
Aç›klama: 1995 y›l› Temmuz
ay›nda, ülke çap›nda büyük can ve
mal kayb›na neden olan etkili taflk›n
problemleri yaflanm›flt›r. ‹STANBUL
TAfiKINLARI isimli makale, belirtilen
taflk›ndan sonra “DEVLET SU
‹fiLER‹ BÜLTEN‹”nde yay›nlanm›fl
ve makalede a¤›rl›kl› olarak
Ayamama deresi taflk›nlar›ndan
bahsedilerek, ‹stanbul derelerinde
taflk›n yaratan ve taflk›n zararlar›n›
artt›ran ana nedenler hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi verilmifltir. Halen,
Ayamama deresi de dahil olmak
üzere ‹stanbul’da bir çok derede
taflk›n problemi yafland›¤›
bilinmektedir. Bu nedenle, DS‹’den
emekli tecrübeli kiflilerin de talebi
üzerine dere ›slah kriterleri ile ilgili
genel hükümleri de öneren bu
makale yay›nlanmak üzere ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi’ne sunulmufltur.

1. ‹STANBUL TAfiKINLARI

‹stanbul’un çok eski zamanlardan
beri taflk›n problemi oldu¤u
bilinmektedir. Ancak kentin çarp›k
ve plans›z bir flekilde büyümesi
taflk›n problemlerini geometrik dizi
olarak artt›rmaktad›r. Dere
yataklar›na yap›lan sayg›s›z ve
yanl›fl müdahaleler, yata¤a dökülen
çöp ve inflaat at›klar›, çok düflük
ak›mlarda da taflk›n meydana
gelmesine ve taflk›n zararlar›n›n
artmas›na neden olmaktad›r. Bu
bilinen hatalar ›srarl› bir flekilde
tekrarlanmakta, bu insafs›z
uygulamalara da ilgili belediyelerce
mani olunamamaktad›r. K›sacas›
‹stanbul’da meydana gelen
taflk›nlar›n sebep ve etkileri form
bir rapor halinde haz›rlanarak, her

etkili taflk›ndan sonra bu rapordaki
tarih ve semt isimleri de¤ifltirilerek
yeni taflk›n raporunu elde etmek
mümkündür. Çünkü sebepler
bilinmekte ve hiç de¤iflmemektedir.

‹stanbul’un ya¤›fl rejimi de kendine
has bir yap›ya sahiptir. Örne¤in 9-
10 Temmuz 1995 taflk›n›nda
meydana gelen ya¤›fllar bölgelere
göre fliddet, süre ve zaman
bak›m›ndan büyük farkl›l›klar
göstermektedir. 9 Temmuz günü
‹stanbul’un Asya yakas›nda yo¤un
ya¤›fl ve ak›fl meydana gelmesine
karfl›n Avrupa yakas›nda önemli bir
ya¤›fl gözlenmemifltir. 10 Temmuz
günü ise Asya yakas›nda önemli
bir ya¤›fl izlenmemifl olmas›na
karfl›n Avrupa yakas›nda çok say›da
gecekondu, fabrika ve büyük bas›n
kurulufllar›n›n (televizyon ve
matbaalara) zarar veren etkili bir
taflk›n meydana gelmifltir.
Ayamama deresinde çok büyük
felaket yaflan›rken havzan›n 3 km
do¤usundaki Siyavuflpafla
deresinden hiçbir flikayet
gelmemifltir.

Daha önce imar plan› ile ilgili
yap›lan çal›flmada, Ayamama
deresinin memba k›sm›nda bulunan
bir menfezin kapasitesi 100 m3/s
olarak hesaplanm›flt›r. 10 Temmuz
taflk›n›nda söz konusu menfezin
üstündeki yolun üstünden 40-70
cm yüksekli¤inde su akm›flt›r. Bu
duruma göre, taflk›n pikinin 135
m3/s’den fazla, tekerrür süresinin
ise 500 y›l mertebesinde oldu¤u
gibi bir izlenim do¤maktad›r. Ancak;
belirtilen tarihte Florya meteoroloji
istasyonunda ölçülen ya¤›fl miktar›
sadece 18.9 mm’dir. Bu ters durum

ancak yol alt›nda bulunan menfezin
t›kanm›fl olmas› ile izah
edilebilmektedir. Ayr›ca; mahallinde
yap›lan soruflturmada menfezin
mansab›nda, taflk›n seviyesinin 10-
15 dakika gibi k›sa sürede
maksimuma ulaflm›fl oldu¤u
ö¤renilmifltir. Bu husus menfezin
t›kal›, giderinin çok küçük oldu¤u
görüflünü kuvvetlendirmifltir.

‹stanbul civar›ndaki ak›m rasat ve
meteoroloji istasyonlar›nda 9-10
Temmuz günleri ölçülen ak›m
de¤erleri ile bu istasyonlara ait 2-
5-10-50 ve 100 y›l›k tekerrürlere
ait pik de¤erleri tablo halinde
verilmifltir. Bu tablodan da
anlafl›laca¤› gibi, ‹stanbul’da
yaflanan problem, taflk›n piklerinin
büyüklü¤ünden ziyade, yetersiz
çarp›k yap›laflmalar ve yap›lm›fl
olan ›slah tesislerinin bak›m ve
temizliklerinin yap›lmamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. ‹stanbul’da
birçok derenin üstünün kapat›ld›¤›,
dere yataklar› üzerine fabrika, cami,
tersane gibi yap›lar yap›ld›¤› ve bu
yap›lar›n alt›nda kalan yataklar için
çok yetersiz menfezler
oluflturuldu¤u bilinmektedir.

10.7.1995 günü ‹stanbul’da
meydana gelen taflk›nda en büyük
zarar ve can kayb› Mahmutbey
Ayamama deresi çevresinde
yaflanm›flt›r. Bu sebeple bu bölge
hakk›nda daha kapsaml› aç›klama
yap›lmas› uygun görülmüfltür.

Ayamama Deresinin Durumu
Hakk›nda Aç›klama

Ayamama deresi ‹SK‹ taraf›ndan
yer yer ›slah edilmektedir. E-5
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karayolunun memba ve mansap
k›s›mlar›nda belirli bölgelerinin ›slah
çal›flmalar› 135 m3/s’lik debiye
göre gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, ATV
televizyonunun bulundu¤u
bölümlerdeki belirli k›s›mlarda ›slah
çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl
durumdad›r. E- 5 ile TEM otoyolu
aras›ndaki 6km lik bölümün ›slah
edilmeyen k›s›mlar›nda (genellikle
memba bölümünde) Belediye ve
Karayollar›na ait çok say›da yetersiz
menfez ve köprü bulunmaktad›r.
Ayr›ca, belirtilen bölgenin
memba›nda bulunan 2 km’lik
k›sm›nda, TEM, E- 5 irtibat yolu,
Ayamama deresi yata¤› üzerine
yap›lm›fl, dere yata¤› yolun
do¤usunda oluflturulan yetersiz bir
kanala al›nm›flt›r. Bu aç›k kanal›n
sonu ise, Halkal› yolu kavfla¤›n›n
(yonca yapra¤›n›n) alt›nda
oluflturulan uzun ve yetersiz bir
menfeze ba¤lanm›flt›r.

1.2 Ayamama Deresi Taflk›n›
(10.07.1995)

11.07.1995 günü Ayamama taflk›n
sahas›nda yap›lan incelemede, TEM
ile E- 5 aras›ndaki Ayamama
deresinin üzerinde bulunan köprü
menfezlerinin kapasite bak›m›ndan
yetersiz kald›¤› ve ayr›ca rüsubat
ve at›klarla t›kanm›fl oldu¤u
gözlenmifltir. 10.07.1995 günü
Florya meteoroloji istasyonunda

ölçülen ya¤›fl miktar›n›n 18.9 mm
gibi küçük de¤er olmas›, büyük bir
taflk›n gelme olas›l›¤›n›
azaltmaktad›r. Bu nedenle, taflk›n›n
menfezlerle yollar›n üzerinden
aflarak çevreye yay›lmas›n›n esas
sebebi, söz konusu menfezlerin
yetersiz olmas›na ve t›kanm›fl
olmas›na ba¤lanmaktad›r.

10.07.1995 tarihli Ayamama deresi
taflk›n›nda çok say›da gecekondu,
atölye, fabrika ve yay›n kurulufllar›
(televizyon ve matbaalar) sular
alt›nda kalm›flt›r. 10.07.1995
‹stanbul taflk›n›nda can kayb› bu
bölgede olmufltur.

Ayamama deresinde çok say›da
can ve mal kayb› yaratan son etkili
taflk›n 8-9 Eylül 2009 tarihinde
meydana gelmifltir. Bu taflk›nda
genel olarak, bundan önceki
taflk›nlarda oldu¤u gibi menfezlerin
yetersizli¤i ve t›kanmas› nedeniyle
meydana gelmifltir.

DS‹ yetkilileri ile yap›lan
görüflmelerde, Ayamama
havzas›nda son taflk›nda y›k›lan
gölet yerine, selkapan› yap›lmas›
ile ilgili çal›flmalar›n devam etti¤i
ö¤renilmifltir. Belirtilen tesisin
gerçekleflmesi durumunda,
Ayamama havzas›ndaki taflk›n
riskinin k›smen azalmas›
beklenmektir.

2. ‹STANBUL DERELER‹NDE
TAfiKIN YARATAN VE TAfiKIN
ZARARLARINI ARTIRAN ANA
NEDENLER

2.1 Dere Yataklar›n›n Doldurulmas›

Arazi kazanmak veya döküm sahas›
olarak kullan›lmak maksad›yla
‹stanbul’da dere yataklar›
doldurulmaktad›r. Bu durum ise
dere yataklar›n›n k›smen veya
tamamen t›kanmas›na neden
olmaktad›r. Taflk›nlarda bu yetersiz
kesitlerde su kabarmakta,
membada bulunan iskan
sahalar›nda ve sanayi bölgelerinde
büyük zararlar meydana
getirmektedir. Bu flekilde dere
yataklar›n›n doldurulmas›na derenin
memba›nda bulunan kifli ve
kurulufllar›n mani olmas›
gerekmektedir. Çünkü bu tür
dolgular membada bulunan yap›lar›
tehdit etmektedir. Son y›llarda
Ka¤›thane vadisinde bulunan sanayi
tesisleri yetkililerinin bu tür
giriflimlerde bulunmas› ümit
vericidir.
Dere yataklar›na dökülen dolgular›n
ve çöplerin yatak üzerindeki köprü
ve menfezleri t›kamas› tehlikenin
boyutlar›n› büsbütün artt›rmaktad›r.
10.07.1995 tarihinde yaflanan
Ayamama deresi taflk›nlar›n›n ana
nedeni mevcut menfezlerin
t›kanm›fl olmas›d›r.
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2.2 Dere Yataklar›n›n Üstünün
Kapat›lmas›

DS‹’nin kuruluflundan bu yana dere
yataklar›n›n üstünün kapat›lmas›n›n
yaratt›¤› mahzurlarla ilgili çok say›da
deneyimi bulunmaktad›r. Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤›n›n talebi sonucunda,
‹çiflleri Bakanl›¤› 3.08.1994 tarih
ve 5496 say›l› tamimleri ile dere
yataklar›n›n üstlerinin
kapat›lmamas› gerekti¤ini ilgili
kurulufllara bildirmifltir. Buna
ra¤men ‹stanbul’da baz› yerel
yönetimlerden ve halktan dere
yataklar›n›n üstünün kapat›lmas›
ile ilgili yo¤un talepler gelmektedir.

Belediyeler taraf›ndan ‹stanbul’da
çok say›da derenin üstü kapat›lm›fl,
çevredeki iskan sahalar›n›n at›k
sular› bu galerilere ba¤lanm›flt›r.
Kapat›lan bu derelerin üzerine yol
ve binalar yap›larak problemler
çözümsüz hale getirilmifltir.
10- 11 Temmuz 1995 taflk›n›nda,
üstü kapat›lan Alibeyköy - Küçükköy
deresinin t›kanmas› sonucu çok
büyük problemler yaflanm›flt›r. Bu
derede çok eskiden beri yaflanan
bu tür sorunlar zaman zaman bas›n
ve televizyon haberi olarak
güncelleflmifl, sorumlulu¤un hangi
teflkilata ait oldu¤u araflt›r›lm›flt›r.

2.3 ‹mar Planlar› Haz›rlan›rken DS‹
Görüflünün Al›nmamas›

Belediyeler ‹mar planlar›n›
haz›rlarken DS‹ ve di¤er yat›r›mc›
kurulufllar›n imar planlar› ile ilgili
görüfllerini almaktad›r. Bu gibi
durumlarda DS‹, imar sahas›ndaki
mevcut ve mutasavver projelerini,
derelerin taflk›n sahalar›n›, dere
›slah flerit geniflliklerini ve taban
suyunun yüksek oldu¤u bölgeleri
haritalara iflleyerek  belediyelere
yard›mc› olmaktad›r.

Ancak baz› belediyeler bu flartlar›
yerine getirmedikleri gibi derelerin
üzerine cami, fabrika, okul hatta
tersane yap›lmas›na göz yummakta,
ayr›ca, çok belirgin taflk›n sahalar›n›
iskana açmaktad›r.

DS‹ görüflü al›nmadan Tuzla
Belediyesi taraf›ndan 1986 y›l›nda
haz›rlanan imar planlar› bu durum
için en çarp›c› örnektir. 37 km2

havzas› olan Tuzla deresinin denize
ulaflt›¤› k›sm›nda dere yata¤›
üzerine tersane infla edilmifl, bina
alt›nda ise sadece 3.15 m2

alan›nda trapez kesitli bir galeri
b›rak›lm›flt›r. Tuzla deresinin 500
y›l frekansl› taflk›n piki ise yaklafl›k
170 m3/s mertebesindedir. Bu

miktardaki bir debinin sadece
belirtilen gabariden geçmesi için
su h›z›n›n 54m/s olmas›, kanal
memba›ndaki suyun ise 650 m
kabarm›fl olmas› gerekmektedir.
Temmuz 1995’de Tuzla ilçesinde
yaflanan taflk›n felaketinin tek
nedeni bu anlams›z yap›d›r.
Daha sonra ‹SK‹ taraf›ndan
oluflturulan derivasyon kanal› ile
Tuzla deresinin taflk›n sorunu
çözülmüfltür.

En büyük zarar›n meydana geldi¤i
Ayamama deresinin memba›
Mahmutbey ilçesine, mansab›n sa¤
sahili Küçükçekmece ilçesine, sol
sahili ise Bahçelievler ilçesine
dahildir. ATV televizyonunun
bulundu¤u bölgenin imar planlar›
haz›rlan›rken DS‹ görüflü
al›nmam›flt›r.

Ayr›ca yasal yerleflim bölgeleri
d›fl›nda bulunan kaçak yap›lar çok
çeflitli ve büyük problemler
do¤urmaktad›r. Ancak, bu
problemlerin en büyü¤ünün taflk›n
problemi oldu¤u yaflanan bu büyük
felakette aç›kça anlafl›lm›flt›r.

2.4 Projelendirme Hatalar›

Bu bölümde yap›lacak olan
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aç›lamalar genel olup, sadece
‹stanbul’u kapsamamaktad›r.

2.4.1 Taflk›n piklerinin hesab›

Çeflitli yöntemlerle ve çeflitli kifliler
taraf›ndan hesaplanan taflk›n pikleri
büyük farkl›l›klar gösterebilmektedir.
Ancak; seçilmifl olan taflk›n pikinin
derenin gerçek pik de¤erine yak›n
olmas› için azami gayret
gösterilmeli, elde edilen neticeler
bu konuda ihtisas sahibi kiflilere
kontrol ettirilmelidir. Çünkü bu tür
hesaplardaki hatalar, bir gün
insanlar›n can ve mal güvenli¤ini
tehdit edebilmektedir.

2.4.2 Manning Formülünün
Uygulamas›nda Yap›lan Hatalar

Aç›k kanallarda manning formülü
sadece üniform ak›m flartlar›n›n
sa¤land›¤› bölgelerde
kullan›lmaktad›r. H›zlar›n ve kesit

fleklinin de¤iflti¤i ve bilhassa
yüksek h›zl› ak›mlarda Manning
formülünün kullan›lmas› yanl›fl ve
çok tehlikeli sonuçlar
do¤urabilmektedir. Bu gibi
k›s›mlarda su yüzü hesab›n›n
uygulanmas› gerekmektedir. Bu
hesab›n biraz külfetli oldu¤u
bilinmektedir. Ancak bilgisayar
sayesinde bu problem kolayca
çözümlenebilmektedir. DS‹ Teknik
Dergisinin 77. say›s›nda kullan›m›
gayet basit olan su yüzü hesab›
program› verilmifltir.

Baz› ›slah projelerinde 5- 10m
geniflli¤indeki köprü kay›plar›n›n
hesab› için manning formülünün
kullan›ld›¤›n› üzülerek görmekteyiz.
Bu tür hatalar telafisi mümkün
olmayan sorunlar yaratabilecek
ciddiyettedir. Köprü kay›plar›na ait
hesaplar oldukça karmafl›k
olmas›na karfl›n birçok hidrolik
kitab›nda bulunmaktad›r.

2.4.3 Islah Kanal›n›n Güzergah› ve
Kesiti

Islah kanal› güzergah›nda küçük
çapl› sert kurplar yap›lmamal›, kanal
kesiti içinde ak›m flartlar›n› bozan
yap›lar›n kalmas›na kesinlikle
müsaade edilmemelidir. Ayr›ca,
›slah kanal› sonunda mansap
flartlar›n›n sa¤land›¤› gösterilmelidir.
Projelerin uygulama aflamas›nda
ç›kmas› muhtemel ak›fl flartlar›n›
bozan bu gibi yap›lar kesinlikle
ötelenmelidir.

Baz› dokümanlarda, minimum kurp
çap›n›n kanal geniflli¤inin en az befl
kat› olmas›, iki kurp aras›nda ise
en az kanal geniflli¤inin iki–üç kat›
mesafe b›rak›lmas› gerekti¤i
belirtilmektedir.

Kurba¤al› dere ›slah kanal›n›n E-5
Göztepe kavfla¤› bölümünde kanal
içinde kalan eski TCK köprüsü ve
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kanalizasyon rögar› nedeniyle,
Temmuz 1995 taflk›n›nda büyük
sorunlar yaflanm›flt›r.

2.4.4 Islah Kanal› Üzerinde Yap›lan
fiütler

Islah kanal› üzerinde yap›lan
flütlerin mansab›nda genellikle
nehir rejimi flartlar› oluflmad›¤›ndan,
hidrolik s›çrama ve enerji k›r›lma
ifllemi meydana gelmemektedir.
Bu tür flütler sadece flüt civar›ndaki
h›zlar›n büsbütün artmas›na, flütten
uzak olan k›s›mlarda ise h›zlar›n
nispeten azalmas›na neden
olmaktad›r. E¤er ›slah kanal›
mansab›nda nehir rejimi flartlar›
sa¤lanam›yor ise; pahal› ve külfetli
flüt yap›lar›n› hiç yapmamak çok
daha uygun olacakt›r. Ayr›ca flütten
düflen kat› maddeler kanal
betonunu tahrip etmektedir.
fiütlerin gürültü kirlili¤i yaratt›¤› da
unutulmamal›d›r.

E¤imi çok büyük olan baz› vahfli
dereler için gelifltirilen projelerde,
çok yak›n aral›klarla flütler yap›ld›¤›,
yüksek h›zlara ulaflan ak›m›n ise
1- 2 flütü pas geçerek bir sonraki
flüte ulaflt›¤› gözlemifltir.

2.4.5 Pahal› ve Uygulama Sorunu
Olan Projeler

Dere ›slah projelerinde
pahal› ve zor çözümler
yerine basit, ucuz ve
güvenli çözümler
aranmal›d›r. Uygulama
program›na girip de
tahsisat yetersizli¤inden
yar›m kalm›fl çok say›da
proje bulunmaktad›r. Bu
durum için en çarp›c›
örnek Alibeyköy deresi
›slah›d›r. Proje 1985
y›l›nda ihale edilmifl,
1992 y›l›nda ise tasfiye
edilmifltir. Uygulaman›n
yap›ld›¤› baz› y›llarda
projeye ayr›lan tahsisat

toplam ihtiyac›n %1’nin alt›na
düflmüfltür. 5 km uzunlu¤undaki
Alibeyköy deresi ›slah projesi baz›
nedenlerden dolay› tamamen fore
kaz›kl› sistem olarak gelifltirilmifltir.
Halbuki bu derenin en az memba
k›sm›ndaki 2.5 km’lik  bölümünün
toprak kanal olarak
projelendirilmesi mümkündü. Bu
takdirde, ifl çok basitleflecek, proje
maliyeti çok düflecek ve inflaat
süresi son derece k›salm›fl olacakt›.

Alibeyköy vadisindeki sanayi
tesislerinin tafl›nmas›ndan sonra,
dere yata¤›n›n hemen hemen
tamam› toprak kanal olarak ›slah
edilmifl ve taflk›n sorunu büyük
ölçüde çözümlenmifltir.

Avrupa’da birçok geliflmifl flehirlerin
içinden geçen derelerin beton
yap›lar yerine muntazam flevli
trapez kanal olarak düzenlendi¤i
gözlenmifltir. Bu tür kanallar›n
flevlerinin çimlenmesi veya
muntazam flekilde
anroflmanlanmas› yap›lara ayr› bir
güzellik vermektedir.

2.5 Islah Kanallar› ve Köprülerde
Gerekli Bak›m ve Temizli¤in
Yap›lmamas›

Islah› gerçeklefltirilmifl olan dere
yataklar›n›n, köprü ve menfezlerinin

periyodik bak›m ve temizliklerinin
yap›lm›fl olmas› gerekmektedir.

10.07.1995 tarihinde Ayamama
deresindeki taflk›n›n ana nedeni
TCK yollar› ve kavflaklar› alt›nda
yap›lm›fl olan menfezlerin t›kanm›fl
olmas›d›r. Taflk›n günü havzaya çok
yak›n olan Florya meteoroloji
istasyonunda ölçülen ya¤›fl miktar›
sadece 18.9 mm’dir Ayr›ca, hemen
komflu havzada bulunan ve kapal›
kesitten akan Siyavuflpafla
deresinde bir taflk›n problemi
yaflanmam›flt›r.

Taflk›n sahas›nda yap›lan gözlemler
sonucunda Kad›köy yöresindeki
baz› önemli derelerin taflk›n öncesi
ilgili belediyeler taraf›ndan
temizlenmifl olmas› sevindiricidir.

2.6 Geçmiflte yaflanan Taflk›n
Felaketlerinin Unutulmas›

‹stanbul’un çeflitli semtlerinde
muhtelif aral›klarla can kayb› ve
büyük zararlar meydana getiren
taflk›nlar yaflanmaktad›r. 1991
Ekim ay›nda yaflanan çok büyük
ve etkili taflk›ndan sonra en yetkili
kiflilerden bafllayarak hemen
herkes derhal büyük bir ilgi ve
hassasiyetle olay›n üstüne
gitmifltir. Taflk›n konusunda çok
fley söylenmifl, çok vaatlerde

bulunulmufltur. Ancak, bu
olaydan sonra sadece
Çatalca ovas› Karasu
deresi ziraat arazilerinin
taflk›ndan korunmas›
projesi uygulama
program›na al›nm›flt›r.
Netice olarak 1991
taflk›n›na gösterilen
büyük ilgi 1995
taflk›n›nda tekrar
hat›rlanmak üzere süratle
unutulmufltur. Bu tür
unutkanl›klar›n
günümüzde de devam
etmekte oldu¤u çok
aç›kt›r.Ka¤›thane vadisinde yap›lan dolgular›n yaratt›¤› taflk›n
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