 Eylül 1684), Karadeniz 
Anadolu Sahilleri (Aralık 1686), Ladik (Şubat 1710), Amasya (1734-35), Vezirköprü (29 Aralık 1776), 
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Amasya (20 Ocak 1777) ve Çorum (18 Temmuz 1794) olarak sıralanmıştır (Ambraseys ve Finkel, 
2006). 
 
Aletsel dönemde; 01/01/1900 - 05/10/2020 tarihleri arasında, 40.644 - 41.667 D ve 34.939 - 37.080 K 
koordinat aralığında (Samsun ilini ve çevresini kapsar), büyüklüğü 4 <= M < 10 arasında olan tüm 
depremler Ek 2.2'de liste halinde verilmiştir. 
 
2.1.2.  Deprem Tehlike ve Risk Analizi 
İl için yapılan probabilistik deprem tehlike analizinde 50 yıl içerisinde bölgede 7.5 büyüklüğündeki 
bir  depremin  olma  olasılığı %27.4 olarak hesaplanmıştır (Donavan, 1973; Oliviera, 1974; Boore, 
1981; Campbell, 1981). Güncel çalışmalara bakıldığında; Özalp (2012), 1943 depremi yüzey kırığı 
üzerinde ölçülen en yüksek yer değiştirme değerinin 6 m ile düzenli olmayan tekrarlanma aralığı 
dikkate alındığında, bu deprem segmenti üzerinde önümüzdeki 100 yıl içerisinde M=7.0 veya daha 
büyük bir depremin olma olasığının düşük olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Erturaç ve Tüysüz (2010) 
de, KAFZ üzerinde yoğunlaşan ~20 mm/yıl hız bileşeni (Yavaşoğlu vd., 2009), son depremden 
(1943) günümüze kadar geçen 66 yıl içerisinde fay üzerinde ~1.3 m atım birikimi gerçekleştirdiğini, 
bu birikimin M=~6.9 büyüklüğünde bir depreme karşılık gelebileceğini, bununla birlikte KAFZ 
üzerinde tarihsel dönemde depremlerin tekrarlanma aralıkları gözetildiğinde, yakın bir gelecekte 
Amasya Makaslama Zonu çevresindeki KAFZ hattı üzerinde büyük ve yıkıcı deprem oluşumu 
öngörülmediğini belirtmişlerdir. 
 
Yerleşime uygunluk durumuna bakıldığında KAFZ'ye en yakın ilçeler özelinde Ladik'te önemli 
alanların tamamı depremle ilişkilidir. Şehrin kuzey kesiminin şişme, oturma problemleri ile temsil 
edilen kesiminin alüvyon zemin özelliklerinden ileri geldiği söylenebilir. Güneye inildikçe şehir 
merkezi ve eğimli kesimler deprem açısından sıvılaşma ve diri fayın tetiklediği ikincil faylanma 
yüzeyleri olarak görülmektedir. 
 
Ladik ilçe merkezi için yapılan yerleşime uygunluk haritasına bakıldığında ÖA-1 deprem açısından 
önlemli alanlardan çoğunlukla ÖA-1.1 sıvılaşma açısından önlemli alanlar ve ÖA-1.2 diri fayların 
tetiklediği ikincil fay yüzey deformasyonu açısından önlemli alanlar ile ÖA-2 kütle hareketleri 
tehlikeleri ve yüksek eğim açısından önlemli alanlardan ÖA-2.1 önlem alınabilecek nitelikte sabit 
ÖA-2.2 önlem alınabilecek nitelikte kaya düşmesi sorunlu alanlar göze çarpmaktadır (Şekil 2.4, Şekil 
2.5).  
 

 
 

Şekil 2.4. Ladik İlçesi yerleşime uygunluk haritası (aydes.afad.gov.tr) 
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Şekil 2.5. Ladik ilçesi yerleşime uygunluk haritasında ÖA-2.1 önlem alınabilecek nitelikte sabit olmayan 
alanlar içinde bulunan günümüz yapıları (aydes.afad.gov.tr) 

 
Havza ilçe merkezi için yapılan yerleşime uygunluk haritasına bakıldığında farklı önlemli alanlar bir 
arada görülmektedir. Şehrin güney kesimi nispeten UA; uygun alan içinde bulunmasına rağmen, 
kuzeye doğru ÖA; önlemli alanlar ve UOA; uygun olmayan alanların varlığı dikkati çekmektedir. 
Şehrin batı bölümünde yalnızca dar bir alan UA uygun alan içindedir (Şekil 2.6).  
 

 
 

Şekil 2.6. Havza ilçesi yerleşime uygunluk haritası (aydes.afad.gov.tr) 
 
İlin Karadeniz'e kıyısı olan Atakum ilçesinin yerleşime uygunluğuna bakıldığında; sahil kesiminin 
sıvılaşma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Deprem yükleri altında bu bölgedeki yapıların 
başta sıvılaşma olmak üzere ikincil afetlerden etkilenmesi muhtemeldir. Bu bölgede göze çarpan 
ÖA-1 deprem açısından önlemli alanlardan sahil şeridinde ÖA-1.1 sıvılaşma açısından önlemli 
alanlardır (Şekil 2.7). 
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Şekil 2.7. Atakum ilçesi sahil kesiminde ÖA ve ÖA-1.1 alanlar (atlas.gov.tr) 
 

2012 yılında Ladik merkezinde yürütülen yerel zemin koşullarının belirlenmesine yönelik 
mikrotremor (titreşimcik) çalışması gelecek için önemli veriler sunmuştur. Buna göre; 109 noktada 
alınan kayıtlara ait büyütme değerlerinden şehrin doğu ve güney kesiminin yüksek büyütme 
değerine sahip zeminde olduğu belirlenmiş, büyütme değerlerinin ilçe merkezinde yapılan revize 
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmasındaki jeofizik sonuçlarla tutarlı olduğu 
görülmüştür (Şekil 2.8, Şekil 2.9). Bu çalışma ile muhtemel yeni yerleşim planlamalarının batıya 
doğru olmasının uygun olacağı önerilmiştir (Ersan vd., 2014). 
 

 
 

Şekil 2.8. 2012'de Ladik merkezinde yürütülen mikrotremor çalışması sonrası büyütme haritası (solda)  
jeofizik sonuçların eklendiği büyütme haritası (sağda) (Ersan vd., 2014) 
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Şekil 2.9. Zemin büyütme değerlerinin yapı envanteri ile çakıştırılması (Ersan vd., 2014) 
 

Yapı envanterinin bilinmesi, yeni yapılaşma çalışmaları, analizler ve risk durumunun 
değerlendirilmesi gibi birçok konuda güvenilir veri sağlamaktadır. Bu amaçla Samsun AFAD 
tarafından 2011 yılında 19 Mayıs ilçesi merkez ve köylerinde yapı envanter çalışmaları 
yürütülmüştür (Şekil 2.10).  
 

 
 

Şekil 2.10. 19 Mayıs ilçesi Karacaoğlu Mahallesi yapı niteliğine göre 3 boyutlu modelleme (Ersan vd. 2012) 
 

19 Mayıs ilçesinde başlayan yapı envanter çalışmaları yalnız noktasal verilerin toplanması olarak 
düşünülmemelidir. Gerek çalışılan yerleşim birimleri (köy, mahalle, mezra) gerekse ilçe bütününü 
kapsayacak çalışma olması bakımından coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) olanak tanıdığı öncelikli 
tüm detaylar dikkate alınmıştır. Öncelikle bölgeye ait 1/25000 ölçekli topografik haritalar 3 boyutlu 
hale getirilmiştir.  
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İlçe merkez mahalleleri ve köylerine ait yapı envanterlerinin elde edilmesi amacıyla tüm yapılara 
(konut ve ahır) ait bilgiler, ilgili belediyeler ve köylerin numarataj sistemi göz önüne alınarak 
Samsun AFAD teknik personelince yerinde tespit edilmiştir. Ayrıca afet sonrası çalışmalar 
düşünülerek tüm yapıların fotoğrafı çekilmiştir. Araziden elde edilen veriler, ilgili CBS yazılımı 
ortamındaki yapılar üzerine işlenmiş, böylece her yapının öznitelik karnesi çıkarılmıştır. Yapıya ait 
öznitelik karnesinde yapı tipi, kat sayısı, yapım yılı, kullanım şekli, varsa ticarethane niteliği ve 
yapının oturduğu kadastro parsel bilgisi gibi afet anında öncelik gerektirecek veriler bulunmaktadır. 
Kırsal çalışmada yaz ve kış nüfusu bilgileri de temin edilmiştir. 19 Mayıs ilçesi özelindeki bu çalışma 
Nisan-Ekim 2011 arasında yürütülmüştür (Ersan vd., 2012; Ersan vd., 2013). 
 
2012 yılında da Ladik merkezinde yapı envanteri toplanmıştır. 3000 bina (konut, ticarethane, ahır 
vs.), belediyenin numarataj sistemi dikkate alınarak yerinde tespit edilmiştir. Afet sonrası çalışmalar 
düşünülerek tespit edilen tüm binaların fotoğrafı çekilmiştir. Araziden elde edilen veriler, ilgili CBS 
yazılımı ortamındaki binalar üzerine işlenmiş, böylece her binanın öznitelik karnesi çıkarılmıştır 
(Şekil 2.11). Binaya ait öznitelik karnesinde bina tipi, kat sayısı, yapım yılı, kullanım şekli, varsa 
ticarethane niteliği ve binanın oturduğu kadastro parsel bilgisi gibi afet anında öncelik gerektirecek 
veriler bulunmaktadır (Ersan vd., 2013). 
 

 
 

Şekil 2.11. Metruk bina öznitelik karnesi, Akpınar Mahallesi (Ersan vd., 2013) 
 
2011'de pilot olarak 19 Mayıs ilçesi ile başlayan ve Ladik ilçesi ile devam eden yapı envanteri 
çalışmaları, ilin muhtelif ilçelerinde ihtiyaca yönelik devam etmiştir. Günümüz itibariyle Samsun 
AFAD veri tabanında sayısal olarak 15.000'in üzerinde yapı verisi bulunmaktadır (Tablo 2.2). 
 

 
 

Tablo 2.2. İlçelere göre yapı envanteri çalışması tablosu 
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2.1.3.  Senaryo ve Değerlendirme Sonuçları  
Deprem risk analiz çalışmaları için AFAD Başkanlığı tarafından geliştirilen analiz programı 
kullanılmaktadır. Analiz programı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve akademik iş birliği ile 
geliştirilerek bir deprem sonrasında hasarla ilgili olarak oluşabilecek kargaşa ve bilgi kirliliğini en 
aza indirmek ve acil müdahale ekiplerinin doğru bölgelere zaman kaybetmeden sevk edilmesine 
yardımcı olmak amacıyla, bir depremin oluşturabileceği potansiyel hasar ve kayıplara dair tahmini 
sonuçları üreten önemli bir araç olarak geliştirilmiştir (Şekil 2.12). 
 

 
 

Şekil 2.12. Analiz programı çalışma prensibi 
 

Analiz programı, hem gerçek bir depremin hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği hasar 
bilgilerine ilişkin sonuçlar üretebilmektedir. Sistem çıktılarını; tahmini olarak yapısal hasar, tedavi 
gerektiren hasta sayısı, geçici barınma hizmeti ihtiyacı duyabilecek kişi sayısı, sismik şiddet haritası, 
ivme (PGA) ve hız (PGV) haritaları veri setleri oluşturmaktadır. Ayrıca; kritik tesisler (okullar, 
hastaneler, emniyet, itfaiye ve kamu yönetim binaları), ulaşım sistemleri (tren yolu, otoban, kara 
yolu, köprü-geçit ve viyadükler) ve iletim hatlarının (petrol, su ve doğal gaz dağıtım hatları) tahmini 
hizmet verebilme olasılıklarına dair çıktılar üretir.  
 
Risk analiz çalışmalarında Samsun ilini etkileyebilecek büyük MW=7.3 ve orta MW=6.2 
büyüklüğündeki depremleri ile oluşturulan analiz programı senaryoları kullanılmıştır. Analiz 
programının Samsun ilini etkileyebilecek MW=7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuna ait hasar 
tablosu ve analiz sonuçları aşağıdaki gibidir (Harita 2.7, Harita 2.8). 
 

 
 

Harita 2.7. Mw=7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuna ait tahmini sismik şiddet dağılımı haritası 
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Harita 2.8. Mw=7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuna ait tahmini sismik şiddet ve 
tahmini PGA (gal) haritası 

 
Söz konusu senaryo depremin merkez üssü Ladik ilçesi Aşağıgölyazı Mahallesi olup; 26 Kasım 1943 
depremine ithafen 26 Kasım 2020 gündüz saatleri düşünülerek geliştirilmiştir. Buna göre 
depremden Ladik ilçesi Bahşi, Sanayi ve Akpınar mahalleleri; Havza ilçesi 25 Mayıs, Memduhiye ve 
İcadiye mahalleleri; Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet, Atatürk ve Esentepe mahalleleri; Kavak ilçesi 
Yaşar Doğu, 19 Mayıs ve Bahçelievler mahalleleri; Asarcık ilçesi Armutlu ve Emirmusa mahalleleri; 
Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay, Orta ve Hasbahçe mahalleleri ile Canik ilçesi Sanayi ve Belediye Evleri 
mahalleleri öncelikli etkilenmiştir.  
 
21-22 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen İRAP 1. Çalıştayı katılımcılarının değerli katkılarıyla; 
depreme bağlı olarak Ladik ilçesi Teberoğlu ve Çarşamba ilçesi Ağcagüney mahallelerinde 
heyelanların meydana geldiği,  şehir merkezlerinde elektrik, gaz, su iletiminin kısmen veya 
tamamen kesildiği, önemli kamu yapıları ile kritik tesislerin zarar gördüğü, yollar, enerji nakil hatları 
ve altyapıların hasar aldığı, sel/taşkınlar ile yangınların görüldüğü senaryo geliştirilmiştir (Tablo 2.3). 
Ayrıca yapısal olmayan sebeplerden kaynaklı can kayıpları ve yaralılar bulunmaktadır. Depremden 
iki milyona yakın kişinin etkilendiği öngörülmüş, buna bağlı olarak günlük hayatta aksamalar ile 
doğa ve çevre üzerinde uzun vadeli etkiler değerlendirilmiştir.  
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Tablo 2.3. Mw=7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuna ait ikincil etki lokasyonları 
 
Analiz programı ile geliştirilen Mw=7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuna ait il bazlı hasar 
tablosu Ek 2.3'te, ilçe bazlı hasar tablosu da Ek 2.4'te verilmiştir. 
 
2.2. Sel/ Taşkın Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
2.2.1. Geçmiş Sel/Taşkın Olayları ve Etkileri  
Samsun ili, Kızılırmak ve Yeşilırmak havzaları sınırları içerisinde bulunmakta olup, bu iki havzaya ait 
Kızılırmak (Bafra) ve Yeşilırmak (Çarşamba) nehirleri Samsun sınırları içerisinde denize 
dökülmektedir. Gerek bu iki büyük nehrin, gerekse diğer akarsuların taşkın potansiyeli 
bulunmaktadır. 1950-2020 yılları arasında meydana gelmiş taşkın olay lokasyonlarına ait Afet 
Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) verileri Harita 2.9'da verilmiştir. 
 

 
 

Harita 2.9. 1950-2020 yılları arasında meydana gelmiş taşkın olay lokasyonları (aydes.afad.gov.tr) 
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Yeşilırmak Havzası'nda Samsun ilinin kıyı şeridinde taşkınlar meydana gelmesine rağmen, 
Samsun'daki taşkınlarda fırtına kabarması riski kritik öneme sahip değildir. Denize kıyısı olan 
yerleşimlerdeki iç karaya doğru esen rüzgâr şiddetleri çok yüksek ve yeterli derecede sürekli 
değildirler, ayrıca fırtına kabarması ile ısı seviyesinin artmasına sebep olacak haliçler ve geniş 
körfezler gibi kıyısal geometriler yoktur. Bununla birlikte, kıyı boyunca fırtınadan kaynaklanan 
yüksek su seviyesi, Samsun'un kıyısındaki nehirlerin denize boşalmasını etkileyebilmektedir. 
Konuyla ilgili olarak Yeşilırmak Havzası içerisinde meydana gelen taşkınlar Ek 2.5'te verilmiştir. 
 
Yeşilırmak Havzası'nın drenaj problemleri alansal ve noktasal olarak iki kategoride sınıflandırılabilir. 
Alansal problemler; kuru ve sulu dereler boyunca aşırı yağışlar neticesinde akışa geçen suların dere 
yatağı dışına taşması sonucu oluşmaktadır. Noktasal problemler ise, köprü veya menfezlerdeki kesit 
yetersizlikleri gibi altyapı yetersizlikleri veya çöp atılması ve sedimantasyon, kaçak yapılaşma gibi 
dere yataklarına olan müdahaleler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yeşilırmak Havzası'nda bu tür 
problemler şehir merkezlerinde derelerin üzeri kapatılarak sokak ve caddeye dönüştürülmesi, kırsal 
alanda da akarsu yataklarına çöp dökülmesi şeklinde görülebilmektedir. 
 
Yeşilırmak Havzası içerisinde özellikle Samsun ve diğer şehir merkezlerinde meydana gelen ani 
şehir taşkınları önemli bir taşkın sebebidir. Bu tarz olaylar daima çok yoğun yağışlarla ilişkilidirler. Bu 
tarz yağışlar genellikle oldukça küçük alanlarla sınırlıdır (1 km²'den fazla olması nadirdir). Ani şehir 
taşkınları şiddetli yağış ve altyapı yetersizliği sonucunda meydana gelebilirler. 
 
Kızılırmak Havzası Bafra ilçesi sınırları içerisinde denize dökülmekte olup, taşkın potansiyeli 
Yeşilırmak Havzası'na göre oldukça azdır. Yapılan çalışmalar neticesinde Kızılırmak Havzası'nda 
taşkın oluşturabilecek bölgelerin 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan dar 
alanlarda yoğunlaştığı gözlenmektedir. 
 
İlin yağış rejimi belirli bir düzende olmasına rağmen, son yıllarda bilhassa yaz aylarında yaşanan 
aşırı yağışlar yıl bazında düzensizliklere sebep olmuştur (Şekil 2.13). Su baskını olayları son yıllarda 
merkezde Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde, mevsimsel dolu-yağmur etkisiyle de 
Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde gözlenmektedir. 
2013 yılında Atakum ilçesinde su baskını afetinden etkilenen bina sayısı; 263'ü konut, 88'i işyeri, 
442'si depo, 129'u sığınak ve 18'i resmi yapı olmak üzere toplam 539'dur. 2012 yılında Atakum 
ilçesinde yaşanan afette etki alanı 3.96 km² iken, 2013 yılında yaşanan afette etki alanı 5.51 km²'dir 
(Şekil 2.14). 
 

 
 

Şekil 2.13. Yıllara göre toplam yağış (mm/m²) 
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Şekil 2.14. 2012 ve 2013 yıllarında aynı bölgede yaşanan afetin etki alanı 
(Samsun AFAD'a ulaşan ihbar ve hasar tespitlerine göre sınırlandırılmıştır) 

 
2012 yılında Atakum ilçesinde yaşanan afette yağış miktarı 116.4 kg/m² iken, 2013 yılında yaşanan 
afette yağış miktarı 204.6 kg/m²'dir. 7 Ağustos 2013'te 204.6 kg/m²'lik yağış, ilimizde 9 Kasım 
1967'de görülen 238.2 kg/m²'lik günlük toplam en yüksek yağış miktarından sonra gelen ikinci 
günlük toplam en yüksek yağış miktarıdır (Ersan vd., 2013). 
 
2012-2018 yılları arasında gerek yukarıda bahsi geçen önemli sel/su baskını olayları, gerekse lokal 
olaylar neticesinde Samsun AFAD tarafından ön hasar tespitleri yapılmıştır (Şekil 2.15). Bu ön hasar 
tespit çalışmasında 2012 yılı sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarının etkili olduğu 
anlaşılmaktadır ve selden etkilenen bina sayısında azalma olduğu görülmektedir. Bu çalışmaya 
bağlı olarak 2012-2018 yılları arasında hak sahipliği çalışmaları da yürütülmüştür (Şekil 2.16). 
 

 
 

Şekil 2.15. Yıllara göre ön hasar tespit sayısı 
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Şekil 2.16. Yıllara göre hak sahipliği sayısı 
 

Kent içi su baskınlarının son yıllarda sıklıkla yaşandığı il ve ilçe merkezlerinde; özellikle yağmur suyu 
ve kanalizasyon altyapılarının sıkıntıları ve/veya kent içi derelerin gerektiği düzeyde bakımının 
yapılamaması, üstlerinin kapatılması, köprü geçişleriyle daraltılması, yeşil alanların giderek azalması 
gibi nedenlerle can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Ancak kent içi taşkınlara ve su baskınlarına yol 
açan ani yağışlar sonrası ortaya çıkabilecek olası kayıplarla ilgili taşkın tehlike analizleri ve risk 
değerlendirmeleri Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün (SYGM) çalışmaları kapsamında ele 
alınmamaktadır. Bu konunun ilgili birimlerce çözülmesi beklenen bir altyapı (kurumsal veya idari) 
sorunu olarak görüldüğü söylenebilir. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı SYGM'ce Yeşilırmak (Aralık, 2015) ve Kızılırmak (Mayıs, 2019) havzalarında 
taşkın yönetim planları kapsamında geçmişte yaşanan önemli taşkınlar ve ileride meydana 
gelebilecek taşkınlar değerlendirilmiş olup potansiyel ciddi taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir 
(Tablo 2.4). 
 

 
 

Tablo 2.4. Yeşilırmak Havzası'nın Samsun sınırı içerisinde belirlenen öncelikli riskli alanlar 
(Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı, 2015) 
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2.2.2. Sel/Taşkın Tehlike ve Risk Analizi 
2.2.2.1. Yeşilırmak Havzasında Bulunan Nehir, Irmak ve Derelere Ait Tehlike ve Risk Analizi 
2.2.2.1.1. Samsun Merkez Doğusunda Bulunan Dereler (Tekkeköy İlçesi ve Çarşamba 
İlçesinin Batısı) 
Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde denize dökülen 6 nehir kolu bulunmaktadır. Büyük kapsama 
alanı nedeniyle bölge 4 zona ayrılmıştır (Harita 2.10) 
 

 
 

Harita 2.10. 50,100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için İncirli, Karaağaç ve Akkiraz (Samsun Merkez doğu) 
derelerine ilişkin taşkın haritaları 

 
► İncirli Deresi: 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlarda herhangi bir taşkın olayı meydana 
gelmemektedir. Bu durum nehrin bu kesitinin 52 m³/s değerindeki maksimum akış deşarjını 
karşılayabildiğini ifade etmektedir. 
 
► Karaağaç Deresi: Atatürk Bulvarında (E70) bulunan köprünün akış yukarısında 50 yıllık 
yinelemeli taşkında bazı küçük taşkın olayları meydana gelmektedir. Köprünün altındaki en kesit 
38.9 m³/s değerindeki maksimum akış deşarjını taşıyamamaktadır. Toplam Q50 taşkın alanı taşkın 
derinliklerinin yaklaşık 1.5 metreye ulaştığı yaklaşık 0.07 hektarlık (700 m²) bir alanı kaplamaktadır. 
Q100 periyotu için köprünün akış yukarısında yer alan bu taşkın alanı biraz daha büyüyerek taşkın 
derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı yaklaşık 0.15 hektarlık (1.500 m²) bir alana ulaşmaktadır.  
 
500 yıl yinelemeli taşkın için taşkın olayı köprünün akışaşağı kısmına da uzanmakta ve Karaağaç 
Deresinde Petrol İstasyonu yerleşkesinin bazı kısımlarını da kapsamaktadır. Toplam Q500 taşkın 
alanı taşkın derinlikleri köprünün akış yukarısında yaklaşık 4 metreye ve köprünün mansabında 2 
metreye ulaştığı yaklaşık 7.8 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
 
► Akkiraz Deresi: 50 ve 100 yıl yinelemeli taşkınlarda herhangi bir taşkın olayı meydana 
gelmemektedir. Bu durum nehrin bu kesitinin 225.4 m³/s değerindeki maksimum Q100 pik akış 
değerini de karşılayabildiğini ifade etmektedir. Q500 yinelemeli taşkın için Atatürk Bulvarının (E70) 
güneyindeki köprülü kavşağın akış yukarısında bazı taşkın olayları meydana gelmektedir.  
 
Köprü en kesidi (kesitleri) 316.7 m³/s değerindeki maksimum pik akış değerini taşıyamamaktadır. 
Toplam Q500 taşkın alanı taşkın derinliklerinin köprünün akış yukarısında yaklaşık 1.5 metreye 
ulaştığı yaklaşık 0.7 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
           
► Selyeri (Tekkeköy) Deresi: 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Tekkeköy deresine ilişkin 
taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.11). 
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Harita 2.11. 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Selyeri (Tekkeköy-Samsun Merkez Doğu) deresine 
ilişkin taşkın haritaları 

 
50 yıllık yinelemeli taşkın için Tekkeköy bölgesinde halihazırda nispeten ciddi taşkın olayları 
meydana gelmektedir. Nehir kesiti 217.3 m³/s değerindeki maksimum Q50 pik akış değerini 
taşıyamamakta olup hem akışyukarı hem de akışaşağı yönünde seddelerin her iki yakasında da 
taşkın olayları meydana gelmektedir. Toplam Q50 taşkın alanı, taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 
metreye ulaştığı 725 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
 
100 yıllık yinelemeli taşkına ilişkin taşkın alanında ise biraz daha artış gözlemlenerek Q100 
yinelemeli taşkında toplam taşkın alanı, taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 884 
hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
 
► Gelemen (Çınarlık) Deresi: 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Gelemen (Çınarlık) 
deresine ilişkin taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.12). 
 

 
 

Harita 2.12. 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Gelemen (Çınarlık-Samsun Merkez Doğu) deresine 
ilişkin taşkın haritaları 

 
50 yıl yinelemeli taşkın için Çınarlık bölgesinde halihazırda ciddi taşkın olayları meydana 
gelmektedir. Nehir kesiti 572.4 m³/s değerindeki maksimum Q50 pik akış değerini taşıyamamakta 
olup hem akışyukarı hem de akışaşağı yönünde seddelerin her iki yakasında da taşkın olayları 
meydana gelmektedir. 
 
Toplam Q50 taşkın alanı; taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 1700 hektarın üzerinde bir 
alanı kaplamaktadır. 
  
100 yıllık yinelemeli taşkına ilişkin taşkın alanında ise biraz daha artış gözlemlenerek Q100 
yinelemeli taşkında toplam taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 3 metreye ulaştığı 1840 
hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 
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► Abdal (Irmaksırtı) Deresi: 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkın için Abdal deresine ilişkin taşkın 
tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.13) 
 

 
 

Harita 2.13. 50, 100 ve 500 yıllık dönüş periyotları için Abdal deresine ilişkin taşkın haritaları 
 
Abdal bölgesi için 50 yıllık yinelemeli taşkında herhangi bir taşkın olayı meydana gelmemektedir. 
Bu durum ana nehir kesitinin su seviyesi seddelerin üzerinden aşmadan 531.1 m³/s değerindeki 
maksimum akış deşarjını karşılayabildiğini ifade etmektedir. 
 
100 yıllık yinelemeli taşkın için nehir seddesinin kuzey kısmında ciddi taşkın olayı meydana 
gelmektedir. Nehir kesitinin akışyukarı kısmı 657.3 m³/s değerindeki maksimum akış deşarjını 
taşıyamamakta olup su seviyesi seddelerin üzerinden aşmaktadır. Taşkın alanı taşkın derinliklerinin 
yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 454 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
  
500 yıl yinelemeli taşkın için nehir seddesinin güney kısmında da taşkın olayı meydana gelmektedir. 
Kuzey kesitinde meydana gelen taşkın olayı da çok daha ciddi boyutlardadır. 500 yıl yinelemeli 
taşkına ilişkin taşkın alanı taşkın derinliklerinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı yaklaşık 1427 hektarlık bir 
alanı kaplamaktadır. 
 
2.2.2.1.2. Samsun Merkez Batısında Bulunan Dereler (Atakum ve İlkadım İlçeleri) 
50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkın için İncesu (Kurdun), Kurupelit (Kamaz), Değirmendere, Afanlı 
(Sarıtaş) ve Kuruzeytin derelerine ilişkin taşkın tehlike haritaları üretilmiştir (Harita 2.14). 
 

 
 

Harita 2.14. 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için İncesu (Kurdun), Kurupelit (Kamaz), 
Değirmendere, Afanlı (Sarıtaş) ve Kuruzeytin derelerini kapsayan (Samsun Merkez Batı) 

taşkın haritaları 
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► İncesu (Kurdun) Deresi: 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli periyotlar için İncesu deresinde taşkın 
tehlikesi yaşanmamaktadır. Bu da seddelerin Q500 periyotlu taşkınlarda 47,7 m³/s'lik akış miktarını 
geçirebildiği tespit edilmiştir. 
 
► Kurupelit (Kamaz) Deresi: 500, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlarda Kurupelit deresinde 
tıkanmaya bağlı olarak nehir yatağının yanındaki köprüde küçük çapta taşkınlar yaşanmaktadır. 
Köprü kesiti 53,2 m³/s'lik pik akımı geçirememektedir. Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış 
hızıyla ve 1m'lik derinliğiyle 0,2 hektar alanı kaplamaktadır. Q100 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum 
akış hızıyla ve 1m'lik derinliğiyle 1,1 hektar alanı kaplamaktadır. Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum 
akış hızıyla ve 1m'nin üzerinde derinliğiyle 1,4 hektar alanı kaplamaktadır. 
 
► Değirmendere: Aynı zamanda Değirmendere bölgesinde de 50, 100 ve 500 yıl yinelemeli 
periyotlarda akımın engellenmesine bağlı olarak nehir yatağının yanındaki köprünün 
akışyukarısında bazı taşkın olayları yaşanır. Köprü 49,6 m³/s pik akımı geçirememektedir. 
 
Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m'lik derinliğiyle yaklaşık toplam 0,3 hektar 
alanı kaplamaktadır. Q100 taşkın alanı 1 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m'lik derinliğiyle yaklaşık 
toplam 0,4 hektar alanı kaplamaktadır. Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m'nin 
üzerinde derinliğiyle yaklaşık toplam 1,4 hektar alanı kaplamaktadır. 
 
► Afanlı (Afanlı/Sarıtaş) Deresi: Afanlı Deresi için 50 yıl yinelemeli periyot döneminde taşkın olayı 
yaşanmamıştır. Bu durum nehir ve köprülerin 71,5 m³/s'lik maksimum Q50 akımını geçirebildiğini 
göstermektedir. 100 ve 500 yıllık yinelemeli periyotlarda akışın engellenmesine bağlı olarak nehir 
ağzının yanındaki köprünün akış aşağısında küçük çapta taşkın olayları yaşanmaktadır. 
 
Q100 taşkın alanı 0,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1 m'lik derinliğiyle yaklaşık toplam 0,2 hektar 
alanı kaplamaktadır. Q500 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 1m'nin üzerinde 
derinliğiyle yaklaşık toplam 0,3 hektar alanı kaplamaktadır. 
 
► Kuruzeytin Deresi: Kuruzeytin Deresi'nde 50 yıl yinelemeli periyot içinde akışaşağıdaki 
köprünün akımı engellemesiyle önemli ölçüde taşkınlar yaşanmıştır. Bu köprünün 63,1 m³/s pik 
akımı geçiremediği görülmüştür. 
 
Q50 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 2 m'lik derinliğiyle yaklaşık toplam 49 hektar 
alanı kaplamaktadır. Q100 taşkın alanı 1,5 m/s maksimum akış hızıyla ve 2 m'lik derinliğiyle 62 
hektar alanı kaplamaktadır. 500 yıl yinelemeli taşkın döneminde akışaşağı kısımda bulunan iki 
köprü akışı engelleyerek taşkına sebep olmaktadır. Q500 taşkın alanı 2 m/s maksimum akış hızıyla 
ve 2 m'nin üzerinde derinliğiyle yaklaşık toplam 80 hektar alanı kaplamaktadır. 
 
2.2.2.1.3. Terme İlçesinde Bulunan Dereler 
Miliç deresi, Karadeniz'e dökülmeden önce Kocaman Deresi ile birleşir (Harita 2.15). 
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Harita 2.15. Miliç ve Kocaman dereleri 
 

Kocaman ve Miliç Deresi nehir kolu için ayrıntılı profil enkesit tanımları hazırlanmıştır. Bu iki nehir 
kesiti için hidrograflar SOBEK 2B Modeli kullanılarak taşkın alanları incelenmiştir. Birleştirilmiş 
hidrograflar gerçeği yansıtmayan yüksek taşkın alanlarını göstereceği için, Kocaman ve Liman 
(Miliç) hidrografları için ayrı ayrı simulasyonlar hazırlanmıştır. 
 
Kocaman ve Miliç Deresi nehir kolu için ayrıntılı profil enkesit tanımları hazırlanmıştır. Bu iki nehir 
kesiti için hidrograflar SOBEK 2B Modeli kullanılarak taşkın alanları incelenmiştir. Birleştirilmiş 
hidrograflar gerçeği yansıtmayan yüksek taşkın alanlarını göstereceği için, Kocaman ve Liman 
(Miliç) hidrografları için ayrı ayrı simülasyonlar hazırlanmıştır. 
 
► Kocaman Deresi: Kocaman Deresi'nde 50,100 ve 500 yıllık yenilemeli periyotlar için taşkın 
tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.16). 
 

 
 

Harita 2.16. 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Kocaman deresine ilişkin taşkın haritaları 
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Liman bölgesi 50 yıllık yinelemeli periyot içinde ciddi taşkınlara maruz kalmıştır. Kocaman Deresi 
nehir kesiti 215.8 m³/s'lik Q50 pik akımını taşıyamamış olup Yahyalı Nehri'nin devamında Kocaman 
Nehir kesitinin akış yukarısında su seddeler üzerinden aşmıştır. Aynı zamanda Kocaman Nehri'nde 
biriken sular nedeniyle Miliç Deresi yatağında da taşkınlar meydana gelmektedir. Toplam Q50 
taşkın alanı 1 m'nin üzerindeki derinliğiyle 277 ha alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük 
kısmında maksimum akış hızı 0.25 m/s iken bazı yerlerde 0.4 m/s'ye ulaşabilmektedir. 
 
100 ve 500 yıllık yinelemeli periyotlarda taşkın daha şiddetli yaşanmakta olup su daha fazla 
miktarda sedde üzerinden aşmaktadır. Toplam Q100 taşkın alanı 1 m'ye ulaşan derinliklerle 522 ha 
alanı kaplamaktadır. Toplam Q500 taşkın alanı 1 m'nin üzerine çıkan derinliklerle 712 ha alanı 
kaplamaktadır. 
 
► Miliç (Liman) Deresi: Miliç Deresi için 50, 100 ve 500 yıllık yenilemeli periyotlar için taşkın 
tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.17). Miliç Deresi 50 yıllık yinelemeli periyot içinde ciddi 
taşkınlara maruz kalmıştır. Liman nehir kesiti 194.6 m³/s'lik maksimum Q50 pik akımını  
geçirememiş  olup  sadece  Liman nehir kesitinde seddeler üzerinden su aşmıştır. Toplam Q50 
taşkın alanı 1 m'nin üzerindeki derinliğiyle 327 ha alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük 
kısmında maksimum akış hızı 0.25 m/s iken bazı yerlerde 0.5 m/s'ye ulaşabilmektedir. 100 ve 500 
yıllık yinelemeli periyotlarda taşkın daha şiddetli yaşanmaktadır. Toplam Q100 taşkın alanı 0.5 
m/s'lik maksimum akış hızı ve 1 m'lik derinliğiyle 404 ha alanı kaplamaktadır. Toplam Q500 taşkın 
alanı 0.5 m/s'lik maksimum akış hızı ve 1 m'nin üstündeki derinliğiyle 476 ha alanı kaplamaktadır. 
 

 
 

Harita 2.17. 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Miliç Deresi'ne ilişkin taşkın haritaları 
 

2.2.2.1.4. Çarşamba İlçesinde Bulunan Dereler 
50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Çarşamba bölgesine ilişkin taşkın tehlike haritaları 
gösterilmektedir (Harita 2.18). 
 

 
 

Harita 2.18. Çarşamba bölgesi için 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli periyotlarda taşkın haritası 
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Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak ana kanalı 50 yıllık ve 100 yıllık yinelemeli taşkın debilerini herhangi 
bir taşkına sebep olmadan geçirebilmektedir. 
 
Nehir yatağının 100 yıl yinelemeli taşkın debisi olan 2396 m³/s debiyi geçirdiği detaylı kesit ve 
yükselti modeli kullanılan model vasıtası ile görülmüştür. Ancak 500 yıl yinelemeli taşkınlarda nehir 
yatağın her iki yanından taşarak Çarşamba yerleşim yerinde önemli taşkına sebep olmaktadır.  
Modelleme sonucu görülen taşkın alanları net bir şekilde nehrin tarihi boyunca kullandığı doğal 
taşkın alanlarını göstermektedir. Zamanla yerleşimlerin nehir yatağını belli bir alana sıkıştırması 
yüzünden 500 yıl yinelemeli taşkınlarda yer yer derinliği 4 metreye ulaşan taşkın alanları 
görülebilmektedir. Q500 taşkın alanı 173 hektarlık alanı kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük bir 
kısmında maksimum akış hızı 0,5  m/s'nin altındadır ve suyun sedde üzerinden aştığı bölümlerde ve 
bina bloklarının arasında 1,5 m/s'lik hızlara ulaşabildiği tespit edilmiştir. 
 
Ancak 500 yıl yinelemeli taşkınlarda nehir yatağın her iki yanından taşarak Çarşamba yerleşim 
yerinde önemli taşkına sebep olmaktadır. Modelleme sonucu görülen taşkın alanları net bir şekilde 
nehrin tarihi boyunca kullandığı doğal taşkın alanlarını göstermektedir. Zamanla yerleşimlerin nehir 
yatağını belli bir alana sıkıştırması yüzünden 500 yıl yinelemeli taşkınlarda yer yer derinliği 4 
metreye ulaşan taşkın alanları görülebilmektedir. Q500 taşkın alanı 173 hektarlık alanı 
kaplamaktadır. Taşkın alanının büyük bir kısmında maksimum akış hızı 0,5  m/s'nin altındadır ve 
suyun sedde üzerinden aştığı bölümlerde ve bina bloklarının arasında 1,5 m/s'lik hızlara ulaşabildiği 
tespit edilmiştir. 
 
2.2.2.1.5. Salıpazarı İlçesinde Bulunan Dereler 
Terme Irmağı Salıpazarı ilçe içerisinde 50, 100 ve 500 yıllık yenilemeli periyotlar için hazırlanan 
taşkın tehlike haritaları gösterilmektedir (Harita 2.19). Salıpazarında 50, 100 ve 500 yıllık yenilemeli 
periyotlar için taşkın gerçekleşmemektedir. Bu bize nehir kesitinin 500 yıllık yinelemeli debi olan 
1063.2 m³/sn'lik debiyi taşıdığını göstermektedir. 
 

 
Harita 2.19. 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Salıpazarı bölgesine ilişkin taşkın haritaları 

 
2.2.2.1.6. Havza İlçesinde Bulunan Dereler 
50, 100 ve 500 yıl yinelemeli taşkınlar için Havza bölgesine ilişkin taşkın tehlike haritaları 
gösterilmektedir (Harita 2.20). 
 

 
 

          Harita 2.20. 50, 100 ve 500 yıllık yinelemeli taşkınlar için Havza bölgesine ilişkin taşkın haritaları 
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50 yıllık yinelemeli taşkın periyotu için, taşkın koruma duvarını da içeren nehir seddeleri her iki 
tarafından aşılmakta ve nehir yatağında taşkın oluşmaktadır. Nehir kesiti 273.1 m³/s maksimum akış 
debisini taşıyamamaktadır. Toplam Q50 taşkın alanı 3 m'lik taşkın derinliği ile 66 ha alanı 
kaplamaktadır. Maksimum akış hızı 0,25 m/s ile 2 m/s arasında değişiklik göstermektedir. 
 
100 ve 500 yıllık yinelemeli periyot yaklaşık olarak aynı özellikleri gösterir ancak daha şiddetlidir. 
Toplam Q100 taşkın alanı 3 m/s'lik maksimum akış hızı ve 3 m'nin üzerindeki derinliği ile 73 ha alanı 
kaplamaktadır. Q500 taşkın alanı 3 m/s'lik maksimum akış hızı ve 4 m'nin üzerindeki derinliği ile 88 
ha alanı kaplamaktadır. 
 
2.2.2.2. İlimizdeki Irmak, Akarsu ve Derelere Ait Risk Değerlendirmesi 
İlimizdeki ırmak, akarsu ve derelere ait risk değerlendirmesi sonucu tahmini etkilenen nüfus sayısı 
(Tablo 2.5) ve ortaya çıkan tahmini maddi zarar boyutu (Tablo 2.6) hesaplanmıştır. Etkilenen 
insanların sayısı, farklı yineleme periyotları için taşkın yayılım alanlarının nüfus dağılım verileri ile üst 
üste bindilmesiyle bulunmuştır. Tahmini maddi zarar boyutu ise, bir hektarlık alandaki nesnelerdeki 
zararların toplam miktarının tekil hücrelerde toplanması ve ardından zarar görmüş olan tüm 
yüzeyler için diğer arazi kullanımlarındaki zararların ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. 
 

 
 

Tablo 2.5. Farklı yerleşim yerleri ve taşkın yineleme periyotları için tahmini etkilenen nüfus 
(2014 nüfus durumunu temel alan nüfus) 
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Tablo 2.6. Farklı ilçeler ve taşkın yineleme periyotları için mevcut binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki 
tahmini hasarlar (milyon TL) 

 
Ayrıca farklı ilçeler ve taşkın yineleme periyotları için etkilenmesi beklenen yıllık ortalama nüfus 
tablosu, binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki beklenen tahmini yıllık ortalama zararlar tablosu 
aşağıda verilmektedir (Tablo 2.7, Tablo 2.8). 
 

 
 

Tablo 2.7. Etkilenmesi beklenen yıllık ortalama nüfus 
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Tablo 2.8. Binalar, içerikleri ve arazi sınıflarındaki beklenen tahmini yıllık ortalama zararlar 
 

Ortalama olarak, Yeşilırmak Havzası'nda yer alan illerde taşkın nedeniyle beklenilen yıllık ortalama 
zarar yılda yaklaşık olarak 22.45 milyon TL'dir. Yeşilırmak Havzası'ndaki bazı illerde diğer illere göre 
çok daha fazla zarar oluşmaktadır.  Özellikle Samsun (Doğu, Batı, Mert, Kürtün) hasarlar bağlamında 
yüksek tehlikeli alanlardandır. Beklenilen yıllık zararlar Samsun için 6.7 milyon TL'dir. 
 
Samsun merkez ilçeleri ve Terme ilçesi, Yeşilırmak Havzasında taşkından etkilenmesi beklenen yıllık 
insan sayısının en fazla olduğu yerleşim yerleridir. Yeşilırmak havzasında etkilenen tahmini nüfus 
Tablo 2.9'da gösterilmiştir. 
 

 
 

Tablo 2.9. Yeşilırmak nehir havzasında etkilenen tahmini nüfus 
 
Miliç Mahallesi'nde taşkın derinlik ve yayılım alanı sınırlı olduğundan, oluşan hasarlar da sınırlı 
kalmaktadır. Miliç'te etkilenmesi beklenen insanların sayısı ile binalarda ve içerisinde oluşan 
hasarlar karşılaştırıldığında, hasarların görece az olduğu görülmektedir. 
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Bunun nedeni geniş alanları su basmasına rağmen, su derinliklerinin sahildeki konumu nedeniyle 
nispeten düşük olmasıdır. Bu nedenle hasarlar da düşük kalmaktadır.  
 
2.2.2.2.1. Risk Haritalarının İnsan Sağlığı, Çevre, Kültürel Miras ve Ekonomik Etkinlikler 
Perspektifinde İncelenmesi 
Muhtemel taşkın hasar değerleri, etkilenen insanlar ve altyapı, sadece sınırlı bir yineleme dönemi 
grubu temel alınarak elde edildiğinden bu rakamların çok dikkatle ele alınması gerekmektedir. 
Ayrıca, düşük yineleme periyotlarında (Q50) bazı yerlerde hâlihazırda kayda değer etkilerin 
meydana geldiği açıktır. 
 
Q50, Q100, Q500 taşkınlarından etkilenebilecek yollar ve demir yolları, endüstriyel alanlar, korunan 
alanlar, köprüler, binalar, sulak araziler ve diğer arazi kullanımı çeşitleri gibi çeşitli sosyo-ekonomik 
unsurlar Tablo 2.10'da gösterildiği şekilde dikkate alınmıştır. 
 

 
 

Tablo 2.10. Taşkın risk haritalarının hazırlanması ve değerlendirmesinde kullanılan sınıflandırma ve kriterler 
(DHI-WASY, 2012'den düzenlenerek alınmıştır) 
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Taşkın, deprem, heyelan, kuraklık gibi afetler insanlar üzerinde hem maddi hem de manevi yaralar 
açar. Bu yaraların sarılması için iyileşme süreci zaman alır ve çok yönlü bir yardım gerektirir. Maddi 
ve manevi yaralar karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenirler. Yıkıcı afetler sonrası evler, eşyalar ve 
araçların zarar görmesi ile maddi yaralar oluşabilir ve bu durum hayatı devam ettirme konusunda 
bizi olumsuz etkiler. Ayrıca bu durum stres, güvensizlik duygusu ve başka bir takım psikolojik 
rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. 
 
Taşkınların neden olduğu zararlar, toplum yaşamını çok çeşitli şekillerde etkilemektedir. Tüm 
dünyada “doğa nedenli olağandışı durumlara” bağlı ölümlerin yarısından fazlası taşkınlara bağlıdır. 
Temelde taşkınların etkileri, kompleks bir yapıya sahiptir. Taşkınların tüm dünyada yaygın olarak 
görülen en belirgin etkileri, insan hayatı ve ekonomi üzerinde kendini göstermektedir. Sağlık 
faktörünün risk haritalarında tümüyle değerlendirilebilmesi için diğer alt yapı ile birlikte ilgili kamu 
tesisleri de ele alınmaktadır. 
 
Sağlık faktörünün sayısal olarak değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait Q50, Q100 ve 
Q500 haritasında taşkın alanında kalan sağlık öğeleri belirlenerek miktarları Ek 2.6'da verilmiştir. 
Tabloya göre kişi sayısı ve nüfus yoğunluğu açısından en fazla etkilenen alan Samsun-Barış Bulvarı 
taşkın noktasıdır. Sosyal/toplumsal öğe miktarı açısından en fazla etkilenen alan Samsun-Gelemen 
taşkın noktası olup, kritik tesis miktarı açısından en fazla etkilenen alan Terme taşkın noktasıdır. 
 
Taşkınlar doğanın döngüsü içerisinde gerekli elementlerden bir tanesidir. İnsanlar için yıkıcı olan 
taşkınlar, nehir ekosistemi için bazen destek görevi de görebilmektedir. Taşkınlar temel olarak sucul 
organizma popülasyonlarının konumsal dağılımlarını etkilemekte, nehir ile nehri çevreleyen kara 
arasındaki bağlantıyı sağlamakta, yeraltı suyunu ve sulak alanları beslemekte ve yeraltı su seviyesini 
arttırmakta, pek çok canlı türü için üreme, göç ve yayılım olaylarını etkilemektedir. Doğal 
ortamlarda bozukluklar yaratan taşkınlar sonucunda bazen de sucul ortamda yaşayan topluluklar 
sıfırlanmaktadır. 

 
Taşkınların sık yaşandığı havzalarda, taşkın olaylarına karşı toleranslı ve mobil olan canlılar baskın 
olma eğilimindedir. 
 
Çevre faktörünün tümüyle değerlendirilebilmesi için su ve kirletici kaynakları, korunan alanlar ve 
biyolojik çeşitlilik ile birlikte tehlikeli kullanım tesisleri ve alanlarıyla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca 
çevre faktörünün sayısal olarak değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait Q50, Q100 ve 
Q500 haritasındaki taşkın alanlarında kalan çevre öğeleri belirlenerek Ek 2.7'deki tabloda 
özetlenmiştir. Tabloya göre ilimizde korunan ve yeşil alanların en fazla etkilendiği yer Samsun-
Gelemen taşkın noktasıdır. 
 
Kültürel miras veya kültür varlıkları daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel 
değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasın Korunması Sözleşmesi kültür mirasını/varlıklarını; anıtlar, yapı toplulukları ve sitler olarak üç 
sınıfta gruplandırmaktadır. 
 
Her bir kültürel eser kökenlerimiz, gelişmemiz ve bugünkü yaşamlarımız hakkında bilgi vermekte ve 
diğer kültürleri anlamamıza ve takdir etmemize yardım etmektedir. Bu nedenle miras alanlarının 
korunması hayati önem taşımaktadır.  
 
Taşkınlar, “çevresel değişimler” riskleri içerisinde de yer almaktadır. Taşkınlar, özellikle akarsu 
çevresindeki tarihi varlıkların uğradığı bir afettir. Hızlı ve güçlü akıntılar/taşkınlar köprü ayaklarında 
hasarlara neden olmuşlardır. Tarihi ve kültürel yapının bulunduğu yer, bulunduğu zeminin 
özellikleri, strüktür tasarımı, yapılmış olduğu malzeme ve doğal etkenlere maruz kalma şiddeti ve 
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süresi; taşkın gibi doğal afetlerden etkilenme durumunu belirlemektedir. Varlığın bulunduğu yerin 
yamaç veya dere yatağı olması, taşkınlardan yoğun olarak zarar görmesine neden olmaktadır. 
 
Yapılan çalışmalarda, taşkınların muhtemel fiziksel etkilerini belirleyen 6 adet zayıflık faktörü 
olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler ve detayları aşağıda Tablo 2.11'de verilmiştir. 
 

 
 

Tablo 2.11. Afet zayıflık faktörleri 
 

Bu altı Afet Zayıflık Faktörü'nün taşkınlar ile ilişkilerinin temelini, taşkının muhtemel fiziksel 
etkilerinin analiz edilmesinde kullanılan en önemli iki faktör olan topoğrafya ve nehir yatağından 
uzaklık oluşturmaktadır. 
 
Taşkınlar; insanların ölümlerine, göçlere ve çevresel zarara sebep olabilecek, ekonomik gelişmeye 
zarar verebilecek ve toplumun ekonomik gelişmesinin zayıflamasına neden olabilecek etkilere 
sahiptir. Taşkınlar ayrıca kara yolu, demir yolu, havalimanı, elektrik hatları, su yolları ve kanalizasyon 
sisteminde, bozulma gibi alt yapı zararlarına neden olmakta, bu da ekonomiyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ekonomik riskin sayısal olarak değerlendirilebilmesi için her bir taşkın noktasına ait 
Q50, Q100 ve Q500 haritasına göre taşkın alanında kalan ekonomik öğeler belirlenerek Ek 2.8'deki 
tabloda verilmiştir. Tabloda Q50 haritasına göre şahsi mülklerin en fazla etkilendiği alan Samsun-
Barış Bulvarı ve Samsun- Değirmendere taşkın noktasıdır. Q100 ve Q500 haritalarına göre şahsi 
mülklerin en fazla etkilendiği alan Terme taşkın noktasıdır. Q50, Q100 ve Q500 haritasına göre 
ekilebilir alan ve etkilenebilir yollar açısından en fazla etkilenen alan Samsun-Gelemen taşkın 
noktasıdır. Q50 ve Q500 haritalarına göre ekonomik öğelerin en fazla etkilendiği alan Samsun-
Selyeri taşkın noktası olup, Q100 haritasına göre ekonomik öğelerin en fazla etkilendiği alan Mert 
Irmağı taşkın noktasıdır. 
 
Tehlike tanımlaması ve analizinin uygulanmasının amacı, ölüm veya yaralanma durumlarına yol 
açabilme potansiyeline sahip bütün tehlikelerin ayrıntılı ve sistematik olarak tanımlanması ve 
kaydedilmesini düzenlemektir. Ayrıca, tehlike tanımlaması ve analizi işlemi, uygulanacak tedbirlerin 
tanımlanmasının temelini oluşturacaktır. Riski ekonomik zararın beklenen yıllık değeri ya da farklı 
niteliklerin ağırlıklı toplamı olarak tanımlamak, alternatiflerin sıralamaya konulmasını büyük ölçüde 
kolaylaştıracaktır. Bir yerleşim yeri için risk değerlendirmesindeki temel hedefler şunlardır: 
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• Koruyucu tedbirlerin, halk/çalışanlar ve çevre açısından, güvenlik ve sağlıklarının hangi 
derecede sağlandığının kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi, 

• Güvenlik gereksinimlerine uygunluğun doğrulanması, teyit edilmesi, 
• Taşkın olması durumunda, bunun mal, can ve çevreye olası etkilerinin belirlenmesi, 
• Taşkınların nasıl izlenip değerlendireceğinin belirlenmesi, 
• Mümkünse taşkınların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespit edilmesidir. 

 
Risk puanlaması, taşkın etki şiddeti ile taşkın tehlikesinin oluşma ihtimalinin (Q50, Q100 ve Q500) 
birleşiminin bir değerlendirmesiyle ilgilidir. Taşkın haritalarının insan sağlığı kriterine göre 
puanlanması Ek 2.9'da, çevre kriterine göre puanlanması Ek 2.10'da, kültürel miras kriterine göre 
puanlanması Ek 2.11'de ve ekonomik etkinlikler kriterine göre puanlanması da Ek 2.12'de 
verilmektedir. İnsan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik sonuç kriterlerine göre risk 
haritalarının toplam puanları Tablo 2.12' de verilmektedir. 
 

 
 

Tablo 2.12. Önemli taşkın noktaların Q50, Q100 ve (bunların bütünleşik gösterimi de olan) Q500 haritalarına 
göre sağlık, çevre, kültürel miras ve ekonomik göstergelerin toplam puanları 

(0=Taşkın yok, 1-5=Çok düşük, 6-10=Düşük, 11-15=Orta, 16-20=Yüksek, 21-25=Çok yüksek) 
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2.2.2.2.2. Sağlık, Çevre, Kültür ve Ekonomi Kriterlerine Göre Taşkın Alanları İçerisindeki Risk 
Seviyesinin Belirlenmesİ 
Sağlık, çevre ve ekonomik risk matrislerinde gösterilen taşkın noktalarının sağlık, çevre ve ekonomik 
riskler için yönetim prosedürü Tablo 2.13'te verilmiştir. 
 

 
 

Tablo 2.13. Risk kabul edilebilirlik seviyeleri, tanım ve zarar azaltma stratejileri 
 

Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel miras ve ekonomik 
risk puanlarının toplamı bakımından sıraları ise Tablo 2.14'te verilmiştir. Buna göre Yeşilırmak 
Havzası'nda Samsun Tekkeköy Gelemen Deresi, Çorum Merkez, Samsun Merkez Kuruzeytin Deresi, 
Samsun Tekkeköy Selyeri Deresi ve Samsun Merkez Değirmendere en yüksek taşkın riskine sahip 
noktalar olarak kısa dönemde riskin azaltılması için çalışmaların öncelikle yapılması gereken 
yerlerdir. 

 
 

Tablo 2.14. Taşkın etki şiddeti ve tekerrürüne göre taşkın noktalarının sağlık, çevre, kültürel miras ve 
ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından sıraları 
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2.2.2.3. Kızılırmak Havzasında Bulunan Nehir, Irmak ve Derelere Ait Tehlike ve Risk Analizi 
Kızılırmak Havzası, 41°- 44' ve 38°- 25' kuzey enlemleri ile 32°- 48' ve 38°- 25' doğu boylamları 
arasında yer almaktadır. Türkiye yüzölçümünün %10.49'unu oluşturan Kızılırmak Havzası Türkiye'de 
doğup yine Türkiye'de denize dökülen en uzun akarsudur. Ankara, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Sinop, Kastamonu, Aksaray, Niğde, Tokat, Erzincan, 
Amasya ve Konya illerinin tamamı veya bir kısmı Kızılırmak Havzası içerisinde kalmaktadır (Harita 
2.21). Toplam havza alanı 82.221 km² ve çevre uzunluğu 3.546 km'dir. 
 

 
 

Harita 2.21. Kızılırmak Havzası genel görünümü 
 

Samsun İli 9.579 km²'lik yüzölçümüne sahiptir. Samsun'un toplam alanının %50.10'lik kısmı 
Kızılırmak Havzası'na girmektedir. Samsun'da 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Yakakent ve Vezirköprü 
ilçeleri Kızılırmak Havzası'na dahildir. Kızılırmak Havzası'nda 249 adet taşkın kayıt altına alınmış 
olup, havzada meydana gelen taşkınların oluşma sebepleri; dereler üzerinde bulunan sanat 
yapılarının membadan gelen rüsubat ya da atıklar yüzünden tıkanması ve tam kapasite çalışamıyor 
olması, bazı mevcut sanat yapılarının kesitinin yetersiz olması, plansız kentleşme nedeniyle dere 
yataklarına yerleşim yapılması, dere yataklarından malzeme alınarak dere akış rejiminin ve dere 
yatağı morfolojisinin bozulması, dere yataklarına malzeme boşaltılarak derenin kapasitesinin 
azaltılması, meydana gelen ani yağışlar ve mansap şartının sağlanmamasıdır. 
 
Samsun ili sınırlarındaki Kızılırmak Havzası taşkın kontrol tesisleri Alaçam ilçesinde 4, Atakum 
ilçesinde 3, Bafra ilçesinde 12, Havza ilçesinde 1, 19 Mayıs ilçesinde 4, Vezirköprü ilçesinde 8 ve 
Yakakent ilçesinde 2 olmak üzere toplam 34 adettir. Kontrol tesislerine ait detaylı tablo Ek 2.13'te 
verilmiştir. 
 
2.2.2.3.1. 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahalle İçi Dereleri 1. Kısım 
19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi iç derelerinin hidrolik modelleme sonuçlarına göre; 500, 100 ve 
50 yıl tekerrürlü taşkınları 19 Mayıs ilçesinde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına 
göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı Tablo 2.15'te verilmiştir. 
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Tablo 2.15. 19 Mayıs ilçesi Dereköy mahalle içi dereleri 1.kısım taşkın risk hesap sonuçları 
 
Dereköy Mahallesi'nden geçen derelerde 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınlar yaşanması 
durumunda sırasıyla yaklaşık 432, 265 ve 160 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 
 
Tablo 2.16'dan görülebileceği üzere 500 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların 
gördüğü zararın yaklaşık %76.2'sini konutların, %20.1'ini ticari yapıların ve %3.7'sini ibadethanelerin 
gördüğü zarar oluşturmaktadır. 
 

 
 

Tablo 2.16. 19 Mayıs ilçesi Dereköy mahalle içi dereleri 1.kısım toplam hasar dağılımı 
 
19 Mayıs ilçesinden geçen Dereköy mahalle içi derelerinden dolayı etkilenebilecek yerleşimler için 
oluşturulan ekonomik zarar haritaları (Harita 2.22), etkilenen kişi sayısını gösterir haritalar ve taşkın 
risk haritaları (Harita 2.23) takip eden şekillerde 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın periyotları için 
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
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Harita 2.22. 19 Mayıs İlçesi Dereköy mahalle içi dereleri 1.kısım ekonomik zarar haritaları 
karşılaştırmalı gösterimi 

 

 
 

Harita 2.23. 19 Mayıs İlçesi Dereköy mahalle içi dereleri 1.kısım taşkından etkilenen nüfus ve taşkın risk 
haritaları karşılaştırmalı gösterimi 

 
2.2.2.3.2. 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahalle İçi Dereleri 2. Kısım 
19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesiiç derelerinin hidrolik modelleme sonuçlarına göre; 500, 100 ve 50 
yıl tekerrürlü taşkınları 19 Mayıs ilçesinde risk oluşturmaktadır. Hidrolik modelleme sonuçlarına 
göre hesaplanan zarar değerleri ve etkilenen kişi sayısı Tablo 2.17'de verilmiştir. 
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Tablo 2.17. 19 Mayıs İlçesi Dereköy mahalle içi dereleri 2.kısım taşkın risk hesap sonuçları 
 

Dereköy Mahallesi’nden geçen mahalle içi derelerde 500, 100 ve 50 yıl tekerrürlü taşkınlar 
yaşanması durumunda sırasıyla yaklaşık 460, 286 ve 257 kişinin etkilenmesi beklenmektedir. 
 
Yapılarda meydana gelecek ekonomik hasarın detaylı bir analizi Tablo 2.18'de verilmiştir. Tablodan 
da görülebileceği üzere 500 yıl tekerrürlü bir taşkın yaşanması durumunda yapıların gördüğü 
zararın yaklaşık %67.9'unu konutların, %25.5'ini endüstriyel tesislerin, %5'ini ibadethanelerin ve 
%1.6'sını ticari yapıların gördüğü zarar oluşturmaktadır. 
 

 
 

Tablo 2.18. 19 Mayıs ilçesi Dereköy mahalle içi dereleri 2.kısım toplam hasar dağılımı 
 

19 Mayıs ilçesinden geçen Dereköy mahalle içi derelerinden dolayı etkilenebilecek yerleşimler için 
oluşturulan ekonomik zarar haritaları (Harita 2.24), etkilenen kişi sayısını gösterir haritalar ve taşkın 
risk haritaları (Harita 2.25) takip eden şekillerde 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkın periyotları için 
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 
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Harita 2.24. 19 Mayıs İlçesi Dereköy mahalle içi dereleri 2.kısım ekonomik zarar haritaları 
karşılaştırmalı gösterimi 

 

 
 

Harita 2.25. 19 Mayıs İlçesi Dereköy mahalle içi dereleri 2.kısım taşkından etkilenen nüfus ve taşkın risk 
haritaları karşılaştırmalı gösterimi 

 
2.2.2.3.3. 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahalle İçi Dereleri Risk Değerlendirmesi 
Farklı yinelenme dönemlerine sahip taşkınlardan kaynaklanan toplam etkiler, beklenen yıllık 
ortalama zararlar olarak da ifade edilebilmektedir. Hesaplama için, üç yinelenme döneminin taşkın 
alanlarında olası tüm etkileri (düşük ve yüksek uç değerler) kapsamaya yeterli olduğu varsayımında 
bulunulmuştur. Beklenen sayı ne kadar yüksek olursa ilgili yerleşim yerleri için beklenen taşkın riski 
o kadar şiddetli olmaktadır.  
 
Dereköy Mahallesi içerisinden geçen mahalle içi derelerinden dolayı etkilenebilecek yerleşimler için 
oluşturulan ekonomik zarar ve etkilenen kişi sayıları Tablo 2.19 ve Tablo 2.20'de gösterilmektedir.  
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Tablo 2.19. Beklenen yıllık zarar 
 

 
 

Tablo 2.20. Kızılırmak Havzası taşkından etkilenme nüfus oranları 
 

Taşkın, deprem, heyelan, kuraklık gibi afetlerin ekonomik etkilerinin yanı sıra, insanlar üzerinde 
yarattığı etkileri de oldukça fazladır. Afetlerin insanlar üzerinde yarattığı etkinin geçmesi uzun 
zamanlar alabilir. Kızılırmak Havzası'nda meydana gelebilecek taşkınlar değerlendirildiğinde, Q500 
taşkın debisinden 19 Mayıs ilçesi, Dereler Mahallesinde toplam 892 kişinin etkilenmesi 
beklenmektedir. Eğitim, spor, ibadethane ve idari binalar gibi sosyal/toplumsal öğeler açısından 
değerlendirildiğinde ise toplam 3 tesisin etkilenmesi beklenmektedir. Hastaneler ve aile sağlık 
merkezleri gibi kritik tesisler değerlendirildiğinde 19 Mayıs ilçesi Dereler Mahallesi'nde etkilenecek 
yapı bulunmamaktadır (Tablo 2.21). 
 

 
 

Tablo 2.21. Kızılırmak Havzası sağlık öğeleri değerleri 
 
Taşkınlar doğanın döngüsü içerisinde gerekli elementlerden bir tanesidir. Taşkınların olumsuz 
etkileri değerlendirildiğinde; insanlar için doğrudan yıkıcı olduğu kadar, aynı zamanda korunan 
alanlar ve yeşil alanlar açısından da risk teşkil etmektedir.  
 
Taşkın alanlarındaki sanayi tesisleri ve atıksu arıtma tesisleri gibi kirlilik kaynakları da göz önüne 
alındığında çok daha büyük çevresel olumsuzlukların ortaya çıkması muhtemeldir. 
 
19 Mayıs ilçesi, Dereler Mahallesi'nde taşkınların neden olabileceği çevresel zararlar 
değerlendirilirken; bahsi geçen korunan alanlar, yeşil alanlar ve kirlilik kaynaklarının etkilenebilirliği 
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göz önünde bulundurulmuş ve etkilenen sayı/miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre 
Dereler Mahallesinde; muhtemel taşkınlardan dolayı; yeşil alanlar ve korunan alanların etkilenmesi 
beklenmemektedir. Müzeler ve dini tesisler değerlendirildiğinde, 3 adet tesisin etkilenmesi 
beklenmekte olup; Q500 taşkın debisinden etkilenen şahsi mülkiyet sayısı toplam 471 adet olarak 
beklenmekte, ekilebilir alanlar bakımından bakıldığında 262,5 ha alanın etkilenmesi beklenmekte, 
etkilenebilir yollar bakımından değerlendirildiğinde ise 6,27 km uzunluğunda yolun etkilenmesi 
beklenmektedir (Tablo 2.22). 
 

 
 

Tablo 2.22. Kızılırmak Havzası çevre öğeleri değerleri (19 Mayıs ilçesi) 
 

2.2.2.3.4. Taşkın Alanları İçerisindeki Risk Seviyesinin Belirlenmesi 
Taşkının etki şiddeti ve yinelenme aralığına göre taşkın alanlarının; sağlık, çevre, kültürel miras ve 
ekonomik risk puanlarının toplamı bakımından kendi içerisinde çok yüksekten çok düşük risk 
seviyesine kadar değerlendirilmiş olup Tablo 2.23'te verilmektedir. 
 

 
 

Tablo 2.23. Risk kabul edilebilirlik seviyeleri 
(risk assessment decision matrix-MIL_STD_882-D standardı) 
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Yukarıda bahsedilen kriterlere göre 19 Mayıs ilçesi Dereköy mahalle içi derelerinde belirlenen risk 
seviyeleri Tablo 2.24'te verilmiştir. Tabloya göre taşkın risk seviyesi genel toplam değerlerine göre 
düşük ve orta seviyede beklenmektedir. 
 

 
 

Tablo 2.24. Risk seviyeleri ve değerleri 
 

2.2.3.  Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  
11-12 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan İRAP 1. çalıştayında, taşkın konusunda muhtemel ve en kötü 
olarak toplam 2 adet senaryo oluşturulmuştur. Senaryolar, geçmişte meydana gelmiş taşkın olayları 
ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kızılırmak ve Yeşilırmak havzaları taşkın 
yönetim planlarında yer alan Q500 taşkın sınırları dikkate alınarak hazırlanmıştır.  
 
Hazırlanan 1. senaryo, muhtemel bir taşkın olayını ele almaktadır. Senaryoda, 01/08/2020 tarihinde 
Samsun ili merkez kıyı ilçelerde (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy) 5 saat aralıksız devam eden ve 
saatte 75-100 kg/m² yağış sonucunda, söz konusu ilçelerde meydana gelen lokal şehir sellenmeleri 
işlenmiştir. Sel sonucunda binaların bodrum ve giriş katları su altında kalmış, ana yollarda aşırı yağış 
sebebiyle oluşan göletler sonucu trafik kazaları meydana gelmiştir. Sel afetinde özellikle etkilenen 
bölgeler sırasıyla Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı'nın kuzey kısmında eğimin düşük olduğu 
bölgeler, Taflan-Engiz mahallelerinin tamamı, Değirmendere'nin tramvay kotu altında alan kısmının 
sağ ve sol 100 m tampon bölge içerisinde kalan kısımları, Canik ilçesi Belediye Evleri kavşağı-Ankara 
yolu istikameti, Gülsan Sanayi Sitesi, İlkadım ilçesinde Kilise alt kotlarında ve İstiklal Caddesi alt 
kotlarında yer alan bazı dükkanların bodrum katları, Tekkeköy ilçesi Kutlukent, Cumhuriyet  
Mahallesi, Çırakman Deresi'nin denize yakın kısımları ve Karaağaç Deresi ile Gelemen-Ortaköprü 
kanalı arasıdır. Senaryoda meydana gelen yağışların afete dönüşmesini sağlayan nedenler arasında 
söz konusu bölgelerde şehirleşmenin yoğun olması, yeşil alanların azlığı, kara yolu menfez 
geçişlerinin dar olması, eski yerleşimin yoğun olduğu mahallelerde altyapı yetersizliği, imar planı 
hazırlanması aşamasında DSİ görüşlerine uyulmamış olması ve dere yatakları için imar planlarında 
ayrılması gereken genişliklerin ayrılmaması gösterilmektedir. Afet sonucu yaklaşık 350 kişi selden 
etkilenmiş, can kaybı olmamış fakat konutlara, ticarethanelere ve depolara su basması ve trafik 
kazaları sebebiyle büyük maddi hasar oluşmuştur. Senaryo gereği sel sonrası işletmeye geçici olarak 
kapanan işyerlerinin de ekonomik kaybı bulunmaktadır. 
 
Hazırlanan 2. senaryo, meydana gelmesi pek olası olmayan bir taşkın olayını ele almaktadır. 
Senaryoda 01/08/2020 tarihinde Samsun genelinde 3 gün süren mevsimsel aşırı yağışlar sebebiyle 
üst havzalardan gelen yüzey suları Kızılırmak, Yeşilırmak ve bunlara bağlı derelerde geniş çaplı 
taşkınlara neden olmuştur.  Yağış 100 kg/m² yoğunlukta meydana gelmiştir.  1. senaryoda 
bahsedilen bölgelere ek olarak Atakum ilçesi Erikli, Elmaçukuru, Kayagüney, Taflan, Karakavuk 
mahalleleri, Canik ilçesi Yılanlıdere etrafındaki binalar, Terme ilçesi Terme Çayı güzergâhı ve ilçe 
merkezi, Ahmetbey, Akbucak Akçagün, Ambartepe, Aybeder, Bağsaray, Cumhuriyet mahalleleri, 
Çanaklıçardak Çayı, Salıpazarı ilçesi Alan, Albak, Alanyaykın, Bereket mahalleleri, Tekkeköy ilçesi 
Yağbasan, Yeşilyurt, Kurtuluş, 19 Mayıs, Cumhuriyet, Balcalı, Güzelyurt, Kahyalı, Kerpiçli, Gölceğiz 
mahalleleri, Çarşamba ilçesi merkez, Alibeyli ve Ağcagüney mahalleleri taşkından etkilenmiştir. 
Senaryoda meydana gelen yağışların afete dönüşmesini sağlayan nedenler arasında 1. senaryoda 
bahsedilen nedenlere ek olarak art havzalarda da aşırı yağışların görülmesi, dere ve nehir 
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yataklarının mevcut yağışı kaldıramaması sebebiyle taşkın sularının geniş alana yayılması, afetin 
gece yaşanması ve Ordu yolu üzerindeki köprünün yıkılması gösterilmektedir. Meydana gelen 
taşkın olayı Terme ilçesinde salgın hastalıkların görülmesine yol açmıştır. İkincil afet olarak 
değerlendirilebilecek salgın olayına Tekkeköy ilçesinde meydana gelen endüstriyel kazalar, bu 
kazalar sonucu denize karışan kimyasallar sonucu meydana gelen biyolojik afet ve eğimli 
kesimlerde meydana gelen heyelanlar eklenmiştir. Ayrıca, Terme ilçesinde, içme suyuna karışan 
kanalizasyon suları sebebiyle 50 kişi zehirlenmiştir. Soğuk havanın şiddetini arttırması ve günlük 
hayatın hareketlenmesi sebebiyle COVID-19 vaka sayılarında artış meydana gelmiştir. 1. senaryoda 
meydana gelen mal kayıplarına ek olarak Tekkeköy ilçesi Toros Gübre Fabrikası'nda meydana gelen 
hasar, tarım alanlarındaki ürün kayıpları, hayvan kayıpları, tarım depolarında bulunan ürünlerde 
meydana gelen zararlar, limanın 3 gün süre ile işletilememesi, kıyı işletmelerin 1 hafta çalışamaması, 
kamu kurumlarının 1 gün kapalı kalması, tramvayın 3 gün işletilememesi, Gülsan Sanayi Sitesi'nde 
25 işletmenin 3 gün çalışamaması ve Tekkeköy Sanayi Sitesi'nin 3 gün çalışamaması senaryoda 
meydana gelen maddi kayıplara örnek gösterilebilir. Taşkın sebebiyle günlük hayatta da aksamalar 
meydana gelmiştir. Terme-Ordu kara yolu trafiğe kapanmış, Terme ilçesinde 1 hafta elektrik ve su 
kesintisi yaşanmış, hastaneler tamamıyla dolmuş ve Atakum ilçesinde doğal gaz kesintileri 
meydana gelmiştir. 
 
2.3. Kütle Hareketleri (Heyelan, Kaya Düşmesi, Çığ) Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
Kütle hareketleri çalışmaları 3 alt başlık halinde incelenmektedir. Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afet 
türleri olarak yapılan değerlendirmeler ayrı ayrı karşımıza çıkmaktadır. Ancak heyelanları, kütle 
hareketleri içindeki önemi, özellikleri ve doğurduğu sonuçlar dikkate alınarak ayrı bir başlık altında 
değerlendirmek daha doğrudur (Şahin ve Sipahioğlu, 2009). Samsun ilinde kütle hareketleri 
istatistiki açıdan değerlendirildiğinde en sık karşılaşılan afet türünün heyelan olduğu 
görülmektedir. İlin hemen hemen her ilçesinde heyelan olayı ile karşılaşılmaktadır. Kaya düşmesi 
olayları incelendiğinde, ilin doğu ilçelerinden olan Salıpazarı ilçesinde ve güney ilçelerinden olan 
Vezirköprü'de fazlaca karşımıza çıksa da, diğer ilçelerde de zaman zaman bu afet türü ile 
karşılaşılabilmektedir. Çığ afeti incelendiğinde ise Samsun ili içerisinde meydana gelen sınırlı 
sayıdaki çığ olayı kayıtlarının tamamı Ladik ilçesi sınırları içerisindedir. Geçmiş yıllarda kaya düşmesi 
ve çığ afetlerinin görülme sıklığının ve etkilerinin az olması veya ciddi hasar ve kayıplara neden 
olmadığından dolayı, bu değerlendirme başlığı altında heyelan afetine ilişkin tehlike ve risklere 
ağırlıklı olarak yer verilmiştir.Samsun ilindeki heyelanlar daha çok akma şeklinde gözlenmektedir 
(Coşkunlu vd., 2019). Yağışların arttığı ve yer altı su seviyesinin yükseldiği mevsimlerde; yer altı 
suyunun zemin özkütlesini ve plastisitesini arttırdığı, buna paralel olarak heyelanların tetiklendiği 
ve oluşumunun hızlandığı gözlenmekte olup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ulaşan heyelan 
ihbar tarihleriyle söz konusu veriler karşılaştırıldığında bu korelasyon göze çarpmaktadır. Ayrıca 
mevsimsel aşırı yağışlar ve ani kar erimelerinin söz konusu olduğu dönemlerde heyelan 
aktivitelerinin hızlandığı gözlenmektedir. Bunun yanı sıra ilimizde yer altı su seviyesinin yükselmesi, 
hakim jeolojik formasyonlarda gözlenen jipsli lamina/tabakalarda fiziksel ve kimyasal ayrışmayı 
hızlandırmakta ve bu seviyelerde heyelanların oluşumuna sebebiyet vermektedir (Samsun AFAD, 
2015). 
 
2.3.1. Geçmiş Heyelanlar ve Etkileri 
İlimizin genel jeolojik durumu, yağış rejimi ve yüksek eğimli arazilerin varlığı düşünüldüğünde, 
heyelan afeti ilimiz için öne çıkan afet türlerinden biridir. Samsun ili sınırları içerisindeki yerleşim 
yerlerinde can ve mal kaybına sebebiyet veren heyelanlar, ulaşım yollarında hasara ve tarım 
arazilerinde önemli zararlara da yol açmaktadır (Coşkunlu vd., 2018). Özellikle akarsu vadilerinin 
yamaçlarında genellikle küçük boyutlu yüzeysel heyelanlar gözlenir. Bu duruma il merkezinden 
verilecek örneklerden biri Kürtün Irmağı'nın vadi yamaçlarında gözlenen heyelanlardır. Kürtün 
Irmağı'nın şehre doğru olan doğu yamacında heyelanlar açık bir şekilde görülebilmektedir (Öner, 
1996). Bahsi geçen akarın yamacı dipten aşındırması sonrası vadi tabanınına doğru hareketlenen 
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malzeme, akarsu tarafından da taşınmaktadır. Söz konusu Kürtün Irmağı'nın akış rejimine göre 
heyelanlı kütlelerin aktvitesi artmakta veya azalmaktadır. 
 
Şehir merkezinde meydana gelen heyelan olayları ise yerleşim nedeniyle daha çok mevcut 
yapılarda oluşturdukları deformasyonlardan anlaşılmaktadır. İlkadım ilçesinde gözlenen heyelanlar 
100. Yıl Bulvarı'ndan Barış Bulvarı, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı ve eski havalimanına kadar olan sahada 
Neojen ve Eosene ait kayaçların yüzeylediği bu alanda gelişme gösterirler. Heyelanların İlkadım 
ilçesini sınırlayan Mert ve Kürtün ırmakları arasındaki bölgede, Neojene ait birimler üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir (Öner, 1996). Söz konusu sahada heyelan afetinin gelişmesinde dikkat 
çeken birimlerden biri marnlardır. Neojenin alt seviyelerini oluşturan marn birimi, eğiminin fazla 
olduğu kesimlerde yeraltı ve yüzey sularının da etkisiyle heyelanların oluşumuna neden 
olmaktadırlar. Marnlar içinde yer alan jips bantları da heyelan olaylarının gelişimini 
kolaylaştırmaktadır. Söz konusu birimlerin varlığı mevcut yer bilimi çalışmaları sonucunda üretilen 
yerleşime uygunluk haritaları ile de örtüşmektedir (Şekil 2.17, Şekil 2.18). 
 

 
 

Şekil 2.17. Samsun ili Atakum-İlkadım ilçelerine ait yerleşime uygunluk haritası ve heyelan poligonları 
 

 
 

Şekil 2.18. Canik ilçesine ait yerleşime uygunluk haritasının uydu görüntüsü üzerinde görünümü 
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Samsun il merkezinin batısında yer alan Atakum ve doğusunda yer alan Canik ilçelerinde meydana 
gelen heyelanlar ise yamaç eğiminin arttığı, kalınca devam eden ayrışmış killi zeminlerin 
yoğunlaştığı sahalarda göze çarpmaktadır. Yanlış arazi kullanımları, söz konusu heyelanların 
meydana gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Meydana gelen heyelan olayları yapılaşmanın 
olmadığı açık arazilerde akma şeklinde kendini göstermekle birlikte, yapılaşmanın meydana geldiği 
alanlarda özellikle mühendislik hizmeti almamış, sığ temelli yapıların hasar görmesine neden 
olmaktadır. 
 
Samsun'un doğu ilçeleri olan Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Çarşamba ve Tekkeköy'de meydana gelen 
heyelanlar ise daha çok yağış ve ani kar erimeleri sonrası, nispeten yüksek rakımlı ve yüksek eğimli 
sahalarda kendini göstermektedir. Bunun nedeni; bölgedeki yağışların sona ermesiyle suya doygun 
zeminin ve yeraltı su seviyesinin yükselmesiyle kritik seviyeye gelen heyelan yüzeyinin kısa bir 
zaman aralığında (0-3 ay gibi) aktivite kazanmasıdır. (Demir, 2018). 
 
Engebeli ve dik bir topoğrafyaya sahip olan doğu ilçelerinin iç kesimlerinde zayıf kayaç yapısının 
iklim etkisi ile hızla ayrışması ve yanlış arazi kullanımı heyelan aktivitesine etkiyen diğer faktörlerdir. 
Bununla birlikte, yapılan etütlerde ayrışmış zemin kalınlığının fazla olduğu sahalarda, gerek yol 
yapım güzergâhlarındaki yarma ve dolgu çalışmalarının, gerekse yapılaşma ve altyapıya ilişkin kazı 
çalışmaları sonrası yüksek eğim ile açılan şevlerin yamaç stabilitesinin bozulmasında etkin rol 
oynadıkları gözlenmiştir. Son yıllarda Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen ve günlük 
bazda yüksek seviyelere ulaşan şiddetli yağışların tetiklediği heyelanlar, bölgede hasar ve kayıplara 
sebebiyet vermektedir. Özellikle 2010 yılı sonrası alınan afete maruz bölge kararları Samsun'un 
bahsi geçen doğu ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. 
 
İlimizde 183 adet afete maruz bölge (yapı ve ikamete yasaklı alan) bulunmaktadır. Bu alanlara ait 
detaylı liste Ek 2.14'te verilmiştir. Bunlardan 178'i heyelan afeti kaynaklı alınmıştır (Harita 2.26). Bu 
alanların büyüklüğü yaklaşık olarak 427 hektardır. 
 

 
 

Harita 2.26. Samsun ili afete maruz bölgeli alanları gösterir harita 
 

Samsun ilinin batı ilçelerindeki (19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent) durum ise İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü tarafından 2015 yılında hazırlanan Samsun İli Heyelan Duyarlılık Haritası'nda 
dikkat çeken bir durumu ortaya koymuştur. Söz konusu harita için MTA'dan temin edilen ve altlık 
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olarak kullanılan heyelan poligonlarının (Harita 2.27) alanda teknik personel tarafından kontrolünün 
sağlanması neticesinde, meydana gelen heyelan olaylarının düşük kotlu ve orta eğimli alanlarda 
yoğunlaştığı görülmektedir.  Söz konusu heyelanlar, düşük kotlarda kimyasal ayrışmanın etkisi 
sonucu ayrışmış birimlerin kalınlığının artması ve bu birimlerin gerek mevsimsel aşırı yağışlar/ani 
kar erimeleri, gerekse de dere-topuk oyması sonucu hareketlenmesi sonucu meydana gelmektedir. 
 

 
Harita 2.27. Samsun ili heyelan poligonları haritası  

(MTA heyelan poligonlarından alınmıştır.) 
 
İlin güney ilçelerinden Kavak ve Asarcık'ta heyelan olayları ile oldukça nadiren karşılaşılmaktadır. 
Fakat Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde heyelan olayları sıkça gözlenmektedir. Gerek dere-
topuk oyması, gerekse tektonik aktiviteler yamaç stabilitesinin bozulmasında oldukça öneme 
sahiptirler. Ladik ilçesi Teberoğlu Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen ve 4 konutu etkileyen 
heyelan olayında Tersakan Çayı'nın etkisi göze çarpmaktadır (Şekil 2.19).  
 

 
 

Şekil 2.19. Ladik ilçesi Teberoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 
meydana gelen heyelan afeti ve uydu görüntüsü 

 
Havza İlçesi Ereli Mahallesi sınırları içerisinde Samsun-Ankara karayoluna cephe şevde Kuzey 
Anadolu Fay Zonu güzergahı üzerinde gözlenen heyelan olayında ise tektonik aktivitenin etkisinin 
fazlaca olduğu görülmektedir (Şekil 2.20).  
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Şekil 2.20. Samsun ili Havza ilçesi Ereli ve Mürsel mahalleleri yakın civarındaki heyelanlar 
 
Samsun ilinde meydana gelen heyelanların oluşumunda başlıca etmenler, jeolojik yapı, 
jeomorfolojik özellikler, eğim, su durumu ve tektonizma olmasına rağmen, insan etkileri ve plansız 
yapılaşma bu olayları kuvvetlendirip hızlandırmaktadır (Öner, 1996). 
 
Şehirleşmelerde görüldüğü gibi, altyapının yetersiz ve düzensiz oluşu, bu alanlardaki gelişigüzel 
yapılaşma ve bu yapılaşmalarda gerekli önlemlere özen gösterilmeyişi de bu olayları 
hızlandırmaktadır. 
 
Gömülü altyapı elemanlarında kaçakların olması ve atık suların araziye açıktan önlem alınmadan 
bırakılması durumu heyelanlar üzerinde oldukça etkilidir. 
 
Uygun ve düzenli bir kanalizasyon ağının kurulması, marn ve jips tabakalarının çözülmesini 
hızlandıran yüzey ve yeraltı sularının direne edilmesi ve yamaç dengesini olumsuz yönde bozacak 
yapılaşma ve kazılardan kaçınılması heyelanların önlenmesinde önem arz etmektedir. Aynı 
zamanda akarsuların yamaçları dipten aşındırmasını engelleyecek setlerle, bu mekanizma sonucu 
meydana gelen/gelebilecek heyelan olaylarının bir ölçüde durdurulması mümkün olabilecektir. 
 
2.3.2. Heyelan Tehlike ve Risk Analizi  
Tehlike haritalarının risk azaltma çalışmalarına temel teşkil etmesi, afet ve acil yardım planlarına 
esas olabilecek bilgilerin hazırlanması, çevre düzeni planlarının hazırlanması için plancılara gerekli 
olabilecek afet ile ilgili bilgilerin düzenlenmesi, karar verici ve uygulayıcı mekanizmaya doğru ve 
güncel sonuçların aktarılmasına hizmet etmesi beklenmektedir. 
 
Bu nedenle öncelikle tehlike haritalarının oluşturulmasında altlık olarak kullanılan duyarlılık 
haritaları üretilmiştir. İlimizde MTA tarafından hazırlanan heyelan envanter verileri İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü'nce hazırlanan heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi sırasında altlık olarak 
kullanılmış (örn. Şekil 2.21, Şekil 2.22) ve teknik personel tarafından arazide yerinde kontrolü 
sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 749 adet heyelan poligonu, çalışmaya altlık oluşturmak 
üzere belirlenmiştir. Bahsi geçen 749 heyelandan 600'ü 17 ilçe analizi için kullanılmış (Tablo 2.25), 
149'u da analiz sonrası kontrol için ayrılmıştır (Ersan vd., 2016). 
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Şekil 2.21. Bafra ilçesinde heyelan poligonlarının kod sistemi ile 3 boyutlu gösterimi 
 

 
 

Şekil 2.22. Samsun il merkezi heyelan poligonları  
(MTA heyelan poligonlarından alınmıştır.) 
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Tablo 2.25. Samsun ili heyelan poligonlarının ilçelere göre dağılımı 
 

749 heyelanın ilçelere göre dağılımı incelendiğinde envanter yoğunluğunun Bafra ve Vezirköprü 
ilçelerinde oldukça yüksek, Asarcık ve Tekkeköy ilçelerinde ise nispeten düşük olduğu görülmüştür. 
 
1/25000 ölçekli üretilen heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi için frekans oranı yönteminden 
faydalanılmış olup; analizde litoloji, eğim, bakı, yükseklik, akarsuya yakınlık, yola yakınlık, erozyon ve 
eğrilik parametreleri kullanılmıştır. Analizler sonucu çok düşük-düşük derecede heyelan duyarlılığı 
%19, orta derecede heyelan duyarlılığı %41, yüksek-çok yüksek derecede heyelan duyarlılığı %40 
olarak hesaplanmıştır (Harita 2.28).  
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Harita 2.28. Samsun ili heyelan duyarlılık haritası (Samsun AFAD, 2015) 
 
Üretilen duyarlılık haritası ile tüm ilçeler için ayrıntılı analizler yapılabilmiş, ilçelere ait ayrı ayrı 
haritalar üretilebilmiştir. Bunlardan Atakum ilçesi heyelan duyarlılık haritası Harita 2.29'da, Canik 
ilçesi heyelan duyarlılık haritası Harita 2.30'da, İlkadım ilçesi heyelan duyarlılık haritası Harita 2.31'de 
verilmiştir. Bununla birlikte, Samsun ili heyelan duyarlılık haritasının KAFZ, otoyollar, tren yolu, 
akarsular ve merkez ilçelerdeki doğal gaz hattı ile çakıştırılmış görüntüsü Ek 2.15'te, heyelan 
duyarlılık derecelerinin ilçelere göre dağılımı Ek 2.16'da verilmiştir. 
 

 
 

Harita 2.29. Atakum ilçesi heyelan duyarlılık haritası (Samsun AFAD, 2015) 
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Harita 2.30. Canik ilçesi heyelan duyarlılık haritası (Samsun AFAD, 2015) 
 

 
 

Harita 2.31. İlkadım ilçesi heyelan duyarlılık haritası (Samsun AFAD, 2015) 
 

Çok yüksek duyarlı piksellerin uydu görüntüleri ile çakıştırılma işlemi yapılmış olup (Şekil 2.23), 2324 
adet yapının bu pikseller içerisinde olduğu belirlenmiş ve bu yapılar sayısal hale getirilmiştir. Bu 
çalışmaların akabinde, tehlike haritası çalışmalarına başlanmıştır. 
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Şekil 2.23. Heyelan duyarlılığı çok yüksek pikseller (sarı renkli) ile 
içerisinde kalan yapı envanteri (kırmızı renkli) 

 
Heyelan tehlikesini belirlemek için öncelikle yörede meydana gelmiş olan heyelanların tetikleyici 
parametresinin ve oluş tarihlerinin biliniyor olması gereklidir. Özellikle yağış tetikli heyelanların 
yoğun olduğu ilimizde deprem tetikli heyelanlar da mevcuttur. Ancak, heyelan olaylarının meydana 
geldiği tam tarihler konusunda bilgiler oldukça kısıtlı olabilmektedir. Bu nedenle ampirik 
yaklaşımlarla oluşturulan ulusal çaptaki deprem ve yağış eşik değerlerine ait aşılma olasılıklarını 
gösteren haritalar, uluslararası literatürdeki heyelan tehlike haritaları için kabul görmüş frekanslar 
için oluşturulmaktadır. Bu haritalar yine Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) içerisinde tehlike haritaları 
üretmek üzere kullanılmakta olup, seçilen frekansa bağlı olarak tehlike analizlerinin yapılabilmesini 
sağlamaktadır. Bu yaklaşımla, 100 yıl periyotlu yağış ve deprem tetikli olarak ARAS içinde ilimiz için 
üretilmiş heyelan tehlike haritaları Harita 2.32 ve Harita 2.33'te görülmektedir. Yağış ve deprem 
tetikli 100 yıl periyotlu heyelan tehlike haritalarında 5 derece yer almakta olup, harita çok düşük 
tehlikeden çok yüksek tehlikeye kadar olan 5 dereceyi göstermektedir. 
 

 
 

Harita 2.32. Samsun ili 100 yıl periyotlu deprem tetikli heyelan tehlike haritası (ARAS) 
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Harita 2.33. Samsun ili 100 yıl periyotlu 100 mm yağış tetikli heyelan tehlike haritası (ARAS) 
 

Heyelan risk haritalarının ve olası kayıpların hesaplanması için öncelikle zarar görebilirlik 
analizlerinin yapılıyor olması gerekmektedir. Tehlikeye maruz olan varlıklara ait (nesnelerin-bina, 
yol, tarım alanı, boru hatları vb.) sağlıklı bir veri tabanının ve heyelanların bu varlıklar üzerindeki 
önceki etkilerinin biliniyor olması gerekmektedir. Ancak, veri eksikliği söz konusu ise ampirik 
yaklaşımlar ve uluslararası literatürdeki araştırma çalışmalarından faydalanılabilmektedir. Özellikle 
her bir varlık-unsur için zarar görebilirlik eğrilerinin çıkarılması ve modelin bu zarar fonksiyonu 
üzerinde hesaplama yapıyor olması anlamlıdır. Hâlihazırda bu analizi yapacak olan model 
ülkemizde henüz mevcut olmamakla birlikte, bu konuda AFAD Başkanlığınca yürütülen çalışmalar 
devam etmektedir. 
 
Duyarlılık haritasının, Atakum ilçesinin bazı mahallelerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 
tespit edilen yapı envanteri ile çakıştırılması Şekil 2.24'te gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.24. Samsun ili Atakum ilçesi duyarlılık seviyelerine göre binalar 
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Siyah renk olarak gösterilen yapılar çok yüksek derecede duyarlı, kırmızı renkte olan yapılar yüksek 
derecede duyarlı ve mavi renkte olan yapılar ise orta derecede duyarlı alanlar içinde kalmaktadır. 
Aynı zamanda ARAS ile üretilen yağış tetikli heyelan tehlike haritası üzerinde herhangi bir yapının 
bulunduğu konumun heyelan tehlike dereceleri belirlenebilmektedir (Şekil 2.25). 
 

 
 

Şekil 2.25. Yağış tetikli heyelan tehlike haritasının ARAS üzerinden gösterimi (Bafra ilçesi) 
 

Ayrıca Samsun ili İlkadım ilçesi Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu mahalleleri sınırları içerisinde (Şekil 
2.26)  ve Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde gösterilen alanlar 6306 sayılı “Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un” 2'nci maddesine göre zemin özellikleri 
itibariyle riskli alan olarak belirlenmiş ve Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2.26. Samsun ili İlkadım ilçesi sınırları içerisinde riskli alan olarak belirlenen sahanın görünümü 
 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan heyelan etütleri 
sonucu 2010-2020 tarihleri arasında 217 adet jeolojik etüt raporu hazırlanmıştır. Bu jeolojik etüt 
raporlarına ait detaylı istatistiki veriler Ek 2.17'de verilmiştir. Bahsi geçen 217 jeolojik etüt raporu 
incelendiğinde Kavak ilçesinde heyelan afeti kaynaklı herhangi bir afet etüdü ve jeolojik etüt raporu 
bulunmaması dikkat çekmektedir. 
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Samsun'un doğu ilçelerinde mevsimsel aşırı yağış kaynaklı meydana gelen heyelan afetleri sonucu 
hazırlanan jeolojik etüt raporlarının ise oldukça yaygın olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 2.27). 
 

 
 

Şekil 2.27. Samsun ilinde afet etütleri kapsamında hazırlanan jeolojik etüt raporlarının ilçelere göre dağılımı 
(2010-2020) 

 
2.3.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları  
5 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ 
Afetleri Duyarlılık Haritaları isimli Genelge ile, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığınca, bahsi geçen afet türlerinin etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla oluşturulan 
haritalar, mekansal planlama, risk azaltma ve mühendislik yapılarının yer seçimi başta olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iş, işlem ve projelerde dikkate alınmak üzere paylaşıma 
açılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) platformları üzerinden paylaşıma açılan Afet Risk Azaltma Sistemi'ne (ARAS) ait veriler, İRAP 
kapsamında üretilen afet senaryolarına altlık teşkil etmesi, ileri süreçlerde paydaşlarca belirlenecek 
eylem önceliklerinin belirlenmesi açısından bir kilometre taşı olarak nitelendirilmektedir.  
 
ARAS verileri doğrultusunda, orta ve yüksek derecede heyelana duyarlı alanların ilimizdeki yaygın 
oransal dağılımı, senaryolara katkı sağlamakla birlikte, senaryo çalışmalarının detaylı ve kapsamlı bir 
şekilde hazırlanması gerekliliğine işaret etmektedir. Bu amaçla, plan hazırlık çalışmalarından itibaren 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında idari ve teknik iş birliği ile ilgili veri paylaşımı sağlanarak, senaryo 
çalışmalarının objektif ve analitik yaklaşımlar üzerine inşa edilmesi tercih edilmiştir. İlk yaklaşım 
olarak, TUCBS üzerinden yayımlanan ARAS'a ait duyarlılık ve tehlike odaklı analiz ve haritalaları; 
senaryo üretimi aşamasında diğer kurum ve kuruluşlara ait teknik ve bilhassa akademik çalışma ve 
altlıklarla desteklenmiştir. Bu yaklaşımla, senaryo oluşturma aşamasında veri çeşitliliği ve çözünürlüğü 
arttırılarak, heyelan senaryolarının detaylandırılması hedeflenmiştir. Söz konusu katkıların ve ilgili 
altlık ve verilerin temini ve güncelliği önem arz ettiğinden heyelan senaryolarının hazırlanması ve 
geliştirilmesi dinamik bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. İRAP hazırlık sürecinde özellikle 1. çalıştay 
kapsamında ilgili paydaşlarla heyelan senaryolarına yönelik oturum gerçekleştirilerek risk azaltma 
açısından ideal senaryolar üretilmiş, orta ve uzun vadede sağlanacak katkılar neticesinde ise 
senaryoların güncellenmesi ve geliştirilmesi planlanmıştır. 
 
İlimiz ölçeğindeki saha gözlemlerine dayanan en kapsamlı heyelan envanteri çalışması, Samsun İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğünce 749 adet heyelan envanterine ilişkin parametreleri içeren veri seti 
oluşturularak 2015 yılında tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde analiz çalışmaları da tamamlanarak 
Samsun İli Heyelan Duyarlılık Haritası üretilmiştir. Bahsi geçen harita, il bütününün heyelan 
duyarlılığına ilişkin saha gözlemlerine dayanan en kapsamlı çalışma olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Analizler sonucu, il yüzölçümünün kabaca  %80 oranında heyelan duyarlı alan olarak ortaya konması, 
heyelan senaryolarının lokasyon olarak farklı ilçelerimize ilişkin üretilmesini mümkün kılmaktadır. 
İkinci yaklaşım olarak, ilimizde bu denli yaygın şekilde gözlenen heyelan afetine ilişkin, birden fazla ve 
farklı tipolojilerde heyelan senaryosu üretilmiştir. Heyelan afeti kaynaklı zarar ve kayıplar açısından 
en olumsuz senaryolar ile olasılıksal açıdan en muhtemel senaryolar işlenmiştir. Ek olarak, ilimizde 
meydana gelmiş bir heyelan afeti senaryolaştırılarak; heyelan öncesinde, sırasında ve sonrasında 
gerçekleştirilen ve ihtiyaç duyulan risk azaltma çalışmaları, yaşanmış heyelan afeti vasıtasıyla ortaya 
konmuştur. Özellikle yaşanmış bir heyelan olayı üzerinden, benzer heyelan olayları için risk azaltma 
açısından örnek teşkil etmesi beklenen iyi örnekler ile görev ve sorumluluklar tanımlanmaya 
çalışılmıştır. 
 
İlimiz sınırları içerisinde kayıt altına alınan geçmiş tarihli heyelan olayları, ilgili kurum ve kuruluşların 
gerek arazi gözlemleri, gerekse uzaktan algılama yöntemiyle üreterek yayımladıkları mevcut veya 
muhtemel heyelanlara ilişkin heyelan envanterleri ile planlamaya altlık olarak hazırladıkları rapor 
içerikleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen afete maruz bölgeler, ilimize ilişkin akademik seviyede 
gerçekleştirilen yer bilimi çalışmaları ve yerleşime uygunluk haritaları heyelan senaryolarının temelini 
oluşturmaktadır. Üretilen heyelan senaryoları, İRAP hazırlık çalıştayına katkı sağlayan tüm kurum ve 
kuruluş temsilcilerince müştereken hazırlanmıştır. Plan hazırlık süreci ve özellikle çalıştay boyunca 
coğrafi veri altlıklarının paylaşımını sağlayan kurum ve kuruluşların katkıları sayesinde detaylı ve 
tutarlı heyelan senaryoları üretilebilmiştir. 
 
Senaryo oluşturmada üçüncü yaklaşım, önceliklendirme olarak tanımlanmıştır. İl yüz ölçümünün 
kabaca  %80 oranında heyelan duyarlı alan olarak ortaya konması, tehlike ve risk odaklı senaryo 
çalışmalarının öncülenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Senaryolar üretilirken, mevcut yerleşim 
bölgesinde, yerleşimin genişleme sahasında, özellikle ilave imar planlarına yönelik alanlarda 
gözlenen, yerleşim bölgesini tehdit eden heyelanlar öncelikli olarak çalışılmıştır. Ek olarak, il geneli 
için uyarlanması ve yaygınlaşması açısından; heyelan tehlikesi ve heyelan riski tanımlanmış alanlara 
senaryolarda öncelik tanınmıştır. Senaryolar dahilindeki zarar görebilirlik ve riskin tanımlanmasında 
ihtiyaç duyulan ilimizdeki yapı, nüfus, varlık, vb. envanter için Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi 
(MAKS) vb. ulusal çapta standardı bulunan verilere öncelik verilmiştir. Ulusal çapta standart verilerin 
bulunmadığı; ancak yoğun yapılaşma ve önemli tesislerin gözlendiği heyelan duyarlılığı yüksek olarak 
değerlendirilen alanlar için, standart ve/veya güncel veriler temin edilene dek, yapılar ile önemli 
varlık ve tesislere ilişkin envanterin yerel yönetimler ve ilgili idarelerle iş birliği içerisinde temini, varsa 
mevcut envanterin senaryo çalışmalarında kullanılması tercih edilmiştir. 
 
İlimizde heyelan oluşumuna etkiyen temel parametrelerin haricinde, ilin depremselliği ve özellikle 
heyelan duyarlılığı yüksek bölgeler başta olmak üzere şiddetli yağışların tetiklediği ve tetiklemesi 
muhtemel heyelan olayları mevcut senaryoları zenginleştirmektedir.  
 
Şekil 2.27 üzerinden, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce meydana gelen veya gelmesi 
muhtemel heyelan afetlerine ilişkin hazırlanan jeolojik etüt raporları değerlendirildiğinde; 2011, 
2012, 2013, 2015 ve 2019 yıllarına ait rapor sayısı diğer yıllar ortalamasının 2-3 katı mertebesindedir. 
Özellikle 2012 ve 2019 yıllarında ilimizde hazırlanan jeolojik etüt raporu sayısı maksimum seviyeye 
ulaşmıştır. Bu yıllara ilişkin heyelan etütlerinin ortak özelliği, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana 
gelen şiddetli yağışlar esnasında ve sonrasında eş zamanlı olarak yürütülmeleridir. Belirtilen 
tarihlerde, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce kayıt altına alınan günlük toplam en yüksek yağış 
miktarına sahip lokasyon bilgileri ile, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce “Genel Hayata 
Etkili” olarak ilan edilerek kayıt altına alınan heyelan lokasyonları örtüşmektedir. Bu veriler 
doğrultusunda, kabaca 5 yıl tekerrürlü, münferit ilçelerde etkili olan kuvvetli/şiddetli yağışlara bağlı 
birden çok farklı lokasyonda gelişen eş zamanlı heyelan olayları, en muhtemel senaryo olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Senaryo çeşitliliğini sağlayan bir diğer heyelan afeti, ilk olarak Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
18.05.1984 tarihli rapor ile kayıt altına alınarak, aktivitesini günümüzde dahi sürdüren Çarşamba 
ilçesi, Ağcagüney Mahallesi sınırları içersinde etkin meydana gelen heyelan olayı olarak belirlenmiştir. 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce hazırlanan 04.04.2011 tarihli jeolojik etüt raporu ile heyelanın 
özellikleri ile afetin yapılara vermiş olduğu hasarlar kayıt altına alınmıştır. Söz konusu raporda 31 
binadaki 52 konut, 5 depo/ahır ve 1 samanlığın heyelan afetinden etkilendiği, heyelan afetinin ~127 
ha büyüklüğünde bir alanda etkili olduğu, mahalle içi ve grup yollarında etkisini göstererek, ulaşımda 
aksamalara, topoğrafyada ~12 m'ye varan düşey atıma ve atım önlerinde göllenmelere, mahaldeki 
binalarda yıkıma varan yapısal hasar oluşumuna neden olduğu belirtilmiştir (Şekil 2.28). Senaryo, etki 
alanının büyüklüğü, heyelan mekanizmasında etkin faktörlerin araştırılması ve aktivite hızının 
azaltılmasına ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar ile ön plana çıkmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2.28. Çarşamba İlçesi Ağcagüney Mahallesi’nde gözlenen heyelanın etki alanını gösterir uydu görüntüsü 
 
Heyelan senaryoları üretilirken, mevcut veriler doğrultusunda afet riskinin belirlenmesi, belirlenen 
risklerin senaryoya dahil edilmesine ilişkin önceliklerin ortaya konulması noktasında farklı 
yaklaşımlara dayanan teknik tartışmalar en olumsuz senaryolar üzerinde yoğunlaşmaktadır.  
 
Risk odaklı bir senaryo üretiminde, varlıkların (nüfusun ve altyapı, üstyapı, kritik öneme sahip tesisler, 
kültür-sanat yapıları vb. her türlü yapılaşmanın) yoğunluğu nispeten olumsuz bir faktör olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Buna karşın, zarar görebilirlik parametresi dikkate alındığında; bahsi geçen varlıkların yoğunlaştığı 
kent ve ilçe merkezlerinde, mevcut yerleşim ve imar genişleme sahalarına ilişkin yer bilimi çalışmaları 
ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan mühendislik hizmetlerinin, kırsal alana kıyasla daha yaygın ve daha 
yüksek teknik düzeyde, planlama ve denetim faaliyetlerinin ise daha etkin olması beklenmektedir. 
Kapsamlı ve bilimsel bir risk analizinde ihtiyaç duyulan tüm parametrelere yönelik, il genelini 
kapsayan, standart bir envanter ortaya konulmadığı sürece, zarar görebilirlik değerlendirmesinin 
kesin olarak ortaya konulması mümkün olmamaktadır. Bu noktada, risk faktörünün çarpanlarından 
olan tehlike parametresi odaklı bir heyelan senaryosu ele alınarak, bu tehlike lokasyonlarındaki 
varlıklar ve mevcut kırılganlık üzerinden olumsuz bir heyelan senaryosuna ulaşılmıştır. Bu alternatif 
senaryo üretilirken, heyelan envanterinin yaygın olduğu, deprem tehlikesinin yüksek ve dolayısıyla 
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heyelanın olası bir deprem ile tetiklenmesinin muhtemel olduğu, bu tetikleme neticesinde birden 
fazla yerleşim bölgesinin tetiklenen heyelandan etkilendiği, etkilenmesi beklenen yerleşim 
yerlerindeki alt ve üstyapıların mühendislik açısından yetersiz ve bu yapıların inşa edildikleri zemin 
özelliklerinin nispeten zayıf olduğu durum baz alınmıştır (Şekil 2.29). 
 

 
 

Şekil 2.29. Muhtemel depremin tetiklemesi sonucunda gelişmesi beklenen heyelan tehlikesi ilimiz güney 
ilçelerinde daha yüksek mertebededir 

 
Söz konusu senaryonun öne çıkan özelliği, muhtemel olmasının yanı sıra zarar görebilirlik açısından 
nispeten olumsuz bir senaryo olarak öngürülebilir olmasıdır.   
 
KAFZ'ın Ladik-Taşova segmenti üzerinde gerçekleşmesi muhtemel büyük ölçekli depremin 
tetikleyebileceği heyelanlar ve deprem sonrası beklenen postsismik deformasyonlar Vezirköprü 
ilçesinde özellikle alüvyon ve yamaç molozu hakim birimlerin üzerinde bulunan yerleşim birimleri 
açısından olumsuz bir senaryo olarak değerlendirilmiştir (Şekil 2.30).  
 

 
 

Şekil 2.30. KAFZ'ın Ladik-Taşova segmenti üzerinde gerçekleşmesi muhtemel büyük ölçekli depremin 
tetikleyebileceği heyelanlar ve deprem sonrası beklenen postsismik deformasyonlar 
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Senaryo alternatiflerine, ARAS'ta mevcut heyelan tehlike haritalarının, dolayısıyla risk analizi 
çalışmalarının doğrudan altlık olarak dahil edildiği ilave bir senaryo eklenerek, senaryo çeşitliliği 
bilimsel ve analitik yönden güçlendirilmiştir. 
 
Mevcut risk analizi çalışmaları üzerine üretilen senaryonun öne çıkan özelliği, heyelan duyarlılığı 
açısından il yüz ölçümünün büyük kısmını yansıtan orta ve yüksek derecede duyarlı alanlara yönelik 
örnek bir senaryo olmasıdır. Senaryo lokasyonunun, şehir merkezindeki yapılaşmanın genişlediği saha 
olarak seçilmesi; çalışmanın gerek mevcut varlıklara ilişkin heyelan riskinin ve ilgili tedbirlerin ortaya 
konulması, gerekse risk odaklı planlama çalışmalarına katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir 
(Şekil 2.31). 
 

 
 

Şekil 2.31. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yerleşim yerini tehdit eden heyelan senaryosuna ait lokasyon 
orta ve yüksek derecede heyelan duyarlılığına sahiptir 

 
2.4. Yangın Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 
Samsun ilinde farklı yangın türleri görülmektedir. İlimizde hem orman yangınları hem de kent 
yangınları meydana geldiğinden ötürü yangın afeti iki alt başlık altında incelenmektedir. İlimizin 
göç alan bir şehir olması, iklim değişikliklerinin (sıcaklık artışı, kuraklık vb.) yaşanması, yangına 
duyarlı ormanlık alanların varlığı, muhtelif ilçelerimizde ahşap yapı stokunun olması, yapılarda 
eskiyen elektrik tesisatı kullanımına devam edilmesi ve halkın yangın afeti konusundaki farkındalık-
bilinç düzeyinin istenilen seviyede olmaması yangınların ortaya çıkışında önemli rol oynamaktadır.  
 
 
 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

123

2.4.1. Orman Yangınları  
Orman yangını ile ilgili risk azaltma faaliyetleri planlanırken, orman ekosistemleri üzerine olan 
tehdit ve baskıların (orman yangını, kompaktlaşma vb.) önlenmesi amaçlanmalıdır. 
 
Ormanlık alandaki yangın potansiyeline ilişkin yapılacak olan risk azaltma çalışmalarında; yöredeki 
biyolojik çeşitlilik, doğal orman yapısının ve ekosistemlerin korunması, bölgede doğa bilincinin 
yükseltilmesi, yerel halkın zorunlu ve temel ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle ormanlık alanı 
koruma-kullanma dengesinin tesis edilmesi, iklim ve hava halleri, işletmenin sınırları, fiziki özellikleri 
ve geçmiş yangın verileri gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca risklerin önceliklendirilmesi 
çalışmalarında ormanlık alanın yangın yönetim zonları, fizyografik faktörleri, yangın risk ve tehlike 
durumu, yangın davranış potansiyeli, çevresindeki yerleşim alanlarının risk durumu ve müdahale 
zorluğu gibi parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Afet istatistikleri kapsamında yapılan ankette 
orman yangını afetine maruz kalma oranı %2 düzeyindedir. 
 
2.4.1.1. Orman Varlığı 
Ülkemiz 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. 2018 yılı 
itibarıyla ülkemiz orman varlığı 22.621.000 hektar olup, ülke yüz ölçümünün %29'unu 
kaplamaktadır. Ülkemizde yangın başına zarar gören ormanlık alan miktarı 2,6 hektar olarak 
hesaplanmıştır (Harita 2.34). 
 

 
 

Harita 2.34. Türkiye orman varlığı haritası (Orman Atlası, 2013) 
 

Samsun ilinde 388,821 hektarlık ormanlık alan bulunmakla birlikte bu alan il genelinin %40'lık 
bölümünü kaplamaktadır (Harita 2.35, Harita 2.36). 2019 yılı itibariyle; Türkiye'de kişi başına 
ortalama 2,735 m² orman alanı düşerken, Samsun ilinde kişi başına 2,883 m² orman alanı 
düşmektedir. Samsun ili toplam orman alanına göre 22'nci sırada, kişi başına düşen orman alanına 
göre 47'nci sıradadır (Şekil 2.32, Şekil 2.33). 2012-2019 döneminde; toplam orman alanı Türkiye'de 
%4,90 oranında artarken Samsun ilinde değişmemiş, normal orman alanı Türkiye'de %13,19 
oranında artarken Samsun ilinde %0,01 azalmış, boşluklu kapalı orman alanı Türkiye'de %4,57 
oranında azalırken Samsun ilinde %0,01 oranında artmıştır. İlimizde yangın başına zarar gören 
ormanlık alan miktarı 2,25 hektar olup, Samsun ili ülke geneli için hesaplanan değerin (2,6 ha) 
altında bulunmaktadır. 
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Harita 2.35. İllere göre orman yoğunluğu haritası (Orman Atlası, 2013) 
 

 
 

Harita 2.36. Samsun ili meşcere haritası (ogm.gov.tr) 
 

 
 

Şekil 2.32. Türkiye ve Samsun orman varlığı (ha) (Samsun TSO, 2020) 
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Şekil 2.33. Samsun ili orman alanı payı (%) ve alanı (m²) (Samsun TSO, 2020) 
 

2.4.1.2. Orman Yangınları Riski 
Coğrafi konumu itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir 
bölümü yangın tehdidi altındadır. Ülkemizde yer alan ormanlık alanın %60'ını 1. ve 2. derece 
yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları 1. derece yangın 
hassasiyetine sahiptir. Orman yangınlarının %80'i, 0-400 kotları arasında meydana gelmektedir 
(Harita 2.37). 
 

 
 

Harita 2.37. Türkiye yangın risk haritası (Orman Atlası, 2013) 
 
Samsun, Bafra, Kavak İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlar (290,235.00 ha) 3. derece yangın 
hassasiyetine, Vezirköprü İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlar (89,818.00 ha) ise 2. derece 
yangın hassasiyetine sahip alanlardır. Orman yangını risk faaliyetleri planlanırken, ormanlık 
alanların yangına hassaslık dereceleri ve zarar görebilirlik parametrelerinin biliniyor olması önem 
arz etmektedir (Harita 2.38). 
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Harita 2.38. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 
yangına hassaslık dereceleri haritası 

(Orman Yangınları İle Mücadele Eylem Planı, 2020) 
 

2.4.1.3. Orman Yangını Risk Azaltma Çalışmaları 
2.4.1.3.1. Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi 
Orman yangını çıkma olasılığı, hava sıcaklığının 40°C'nin üzerine çıktığı, nispi nemin %20'nin altına 
düştüğü durumlarda çok yüksektir. Bu koşullarda çıkan yangınlar rüzgârın da etkisiyle birlikte çok 
hızlı bir şekilde yayılır ve kontrol altına alınması güçleşebilir. Bu nedenle yangın başlamadan önce 
yangın potansiyel noktası tahmin edilebilirse, buna göre alınacak lojistik tedbirler ile yangınla 
mücadele daha etkin ve daha ekonomik olacaktır.  Yangın potansiyel noktasının önceden tahmin 
edilebilmesine yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orman Yangınları Meteorolojik 
Erken Uyarı Sistemi (MEUS) hayata geçirilmiştir. MEUS web arayüzüne ait görsel Ek 2.18'de 
verilmiştir. Söz konusu sistemde sayısal hava tahmin modelinden elde edilen (maksimum sıcaklık, 
nispi nem, rüzgar hızı ve yönü) verilerinden faydalanılmaktadır. Haritalar oluşturulurken 5 aşama 
izlenmektedir; 
 

1. Sayısal hava tahmin modelinden alınan veriler çözümlenmektedir. 
2. Türkiye orman varlığını gösteren harita üzerine bu veriler işlenmektedir. 
3. Bakı analizine tabi tutularak rüzgarın yönüne göre fön etkisine bakılmaktadır. 
4. Tehlike tablosuna göre sınıflandırılmaktadır. 
5. Tehlike haritaları oluşturulmaktadır. 

 
İlimizde bu sistem Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlükleri arasında aktif 
olarak kullanılmaktadır. 
 
2.4.1.3.2. Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Kurma Çalışmaları 
(YARDOP) 
Akdeniz iklim kuşağında yer alan ormanlarımız özellikle yaz aylarında düşük nispi nem, yüksek 
sıcaklık ve kurutucu rüzgârlar gibi hava koşullarından olumsuz etkilenmektedir. Yangınlara karşı 
direnci arttırmak için, yanıcı madde miktarını azaltmaya yönelik meşcere bakımları yapılmalı, ısı 
enerjisini düşürmeye yönelik yangın zayıflatma alanları oluşturulmalı, yangına direnç gösteren 
karışık ormanlar (çınar, meşe vb.) kurulmalıdır. YARDOP ile; mevcut kara yolu, köy yolu, yerleşim ve 
tarım alanlarının orman ile olan sınırlarında, orman yolu, yangın emniyet yolları ile yangın emniyet 
yol ve şeritlerinden de faydalanılarak, her iki tarafında yeşil yangın durdurma zonları tesis 
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edilmektedir (Şekil 2.34). YARDOP uygulamalarına ülkemizde 2010 yılında başlanılmış olup, ilimizde 
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlarda çeşitli uygulamalar yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2.34. Bakım uygulanmış YARDOP proje sahasından görünüm 
(Orman Atlası, 2013) 

  
2.4.1.4. İlimizde Meydana Gelmiş Orman Yangınları 
Samsun ilinde 2017-2020 yılları arasında AYDES verilerine göre 64 adet orman yangını olayı 
meydana gelmiştir (Harita 2.39). Söz konusu 64 adet orman yangınına dair detaylı tablo Ek 2.19'da 
verilmiştir. Sistemdeki veriler incelendiğinde orman yangınlarının çıkış nedeni faili meçhul ve ihmal 
(dikkatsizlik) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, orman-halk ilişkilerinin geliştirilerek 
ormanlara olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması yönündeki bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri ile orman köylülerinin desteklenmesi faaliyetleri de orman koruma çalışmaları arasında 
yer almalıdır.   
 

 
Harita 2.39. Samsun ili orman yangınları lokasyonunu gösterir harita 

 
Orman İşletme Müdürlüklerinden alınan veriler incelendiğinde; 2010-2019 yılları arasında ilimizde 
meydana gelen orman yangını sayısı 226 adettir (Tablo 2.26). Buna bağlı olarak 509,45 ha ormanlık 
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alan zarar görmüştür (Tablo 2.27). Yangın başına zarar gören ormanlık alan miktarı en fazla 2,49 ha 
alan ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlarda görülürken, en az 1,95 ha alan 
ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlarda görülmüştür. Son 10 yılda çıkan 
orman yangınlarının işletme müdürlüklerine göre dağılımı ve son 10 yılda çıkan orman 
yangınlarının işletme müdürlüklerine alan olarak dağılımı Şekil 2.35'te gösterilmiştir. Buna göre, 
Orman İşletme Müdürlüklerinin verilerine göre son 10 yılda orman yangını sayısı ve buna bağlı 
olarak ormanlık alan tahribatı en fazla Vezirköprü ilçesinde (80 adet, 186,82 ha) görülmüştür. 
 

 
 

Tablo 2.26. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarının İşletme Müdürlüklerine göre dağılımı 
 

 
 

Tablo 2.27. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarının işletme müdürlüklerine alan dağılımı (ha) 
 

 
 

Şekil 2.35. 2010-2019 yılları arasında orman yangını sayısı/etkilenen ormanlık alan (ha) (Orman Yangınları İle 
Mücadele Eylem Planı, 2020) 

 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

129

09 Ağustos 2014 tarihinde ilimiz Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde meydana gelen yangına ait 
ekonomik zararlar Tablo 2.28'de verilmiştir. Söz konusu yangın en yakın yerleşim yerine 1,5 km 
uzaklıkta olup, yangının çıkış nedeni bilinmemektedir. Yangına 282 personel-66 araç ile müdahale 
edilmiş ve yangın sonucu 97,40 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.  
 

 
 

Tablo 2.28. Alancık Mahallesi yangını ekonomik zararı (Vezirköprü OİM) 
 
2.4.2. Kent Yangınları  
İlimizde meydana gelen yangınların sayısı ve nedenlerinin bilinmesi yangın önlemlerinin 
tasarlanmasında yol gösterici olmaktadır. 2011-2020 yılları arasında Samsun ili genelinde meydana 
gelen işyeri, konut, araç, ot/çöp vb. yangın sayısı 16.895 adet olarak kayıtlara geçmiştir (Kılıç, 2018). 
Bu yangınların %51'i (8.755 adet) merkez ilçelerde (İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy) meydana 
gelmiş olup, en fazla yangın afeti olayı 4.048 adet ile İlkadım ilçemizde görülmüştür. 
 
2011-2020 yılları arasında Samsun ili genelinde bina yangın sayısı 5.453 (konut+işyeri) adet olup, 
İlkadım ilçesi son 10 yıla bakıldığında %27'lik (1.477 adet) oranı ile bina yangın sayısı en fazla olan 
ilçedir. İlkadım ilçesinde meydana gelmiş (1.477 adet) bina yangınlarının 1.119 adedi konut yangını 
ve 358 adedi işyeri yangınıdır. 2011-2020 yılları arasında Samsun ili genelinde meydana gelen   
yangın afetinden etkilenen insan sayısı 27.842 kişi olup, etkilenen kişi sayısının en fazla olduğu 
ilçeler İlkadım ilçesinde 8.727 kişi, Atakum ilçesinde 4.143 kişi ve Canik ilçesinde 2.880 kişi olarak 
kayıtlarda yer almaktadır (Tablo 2.29, Şekil 2.36). 
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Tablo 2.29. Bina yangın sayıları (Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 

 

 
 

Şekil 2.36. Yangın sayısı ve etkilenen insan sayısı 2011-2020 
(Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 

 
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılına ait verilerine göre yangın 
çıkış nedenleri en sık baca (%27,64) ve elektrik (%26,28) olarak kayıtlara geçmiştir (Tablo 2.30, Şekil 
2.37). Tablo 2.30 incelendiğinde İlkadım ilçesinde eski yerleşim yerlerinin yoğun olduğu ve eskiyen 
tesisatların kullanılmaya devam edildiği sonuçları çıkarılabilir. 
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Tablo 2.30. Yangınların nedenleri ve bölgelere göre dağılımı 
(Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019) 

 

 
 

Şekil 2.37. 2019 yılına ait yangın çıkış nedenleri sayısı  
(Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 

 
İlimizde alınan yangın önlemleri son yıllarda iyileşmesine rağmen yangınların aynı seviyelerde 
devam etmesinin en büyük sebebi, bina sayısı ve nüfusun hızlı artması olarak gösterilebilir. Ayrıca 
eskiyen yapılardaki tesisatların revize edilmemesi ve kişi başına tüketilen enerji miktarının artması 
da yangın sayılarının aynı düzeyde kalmasında etkili olmuştur. İlimizdeki yangınların sayısı ve 
nedeni genel olarak nüfus yoğunluğuna, halkın eğitim seviyesine, bina sayısına, kişi başı tüketilen 
enerji miktarına ve türüne, şehrin altyapısına ve yangın önleme çalışmalarının yoğunluğuna göre 
farklılıklar göstermektedir (Kılıç, 2018). 
 
2.4.2.1. İlimizde Meydana Gelmiş Kent Yangınları  
2.4.2.1.1. Büyük Samsun Yangını 
Samsun'un en büyük yangını 3 Ağustos 1869 tarihinde bugünkü Samsun Büyükşehir Belediye 
binasının karşısında bulunan Süleymaniye Medresesi'nde başlamış, civarındaki petrol ürünleri 
satılan bir dükkâna sirayet ederek güçlenerek devam etmiştir. Yangın olayında 415 konut, 10 cami 
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ve 5 büyük han tamamen yanmıştır. Yangının yeri ve çıkış nedeni hakkında çelişkili yorumlar vardır 
(Altaylı, 1967). Aynı zamanda güneyden esen şiddetli rüzgâr nedeniyle yangın her yere sıçramış ve 
söndürme çalışmaları yetersiz kalmıştır. Daha sonra Mühendis Hırsan Efendi ve Mösyö Briyo'nun 
yangın mahallinde yaptıkları incelemelerde 125.000 metrekarelik alanın yangından etkilendiği 
tespit edilmiştir. Yangın alanı içinde kalan ahşap dükkân ve evlerin çoğu yanmıştır (bkz. Yangına 
dair (Fransızca). Samsun: La Turquie, 5 Ağustos 1869)  
 
2.4.2.1.2. Vezirköprü İlçesi Kızılkese Mahallesi Yangını 
İlimiz Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'nde 27 Aralık 2011 tarihinde   meydana   gelen   yangın   
afetinde   toplam  24 adet  yapı (28 konut ve 28 ahır) kullanılamaz hale gelmiştir. Yangın afeti 
sonrası 16 adet afet konutu (EYY) ve altyapı yapım işleri AFAD Başkanlığı'nca 2014 yılında 
tamamlanmış olup (Tablo 2.31); söz konusu iyileştirme çalışmaları kapsamında 1.132.720,00 TL'lik 
yatırım yapılmıştır. Şekil 2.38'de ve Harita 2.40'ta yangının etkisi görülmektedir. 
 

 
 

Tablo 2.31. Kızılkese yangını sonrası giderler 
 

 
 

Şekil 2.38. Yangın sonrası Kızılkese Mahallesi'nden görünüm 
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Harita 2.40. Kızılkese Mahallesi yangın alanını gösterir harita 
 

2.4.2.2. Yangın Afeti Nedeniyle Yapılan Acil Yardımlar 
İlimizin muhtelif ilçelerinde meydana gelmiş yangın afetlerine ilişkin 58 afetzedemize 
Başkanlığımızca ödenen Acil Yardım Ödeneği miktarı 543.000,00 TL' dir (Tablo 2.32, Şekil 2.39). 
 

 
 

Tablo 2.32. Acil yardım ödeneği miktarları 2018-2020 
 

2.4.3. Senaryolar ve Değerlendirme Sonuçları 
11-12 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan İRAP 1. çalıştayında, orman ve kent yangınları konusunda 
muhtemel ve en kötü olmak üzere toplamda 5 adet senaryo oluşturulmuştur. Senaryolar, geçmişte 
meydana gelmiş orman ve kent yangınları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalıştayda kent 
yangınlarına ilişkin 3 adet muhtemel senaryo, orman ve kent yangınlarının birlikte meydana geldiği 
2 adet en kötü senaryo planlanmıştır.  
 
1. muhtemel senaryoda 27.12.2011 tarihinde Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'nde bilinmeyen 
nedenle meydana gelen kent yangını ele alınmıştır. Söz konusu yangın, rüzgârın etkisi ve çevredeki 
yapıların ahşap olması sebebiyle çevre yapılara hızlı bir şekilde sirayet etmiş ve 24 adet ahşap yapı 
(konut, samanlık v.b.) kullanılamaz hale gelmiştir.  
 
2. muhtemel senaryoda Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik 
imalathane ve deposunda enerji hattında yaşanan arıza dolayısıyla meydan gelen yangın olayına 
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ilişkin senaryo hazırlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın rüzgârın etkisi ve 
yapıların bitişik nizamda olması sebebiyle çevredeki işyerlerine sirayet etmiş olup, söz konusu 
yangın olayında vatandaşlar dumandan olumsuz etkilenmiş ve 1 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir.  
 
3. muhtemel senaryoda Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan İlkadım Öğrenci 
Yurdu'nda meydana gelen yangın olayı ele alınmıştır. Yangının çıkış nedeni dikkatsizlik/ihmal 
(prizde ütü unutulması) olarak belirlenmiş olup, yangın sonrası çok sayıda öğrenci ve yurt 
personelinin kısa süreli psikolojik travma yaşadığı belirtilmiştir. 
 
En kötü senaryolar oluşturulurken Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçeleri dikkate alınmıştır. Vezirköprü 
ilçesindeki ormanlık alanların 2. derece yangına hassas durumda olması  ve  19 Mayıs  ilçesi  
UNESCO  Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşanan 
yangının çevre konutlara sirayet etmesi lokasyon  seçiminde etkili olmuştur.  
 
Buna göre 1. en kötü senaryo 09.08.2014 tarihinde Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde meydana 
gelen orman yangını üzerine kurgulanmıştır. Yangın çıkış nedeni bilinmemekle birlikte, yangın 
söndürme faaliyetleri 10 gün boyunca devam etmiştir. Rüzgâr etkisi nedeniyle kısa sürede büyüyen 
yangın sonucu 97,40 ha ormanlık alan zarar görmüştür.  
 
2. en kötü senaryoda ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelmiş yangın ele alınmıştır. 
Yangın nedeni bilinmemekte olup, sazlık ve ormanlık alanda başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle 
büyüyerek çevrede bulunan konutlara sirayet etmiştir. Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan ormanlık 
alanda çoğu hayvan türünün yaşam alanı, bitki örtüsü ve 2.000 dönüm arazi zarar görmüştür.  
 
Buna göre 1. en kötü senaryo 09.08.2014 tarihinde Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde meydana 
gelen orman yangını üzerine kurgulanmıştır. Yangın çıkış nedeni bilinmemekle birlikte, yangın 
söndürme faaliyetleri 10 gün boyunca devam etmiştir. Rüzgâr etkisi nedeniyle kısa sürede büyüyen 
yangın sonucu 97,40 ha ormanlık alan zarar görmüştür.  
 
2. en kötü senaryoda ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana gelmiş yangın ele alınmıştır. 
Yangın nedeni bilinmemekte olup, sazlık ve ormanlık alanda başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle 
büyüyerek çevrede bulunan konutlara sirayet etmiştir. Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan ormanlık 
alanda çoğu hayvan türünün yaşam alanı, bitki örtüsü ve 2.000 dönüm arazi zarar görmüştür. 
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MODÜL 3.  MEVCUT DURUM ANALİZİ 
 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nındaki önemli aşamalardan biri amaç ve hedeflerin 
belirlenmesine altlık teşkil edecek mevcut durumun ve kapasitenin belirlenmesidir. İldeki afet 
risklerine ilişkin mevcut durumun ortaya konulması uygulanabilir ve gerçekçi bir plan 
hazırlanmasının temelini oluşturacaktır. 
 
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi iç ve dış çevrenin değerlendirilerek, 
potansiyellerin geliştirilmesi ve sorunlarının değerlendirilmesi sürecinde önemli bir planlama 
aracıdır. GZFT analizi ile güçlü yönlerin korunmasına ve desteklenmesine, zayıf yönlerin ise 
güçlendirilmesine yönelik gereksinimler belirlenmektedir. 
 
Tablo 3.1’de gösterildiği üzere, mevcut durum analizi ile ilin kapasitesi değerlendirilirken, o ilin 
güçlü yönlerinin potansiyelleri ile beraber değerlendirilerek tehditleri azaltabileceği, 
potansiyellerini kullanarak zayıf yönlerini iyileştirme yolları arayacağı ve böylelikle de tehditlerden 
daha az etkilenebileceği düşünülerek plan yapılmaktadır. 
 

 
 

Tablo 3.1. GZFT analizi kullanım amaçları 
 
GZFT analizinin temel amacı; amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesinde, mevcut durumun, 
kapasitenin değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma, aynı zamanda önceliklendirme kriterlerinin 
belirlenmesinde yol gösterici nitelikte önemli bir aşamadır. 
 
3.1. Değerlendirilecek Alanların ve Değerlendirme Konularının Belirlenmesi 
GZFT analizi için değerlendirme konuları (Tablo 3.2), çalıştay süresince odak grup toplantıları 
sonucu belirlenen muhtemel önlem alanlarının değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Bu süreçte, deprem, 
sel/taşkın, heyelan, yangın afetleri için odak grup tartışmaları ile tehlike ve riskler belirlenmiştir. 
Belirlenen bu risk ve tehlikeler için muhtemel önlem alanları tartışılmıştır. Değerlendirilen bu önlem 
alanlarının, GZFT yöntemi ile mevcut durumu tespit edilmiştir. Değerlendirme konuları, dört afet 
türü için ayrı ayrı tartışılmış, sonrasında düzenlenen çalıştayda tüm katılımcıların görüşlerine 
sunularak, ortak bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. 
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Tablo 3.2. GZFT analizi için değerlendirme konuları 
 

3.2. Güçlü ve Zayıf  Yönler - Fırsat ve Tehditler (GZFT) Analizi için Rehber Sorular 
Mevcut durum analizi, planın uygulama sürecindeki sorunların değerlendirilmesi, sorunların 
çözümü için gerekli olan insani, finansal, sosyal veya teknolojik potansiyellerin ve sorunların 
değerlendirilmesi açısından önemlidir. GZFT analizi, belirlenen rehber sorular (Tablo 3.3, Tablo 3.4) 
doğrultusunda, sorun ve potansiyelleri belirlemek için kullanılmaktadır. 
 
Güçlü Yönler: Afet risklerini azaltmada, Samsun’un potansiyellerini ifade etmektedir. 
Organizasyonun iyi olduğu, AFAD dahil tüm kurumların var olma/kurulma sebebi olduğuna 
inanılan unsurlardır. İldeki kurumların karar verici olduğu konular bu kapsamda yer alır. 
 
Zayıf Yönler: Afet risklerini azaltmada Samsun’un zayıf olduğu yönleri ifade eder. Bunlar, afet 
risklerini azaltma planını planlama, uygulama, yönetim, icraat ve izleme açısından kırılgan kılan 
unsurlardır. 
 
Fırsatlar: Afet risklerini azaltmada ilgili hedefler açısından dışsal fakat organizasyonun faaliyetlerini 
etkileyebilecek ve faaliyetlerini etkili şekilde planlaması, yönetmesi ve uygulaması için keşfetmesi, 
yakalaması ve genişletmesi gereken unsurlardır. 
 
Tehditler: Afet risklerini azaltma çalışmalarında ne gibi engellerin olduğunu, zarar verici faktörlerin 
tespitini, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sorunların varlığını ifade eden unsurlardır. 
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Tablo 3.3. Güçlü Yönler - Fırsatlar Rehber Soruları 
 

 
 

Tablo 3.4. Zayıf Yönler - Tehditler Rehber Soruları 
 

3.3. İRAP İçin Kullanılacak Çıktılar 
Her değerlendirme alanı için güçlü, zayıf yönlere ek olarak iyileştirmeye ilişkin fırsatların ve 
tehditlerin de belirlenmesi ile her gruba yönelik temel vurgular ortaya konulmaktadır. GZFT analizi, 
Modül 2’de belirlenen tehlike ve risk değerlendirmelerine bağlı olarak, yapısal ve yapısal olmayan 
önlemleri temel çerçevede değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilin çevresel ve iç dinamikleri esas 
alınarak; siyasi, ekonomik, toplumsal, sosyal ve teknolojik etkenler açısından önlemler üzerindeki 
etkisi belirlenmektedir. 
 
21-22 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen İRAP 1. Çalıştayı’nın 1. gününde, ildeki ilgili kurum ve 
kuruluşların katılımı ile her bir afet türü için (deprem, sel/taşkın, heyelan, yangın) ildeki risk azaltma 
çalışmaları açısından güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ortaya konularak mevcut durum 
analizi yapılmıştır. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik elde edilen ortak 
cevaplar/değerlendirmelere dair GZFT tablolarına ilişkin bağlantılar devam eden 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 
ve 3.3.4 no’lu başlıklarda sunulmuştur. 
 
21-22 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen İRAP 1. Çalıştayı’nın 2. gününde ise, deprem, 
sel/taşkın, heyelan, yangın afetleri için ayrı ayrı olmak üzere geçmiş afetler, afet tehlike haritaları ve 
gelecekte yaşanabilecek olaylarla ilgili senaryolar belirlenmiştir. Belirlenen senaryolar dikkate 
alınarak önlemlerin ortaya konulması ile Olay Önlem Tabloları oluşturulmuştur. Belirlenen 
senaryolar ve Olay Önlem Tablolarına ilişkin bağlantılar devam eden 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 ve 3.3.4 no’lu 
başlıklarda sunulmuştur. 
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3.3.1. Deprem 
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) ilimizin güneyinde yer alan Ladik, Havza ve Vezirköprü 
ilçelerinden geçiyor olması ilin deprem riski açısından önemini vurgulamaktadır. Alüvyon 
zeminlerin ve dolgu alanlarının mevcut olması, sıvılaşma riski olan bölgelerde yapılaşmanın yoğun 
olması, ilin mevcut yapı stokunun tam olarak bilinmemesi, plansız yapılaşma ve ekonomik ömrünü 
tamamlamış yapıların yoğun olması, bitişik nizam yapılaşmanın olması, deprem erken uyarı 
sisteminin bulunmaması, mikrobölgeleme çalışmalarının yetersiz olması konularının 
değerlendirilmesi gereklidir. İlimizde endüstriyel tesislerin yoğun olması nedeniyle, deprem sonrası 
meydana gelebilecek ikincil afet riskleri de dikkate alınmalıdır. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, 
sürecin yavaş ilerlemesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına giren yapı sayısının az olması, 
kurumlararası bürokrasiden kaynaklı gecikmelerin yaşanması konuları irdelenmelidir. Türkiye Bina 
Deprem Yönetmeliği’ne uygun yapıların yapılması ve yapı denetimi işleyişindeki eksiklikler yasal 
açıdan değerlendirilmelidir. Deprem konusunda halkın bilinçli olmaması (temel afet bilinci, sigorta 
vb.), deprem riskinin ciddiye alınmaması ve önemsenmemesi durumu, ilin sosyal faktörlerinin 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
 
Deprem afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik elde edilen ortak 
cevaplar/değerlendirmelere dair GZFT tablosuna Ek 3.1’den, oluşturulan senaryoya Ek 3.2’den, olay 
önlem tablosuna ise Ek 3.3’ten ulaşılabilir. 
 
3.3.2. Sel/Taşkın 
İlimizde sel/taşkın açısından yaşanabilecek problemlere en büyük örnek olarak, taşkın alanları 
içerisinde yerleşimin devam etmesi örnek gösterilebilir. Söz konusu yerleşim yerlerinde nüfus 
yoğunluğunun yüksek olması, mevcut riski arttırmaktadır. Sıklıkla yaşanan sellere karşın, söz konusu 
bölgelerde yaşayan halkın her afet olayına hazırlıksız yakalanması, halkın bilinçlenme seviyesinin 
yeterli olmadığını göstermektedir. Yerleşim planlaması konusunda mevcut problemler yanında, 
şehir içi yağmur suyu ve kanalizasyon drenaj sistemlerinde yerel ölçülerde iyileştirme yapılması 
gerektiği de analizde ortaya çıkmıştır.  
 
Özellikle eski yerleşim bölgelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon suyu drenaj hatlarının aynı hat 
üzerinden ilerlemesi, şehir sellenmelerinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Şehir merkezlerinde yol 
kotu altında kalan binalar, yoğun olmayan yağışlarda bile su basması tehlikesi altında kalmaktadır. 
 
Bahsedilen yapısal problemlerin yanında, erken uyarı sistemlerinden gelen verilerin halka 
iletiminde de sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür zayıf noktaların yanında, 2012 selinden sonra akarsu 
ve dere yataklarında yapılmış olan ıslah çalışmaları, daha sonraki yıllarda meydana gelen yağışlarda 
(2012 selinde yaşanan yağışlardan daha yoğun yağışlarda bile) taşkın olaylarını önlemiştir. Konu ile 
ilgili kurum ve bölge müdürlükleri ile tecrübeli personelin ilimizde bulunması ve taşkın risk 
haritalarının hazırlanmış olması ilimizin güçlü yönlerindendir. Akarsu yataklarının ıslahının yanında, 
doğu ilçelerinden biri olan Salıpazarı’nda yapımına başlanan barajın da taşkın riskini önümüzdeki 
yıllarda büyük ölçüde azaltacağı düşünülmektedir. Yoğun yağışların mevcut erken uyarı sistemi ile 
belirlenebilmesi, halkın önceden uyarılabilmesi için önemli bir güç olup, uyarıların halka iletiminin 
kolaylaştırılması gerekmektedir. Ülkemizin iki büyük akarsuyunun ilimiz sınırları içerisinde denize 
dökülüyor olması, müdahale edemeyeceğimiz bir tehlike olup, risk azaltma çalışmalarının diğer 
illere göre daha fazla yapılmasını gerektirmektedir. İklim değişikliğinin artması sebebiyle Kızılırmak 
ve Yeşilırmak’ın akış rejimlerinin önceden kestirilmesi zorlaşmaktadır. İl çapında yapılacak risk 
azaltma çalışmaları ile çözülemeyecek olan ödenek yetersizliği ve imar barışı uygulamaları, genel 
tehdit unsurları arasında sayılabilir. 
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Sel/taşkın afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik elde edilen ortak 
cevaplar/değerlendirmelere dair GZFT tablosuna Ek 3.4’ten, oluşturulan senaryolara Ek 3.5 ve Ek 
3.6’dan, olay önlem tablolarına ise Ek 3.7 ve Ek 3.8’den ulaşılabilir. 
 
3.3.3. Heyelan 
İlimizin eğimli arazi yapısı, iklim özellikleri, ayrışmaya yatkın birimlerin varlığı, akarsular açısından 
yoğunluğu ve dere-topuk oyması gibi faktörler heyelanların oluşumunda etkili olmaktadır. Ayrıca 
ilimiz yüz ölçümünün büyük kısmının heyelana duyarlı alanlardan oluşmasına bağlı olarak, doğal 
veya yapay sarsıntıların varlığı,  ani kar erimeleri ve mevsimsel aşırı yağışlar ise muhtemel 
heyelanları tetikleyici nitleikte bir tehdit olarak göze çarpmaktadır. 
 
İlimizde heyelan ve zemine ilişkin tehditlerin çok sayıda kurum/kuruluş tarafından farklı yöntem ve 
ölçeklerde çalışılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada mevcut çalışmaların derlenmesi, ilin 
heyelan afetine ilişkin tecrübelerinin kayıt altına alınarak korunması ve mevcut çalışmaları ileri 
düzeye taşıyacak kurumsal ve teknik iş birliklerinin sağlanması önem arz etmektedir. Mevcut 
durumda, il geneline dair heyelan duyarlılık haritası ile yağış/deprem tetikli heyelan tehlike 
haritalarının üretilebildiği; lokal veriler ve ilave parametreler kullanılarak yüksek çözünürlükte ve 
daha gerçekçi haritaların oluşturulabileceği değerlendirilmiştir. Özellikle tehlike, zarar görebilirlik ve 
risk analizlerinin tamamlanması veya güncellenmesi önceliklendirilerek; tehlike analizleri açısından 
büyüklük, etki alanı ve olasılık ölçütlerinin, risk analizleri açısından ise varlıkların ve zarar görebilirlik 
kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Kurumlararası iş birliği ve 
akademik düzeyde destek gerektiren söz konusu çalışmaların bir diğer özelliği, yerel düzeyde 
karşılık bularak, bu alanlarda farklı ölçeklerde gerçekleştirilecek risk azaltma çalışmalarına altlık 
teşkil etmesi olmalıdır. İlin geneline yönelik heyelan risk haritası çalışmaları öncesinde, ilçe bazında 
veya mahalle bazında pilot çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Söz konusu pilot çalışma bölgeleri, 
mevcut heyelan duyarlılık haritaları ve teknik altlıklara ek olarak yerel yönetimlerin heyelan 
lokasyonları ile tehlikeye maruz varlık unsurlarına hakimiyetleri doğrultusunda 
önceliklendirilmelidir. Risk analizlerinde ihtiyaç duyulacak her türlü envanterin yerinde belirlenmesi 
bir süreç gerektirdiğinden, uzaktan algılama sistemleri ile elde edilen ürünler üzerinden, görüntü 
işleme teknolojilerinden yararlanılarak gereçekleştirilen analizler sonucu envanter oluşturma 
çalışmaları önem kazanmaktadır. 
 
Heyelan afetine ilişkin ilimizde yürütülen planlama, etüt ve risk azaltıcı tedbir çalışmaları dikkate 
alındığında; il merkezindeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve özellikle teknik eleman 
niteliği / niceliği yönünden yeterli durumda olduğu değerlendirilmekle birlikte, ilçe birimlerinde 
özellikle multidisipliner yapılanma ve teknik eleman sayısı açısından gereksinimler göze 
çarpmaktadır. 
 
Heyelan tehlikelerini dikkate alan planlama çalışmalarının il genelinde belirli bir standarda 
taşınması ve risk azaltıcı tedbirlerin yerel parametrelerle belirlenmesi, heyelana ilişkin risklerin etkin 
şekilde yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Bahsi geçen etkinliğin sağlanması noktasında; il 
merkezindeki kurum ve kuruluşlara ait teknik kapasite ve tecrübenin ilçe birimleri ile, ilçelerdeki 
lokal verilerin ve saha tecrübelerinin ise il merkezindeki kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması önem 
arz etmektedir. 
 
Heyelan tespit, takip ve uyarı sistemlerinin güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
geliştirebileceği değerlendirilmiştir. Uzaktan algılama teknolojilerinin çeşitlenerek gelişmesi, 
topoğrafyadaki kısa ve uzun vadeli değişimlerin gözlenmesi mümkün kılmaktadır. Bu gözlemler, 
heyelan takibine ilişkin mevcut teknik yöntemleri destekler nitelikte olmalıdır. Özellikle heyelan-
yağış eşiği arasındaki ilişkinin bilimsel olarak ortaya konularak, hava tahmin modelleri ile heyelan 
tahmin modellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması değerli bulunmaktadır. İlimizde 
meydana gelen heyelanların geniş tarım arazilerinde etkili olarak ekonomik kayıplar oluşturması, bu 
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arazilerde gözlenen heyelanlara yönelik zarar azaltma çalışmalarının gerekliliğine işaret etmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda, maden, taş ocağı, inşaat, altyapı alanlarındaki kazı çalışmalarında; tekniğe 
uygun olmayan, kontrolsüz uygulamalar sonucu meydana gelen heyelanlara ve buna bağlı 
gerçekleşen can kayıplarına özellikle dikkat çekilerek, bahsi geçen kazı faaliyetleri başta olmak 
üzere, insan faktörü ile tetiklenen heyelanlara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya 
konulmuştur. 
 
Heyelan afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik elde edilen ortak 
cevaplar/değerlendirmelere dair GZFT tablosuna Ek 3.9’dan, oluşturulan senaryolara Ek 3.10, Ek 
3.11, Ek 3.12 ve Ek 3.13’ten, olay önlem tablolarına ise Ek 3.14, Ek 3.15, Ek 3.16 ve Ek 3.17’den 
ulaşılabilir. 
 
3.3.4. Yangın 
Ortaya çıkan GZFT verilerine göre; ilimizde yangın afeti riski ve etkilerini azaltabilmek amacıyla, 
yangınlara ilişkin tehlike ve risk haritalarının oluşturulması, mevzuata uygun olmayan yapılara ait 
envanter çalışmalarının tamamlanması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve riskli bölgelerde 
yangın önleyici tedbirlerin arttırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle orman ve anız 
yangınlarının vatandaşların bilinçsiz olmaları ve dikkatsiz davranışları nedeniyle meydana geldiği 
vurgulanmıştır. Geçmişte meydana gelmiş orman ve kent yangınları incelendiğinde, yangın afetinin 
ekolojik, sosyal ve çevresel açıdan değerlendirilmesi önem arz etmektedir. GZFT analizinde 
kurumların kapasite ve koordinasyon durumları ele alındığında ekonomik ve idari faktörlerin etkili 
olduğu ortaya çıkmıştır. Kent yangını riski ve etkilerinin giderilmesi konusunda mevzuatın yeterli 
olması ve etkin olarak uygulanması, Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı’nın yapılması ve 
uygulanabilir olması, yangın gözetleme kuleleri ve yangın havuzlarının yeterli sayıda olması, 
ilimizdeki mevcut kaynakların yeterli durumda olduğu gözlenmektedir. Bunların yanı sıra ilimizde 
yüksek katlı yapılarda akıllı ev sistemlerinin yaygınlaştırılması, kırsal kesimdeki çiftçilerin 
kullanmakta olduğu soklu pulluk (arazinin sürülmesi) yönteminin uygulanıyor olması (yangının 
sıçramasını önleme açısından), ilimizin iklimsel özellikleri itibari ile bol  yağış alması, yangınlara hava 
araçları ile müdahale edebilme imkanı olması ve ilimizde 1. derece yangına hassas ormanlık 
alanların bulunmaması gibi yönler de ilimizde yangın riski azaltıcı etkenler olarak gözükmektedir. 
 
Yangın afeti için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlere yönelik elde edilen ortak 
cevaplar/değerlendirmelere dair GZFT tablosuna Ek 3.18’den, oluşturulan senaryolara Ek 3.19, Ek 
3.20, Ek 3.21, Ek 3.22 ve Ek 3.23’ten, olay önlem tablolarına ise Ek 3.24, Ek 3.25, Ek 3.26, Ek 3.27 ve Ek 
3.28’den ulaşılabilir. 
 
3.4. Değerlendirme ve Sonuç 
GZFT analizi, mevcut durumun dört ayrı tehlike ve risk grubuna bağlı olarak değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Bu analiz yöntemi, İRAP sürecinde, amaç-hedef ve eylemlerin belirlenmesinin 
yanı sıra, önceliklendirme yönteminin kurgulanmasında da büyük öneme sahiptir. GZFT bulguları, 
planlama ekibi tarafından eylemlerin belirlenme sürecinde bir yol gösterici ve kolaylaştırıcı olarak 
kullanılan bir analiz yöntemidir. Dolayısıyla, İRAP 1. Çalıştay sonuçlarında elde edilen GZFT 
bulguları, planlama ekibi tarafından yeniden değerlendirilmiş, belirlenen potansiyel ve sorun 
alanları yeniden tartışılmıştır. 2. Çalıştay ve eylemlerin belirlenmesinden önce yürütülen bu analiz; 
konu alanlarının yeniden kararlaştırılmasında, önceliklendirme kriterlerinin oluşturulmasında, 
eylemlerin oluşturulması sürecindeki yöntemin belirlenmesinde ve eylemlerin ortaya 
konulmasında katkı sağlamıştır.  
 
GZFT analizi, dört afet türü (deprem, sel/taşkın, heyelan, yangın) için ortaklaşan ve ayrışan 
noktalarının belirlenmesini ve geniş bir bakış açısıyla sunulmasını sağlamıştır. Analiz verilerinin,  
tüm afet masaları tarafından ilgili kurumlarla paylaşılmış olması, 2. Çalıştay programına hazırlık ile 
amaç, hedef ve eylemlerin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir. 
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MODÜL 4.  AFET RİSK AZALTMA AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLERİ 
 
Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi; literatür çalışmalarını temel alan, mevcut risk azaltma 
çalışmalarının teknik uzman ve kurum görüşleri vasıtasıyla tartışmaya açıldığı, subjektif öneri ve 
katkıların sunulduğu bu tartışmaların ilimizdeki afet risklerinin azaltılması noktasında objektif 
hedeflere dönüştürülmesine yönelik toplantı, panel ve çalıştaylardan oluşan dinamik bir ortak akıl 
yürütme süreci olarak gerçekleştirilmiştir. Sürecin tamamı hem uluslararası hem de ulusal yazın 
taramaları ile desteklenmiştir (Tablo 4.1). 
 

 
 

Tablo 4.1. Amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi süreç şeması 
 

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi ile ilimizdeki kurum ve kuruluşların afet risklerine ilişkin 
değerlendirmeleri ve risk azaltılması noktasındaki öncelikleri Modül 4 çalışmalarının çok paydaşlı 
olarak yürütülmesinde etkili olmuştur. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından; Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğü,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, OMÜ, SAMÜ ile gerçekleştirilen üst düzey 
görüşmeler idari ve teknik hazırlık süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesini mümkün kılmıştır.  
 
1. çalıştay ile eş zamanlı olarak Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI'nın başkanlığında, İRAP paydaşı 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla İRAP Hazırlık Toplantısı icra edilerek, sürecin ilimiz 
gündeminde tutulması ve kurumlararası iş birliği ile multidisipliner yapıdaki kolektif risk azaltma 
çalışmalarının önü açılmıştır. İkinci çalıştay ile eş zamanlı olarak Samsun Valiliğince internet 
ortamında tertip edilen, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI'nın moderasyonunda, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
ÜNAL, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AYDIN ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
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Levent UÇARLI'nın katılımı ile gerçekleştirilen “Hedef: Afete Hazır Bir Samsun” paneli ile İRAP 
hazırlık çalışmaları ikinci kez il gündemine taşınmıştır. 
 
4.1. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 
İlimizde afetlere yönelik düzenli olarak faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlara ek olarak, özellikle 
afetler konusunda tecrübe ve yetkinlik sahibi olduğu değerlendirilen sivil toplum kuruluşlarına 
çevrimiçi anketler şeklinde yöneltilen değerlendirme formları ve ilgili kurum görüşleri amaç, hedef 
ve eylemlerin belirlenmesi sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır. Değerlendirme formları ve ilgili 
kurum görüşlerine ek olarak, tehlike ve risk değerlendirmeleri ile mevcut durum analizi 
çalışmalarının tutarlılığı çalışma ekibi tarafından değerlendirilerek amaç, hedef ve eylemlerin 
belirlenmesi sürecine geçilmiştir.  
 
İlimizin afetselliği ve kırılganlığı doğrultusunda ulaşılmak istenen noktayı açık biçimde işaret eden 
kapsayıcı tek bir amaca odaklanılmıştır: “Risk azaltma faaliyetleri ile afetlerin risklerini ve etkilerini 
en aza indirerek, afetlere dirençli toplum ve sürdürülebilir şehir oluşturmak” 
 
Amaç netleştirildikten sonra, GZFT analizi sonuçlarından faydalanılarak hedeflerin belirlenmesi 
süreci başlatılmıştır. Farklı ülkelerde hazırlanan risk azaltma plan örnekleri incelenerek, amaç, hedef 
ve eylemlerin çoklu katılım süreçleri ile çalıştay faaliyetleri sonucunda belirlenmesi yoluna 
gidilmiştir. İRAP paydaşları arasındaki etkileşimin en üst seviyeye ulaştığı değerlendirilen ikinci 
çalıştay faaliyetleri, plan hazırlık sürecinin en yapıcı ve en üretken aşaması olarak göze 
çarpmaktadır. İkinci çalıştay süreci ile katılımcıların hemfikir olduğu ortak risk azaltma faaliyet 
alanlarının “hedefler” (Tablo 4.2), söz konusu faaliyetlere yönelik uygulanması önerilen yöntem ve 
çalışmalar ise “eylemler” olarak ele alınmıştır. GZFT analizinin değerlendirilmesi sonucu müştereken 
oluşturulan “hedefler” güçlü yönleri korumaya ve desteklemeye, zayıf yönleri güçlendirmeye, 
tehditleri azaltmaya ya da bertaraf etmeye, fırsatları ve kaynakları değerlendirmeye yönelik olarak 
belirlenmiştir. Müştereken oluşturulan hedefler ve eylemler, gözden geçirilmek üzere çalıştay 
katılımcısı kurum ve kuruluşlara görüş bildirmeleri üzere tekrar iletilmiştir. Geri bildirimler sayesinde 
hedef ve eylemler revize edilerek, güncellenen çıktıların tehlike ve risk değerlendirmeleri ve mevcut 
durum analizi ile tutarlılığı yeniden kontrol edilmiştir. 
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Tablo 4.2. Temel amaç ve hedefler 
 

4.2. Eylemler 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı uygulamalarının temelini oluşturan eylemler, ikinci çalıştay 
katılımcısı kurum ve kuruluşlar tarafından, sorumlu ve destekleyici kuruluşlar ile eylemlerin 
gerçekleşme süreleri belirtilerek müştereken belirlenmiştir. Taslak eylemlerin kesinleştirilmesi 
sürecinde bütçe kaynakları, coğrafi kapsam, ekolojik etki, mevzuat, kamu desteği, teknik kapasite, 
teknik fizibilite ve kümülatif fayda açısından değerlendirmeler yapılarak, toplumun kabul 
edebilirliği ve incinebilir gruplar dikkate alınmıştır. Çalıştay sonucunda kesinleştirilen eylemler, 
hedef grupları ve afet türlerine göre kategorize edilerek, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve 
değerlendirmelerine sunulmuştur. Bu sayede, eylemlerden sorumlu kuruluşların mevcut bütçe ve 
kapasiteleri ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde risk azaltma faaliyetlerini gündemlerine alarak, 
eylemlerin uygulanabilirliğine katkı sağlamaları hedeflenmiştir  
 
Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı, kapsamlı ve güçlü olarak değerlendirilebilecek tek bir amaç 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda,  ilimizde meydana gelebilecek afetlere 
ilişkin riskleri azaltmak ve ilin afetselliğine hazırlık ve uyum sağlamaya yönelik 12 hedef başlığı 
altında 319 eylem belirlenmiştir (Tablo 4.3). 
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Tablo 4.3. Hedef ve eylemlerin dökümü 
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MODÜL 5.  İZLEME ve DEĞERLENDİRME 
 
Bu bölümde, İl Afet Risk Azaltma Planlarını hazırlayacak olan sorumlu birime yönelik izleme ve 
değerlendirme yöntemlerinin, tekniklerinin gösterilmesi hedeflenmekte, sonuçların İl Afet Risk 
Azaltma Planlarına ne şekilde yansıtılabileceği gösterilmektedir. 
 
Planın izleme ve değerlendirme çalışması, izleme ve değerlendirme olmak üzere iki bölümden 
oluşur. İzleme; her altı ayda bir eylemlerin izleme tablosu doldurularak yapılır. Değerlendirme ise 
yılda bir defa yapılır.  
 
Plandaki eylemlerin izleme ve değerlendirilmesinin yapılabilmesini kolaylaştırmak için İl Afet Risk 
Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Yazılımı oluşturulmuştur 
(https://irap.afad.gov.tr). Bu yazılım il afet risk azaltma planlarının izleme ve değerlendirmesinin 
daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının kolaylaştırılması; planların etkililiğini sağlamak için 
planlarla ilgili durumun karar vericilere gösterilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yazılım sayesinde 
plandaki sorumlu ve destek kuruluşlar, şifreleriyle yazılıma giriş yapacak, eylemleri web üzerinden 
çevrimiçi olarak takip edecek ve eylemlerle ilgili istenen verileri/bilgileri yazılıma girebilecektir. 
 
İzleme ve değerlendirme yöntem ve uygulama çalışmaları 5.1 ve 5.2 no’lu başlıklarda detaylı şekilde 
anlatılmıştır. 
 
5.1. İzleme Süreci 
Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu kurumun 
koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip 
eden aydan itibaren, 6 (altı) aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir. 
Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için  “Eylem İzleme Tablosu”nu (Tablo 5.1) 
doldurarak izleme raporunu oluşturur. 
 

• Eylem izleme tablolarının, altı aylık periyot içerisinde eylemin uygulanması ile ilgili durumu, 
gerçekleştirilen faaliyetleri, eylemin tamamlanma yüzdesini, gelecek altı ayda yapılması 
planlanan faaliyetleri içermesi esastır.  

• Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 
planda bulunan bütün eylemler izleme sürecine tabidir. 

• Eylemle ilgili ilk eylem izleme tablosu, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren, 
başlangıçtaki mevcut durumu ortaya koyacak biçimde düzenlenir. 

• Eylem tamamlandığında son defa eylem izleme tablosu doldurulur. 
• Altı aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden 

sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem İzleme Tablosu”nu doldurmasını talep eder ve 
30 (otuz) gün içerisinde “Eylem İzleme Tabloları”ndan oluşan izleme raporu, 
eylemden/eylemlerden sorumlu kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 
gönderilir.  

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bulunan İRAP sekretaryası, gelen izleme raporlarının 
bir araya getirilmesi ile rapor oluşturur. İzleme raporlarında eksik ve/veya eksiklik olması 
durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin tamamlanması için 
önlemler alınır. 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında 
oluşturulan “Teknik Çalışma Grubu”na iletir.  

• Plan yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi devam eder. 



T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

167

 
 

Tablo 5.1. Eylem izleme tablosu 
 

5.2. Değerlendirme Süreci 
• Planın değerlendirilmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden sorumlu kurumun 

koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe girmesini 
takip eden aydan itibaren 12 (on iki) aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir.  

• Eylemlerdeki sorumlu kurum, sorumlu olduğu her eylem için “Eylem Değerlendirme 
Tablosu”nu (Tablo 5.2) doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur.  

• Eylem değerlendirme tablolarının, on iki aylık periyot içerisinde eylemin afet riskinin 
azaltılmasına etkisini, devam eden eylemle ilgili olmak kaydıyla yapılmasına ihtiyaç 
duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerilerini, eylemin uygulanması sırasında 
varsa karşılaşılan zorlukları, varsa başka afet risklerinin artmasına/azalmasına neden olup 
olmadığını ve eylemin başlatılması, sürdürülmesi ve/veya tamamlanması için ihtiyaç 
duyulan kaynakları, bu kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgiyi içermesi esastır. 

• Tamamlanması için süre öngörülemeyen, sürekli nitelikteki eylemler de dahil olmak üzere 
planda bulunan bütün eylemler değerlendirme sürecine tabidir. 

• Eylem tamamlandığında son defa eylem değerlendirme tablosu doldurulur. Eylemle 
istenilen neticeye ulaşılıp ulaşılmadığı, tamamlanan eylem sonucunda eylemle ilgili olmak 
kaydıyla yapılmasına ihtiyaç duyulan/yapılması tavsiye edilen yeni eylem önerileri tabloya 
işlenir.  

• On iki aylık periyodun sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eylemden/eylemlerden 
sorumlu kurumlardan resmi yazı ile “Eylem Değerlendirme Tablosu”nu doldurmasını talep 
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eder ve 60 (altmış) gün içerisinde değerlendirme raporu, eylemden/eylemlerden sorumlu 
kurum tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilir.  

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bulunan İRAP sekretaryası, gelen değerlendirme 
raporlarının konsolide edilmesiyle rapor oluşturur. Değerlendirme raporlarında eksik 
ve/veya eksiklik olması durumda konsolide rapor oluşturulmaz. Eksiğin ve/veya eksikliklerin 
tamamlanması için önlemler alınır. 

• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, oluşturulan konsolide raporu İRAP kapsamında 
oluşturulan “Teknik Çalışma Grubu”na iletir.  

• Teknik Çalışma Grubu, daha önce iletilen 2 (iki) adet konsolide plan izleme raporu ve 1 (bir) 
adet konsolide değerlendirme raporu üzerine düzenlenen toplantıda   İRAP’ın   durumunu 
değerlendirir. Bu değerlendirme ile afet risk azaltma eylemleri sayesinde afet riskinin ne 
ölçüde azaltıldığı, afet türleri açısından afet risk değerlendirmeleri de göz önüne alınarak 
afet riskinin azaltılmasında istenilen noktaya gelinip gelinmediği ve eylemler nedeniyle afet 
risklerinin oluşmasına/artmasına sebep olunup olunmadığı ortaya konur.  

• Değerlendirme neticesinde İRAP’ın uygulanabilirliğini sağlamak ve ildeki afet risklerini 
azaltmak için gereken tedbirler “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Komisyonu”na ve/veya 
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na rapor olarak sunulur. 

• Plan yürürlükte olduğu sürece planın değerlendirilmesi devam eder. 
 

 
 

Tablo 5.2. Eylem değerlendirme tablosu 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

Salıpazarı Belediye Başkanlığı 
SAMGAZ Genel Müdürlüğü 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü 
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) 

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 
Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü 
Şehir Plancıları Odası 

Tekkeköy Belediye Başkanlığı 
Terme Belediye Başkanlığı 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanlığı 

Vezirköprü Belediye Başkanlığı 
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü 

Yakakent Belediye Başkanlığı 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 
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