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ÖNSÖZ 

Hopa ve çevresinde; 22 Ağustos 2015 tarihinde 58,4 mm,  24 Ağustos‟ta 64,0 mm,  25 

Ağustos‟ta ise 135,6 mm yağıĢ meydana gelmiĢtir. 

24 Ağustos 2015 tarihinde Hopa‟da meydana gelen sel, taĢkın ve heyelan felaketlerinde resmi 

verilere göre 8 kiĢi yaĢamını yitirmiĢtir.  Can kayıplarının yanı sıra bölgedeki büyükbaĢ ve 

küçükbaĢ hayvanlar ile kümes hayvanları telef olmuĢ; çay, fındık bahçeleri, seralar, meyve 

bahçeleri sel, taĢkın ve heyelanlardan zarar görmüĢtür. 

Hopa Merkez, Sugören, Sundura, Cumhuriyet, Sanayii, Yoldere mahallelerinde ve civar 

köylerde çok sayıda konut, iĢyeri ve ayrıca altyapı zarar görmüĢ, kullanılmaz hale gelmiĢtir. 

Hopa‟da yaĢanan sel felaketi sonrasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi 

Su ve Atıksu Komisyonu tarafından Hopa‟daki sel bölgesine teknik-tespit gezisi 

gerçekleĢtirilmiĢ, afet sonrası Hopa‟da oluĢturulan sivil inisiyatif olan Hopa DayanıĢması ile 

birlikte yerinde yapılan incelemeler ve gözlemler sonucu bu rapor oluĢturulmuĢtur. 

Bu raporda Hopa‟daki durum esas alınmıĢ, belli kısımlarda Doğu Karadeniz‟in temel 

sorunlarına da değinilmiĢtir. 
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GĠRĠġ 

Doğu Karadeniz kıyıları Hopa baĢta olmak üzere her yıl etkili yağıĢların ve bu etkili yağıĢları 

takiben sellerin görüldüğü bir bölgedir. Ġklim özelliği olarak nemli ve ılıman bir iklime sahip 

olan bu kıyılar bütün yıl boyunca yağıĢ alır. Bölgedeki akarsular genellikle kısa boyludur, 

yamaçlar diktir ve vadi tabanları dardır. ġiddetli sağanak yağıĢlardan sonra yüzeysel akıĢa 

geçen sular hızla vadi tabanlarına toplanır ve ani su baskınlarına sebep olur. 

Yaz aylarında bölgedeki yağıĢlar artar. Ağustos ayı bölgede uzun süreli ve sağanak Ģeklindeki 

yağıĢlarla bilinir ve “Çürük Ayı” olarak adlandırılır. Günlerce devam eden Ģiddetli yağmurlar 

zeminin ve bitki örtüsünün su tutma kapasitesinin aĢılmasına sebep olur.  

Yere düĢen yağmur taneleri zemine tutunamadığı için yüzeysel akıĢa geçer ve seller meydana 

gelir. Zeminin suya doygun olması, yamaçların eğimli olması bu sellerle birlikte heyelan 

olaylarını da tetikler. 

24 Ağustos tarihinde Hopa‟da m
2 

baĢına düĢen yağıĢ miktarının taĢkın riski çok yüksektir ve 

bu yağıĢlar bölgede 5-10 yıllık aralıklarla tekrarlanmaktadır. Bölgedeki yağıĢ değerlerinin 

yüksek, arazinin eğimli, toprağın doygun ve buharlaĢmanın az olması yağıĢların akıĢa geçme 

oranını %90-95 gibi yüksek bir değere ulaĢtırabilmektedir.
 

Ġklimi ve coğrafi yapısı gereği Ģiddetli yağmur ve sellere maruz kalma oranı çok yüksek olan 

yörede kısa sürede bu denli büyük bir yağıĢın olması önemli hasarlara ve can kayıplarına 

neden olmaktadır. 
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BÖLGE ALTYAPISI 

 

Doğu Karadeniz bölgesindeki kırsal yerleĢimlere baktığımızda çoğu bölgenin yeterli alt yapı 

Ģebekesine sahip olmadığını görüyoruz. Konutların atık sularının fosseptik çukurlarına 

boĢaltılıyor olması, konutların çevresindeki zeminin devamlı olarak suya doygun olmasına 

sebep olmaktadır. Doygun zeminin içine alamadığı yağıĢlar da taĢkınlar Ģeklinde bölgedeki 

konutların zarar görmesine yol açmakta, birçok konut bu gibi taĢkınlarda kullanılamaz hale 

gelebilmektedir. 

Hopa‟da dere taĢkın alanlarında bulunan yerleĢim bölgeleri büyük risk altındadır. Dere 

yataklarında, taĢkın alanlarında yapılaĢmaya izin vermek; Kıyı Kanunu‟nu ihlal ettiği gibi, bu 

ihlalin göz göre göre gelebilecek bir „felakete‟ yol açması da kaçınılmazdır.  

Ġç kesimlerdeki yüksek köy ve yaylaların motorlu araç ulaĢımından yararlanması için açılan 

yeni yollar, genellikle vadi tabanlarını takip etmektedir. Bu yollar zamanla yerleĢmeleri 

kendine çekmiĢ ve yer darlığı nedeniyle yamaçlar alttan oyularak binalar inĢa edilmiĢtir. Bu 

yol ve yerleĢmeler çoğunlukla, akarsuların taĢkın yatakları içinde yer almakta ve genellikle 

Kıyı Kanunu da ihlal edilmiĢ bulunmaktadır.
1 

Can kayıplarının yüksek olmasının en önemli sebebi, bölgenin jeomorfolojik koĢullarına bağlı 

olarak, pek çok yerleĢim biriminin güvenlikli yerleĢim alanlarına sahip olmamasıdır. Bu 

nedenle yerleĢime uygun olmayan dere yatağı ve çok eğimli vadi yamaçları, taĢıdığı büyük 

risklere rağmen yerleĢim alanı olarak kullanılmaktadır. Dere yataklarına ya da vadi 

yamaçlarının uygun olmayan kesimlerine binalar, maksimum değerli yağıĢlar, ani sağanaklar 

ya da uzun süreli yağıĢların sonrasında taĢkınlara maruz kalmakta, bu alanlarda heyelanların 

da oluĢmasıyla birlikte sıklıkla yinelenen afetlere dönüĢmektedir.
2
 

 
 

                                                           
1
 UZUN, Ali. "Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağında Coğrafi Yapı Ve Sel İlişkisi." TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı (2007): 387. 
2
 GÜRGEN, Gürcan. "Doğu Karadeniz Bölümünde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi." Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi 24.2 (2004). 
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YOLLAR VE YAĞIġ 

 

Doğu Karadeniz‟deki Ģiddetli yağıĢların oluĢturduğu taĢkınların nedenlerinden biri de doğa 

dengesi gözetilmeden yapılan yollardır.  

 

Karadeniz sahil yolu bu yolların baĢında gelmektedir. Derelerin ve yağıĢların denizle 

doğrudan buluĢmasını engelleyen bu yol, Karadeniz‟deki aĢırı yağıĢ dönemlerinde sular 

altında kalarak ekosisteme uyumlu olmadığını göstermektedir.  

 

Bilim insanlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmalara göre Karadeniz‟de 3.5 ile 4.5 milimetre 

arasında yükselme tespit edilmiĢtir. Dünyada birçok yerde denizlerdeki bu yükselmeler 

düĢünülerek kıyı kesimlerine kara yolu ve benzeri yapıların yapılmaması kararı alınırken 

Türkiye‟de Karadeniz sahil yolu savunulmaktadır. Deniz sularının yükselmesi suyun daha 

içeri gireceğini iĢaret etmekte ve bu durum Karadeniz sahil yolunu daha fazla riskli hale 

getirmektedir. 

 

Karadeniz sahil yolunun yanı sıra bölgenin iç kesimlerindeki köy ve yaylalar için açılan araç 

yolları genellikle vadi tabanlarını takip etmektedir. Yollarla birlikte yerleĢim yoğunluğu artan 

taĢkın yatakları da bir risk faktörü olarak önümüzde durmaktadır. 

 

Karadeniz‟de asfaltlama nedeniyle suyun toprakla ve deniz kenarlarında denizle buluĢması 

engellenmekte Karadeniz adeta bir yapay „afet bölgesi‟ haline getirilmektedir.  

 

 
Fotoğraf: Anadolu Ajansı 
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ARTVĠN BÖLGESĠNDEKĠ HESLER VE ETKĠLERĠ 

 

Hopa‟da kurulu HES (hidroelektrik santral) bulunmamasına rağmen, bölgedeki HESler  

bölgenin toprak ve su yapısını incelerken dikkate alınması gereken önemli bir husustur.  

 

Karadeniz derelerinin coĢkunluğuna ve aĢırı yağıĢ durumunda önüne ne gelirse toplayarak 

aktığına Hopa‟da yaĢanan sel olayıyla birlikte bir kez daha Ģahit olduk. 

 

DSĠ‟nin verilerine göre Artvin bölgesinde 15 adet baraj ve 166 adet Nehir tipi HES yapımı 

planlanmaktadır. HES yapımı sırasında su alma yapıları (regülatörler); nehir bütünlüğünü 

bozmakta, habitat bölünmesine yol açmakta ve inĢaat sırasında inĢaat alanında toprak yüzeyi 

sıyrıldığı için arazilerde büyük tahribatlar oluĢmakta, arazi erozyona maruz kalmaktadır. 

Bunun yanı sıra akım hızı ve debilerdeki değiĢimler de sucul sistemi etkilemektedirler. Yine 

HES projeleri alanlarında orman tahribatına bağlı olarak da taban suyu ve yeraltı su 

seviyelerinde de değiĢiklikler yaĢanmaktadır. Bu durum ise bölgenin jeolojik yapısını 

bozmaktadır. 

 

HES inĢaatlarının ekolojiye bir diğer olumsuz etkisi ise yamaçların doğal dengesini bozarak 

yamaçlardaki bitki örtüsünü tahrip etmesi ve bu yolla toprak erozyonunu artırmasıdır. 

 

Dere yataklarının kenarlarında oluĢan sucul bitkiler fazlasıyla ekolojik öneme sahiptirler.  Bu 

bitkiler; taĢkınların önlenmesinde, çevre tarım alanlarından gelen pestisit yüklerinin 

tutulmasında, Ģev aĢınımının önlenmesinde, yüksek oranda karbon depolayarak küresel iklim 

değiĢikliğini azaltmada, yüzeysel akıĢla gelen sedimentlerin depolanmasında rol oynarlar. 
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ÇAY TARIMI VE TOPRAK YAPISI 

 

Doğu Karadeniz kıyı kuĢağı bütünüyle doğal orman sahası içerisinde bulunur. Ancak 

yerleĢmelerin geniĢ bir alana yayıldığı kıyıya yakın kesimlerde, eğimli yamaçlar teraslanarak 

çay ve fındık bahçelerine dönüĢtürülmüĢ, böylece doğal bitki örtüsü önemli ölçüde 

değiĢtirilmiĢtir. Yörede çay bitkisi toprak üzerinde yoğun bir örtü oluĢturmakta ve özellikle 

teraslanmıĢ alanlarda yağıĢ sularının zemine sızmasını desteklemektedir[1].  

 

Doğu Karadeniz bölgesi iklim ve toprak özelliği nedeniyle çay tarımını uygun bir bölgedir. 

Bölge halkının büyük bir kısmı geçimini çay tarımından sağlamakta, bu durum da bölgeyi 

yoğun olarak çay bahçeleriyle donatmaktadır.  

 

Bilinçsizse yapılan çay tarımı bölge toprağını kritik değerin altında PH değeriyle birlikte 

oldukça asidik hale getirmiĢtir. Çay tarımı için açılan  çay alanları ve buna bağlı olarak 

geliĢen orman tahribatı ile çay ekimi yapılacak olan toprağın yapısı ve bitki özellikleri analiz 

edilmeden yapılan gübreleme bölge açısından ekolojik olarak büyük sorun teĢkil etmektedir. 

Kimyasal gübrelerin uzun yıllar boyunca aĢırı dozda ve tekniğe aykırı uygulanması sonucu 

toprak yüzeyinde su geçirmeyen sert bir tabaka oluĢmaktadır.
3
 Bu durum toprağın 

geçirgenliğini engellediğinden dolayı oluĢan heyelanların nedenleri arasında gösterilmektedir. 

 

Çay ekiminin yamaç arazilerde teraslar halinde yapılıyor olması, suya ihtiyaç duyan çayın 

toprağını ağırlaĢtırmasına bu da toprak yapısının bozularak zemine tutunamamasına ve 

heyelan olayının meydana gelmesine neden olmaktadır.  

 

Bölgede tesis edilen çaylıklarda üreticilerin aynı alanlara evlerini yapmaları, yollar açmaları 

toprak kaymalarına davetiye çıkarmaktadır. GeniĢ alanlara yayılan çay bahçelerinde yapılan 

binalar ve ulaĢım yolları toprak yükünün daha da artmasına neden olmaktadır[3]. 

 

Bölgedeki çalıĢmalarda toprağın tutulmasını arttıracak güçlü köklü bitkiler seçilmeli, doğal 

doku kesinlikle bozulmamalıdır. Çayı bitkisinin kökü yeteri kadar derin olmadığından dolayı 

suya doygun ve ağırlaĢan toprağı tutamamakta ve kaymaları engelleyememektedir. 

Dolayısıyla orman alanlarının çay bahçelerine dönüĢtürülmesi arazinin doğal dengesini 

bozarak heyelanlara davetiye çıkarmaktadır. 

 
                                                           
3
 TURNA, Turgay. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Heyelan”  
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BETON/ASFALT YAPILAġMA, ORMAN TAHRĠBATI VE BARAJ YAPIMININ 

MĠKROKLĠMA ETKĠLERĠ 

 

Bir bölgenin yağıĢ rejimi bölgenin coğrafi yapısından, su-toprak-orman niteliği ve 

niceliğinden bağımsız ele alınamaz. 

 

Toprak ve orman niteliği yağıĢlarda su tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Ormanlık 

alanların tahribatı toprakta su tutulmasını engelleyecek, suya çok miktarda ihtiyaç duyan bir 

bitki tarımının yapılması toprağın suya doygun hale gelmesini sağlayacak, toprağın kendi 

yapısının suya olan  toleransı suyun yeraltında, toprakta tutulmasına ya da kolaylıkla yüzey 

akıĢına geçmesine neden olacaktır. 

 

Bütün bunların dıĢında su ve toprak bağlantısını kesen asfaltlama, HES yapımı, aĢırı 

yapılaĢma gibi sebepler bir bölgenin mikroklima etkisinin değiĢmesinde önemli bir etkiye 

sahiptir. 
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BÖLGENĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Hopa Çayı Sundura Mahallesi‟nden geniĢleyerek denizle buluĢmaktadır. Denize yakın 

kısımlarda geniĢlik 50-60 metre iken, kıyıdan 450 metre vadiye yaklaĢtıkça bu geniĢlik 20 

metrelere kadar düĢmektedir. 

 

Denize yakın kısımlarda geniĢleyen vadinin bu kısımlarında yerleĢim alanları bulunmakla 

birlikte Hopa ilçe merkezi de bu kısımda bulunmaktadır. 

 

Ġç kısımlara ilerledikçe yükseklik artmaktadır. Bu yamaçlarda binalar, yollar, çay tarlaları ve 

az da olsa  fındık ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Vadi kısmı genel olarak  kil, silt, ince 

kum gibi gevĢek malzemeden oluĢmaktadır.  

 

 

 

 
 

ġekil-1 :YağıĢ Toplama Havzası 
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Hopa ilçesine düĢen 82 mm yağıĢla Mayıs ayı yılın en kurak ayıdır. Hopa‟da, ortalama 264 

mm yağıĢ miktarıyla en fazla yağıĢ Ekim ayında görülmektedir. (http://tr.climate-data.org) 

      

24 Ağustos 2015 günü yağıĢ Hopa‟da sabah saatlerinde baĢlamıĢ, saat 11:00 civarında en 

Ģiddetli seviyesine ulaĢmıĢtır. Hopa ilçe merkezinde görülen sel saat 13:00-14:00 arasında 

yaklaĢık 1 saat süre ile etkili olmuĢtur. YağıĢ toplama havzası suları, en alt kısımda bulunan 

Hopa ilçe merkezinde, düz kısımlarda etkili olmuĢtur. 

 
 

http://tr.climate-data.org/
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SEL NEDENLERĠNĠN TEKNĠK ĠNCELENMESĠ 

 

Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre 24 Ağustos 2015 tarihinde 

Hopa‟da,  6 saatte metrekareye düĢen 187 kilogram yağıĢ kaydedildi. Bu değer  Hopa için 

daha önce kaydedilen değerlerin iki katı mertebesinde olup oldukça yüksek bir değerdir. 

 

Bu yağıĢlar sağanak karakterdeki yağıĢlar olup Hopa ve yakın çevresinde sel, taĢkın ve 

heyelanların meydana gelmesinde tetikleyici rol oynamıĢtır. YağıĢ sırasında 500‟den fazla 

heyelan belirlenmiĢ, bunların 200 adedi 100 metre uzunluğunda 20-40 metre geniĢliğinde 

toprak kaymaları ve yer değiĢtirmeleri Ģeklinde oluĢmuĢtur. Kaymalarda ayrıĢan kalınlık, üst 

kısımdaki bitkisel ve ayrıĢmaya uygun toprak kısmı olmuĢtur. 

 

Hopa‟da yaĢanan sel olayından  iki gün önce -22 Ağustos 2015 günü- meydana gelen yağıĢlar 

toprak zeminini yeterince doygunluğa ulaĢtırmıĢ, 24 Ağustos 2015 gününde de  yağıĢların 

devam etmesi ile birlikte zeminden ayrılan toprak kütleleri enerji yüklü bir çamur akıntısı 

Ģeklinde, sel felaketinde yıkıcı etki yapmıĢtır. 

 

Yüksek kısımlardan gelen yağıĢ suları, vadi tabanı düzlüğünün güneyindeki Çamlı, YeĢilköy, 

Sugören bölgelerinde eğime uygun doğal yataklar oluĢturmuĢ, sel karakterli yüzey akıĢı 

yaklaĢık 15-20 dakikalık süre içerisinde TIR parkı ve Ģehir merkezindeki düzlüklerin sular 

altında kalmasına neden olmuĢtur. 

 

Doldurularak yükseltilen yol kotundan daha alt kısımda bulunan doğal kot ve alçak araziler; 

binalar ve iĢyerleri çamur seli ve taĢkının neden olduğu hasarlardan zarar görmüĢlerdir. Hopa-

Yoldere ve Hopa-Arhavi yolları için de durum aynıdır. Ayrıca bu kısımlarda bulunan menfez 

kesitlerinin yetersizliği, bakım ve temizliğinin yapılmamıĢ olması da menfezleri iĢlemez hale 

getirmiĢ ve selin yıkım etkisini artırmıĢtır. 
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TAġKIN KORUMA PROJELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

 

2011/120454 ihale kayıt numarası  ile  DSĠ 26. Bölge Müdürlüğü Tesisler Yapım ve Bakım 

ġube Müdürlüğü tarafından  06.09.2011 tarihinde ihalesi yapılan  “Artvin Hopa Ġlçe Merkezi 

Sundura Deresi ve Yan Dereleri TaĢkınlarından Korunması ĠnĢaatı” Hopa‟da meydana 

gelmesi olası bir sel felakatini önlemek amacı ile yapılmıĢtı. 

 

 
 

 

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel EROĞLU bu projeyi tanımlarken: 

 

“Hopa Deresi' var.  Bunu bizler 500 yılda tekerrür edecek akan suya göre hesap etmiştik. 

Bizzat konuyu ben de biliyorum. O dolduğu gibi bir miktar  da taştı. Mühendislikte belli riske 

göre yapılıyor. Mesela 'şu bina 12 şiddetinde depreme dayanıklı olsun' dersen ekonomik 

olmaz, her yerin kolon olması lazım. Mühendislikte de elbette belli riskler var. Belli hesaba 

göre yapıyoruz. Bizler genellikle 100- 500 yılı dikkate alarak hesap yapıyoruz. Orada 

hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum". 

 

Proje incelendiğinde proje hesap debisi olarak Q 100 ve Q 500 debileri belirtilmektedir. Yani 

100 yılda ve 500 yılda bir tekrarlanan yağıĢlara göre hesaplanarak projenin yapıldığı 

belirtilmektedir. 

 

Projede Q 100=214.30 m3/saniye ve Q 500=269,53 m3/saniye olarak belirtilmektedir. 

Projede debiye göre hesaplanan kısım denize yaklaĢık 1600 metre uzaklıkta, 32-33 metre 

kotlarında yamaç altında bulunmaktadır. Dere eğimi bu kısımda %2,5 mertebesindedir. 
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Kesit yaklaĢık tam dolu iken 52-60 m2 civarındadır. Q 100 ve Q 500 debilerinin bu kesitten 

geçeceği ön görülürse Su hızları Q 100 için 4,12 metre/saniye, Q 500 için 5,18 metre/saniye 

olacaktır. Bu hızların açık kanallarda %2,5 eğimle sağlanması mümkün değildir. 

 

Bu proje tasarımı ile TaĢkın Korunması sağlamak, bilimsel gerçeklikten uzaktır. Hangi hesap 

yöntemine dayalı olduğu bilinmeyen söz konusu projeyi taĢkın ihtimaline çözüm olarak 

sunmak mühendislik bilimine uygun düĢmemektedir. 

 

Bu proje ile 800 metre uzunluğunda TaĢkın Koruma duvarı yapılarak çözüm aranmıĢtır. 

 

 

 
 

Aynı proje yaklaĢımı Sundura deresi Yukarı Kuledibi Mahallesindeki geçerlidir. 
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Sundura deresi Yoldere Mahallesindeki proje yaklaĢımı da benzerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Hopa‟da gerçekleĢtirilen teknik tespit gezisi gözlemleri ve bilimsel veriler ıĢığında raporu 

değerlendirdiğimizde görüyoruz ki; Hopa‟da yaĢanan seli sadece bir „doğal afet‟ olarak 

adlandırmak hatalı olacaktır ve bizleri çözüme ulaĢtırılmayacaktır.  

 

Hopa ve benzeri diğer Doğu Karadeniz bölgelerindeki illerin toprak, su yapıları ile yağıĢ 

rejimleri bilinmektedir. Bölgede, bu veriler dikkate alınmadan insan eliyle yapılmıĢ olan 

yollar, tarım alanları, orman tahribatı, dere yataklarına müdahale, yapılaĢma gibi etkiler, 

bölgeyi afete açık bir yer haline getirmektedir. 

 

Bölgenin altyapısı yerleĢim yerlerinin ihtiyacını karĢılayacak durumda değildir. Bu durum 

bölge toprağını suya doygun hale getirmektedir. Dere yataklarına kurulmuĢ olan yerleĢim 

yerleri, derelerin ve yağıĢın denizle buluĢma noktalarını kesen yollar; bölgedeki yağıĢ akıĢını 

asfalt yapı nedeniyle artırmakta ve kesilen akıĢ yönü nedeniyle de yağıĢlar denize ulaĢamayıp 

birikme yapmaktadır. 

 

Bölgedeki çay tarımının yoğunluğu nedeniyle bölgedeki toprak yapısının asitleĢmesi de 

toprağı zemine kuvvetli tutunabilen halden kolay kopabilen bir hale dönüĢtürmektedir. Ayrıca 

çay tarım alanı açmak için bilinçsizce kesilen ve daralan orman alanları da yağıĢın toprağa 

tutunamayıp akıĢa geçmesine neden olmaktadır. 

 

Hopa da yaĢanan ve can kaybına neden olan sel olayında resmi kurumların ihmalleri 

büyüktür. Bölgeye dair uzun vadeli ve taĢkın, sel, heyelan gibi olayları önleyecek önlemler 

alınmamıĢtır. Bölgedeki nüfusun dere yataklarında yoğunlaĢması önlenmemiĢ, dere akıĢ 

güzergâhına yollar yapılmıĢ, yağıĢ ve akıĢla deniz birleĢim yerlerinin önüne yol setleri 

çekilmiĢ ve bu setlerin mevcut menfezleri bölgedeki yağıĢ-akıĢ miktarı göz önünde 

bulundurulmadan yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra bölge halkının yaĢam alanları yeterli altyapıdan 

mahrum bırakılmıĢ ve bu nedenle toprak doygunluğu artmıĢtır.  

 

Hopa‟daki teknik ihmallerle birlikte dikkat çekilmesi gereken bir husus da „afet yönetimi‟ 

yetersizliğidir. Bölgenin yüksek yağıĢ alacağı bilinmesine ve bu durum kamuoyuyla 

paylaĢılmasına rağmen hiçbir önlem alınmamıĢ ve afet ekipleri bölgeye selin büyük, yıkıcı ve 

ölümcül etkileri gerçekleĢtikten sonra dahi kolaylıkla gelememiĢtir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Hopa Sel Felaketi Teknik İnceleme Raporu   

 

 
16 

 

 

Bu bilgi ve sonuçlar ıĢığında Hopa için çözüm önerilerimiz aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Karadeniz‟deki ekosistemi tehdit edecek bütün projelerden vazgeçilmelidir. 

 

 TaĢkın ve heyelan riskinin yüksek olduğu alanlardaki yerleĢim birimleri ya da 

konutların kesinlikle tahliye edilmesi gerekmektedir. 

 

 Dere yatakları ve kıyılarda imara izin verilmemelidir. Yeni yapılaĢma yörenin coğrafi 

özelliklerini dikkate alan kapsamlı bir plan çerçevesinde ve kurallara uygun 

yapılmalı[1] ve Karadeniz doğasına „rağmen‟ yapılması planlanan bütün yol projeleri 

iptal edilmelidir. 

 

 Akarsu yatakları sağlıklı bir akıĢ rejimi için doğasına uygun olarak düzenlenmelidir.  

 

 Bölgenin afet risk analizi oluĢturulmalı, gerekli bölgelere taĢkın uyarı sistemleri 

kurulmalıdır.  

 

 Karadeniz ekolojisini bozacak, bitki örtüsü tahribatı yaratacak, su dengesiyle 

oynayacak baraj ve santral yapımları durdurulmalıdır. 

 

 Bölgedeki tarımsal faaliyetler sonucu oluĢan toprak yapısı bozulması ve orman 

tahribatı gibi etkiler belirlenip kayıt altına alınmalı, halk bu konuda bilinçlendirilmeli 

ve bu tahribatı engelleyecek önlemler alınmalıdır. 

 

 

 YağıĢ ve dere akıĢ geçiĢini sağlayacak olan menfezlerde iyileĢtirmeye gidilmeli, 

menfezler en yüksek olası yağıĢ debisi göz önünde bulundurularak 

boyutlandırılmalıdır. 

 

 TaĢkından Koruma projeleri adı altında yapılan çalıĢmalar, mühendislik hesaplarına 

uygun değildir. Mühendislik biliminden uzak bu yaklaĢım; sel sonrası yapılan 

çalıĢmalarda da bir çözüm üretmeyecektir. Dere yataklarının yan kısımlarında 

taĢların  istiflenmesi ve duvar inĢaatları hiçbir teknik açıklaması olmayan 

çalıĢmalardır. Karadeniz‟e uygulanacak olan mühendislik projeleri “fıtrat” 

çerçevesinde değil, bilim çerçevesinde ele alınmalıdır. 

 

 % 50 eğim üzerindeki orman alanlarının doğal haliyle korunması ve asla çay tarımına 

açılmaması gerekmektedir. %50‟nin altında eğime sahip arazilerde ise tekniğine 

uygun teraslama yapılmalıdır[3]. 
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